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Abstrakt 

 Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 

realizované v Brně, městské části Ţabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí 

stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších dopravních vztahů, 

zařízení staveniště a jeho strojní sestavy, vytvoření vybraných technologických předpisů 

a jejich kontrolních a zkušebních plánů. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci byl zhotoven plán rizik a návrh ochranných pomůcek pro práci na stavbě. 

Dále je součástí práce poloţkový rozpočet hrubé stavby, časový plán, ochrana ţivotního 

prostředí a porovnání nasazení bádie a čerpadla betonové směsi z hlediska časového 

a finančního. 
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Abstract 

This thesis describes the building of a residential house called Rezidence 

Sochorova BD02 in Brno, Ţabovřesky. The aim was the creation of the main parts 

of a constructional-technological project focused on the design of transport relations, 

the construction site facilities and its machinery, the creation of selected technological 

regulations and their control and testing plans. To secure safety and to protect health 

during the construction work itself, a risk plan and a suggestion of safety aids 

was created. In addition, an itemized budget of the construction, a time plan, 

environmental protection and a financial and time comparison of using a hopper 

in contrast to a concrete pump. 
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Úvod 

Diplomová práce popisuje realizaci novostavby bytového domu s názvem 

Rezidence Sochorova v městské části Brno, Ţabovřesky. Budovu tvoří sedm 

nadzemních podlaţí a polozapuštěné podlaţí s podzemní garáţí. Budova obsahuje byty 

o ploše od 33 m
2
 po byty plochy 135 m

2
. Součástí komplexu bude odpočinková zóna 

ve vnitrobloku se zelení, vodní plochou, lavičkami a dětským hřištěm. Stavba 

Rezidence Sochorova byla rozdělena do dvou etap. První etapa zahrnuje 62 bytů a byla 

realizována od srpna 2012 do září 2014 a v současné době je většina bytů jiţ obsazena 

majiteli. Práce se zabývá pouze výstavbou druhé etapy, ve které bude vybudováno 

dalších 90 bytových jednotek. Velikost, dispozice a počet bytů můţe být upravena 

dle poţadavků kupujících v průběhu výstavby. Cílem práce je vytvořit kvalitní 

dokumentaci předepisující vybrané etapy výstavbového procesu s hlavním zaměřením 

na jednoznačnost a efektivitu. Zkušenosti nabité při tvorbě práce bych rád vyuţil 

v budoucí odborné praxi. 
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1 Základní informace o stavbě 

Diplomová práce popisuje přístavbu druhé etapy popsané jako BD02. 

Inţenýrské sítě k objektu BD02 jsou jiţ vyhotoveny z etapy první. Začátek stavby 

je stanoven na říjen 2014. Bytové jednotky jsou řešeny ve dvou samostatných sekcích 

popsaných dle projektové dokumentace označením sekce 3 a sekce 4. 

Sekce 3 se nachází dle schématu v severní části objektu, navazuje na budovu 

první etapy a má zalomený tvar pod úhlem 117 stupňů. Jiţnější část BD02 tvoří sekce 4, 

která má půdorysný tvar obdélníkový s malým poměrem stran. Jiţně od stavby 

Rezidence Sochorova se nachází administrativní budova, která se skládá z částí 

AB01 a AB02. Po dokončení hrubé stavby BD02 bude administrativní budova rozšířena 

o část AB03 směrem na východ a dále částí AB04, která bude stavěna po dokončení 

Rezidence Sochorova. 

 

Obrázek 1- Schéma rozdělení stavby 

1.1 Poloha a orientace na světové strany 

Objekt se nachází v Brně na ulici Sochorova v městské části Ţabovřesky, 

10 minut od centra města. Je dobře napojen na dopravní infrastrukturu a má blízké 

napojení na Brněnský Velký městský okruh. V okolí rezidence je také velice dobrý 

přístup k síti městské hromadné tramvajové dopravy.  
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Obrázek 2- Poloha z urbanistického hlediska 

Hlavní vchod do sekce 3 bude ze severu, vchod do sekce 4 z východu. Na jiţní 

fasádě bude vjezd do polozapuštěných garáţí. Tvar budovy má vytvářet uzavřený 

vnitroblok s dětskými hřišti a parkem pro zajištění komfortního bydlení. Vnitroblok 

bude z jiţní strany uzavřený současně stavěnou administrativní budovou, která je také 

projektována firmou ArchDesign, s.r.o. V srpnu 2015 bude administrativní budova 

také přistavována z východní strany v těsné blízkosti sekce 4 BD02. Bude navrţeno 

společné vyuţívání venkovních prostorů pro zařízení staveniště. V době zahájení 

rozšiřování administrativní budovy musí být jiţ hotová hrubá stavba BD 02. 

 

Obrázek 3- Architektonické studie Rezidence Sochorova 

Rozestupy mezi budovami jsou dostatečné z hlediska případného zastínění. 

Všechny obytné místnosti budou dispozičně umístěné u fasády na jih, východ a západ. 

Při návrhu bylo dbáno na předepsané denní osvětlení a proslunění.  

1.2 Geologické poměry 

V lokalitě stavby byl proveden podrobný inţenýrsko geologický průzkum 

pro účely výstavby administrativních budov a bytových domů. Informace o podloţí 
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byly získány provedením průzkumných sond v podobě inţenýrsko geologických 

a hydro geologických vrtů a sond statické penetrace. 

Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji 

karpatské předhlubně, která je vyplněna komplexem neogenních a kvartérních 

sedimentů. Z petrografického a stratigrafického hlediska jsou zde zastoupeny vápnité 

jíly na úrovni neogénu a na úrovni kvartéru byly nalezeny písčité štěrky, povodňové 

hlíny a naváţky. 

Podloţí objektu není dle výsledků IG průzkumu dostatečně únosné pro návrh 

plošných základů a je proto navrţeno zakládání hlubinné. Zaloţení bude provedeno 

na širokoprofilových vrtaných pilotách, které budou vetknuty do hlubokých vrstev 

neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé aţ pevné resp. pevné konzistence. 

1.3 Hydrologické poměry 

Z regionálně hydrogeologického hlediska náleţí lokalita k rajónu č. 224 - 

Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu. V celém zájmovém území se nachází 

spojitý poměrně vydatný horizont podzemní vody vázaný na fluviální písčité štěrky 

řeky Svratky, která je v přímé hydraulické spojitosti s kvartérním kolektorem, který řeka 

odvodňuje a vytváří tak hydrogeologickou okrajovou podmínku díky proudění 

podzemních vod. Směr proudění podzemních vod je v zájmové oblasti od SV k JZ 

a je ovlivňován morfologií nepropustného podloţí a drenáţním účinkem řeky Svratky, 

jejíţ vodní stav je regulován vypouštěním Brněnské přehrady. Naraţená hladina 

podzemní vody byla zaznamenána v hloubkách 2,9 - 4,5 m pod terénem (204,32 - 

205,23 m n.m.), ustálená v hloubkách 2,05 - 1,41 m p.t. (202,48 – 203,19 m n.m.). 

Podzemní voda zájmového území byla testována dle ČSN EN 206-1 Beton na agresivitu 

vůči betonu základových konstrukcí. Dle výsledků voda netvoří prostředí agresivní vůči 

betonovým konstrukcím. 

1.4 Technické provedení 

Konstrukční systém stěnový příčný v kombinaci monolitu a keramických 

tvarovek. Kaţdá sekce má svoje vlastní komunikační jádro s jedním výtahem 

a schodištěm mezi polozapuštěným parkovacím podlaţím a 7.NP. Poţadavky 

na velikost evakuačního výtahu jsou splněny, velikost kabiny je 1400 x 1100 mm 

s průchozí šířkou výtahových dveří 800 mm. 

1.PP - je dvoutraktové, podél východní strany je trakt technických a přípojkových 

místností se sklepními boxy. Směrem do vnitrobloku trakt parkovací o dvou řadách 

stání. Toto podlaţí je přístupné z hlavního schodiště a výtahu. Příjezd vozidel je zajištěn 

po rampě z jiţní strany. 

1.NP - je vstupním podlaţím, které navazuje na terén pomocí schodiště a rampy pro 

osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Úroveň bytů je cca o polovinu 

podlaţí zvednuta nad terén. Výškovým umístěním parkovacího podlaţí je snaha 

odsunout první obytné patro z přímého kontaktu s veřejně přístupným prostranstvím. 
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Ze schodiště v 1NP je přímý vstup do vnitrobloku. K bytům jsou v prvních patrech 

směrem do vnitrobloku přiřazeny terasy. Dále jsou v 1NP situovány rozvodny NN, 

UPS, kočárkárny, úklidové komory a kotelna. 

2. aţ 7.NP - je určeno pro byty a jejich příslušenství. 

1.4.1 Zemní práce 

Původní terén v prostoru stavební jámy má rovinatý charakter. Vykácení stromů, 

keřů a kořenových systémů bylo zhotoveno jiţ při výstavbě BD01. Před zahájením prací 

bude nutné vytyčení všech inţenýrských sítí a objektů na stavební parcele a bude 

se dbát pokynů správců sítí. Kolem sítí v ochranných pásmech lze provádět výkop 

pouze ručně. Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání 

a rozmáčení sráţkovou vodou, která bude z jámy čerpána do retencí a bude vsakována. 

Při nedostatečně rychlém vsakování bude čerpána do veřejné kanalizace. Retenční 

nádrţe a sítě byly také zhotoveny při výstavbě BD01. Strojní výkop stavební jámy 

bude ukončen 0,25 m nad dnem základové spáry. Zbytek zeminy bude odstraněn 

před zahájením pokládky podsypů. Svahování je ve sklonu 1:1 aţ 2:1. Přesný sklon 

svazu bude určován stavebním geologem přímo na stavbě dle konkrétních geologických 

podmínek. 

Na stavebním pozemku bude prostor pro mezideponii zeminy, tu bude moţno 

zpět pouţít na zásypy. Ostatní zemina bude deponována na pozemku Pískovna 

Černovice, spol. s r.o. a jiţ nebude pouţita. 

Zatíţené podsypy budou ze zhutnitelných nenamrzavých materiálů s malým 

mnoţstvím hlinitých příměsí, aby nedocházelo k jejich rozpouštění a odplavování. 

Na boční nezatíţené zásypy lze pouţít zeminu z deponie na stavebním pozemku, pokud 

bude kvalita zeminy schválena stavebním geologem. Ukládání a hutnění násypů se bude 

provádět po vrstvách na celou šířku výkopu. Zásypy budou hutněny vibračním válcem. 

1.4.2 Základové konstrukce 

Dle výsledku inţenýrsko geologického průzkumu bue budova zaloţena 

na velkoformátových vrtaných pilotách průměru 900 mm v počtu 64 kusů. Zaloţení 

pilot je v hloubce -19,5 m a jejich poloha je předepsána projektovou dokumentací. 

Základová deska bude tloušťky 400 mm. Betonáţ podkladního betonu bude 

prováděna na vyrovnávací násyp z nenamrzavého, zhutnitelného materiálu a malým 

mnoţstvím hlinitých příměsí, které jsou neţádoucí. Tloušťka podsypu bude 250 mm. 

1.4.3 Bílá vana 

Suterénní konstrukce základové desky a svislých nosných stěn budou provedeny 

jako monolitické ţelezobetonové v provedení bílá vana. Bude pouţit vodonepropustný 

beton s ošetřením pracovních a dilatačních spár se systémem řízených pracovních spár 

a distančními prvky pro tyto konstrukce. Stěny 1PP budou tloušťky 300 mm. Navrţená 
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betonová směs bude dováţena z betonárny TBG BETONMIX a.s. s obchodním názvem 

betonu PERMACRETE. 

1.4.4 Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou zhotoveny kombinací monolitického 

ţelezobetonu a zdiva z cihelných tvarovek. Ze ţelezobetonu budou zhotoveny obvodové 

stěny nadzemních podlaţí, nosné sloupy, vnitřní ztuţující stěny, stěny výtahových 

šachet a schodišťové stěny. Viditelné hrany u monolitických konstrukcí budou koseny 

10/10 mm. Při stavbě bude pouţíváno systémové bednění společnosti Česká Doka, 

bednící technika spol. s r.o. s pobočkou na ulici Kšírova 265, 619 00, Brno - Horní 

Heršpice. 

Stěny z cihelných tvarovek budou vyzděny pro obvodové stěny (300 mm), 

vnitřní nosné a mezibytové akustické stěny (240 mm), bytové příčky (190 mm, 

115 mm), instalační šachty (175 mm) a dozdívky (80 mm). Zdivo bude zaloţeno 

na těţkém asfaltovém pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Do akustických stěn 

z cihelných tvarovek je zakázáno sekat dráţky instalací, došlo by k zhoršení 

akustických vlastností. Instalace na akustických stěnách budou vedeny v omítce nebo 

na povrchu v lištách. Boční připojení stěn a příček bude provedeno stěnovými sponami 

kotvenými do nosné konstrukce. Všechny konstrukce musejí být v souladu 

s technickými listy výrobců, nebo budou konzultovány s technologem dodavatele. 

Monolitické ţelezobetonové stěny jsou od 3NP nahrazovány keramickými tvarovkami 

ze statických, technologických důvodů.  

1.4.5 Komíny 

Jsou navrţeny komíny DN 250 pro plynové kotle umístěné v kotelně. Komínová 

tělesa budou tříplášťová ocelová ve standardu Schiedel ICS25. Komíny povedou 

v obezděné provětrávané šachtě. Při instalaci komínového tělesa musí být dodrţena 

veškerá ustanovení, poţadavky, postupy montáţe dle výrobce a poţadavky PBŘ. 

1.4.6 Schodiště, šikmé rampy, výtahy 

Schodiště bude v provedení ze ţelezobetonových monolitických podest 

a ţelezobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen a mezipodest. Schodišťová 

ramena budou podloţena prvky pro tlumení kročejového hluku a v místech mimo 

uloţení budou od okolních konstrukcí oddilatována. 

Hlavní vchody do objektů budou opatřeny šikmými rampami v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Na jiţní fasádě sekce 4 bude 

vjezd pro vozidla do polozapuštěných garáţí s vytápěnou rampou pomocí elektrických 

topných rohoţí pod monolitickou vozovkou. 
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Návrh přesné specifikace výtahu provedl specializovaný dodavatel v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Byla navrţena kabina 

pro 8 osob s nosností 630 kg se samočinným zavíracím systémem s dojezdem kabiny. 

1.4.7 Podlahy 

Umístění a skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány v tabulkách 

místností na výkresech půdorysů. Konstrukční výška podlah bude 120 mm. Budou 

pouţity tyto druhy podlah: 

- keramické dlaţby 

- betonové dlaţby 

- teracové dlaţby 

- plovoucí podlahy 

- PVC 

- anhydritové podlahy 

- hydroizolační stěrky 

Materiály musí mít platné atesty a certifikáty. Podlahy musí splňovat veškeré 

hygienické a normové hodnoty kladené na podlahy a jejich jednotlivé vrstvy skladby 

podle účelu a provozu jednotlivých prostor, do kterého jsou pouţity dle ČSN 74 4505 

Podlahy - Společná ustanovení s účinností od 06/1012. Rozvody topení i jiná potrubí 

nesmí být z akustického hlediska vedeny v roznášecích betonových ani anhydritových 

vrstvách. Všechny technologické rozvody a zařízení budou kotveny přes tlumící 

pryţové prvky. Podlahy budou po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících 

konstrukcí, potrubí a dalších konstrukcí oddilatovány. Spáry se vyplní pěnovým 

polyethylénem (např. ETHAFOAM). Minimální tloušťka spáry bude 10 mm.  

1.4.8 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrţeny jako ţelezobetonové monolitické 

bezprůvlakové desky působící v obou směrech. Desky budou podporovány sloupy 

a stěnami. Navrţená tloušťka stropních desek je 250 mm a 280 mm. V místě lokálních 

sloupových podpor bude deska opatřena smykovou výztuţí v podobě třmínkových lišt 

a svařované mříţoviny. V garáţích 1PP bude stropní deska o tloušťce 550 mm. 

Překlady nad vnějšími fasádními otvory budou řešeny průběţným monolitickým 

ţelezobetonovým ztuţidlem opatřeným tepelnou izolací v oblasti otvorů. Na vnitřní 

otvory budou pouţity keramické překlady, které systémově odpovídají danému typu 

zdících tvarovek v souladu s technickými listy výrobce.  
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1.4.9 Střešní plášť  

Všechny střechy jsou navrţeny jako ploché jednoplášťové s hydroizolací 

nad tepelnou izolací. Střechy mají obvodovou atiku a hydroizolace je spádována 

ve sklonu 2% do vnitřních střešních vtoků elektricky vyhřívaných proti zamrznutí. 

Navrţené skladby střech splňují poţadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 

tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami. Povrchová vrstva střech bude z nehořlavých materiálů, jako je substrát, 

dlaţba a kačírek.  

Na objektu jsou dle provozu střechy: 

- nepochozí - „omezeně pochozí“ (pouze v případě údrţby či poruchy střechy) 

- pochozí s přístupem veřejnosti 

Dle konstrukce střechy: 

- nepochozí s hydroizolací krytou kačírkem 

- pochozí s dlaţbou na terčích a vegetační (extenzivní) vrstvou 

Hydroizolace střech byla navrţena fóliová z měkčeného PVC dvou typů. První 

je do poţárně nebezpečného prostoru a druhá s odolností proti prorůstání kořenů. Jako 

tepelná izolace byla navrţena EPS 150 S, která plní zároveň funkci spádovou. 

Minimální tloušťka EPS z hlediska zajištění dostatečných tepelně izolačních vlastností 

střechy bude 180 mm. Provádění střechy a všech jejích vrstev bude v souladu 

s technologickými předpisy a detaily výrobce.  

Střecha bude opatřena bezpečnostním systémem proti pádu. Ten bude tvořen 

kotvícími a záchytnými body kotvenými do nosné konstrukce střechy. 

1.4.10 Fasáda 

Materiálové řešení fasád je navrţeno jako kontaktní zateplovací systém ETICS 

s minerální fasádní izolací a silikonovou probarvenou omítkou v kombinaci 

s keramickými obklady v 1NP a obklady z dřevěných HPL (High Pressure Laminates) 

desek určených do exteriéru na systémových roštech. Obvodové stěny z keramických 

tvarovek mají navrţenou tloušťku izolace minimálně 100 mm. Stěny monolitické 

ze ţelezobetonu budou opatřeny izolací tloušťky minimálně 140 mm. Balkóny budou 

zhotoveny v provedení prefabrikovaných ţelezobetonových desek a prostorových 

prefabrikátů s přerušeným tepelným mostem na jiţní a západní části budovy uvnitř 

vnitrobloku. Balkónové desky v severo východní části budovy budou provedeny 

jako monolitické. 

 Konstrukce HPL desek bude řešena jako provětrávané opláštění o celkové 

tloušťce 200 mm s 50 mm mezerou. Velkoformátové HPL desky mají tloušťku 8 mm 

a jsou navrţeny pro pouţití v exteriéru. Fasáda v nejniţším podlaţí bude tvořena 

konstrukcí se zavěšeným keramickým obkladem s provětrávanou mezerou. 
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Konstrukce pro instalaci fasádních desek bude z certifikovaného systému ocelového 

pozinkovaného podkladního roštu. Jako doplněk budou pouţívány šablony 

z pozinkovaného perforovaného plechu.  

Zábradlí balkónů bude systémové s výplní z komaxitového perforovaného 

plechu. 

1.4.11 Výplně otvorů 

Všechny výplně otvorů musí vyhovovat normovým poţadavkům na prostupy 

tepla a poţadované vzduchové neprůzvučnosti. Okna jsou navrţena jednokřídlová 

a dvoukřídlová plastová s mikroventilací a izolačním dvojsklem, stejně jako dveře 

na balkóny.  

Vstupní dveře do objektu budou dvoukřídlé otvíravé s průchozí šířkou 1250 mm, 

hlavní křídlo má průchozí šířku 900 mm. Dveře budou opatřeny kováním s panikovou 

funkcí, elektromechanickým zámkem a samozavíračem. Do vjezdu polozapuštěných 

garáţí jsou navrţena sekční vrata s horním pohonem. Ve střešní konstrukci nad 

schodištěm kaţdé sekce bude umístěn systémový světlík slouţící pro větrání CHÚC 

a současně jako výlez na střechu. Vnitřní mezipokojové odlehčené dveře budou osazeny 

na ocelové lisované zárubně nebo na dřevěné obloţkové zárubně. Vstupní dveře do bytů 

budou bezpečnostní, protipoţární s pětibodovým bezpečnostním kováním. Dveře 

v schodišťovém prostoru budou hliníkové, prosklené s poţadovanou poţární odolností 

podle poţárně bezpečnostního řešení. Poţární dveře budou s platným atestem. Všechny 

dveře, které jsou součástí únikové cesty, budou opatřeny panikovým kováním. Dvířka 

instalačních šachet budou plechová s nátěrem. 

1.4.12 Vnitřní povrchy stěn a stropů 

Budou pouţity strojní omítky dvouvrstvé vápenocementové se štukovou vrstvou, 

15 mm vápenocementová omítka, 3- 4 mm štuková vrstva. Omítky budou přebrušované. 

Všechny hrany omítek budou opatřeny rohovými omítkovými lištami. Sklotextilní 

výztuţ bude také pouţita vţdy na styku různých materiálů podkladu. V technických 

místnostech a sklepech budou jednovrstvé hlazené vápenocementové omítky tloušťky 

15 mm. Konstrukce zakryté sádrokartonovými podhledy nebudou omítnuty. Betonové 

povrchy stěn budou opatřeny stěrkou tloušťky 2 mm, která bude přebroušena brusným 

papírem a poté opatřena disperzní barvou, která bude také pouţita jako pohledová 

vrstva všech omítek. Místnosti s mokrým provozem budou opatřeny keramickým 

obkladem a hydroizolační stěrkou do výšky předepsané projektovou dokumentací. 

Rozměry obkladů budou 200 x 200 mm nebo vyšší, dle přání majitelů. U obkladů 

budou pouţity těsnící pásky, přechodové, koutové, rohové a ukončující lišty. 

Sádrokartonové podhledy budou neseny systémovými kovovými rošty z pozinkovaného 

plechu, které se připevní ke stropní konstrukci. Sádrokarton bude bandáţován, 

zatmelen, přebroušen a opatřen nátěrem na sádrokarton.  
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Provádění všech povrchových úprav bude podle technických listů 

a technologických předpisů pro zajištění správnosti a vysoké kvality provedení. 

1.4.13 Dilatace 

Sekce objektu v nadzemních podlaţích nebudou dispozičně propojeny. Dilatace 

sekcí bude řešena rozdělovací spárou tloušťky 30 mm vyplněnou pěnovým 

polystyrénem tloušťky 20 mm, který bude opatřen ocelovými pásky. Dilatace na úrovni 

střechy mezi sekcemi 3 a 4 bude řešena zdvojenou atikou s oplechováním. 

V interiéru budou spáry smršťovací, dilatační a oddělující opatřeny typovými 

dilatačními, koutovými, či přechodovými lištami. Dilatace v omítkách budou řešeny 

omítkovými profily. 

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Konstrukce byly navrţeny v souladu s poţadavky na tepelnou ochranu budov. 

Ve všech skladbách obvodového pláště, zastřešení objektu a výplní otvorů bude 

sledováno dosaţení poţadovaných normových hodnot součinitele prostupu tepla Un 

a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky 

s účinností od 11/2011. 

1.6 Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

Stavba nebude mít při dodrţování platných norem a zákonů negativní vliv 

na zdraví osob a ţivotní prostředí. Stavební práce budou prováděny v časových 

obdobích od 8:00 do 16:30, tedy mimo noční klid. Vlastní provoz bytového domu 

nebude produkovat škodliviny, které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z hlediska 

ochrany ovzduší také nejsou předpokládány nadlimitní hodnoty. 

S odpady, vzniklými při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu 

s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů s účinností od 1/2002, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady s účinností od 1/2002. Vznikající odpady budou zatříděny 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů s účinností od 1/2002. 

Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů, 

nespalitelný odpad bude uloţen na povolené skládce odpadů nebo ve sběrném dvoře. 

Běţný komunální odpad bude shromaţďován v kontejnerech pro ně určených a jednou 

týdně bude vyváţen popeláři. Evidence odpadů, včetně doloţení způsobu odstranění 

odpadů, bude předloţena při kolaudaci stavby a na odbor ţivotního prostředí magistrátu 

města Brna OŢP MMB. Za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby 

je zodpovědný hlavní dodavatel. Shromaţďování a odvoz nebezpečných odpadů bude 

zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování odpadů. 
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Splaškové vody budou vypouštěny do jednotného kanalizačního řádu. Sráţková 

voda bude napojena na retence a bude vsakována, při nedostatečně rychlém vsakování 

bude čerpána do veřejné kanalizace. 

1.7 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí 

Bytový komplex se nachází v záplavovém území stoleté vody, při jeho okraji. 

Vstupy do 1.NP jednotlivých sekcí jsou navrţeny dostatečně nad úrovní hladiny stoleté 

povodně. Byl zpracován povodňový plán, který je potvrzen povodňovým orgánem 

ÚMČ Brno- Ţabovřesky.  

V oblasti objektu nejsou předpokládány sesuvy půdy, objekt není navrţen 

na poddolovaném území a není třeba uvaţovat účinek zemětřesení. Navrţená stavba 

se spodní stavbou v podobě bílé vany vyhovuje kritériím na ochranu proti radonu. 

Byl stanoven střední radonový index. Budou provedeny opatření vůči hluku na stavbě 

tak, aby byly splněny hygienické limity pro maximální hladinu akustického tlaku 85 dB. 

Pokud bude překročena hodnota 85 dB, budou pracovníci proškoleni v BOZP 

na ochranu proti hluku. Z hlediska agresivity prostředí byla vzhledem k blízké poloze 

tramvajové tratě vyhodnocena agresivita prostředí vlivem bludných proudů základním 

korozním průzkumem. Byla pouţita metoda vertikálního elektrického sondování. 

Podmínky na staveništi odpovídají III. aţ IV. stupni agresivity prostředí na ocel, 

na kterou působí zvýšený aţ velmi vysoký stupeň agresivity prostředí, a je nutné provést 

základní ochranná opatření. Krytí výztuţe základových konstrukcí bude minimálně 

40 mm a musí být zabezpečeno nevodivými podloţkami pod výztuţ. Propojení výztuţe 

v základové konstrukci i pilotách bude pouze svarovými spoji a výztuţ bude elektricky 

vodivě vyvedena na povrch základové konstrukce. 

1.8 Bezbariérové uţívání stavby 

Objekt má navrţený bezbariérový přístup osob. Stavba bude splňovat poţadavky 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Výtahy v bytovém domě budou 

s kabinou vnitřních rozměrů 1100 x 1400 x 2100 mm, dveře budou samočinné 

jednostranné teleskopické s rozměrem otvoru 1180 x 2200 mm. Kabina bude opatřena 

sklopným sedátkem a hliníkovým madlem. Všechna tlačítka výtahu budou doplněna 

Braillovým písmem. Příjezdy do stanic budou oznamovány zvukovou signalizací. 

V případě poruchy nebo výpadku proudu bude výtah vybaven záloţním bateriovým 

zdrojem elektrické energie. Při aktivaci záloţního zdroje kabina sjede do nejbliţší 

stanice a otevře kabinové i šachetní dveře.  

Dále budou prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které 

zasahují níţe, jak 800 mm nad podlahu opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky 

50 mm (nebo pruhem značek o průměru 50 mm vzdálených maximálně 150 mm) 
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ve výši 800 - 1 000 mm a 1 400 - 1 600 mm. Prosklení zasahující níţe jak 500 mm 

od podlahy musí mít do výšky 900 mm od podlahy opatření proti mechanickému 

poškození. Jsou navrţena bezpečnostní skla. Výškové rozdíly u vstupů nebudou vyšší 

neţ 20 mm. Vstupní dveře budou mít světlost 1250 mm. Podlahy budou zhotoveny 

s protiskluzovou povrchovou úpravou. 

1.9 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:      Rezidence Sochorova BD02 

Charakter stavby:     Novostavba 

Účel stavby:      Bytový dům 

Místo stavby:      Sochorova, Brno- Ţabovřesky 

Kraj:       Jihomoravský 

Zatřídění do JKSO: 803.12- Domy bytové typové 5 - 8 

podlaţí bez občanského vybavení 

Zatřídění do CZ-CC: 11221- Budovy tří a vícebytové - 

typové 

Investor:      AVRIOINVEST, a.s.  

       Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

IČ: 269 54 826 

DIČ: CZ269 54 826 

Projektant:      ArchDesign, s.r.o. 

Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 

IČ: 257 64 314 

DIČ: CZ 257 64 314 

Dodavatel:      KOMFORT, a.s. 

Křenová 787/72, 602 00, Brno 

IČ: 46903780 

DIČ: CZ 469 03 780 

Zastavěná plocha:     3 200 m
2
 

Obestavěný prostor:      23 787 m
3
 

Počet nadzemních podlaţí:    7 

Počet podzemních podlaţí:    1 

Absolutní nula     209,55 m n.m. B.p.v. 
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Termín výstavby:     10/2014 - 3/2016 

Propočet:      122 858 420 Kč bez DPH 

Náklady na MJ:     5 165 Kč 

Rozpočet:       5 200 000 € 

Při kurzu EUR/CZK 27,74 ke dni 1. 9. 2014  144 248 000 Kč 

Plocha pozemků dotčených stavbou:   9 189 m
2
 

Dotčené parcely: 

5175/3- 1306 m
2
, 5175/1- 2670 m

2
, 5161/1- 963 m

2
, 5160/2- 419 m

2
, 5176- 1679 m

2
, 

5160/1- 2152 m
2
 

 

Obrázek 4- Katastrální mapa parcel dotčených výstavbou 

Majitel parcel:      AVRIOINVEST, a.s.  

       Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

IČ: 269 54 826 

DIČ: CZ269 54 826 

Před zahájením výstavby musí být hotové a schválené všechny dokumenty 

k tomu potřebné. Stavební povolení, kompletní projektová dokumentace, vyjádření 

DOSS, hlukové studie apod. Provádění a návrh stavby bude v souladu s ČSN, ČSN EN, 

platnými zákony, vyhláškami apod. Stavba bude vyhovovat na PBŘ. Všechny výrobky 

a materiály pouţité na stavbu musí mít platné atesty. Manipulace a práce s nimi bude 

v souladu s technickými listy a technologickými předpisy. 



15 

 

1.10 Zahájení etap výstavby: 

Zahájení stavby BD02:  10/2014 

Zahájení vrchní hrubé stavby: 1/2015 

Zahájení prací PSV:   4/2015 

Začátek stavby AB03:  8/2015 

Dokončení stavby:   3/2016 

1.11 Dělení na stavební objekty: 

SO 01   Zařízení staveniště 

SO 02   Retenční nádrţe a drenáţní potrubí 

SO 03   Bytový dům, sekce 3 

SO 04   Bytový dům, sekce 4 

SO 05   Vodovodní přípojka S3 

SO 06   Vodovodní přípojka S4 

SO 07   Plynovodní přípojka S3 

SO 08   Plynovodní přípojka S4 

SO 09   Přípojka splaškové kanalizace S3 

SO 10   Přípojka splaškové kanalizace S4 

SO 11   Přípojka dešťové kanalizace S3 

SO 12   Přípojka dešťové kanalizace S4 

SO 13   Přípojka elektřiny NN S3 

SO 14   Přípojka elektřiny NN S4 

SO 15   Přípojka sdělovacích kabelů S3 

SO 16   Přípojka sdělovacích kabelů S4 

SO 17   Veřejné osvětlení 

SO 18   Zpevněné plochy 

SO 19   Lavičky a vybavení hřiště vnitrobloku 

SO 20   Vegetační úpravy 

 

PŘI PSANÍ TÉTO KAPITOLY BYLY ČERPÁNY INFORMACE Z TECHNICKÉ 

ZPRÁVY REZIDENCE SOCHOROVA BD02. 
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2 Situace stavby s širšími dopravními vztahy 

Doprava materiálů a strojů na stavbu a z ní bude směřována převáţně na Velký 

městský okruh, aby byly jízdy co nejkratší vzdálenostně i časově. Na stavbu se budou 

dopravovat vozidla velikých rozměrů i hmotností. Je nutno ověřit, zda je jízda daného 

vozidla po komunikaci povolena. Bude vyhodnocena průjezdnost zatáčkami, 

průjezdnost pod mosty, tramvajovým a trolejovým vedením, nosnost mostů 

a komunikací v kritických bodech navrţené cesty. V okolí stavby se nacházejí 

komunikace s omezením na hmotnost vozidel. Nejvíce cest bude najetých při dopravě 

betonové směsi, naváţení betonářské výztuţe, cihelných tvarovek a při odvozu 

přebytečné zeminy ze stavby na deponii. Z důvodu hraničních hmotností a rozměrů 

se budu v kapitole věnovat transportu betonové směsi, betonářské výztuţe, naváţce 

prefabrikátů a odvozu zeminy na skládku. 

Všechny automobily se budou řídit dopravními předpisy a budou dodrţovat 

pravidla bezpečného provozu na komunikacích. V případě jejich nedodrţení přebírá 

řidič plnou zodpovědnost za vzniklou škodu. Vozidla opouštějící prostor stavby musejí 

být očištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění vozovky mimo pozemek stavby. 

Všechny jízdy budou s druhými stranami sjednány dostatečně dopředu a budou 

dohodnuty s přesností na půl hodiny. 

2.1 Transport betonové směsi 

Betonová směs v mixech bude dováţena na stavbu z betonárny TGB 

BETONMIX a.s. v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Cesta na stavbu měří 

7,5 km. Za předpokladu plynulého provozu se předpokládá příjezd z betonárny 

na stavbu za 10 minut. Tato trasa je popsána jako trasa A. Součástí kapitoly je přílohy 

B1- Popis trasy A. 

 

Obrázek 5- Orientační mapa trasy A 
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Na přepravu čerstvé betonové směsi bude pouţit autodomíchávač Schwing 

Stetter LIGHT LINE AM 9C o jmenovitém objemu 9 m
3
 na podvozku MAN TGS 

se čtyřmi nápravami. Výška soupravy je 3734 mm. Maximální hmotnost soupravy 

na komunikaci je 32 tun. Kaţdá jízda mixu bude předem objednána stavbyvedoucím 

nebo pověřenou osobou, která také beton převezme na stavbě podpisem dodacího listu. 

Důleţité je hlídat čas namíchání a čas dojezdu na stavbu, aby nedošlo k rozmísení směsi 

dlouho trvající dobou dojezdu a prostojem na stavbě. Dodací list musí mít přesnou 

specifikaci stanovenou v ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

s účinností od 8/2014, ve které se nachází článek 7.3 Dodací list pro transportbeton. 

Při kaţdé objednávce bude zadána pevnostní třída betonu, třída prostředí, maximální 

obsah chloridů, maximální velikost zrna a konzistence čerstvé betonové směsi.  

 

Obrázek 6- Autodomíchávač čtyřnápravový 

Budou prováděny kontrolní zkoušky čerstvé směsi betonu při předávce metodou 

sednutí kuţele a rozlití. Pokud bude poţadováno, lze provést zkoušku stupně zhutnění 

a zkoušku metodou VeBe. Zkoušky budou provedeny z kaţdé dodávky betonové směsi 

pro zhotovení pilot a jednou denně pro betony se shodující se specifikací na ostatní 

konstrukce. Z výsledků zkoušek čerstvé betonové směsi bude případná nevyhovující 

dodávka vrácena betonárně. Dále budou odebírány vzorky směsi pro provedení 

destruktivních zkoušek betonu v laboratoři po 28 dnech v minimálním rozsahu jednou 

týdně. Zkouška pevnosti v tlaku na krychli o rozměru 150 x150 mm dle ČSN, na válci 

o průměru 150 mm a výšce 300 mm dle EC. Zkouška pevnosti v prostém tahu 

a příčném tahu na trámech o rozměrech 100 x 100 x 200 mm. Zkouška ohybem 

na nosníku o čtvercovém průřezu 150 x 150 mm. Zkušební vzorky zhotoví 

stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Je nutné vzorky důkladně zhutnit a ošetřovat. 

Zkušební vzorky se budou také kropit, aby došlo k dostatečné hydrataci a nárůstu 

pevnosti vzorků. Dále budou prováděny tvrdoměrné nedestruktivní zkoušky pomocí 

Schmidtova kladívka při odbedňování monolitických konstrukcí. 

Při etapách zalévání bednění monolitických konstrukcí budou nasazeny 

minimálně dva autodomíchávače pro zajištění plynulosti průběhu betonáţe. 

Před dávkováním sloţek do mixu v betonárně bude řidič kontrolovat vizuálně buben, 

zda se v něm nenachází voda z předchozího čistění bubnu. Nedopatřením by mohlo 

dojít k narušení receptury zvýšením vodního součinitele a v důsledku toho ke sníţení 

pevnosti. 

http://www.ebeton.cz/pojmy/csn-en-206-1-beton
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2.1.1 Popis trasy A 

Naplněný mix opustí areál betonárny TBG BETONMIX a.s. výjezdem na silnici 

druhé třídy 602 v ulici Praţská a Jihlavská směrem k centru města. Poloměr otáčení 

je dostačující pro průjezd. 

Bod zájmu 1: Výjezd z betonárny 

Poloměr otáčení: 20 m 

 

Obrázek 7- Výjezd z betonárny 

Po 1,4 km sjede nákladní automobil sjezdem na rychlostní komunikaci E461. 

Poloměr otáčení v nájezdu na E461 je dostačující pro průjezd. 

Bod zájmu 2: Nájezd na E461 

Poloměr otáčení: 32 m 

 

Obrázek 8- Nájezd na E461 

Při napojení na E461 projede vozidlo pod mostem, po kterém automobil 

přijíţděl ke sjezdu. Nosnost mostu i průjezdná výška 4,8 m pod mostem je dostačující 

pro jízdu vozidla. Na silnici E461 se nachází další most, také s omezenou výškou 

průjezdu 4,8 m. Výška pod mostem je dostačující pro jízdu vozidla. 

Bod zájmu 3: Podjezd na E461 

Průjezdná výška: 4,8 m 

Bod zájmu 4: Podjezd na E461 

Průjezdná výška: 4,8 m 
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Obrázek 9- Průjezdy pod mostem na E461 

Dále vozidlo pokračuje Pisáreckým tunelem délky 512 m. Před tunelem 

je vozovka nad úrovní terénu, která je dostatečně únosná pro jízdu vozidla. 

V Pisáreckém tunelu je výška vozidel omezena také na 4,8 m. Průjezdná výška 

je dostačující pro jízdu vozidla. 

Bod zájmu 5: Vozovka nad úrovní terénu a průjezd Pisáreckým tunelem 

Průjezdná výška: 4,8 m 

Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 

 

 

Obrázek 10- Pisárecký tunel 

Po výjezdu z Pisáreckého tunelu pokračuje vozidlo rovně po ulici Bítešská 

ve směru E461. V Pisárkách se nachází mimoúrovňové křiţovatky, průjezdné výšky 

i únosnost vozovek je dostačující pro jízdu autodomíchávače.  

Bod zájmu 6: Mimoúrovňové křiţovatky v Pisárkách 

Průjezdná výška: 4,8 m 

Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 
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Obrázek 11- Podjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou 

Ve směru na Královo Pole je vozovka svedena do jednoho jízdního pruhu v ulici 

Ţabovřeská. Jedná se o problémové místo Velkého městského okruhu Brna a dochází 

zde k častému tvoření kolon při řazení aut zipovým způsobem do jednoho jízdního 

pruhu. Toto místo je vyhodnoceno jako kritické z hlediska včasné dodávky čerstvé 

betonové směsi. Dle dopravních informací bude hlídáno místo na tvorbu kolon. 

Bod zájmu 7: Svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a tvorba kolon 

 

Obrázek 12- Řazení dopravy do jednoho jízdního pruhu na ulici Ţabovřeská 

Vozidlo dále pokračuje po E461 ke sjezdu do městské části Ţabovřesky na ulici 

Bráfova. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd vozidla. Na této ulici je omezena 

hmotnost soupravy na 6,5 tun. Bude vyřízeno povolení na Odboru dopravy Magistrátu 

města Brna pro průjezd Bráfovou ulicí, protoţe ve směru z Pisárek k Rosickému 

náměstí není moţné projíţdět s nadrozměrným vozidlem. Pro průjezd je nutné povolení 

správce komunikace, kterým je společnost Brněnské komunikace a.s., která si za 

průjezd staveništní dopravy účtuje paušální poplatek 450 000 Kč. Tyto informace 

poskytla zástupkyně společnosti Brněnské komunikace a.s. pro městskou část 

Ţabovřesky Ing. Barbora Švehlová. 

Bod zájmu 8: Sjezd z E461 na ulici Bráfova 

Poloměr otáčení: 20 m 
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Obrázek 13- Sjezd z E461 na ulici Bráfova 

Ulicí Bráfova přijede automobil na křiţovatku s ulicí Horova. Poloměr otáčení 

je dostačující pro průjezd vozidla. Výška vozidel je na této ulici omezena tramvajovým 

vedením a podjezdem na maximální výšku vozidla 4,2 m. Výška je dostačující 

pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 9: Odbočka z ulice Bráfova na Horovu 

Poloměr otáčení: 14 m 

Průjezdná výška: 4,2 m 

 

Obrázek 14- Odbočka u ulice Bráfova na Horovu 

Po ulici Horova přijede vozidlo na Rosického náměstí a odbočí na ulici 

Sochorova ke staveništi. Výška vozidel je na této části trasy omezena tramvajovým 

vedením na 4,2 m. Výška je dostačující pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 10: Průjezd pod tramvajovým vedením na Rosického náměstí 

Průjezdná výška: 4,2 m 

 

Obrázek 15- Tramvajové vedení na Rosického náměstí 
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Navrţená cesta na stavbu z betonárny v Bosonohách je dopravními značkami 

omezena na 6,5 tun na ulicích Bráfova. Bude předem vyřízeno povolení pro průjezd, 

které je zpoplatněno paušální částkou 450 000 Kč. Nákladní vozidlo se čtyřmi 

nápravami můţe mimo tuto ulici dosáhnout hmotnosti maximálně 32 tun dle vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spojů 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností 

od 1/2015. Výškově je souprava omezena výškou tramvajového vedení na ulici Horova 

a na Rosického náměstí ve výšce cca 4,4 m. Povolená maximální průjezdná výška 

je 4,2 m. S předpokládanou výškou 3734 mm můţe vozidlo bezpečně projíţdět pod 

tramvajovým vedením. 

2.2 Transport betonářské výztuţe 

Betonářskou výztuţ zajišťuje firma Armospol CZ s.r.o. sídlem na ulici 

Myslínova 1377/75, 612 00 Brno, Královo Pole. Délka navrţené trasy je 4,5 km 

a předpokládaná doba jízdy je 11 minut při plynulém dopravním provozu. Tato trasa 

je popsána jako trasa B. Součástí kapitoly je příloha B2- Popis trasy B. 

 

Obrázek 16- Trasa B 

Pro dopravu bude pouţit nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

o hmotnosti 5,8 t s valníkem se sklopnými bočnicemi o hmotnosti 0,6 t. Automobil 

je dvounápravový. Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

s účinností od 1/2015, nesmí hmotnost překročit 18 t.  
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Obrázek 17- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

Výpočet maximálního moţného zatíţení nákladního automobilu: 

ml - me - mv - mr = ma 

ml - legisltivně povolená hmotnost soupravy [t] 

me - hmotnost Iveco Eurocargo ML 190EL 30 [t] 

mv - hmotnost valníku [t] 

mr - hmotnostní rezerva [t] 

ma- hmotnost armatury 

18 - 5,8 - 0,6 - 1,5 = 10,1 t 

Dle výpočtu lze naloţit 10,1 t betonářské výztuţe na nákladní automobil Iveco 

Eurocargo ML 190EL 30. Jednotlivé nápravy nákladního automobilu mají nosnost 7,1 t. 

Na stavbu bude výztuţ dováţena jako předohýbaná. Při přebírce proběhne kontrola 

objednané výztuţe přepočítáním jednotlivých kusů, kontrola poţadované geometrie 

prutů, kontrola průměrů a typu ţebírek. Dále bude kontrolováno mnoţství nadměrné 

oxidace na jednotlivých prutech, zda není na výztuţi mastnota, či jiné znečištění. 

Při nevyhovujícím stavu prutů nebude výztuţ převzata a bude poţadována náhrada. 

Pruty musejí být dostatečně zabezpečeny proti přepadnutí z valníku vozidla pomocí 

vázacích popruhů nebo jiným způsobem zvoleným dodavatelem výztuţe. Před předáním 

výztuţe za materiál zodpovídá dodavatel a řidič nákladního vozidla.  

2.2.1 Popis trasy B 

Automobil opustí areál společnosti Armospol jiţní bránou a bude pokračovat 

200 metrů jiţně po ulici Myslínova. Poté odbočí západně na most přes ţelezniční trať. 

Únosnost mostu je dostatečná pro přejezd vozidla. Poloměr otáčení u nájezdu na most 

je dostatečný pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 1: Jízda po mostovce nad ţelezniční tratí 

Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 
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Obrázek 18- Most přes ţelezniční trať na ulici Myslínova 

Po sjezdu z mostu vozidlo pojede jiţně podél vlakové trati k nádraţí Královo 

Pole. Zde podjede pod mostem, jehoţ průjezdná výška je omezena na 4,6 m. 

Výška je dostatečná pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 2: Průjezd pod mostem u nádraţí Královo Pole 

Průjezdná výška: 4,6 m 

 

Obrázek 19- Průjezd pod mostem u nádraţí Královo Pole 

Poté souprava pokračuje po ulicích Budovcova, Boţetěchova a Kosmova. 

Od ulice Boţetěchova je trasa pod trolejovým a tramvajovým vedením ve výšce 4,5 m. 

Průjezdná výška 4,2 m pod trolejovým a tramvajovým vedením je dostatečná 

pro průjezd soupravy. 

Bod zájmu 3: Průjezd pod trolejovým a tramvajovým vedením na Kosmové 

Průjezdná výška: 4,2 m 

 

Obrázek 20- Trolejové a tramvajové vedení na ulici Kosmova 

Dále pokračuje vozidlo na Palackého třídu, ze které odbočí na ulici Husitská 

a pojede po kruhovém objezdu na Palackého náměstí. Z kruhového objezdu vyjede 
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na ulici Skácelová a pokračuje ulicí Královopolská aţ na křiţovatku s ulicí Horova. 

Poloměry všech zatáček jsou dostačující pro průjezd vozidla. Na Královopolské 

souprava podjíţdí pod vozovkou a cesta s trolejovým vedením je zde omezena na 4,5 m. 

Průjezdná výška je dostačující pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 4: Průjezd pod mostem a trolejovým vedením na Královopolské 

Průjezdná výška: 4,5 m 

 

Obrázek 21-Průjezd pod mostem a trolejovým vedením na Královopolské 

Z křiţovatky Královopolská a Horova vůz přijede na Rosického náměstí 

a pokračuje na ulici Sochorova, na které se nachází stavba bytového domu.  

Poloměry otáčení všech zatáček a křiţovatek jsou dostatečně velké pro průjezd 

vozidla. Únosnost navrţené cesty je dostatečná pro průjezd vozidla. Maximální 

povolená výška soupravy je 4,5 m, výška vozidla je 2,89 m. Dovezená výztuţ 

bude uskladněna na venkovní skládce na paletách, nebo budou pruty podloţeny 

dřevěnými hranoly tak, aby nebyly v kontaktu se zemí. Předzásobení betonářskou 

výztuţí bude minimálně pro dva pracovní dny. Vykládka výztuţe z vozu na skládku 

bude ruční a pomocí věţového jeřábu. 

Kratší a jednodušší moţností jízdy by byla cesta od nádraţí Královo Pole 

po rychlostní silnici R43 s průjezdem Královopolským tunelem. Zde je ale zákaz 

průjezdu nákladních automobilů a proto byla tato trasa zamítnuta. 

2.3 Transport prefabrikovaných dílců  

Na výstavbu Rezidence Sochorova byly navrţeny prefabrikáty v provedení 

balkónových desek, balkónových dílců, schodišťových ramen a mezipodest. Tyto prvky 

dodá firma Prefa Brno a.s. s pobočkou vyrábějící poţadované dílce na adrese Blanenská 

1190, Kuřim. Výrobna se nachází 14 km od Rezidence Sochorova. Za předpokladu 

plynulého provozu bude cesta nákladní soupravy trvat 14 minut. Tato cesta je popsána 

jako trasa C. Součástí kapitoly je příloha B3- Popis trasy C. 

 



27 

 

 

Obrázek 22- Trasa C 

Dílce budou dopraveny na stavbu nákladním automobilem Iveco Stralis 

AS 440S42 Y/FPLT s valníkovým třínápravovým návěsem Schwarzmüller.  

 

Obrázek 23- Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 

 

Obrázek 24- Valníkový návěs Schwarzmüller třínápravový 

Plocha průřezu balkónovou deskou je 0,34 m
2
. Pří objemové hmotnosti 

2300 kg/m
3
 bude hmotnost nejdelší desky 5982,3 kg, po zaokrouhlení na nepříznivou 

stranu dále uvaţuji 6000 kg. Tato hmotnost je nejvyšší v případě navrţených 

prefabrikátů. Přehled balkónových desek je v tabulce 1. 
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Tabulka 1- Seznam balkónových prefabrikovaných desek 

Označení Počet kusů 
Délka 

[mm] 
Hmotnost [kg] 

Hmotnost zaokrouhlená 

[kg] 

1 9 7650 5982,3 6000 

2 1 7400 5786,8 5800 

3 9 7100 5552,2 5600 

4 2 6750 5278,5 5300 

5 5 6000 4692,0 4700 

6 3 5600 4379,2 4400 

7 36 5150 4027,3 4050 

8 1 4850 3792,7 3800 

 

Obrázek 25- Schéma tvaru balkónové desky 

Montáţ prefabrikovaných desek proběhne souběţně s armováním stropní desky. 

Z balkónové desky bude přes tepelnou izolaci vyvedena výztuţ, která se přivaří 

k výztuţi stropní desky. Všechny balkónové desky budou podpírány stojkami z terénu 

aţ po armovaný strop. Desky budou podepřeny po dobu celé hrubé stavby 

aţ do zatvrdnutí betonů v nejvyšším patře.  

Balkónové dílce budou pouţity na fasádě vnitrobloku i na straně uliční sekce 4. 

Půdorysná plocha dílce je 1500 x 2400 mm o tloušťce 300 mm. Část tvarovky tvořící 

zábradlí má výšku 1100 mm a tloušťka stěny je 100 mm. Objem tvarovky je tedy 

výpočtem 1,553 m
3
. Při objemové hmotnosti 2300 kg/m

3
 má tvarovka hmotnost 

3571,9 kg. V dalším textu budu uvaţovat zaokrouhlenou hodnotu na nepříznivou stranu 

3600 kg balkónové prefabrikované tvarovky. Těchto dílců bude instalováno celkem 

12 kusů. 
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Obrázek 26- Balkónová prefabrikovaná tvarovka 

Prvky budou na nákladním automobilu přepravovány v leţaté poloze, stejně jako  

bude jejich poloha v konstrukci. Při přepravě a na skládce budou desky proloţeny 

dřevěnými hranoly 150 x 150 mm. Prefabrikáty budou na nákladním automobilu 

dostatečně připevněné pomocí upínacího popruhu v blízkosti hranolů. V případě 

balkónových desek lze na sebe postavit čtyři desky, celkové výška bude 1340 mm. 

Obrázek 27 zobrazuje přepravní polohu balkónových desek na návěsu včetně upevnění 

upínacími popruhy. 

 

Obrázek 27- Grafické schéma přepravní polohy balkónových desek 

Balkónové tvarovky budou sloţeny samostatně a podloţeny dřevěnými hranoly 

v třetinách delšího půdorysného rozměru. Před přejímkou prefabrikátů na stavbě 

za dodávku zodpovídá řidič nákladní soupravy a dodavatel.  

Prefabrikáty budou opatřeny ocelovými montáţními oky a balkónové dílce 

budou zhotoveny s montáţními otvory na prostrčení vázacího popruhu. 

Při dokončovacích pracích budou montáţní oka a otvory zatmeleny. Sekundární 

doprava dílců z korby nákladního automobilu na skládku bude pomocí věţového jeřábu. 

Připevnění prefabrikátů bude provádět pouze školený vazač. Manipulace se zavěšeným 

břemenem je povolena pouze dřevěnou návodnou tyčí. Je zakázán pohyb 

pod zavěšeným břemenem.  
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2.3.1 Popis trasy C 

Souprava opustí areál výrobny v Kuřimi jiţním výjezdem a napojí se na silnici 

386 na ulici Blanenská. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd soupravy. 

Bod zájmu 1: Nájezd na ulici Blanenská 

Poloměr otáčení: 20 m 

 

Obrázek 28- Nájezd na ulici Blanenská 

Z ulice Blanenská se souprava napojí na silnici E461 a bude pokračovat 

ve směru na Brno. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd soupravy. 

Bod zájmu 2: Nájezd na E461 

Poloměr otáčení: 20 m 

 

Obrázek 29- Nájezd na E461 

Sjezdem na ulici Hradecká souprava přijede do Králova Pole na silnici 640.  

Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd. Ze silnice 640 sjede souprava z ulice 

Hradecka na ulici Královopolská. Průjezdná výška je na ulici Královopolská omezena 

na 4,5 m podjezdem pod vozovkou. Poloměr otáčení i průjezdná výška je dostačující 

pro průjezd. 

Bod zájmu 3: Křiţovatka ulic Hradecká a Královopolská 

Poloměr otáčení: 16 m 

Průjezdná výška: 4,5 m 
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Obrázek 30- Křiţovatka ulic Hradecká a Královopolská 

Ulicí Královopolská souprava pokračuje aţ na ulici Horova a Rosického 

náměstí. Na Horove a Rosického náměstí je výška omezena tramvajovým vedením 

ve výšce 4,5 m. Průjezdná výška je 4,2 m. 

Bod zájmu 4: Křiţovatka ulic Královopolská a Horova 

Poloměr otáčení: 16 m 

Průjezdná výška: 4,2 m 

 

Obrázek 31- Křiovatka ulic Královopolská a Horova 

Z Rosického náměstí souprava odbočí na ulici Sochorova, na které bude 

probíhat výstavba bytového domu. Výška soupravy je omezena na 4,2 m, nosnost 

vozovky i poloměry otáčení jsou dostačující pro jízdu na stavbu. 

Pro transport prefabrikátů na stavbu jsou všechny poloměry otáčení dostačující 

a výška soupravy je omezena na 4,2 m tramvajovým vedením. S výškou soupravy 

3,65 m je výška dostačující pro průjezd soupravy. 
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2.4 Transport zeminy na deponii 

Při výkopech zeminy bude část uloţena na deponii přímo na stavbě a bude 

pouţita pro zásypy. Zbylá zemina bude odvezena na skládku Pískovna Černovice, spol. 

s r.o. se sídlem na ulici Vinohradská 83, 618 00 Brno. Trasa je dlouhá 11,6 km a při 

plynulém dopravním provozu je předpokládaná doba cesty 16 minut. Tato trasa 

je popsána jako trasa D. Součástí kapitoly je příloha B4- Popis trasy D. 

 

Obrázek 32- Trasa D 

Výkopek bude odváţet nákladní automobil Man TGS 35.440 8x6H BL 

se sklápěcí korbou o objemu 12 m
3
.  

 

Obrázek 33- Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 

Pro naloţení zeminy na nákladní automobil bude pouţit rypadlonakladač 

SANKO M 542 o objemu lţíce 1,1 m
3
. V areálu pískovny bude řidič naveden na místo, 

na kterém zeminu vysype pomocí sklopné korby směrem vzad. Cena za uloţenou 

zeminu je dle katalogu stanovena na 129,75 Kč/t. Pískovna Černovice poskytuje 

při ukládání zeminy oplachování podvozku nákladního vozu. Po opláchnutí, vystavení 

faktury a zápisu do knihy jízd se nákladní automobil vrátí na stavbu nebo na jiné místo 

určené stavbyvedoucím či pověřenou osobou.  

Výpočet maximálního mnoţství naloţené zeminy na sklápěč pro dodrţení 

maximální povolené hmotnosti čtyřnápravového vozidla 32 t pro jízdu na silnicích: 
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Zadání: 

mu = 17 700 kg 

mv = 14 300 kg 

n = 1,1 

ρ = 2000 kg/m
3
 

Výpočet: 

V = m/ρ 

V = 17 700 / 2000 

V = 8,85 m
3
 

Vn = V x n 

Vn = 8,85 x 1,1 

Vn = 9,735 m
3
 ≐ 9,75 m

3
 

Zkouška: 

V x ρ = mu 

8,85 x 2000 =17 700 kg 

mu + mv = mn 

17 700 +14 300 = 32 000 kg 

 

mu… hmotnost uţitečná [kg] 

mv… hmotnost vozidla [kg] 

mn… maximální normová hmotnost čtyřnápravového vozidla 32t [ t] 

n… nakypření [-] 

ρ… objemová hmotnost [kg/m
3
] 

V… objem zeminy [m
3
] 

Vn… objem zeminy nakypřené [m
3
] 

U naloţené zeminy na nákladní vozidlo uvaţuji nakypření 10 %. Uţitečná 

hmotnost vozidla je dle katalogu 17,7 t, hmotnost vozidla nenaloţeného je tedy 14,3 t, 

aby nebyla překročena maximální povolená celková hmotnost 32 t pro čtyřnápravová 

vozidla. Objemovou hmotnost zeminy je určená dle tabulky ČVUT pro soudrţné 

zeminy pevné (hlinité písky aţ písčité hlíny) 2000 kg/ m
3
. Nákladní automobil 

lze naplnit zeminou o maximálním objemu 9,75 m
3
 v nakypřeném stavu, aby nebyla 

překročena hodnota maximální povolené hmotnosti 32 t. 
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2.4.1 Popis trasy D 

Po naloţení zeminy na korbu a očištění bude vůz opouštět stavbu bránou na ulici 

Sochorova a pojede severně na Rosického náměstí, zde přejede na ulici Horova 

a následně se vydá severně na ulici Královopolská. Na Rosického náměstí a Horové 

je omezená průjezdná výška tramvajovým vedením. 

Bod zájmu 1: Tramvajové vedení na ulici Horova 

Průjezdná výška: 4,2 m 

Poloměr otáčení: 18 m 

 

Obrázek 34- Sjezd z ulice Sochorova na Rosického náměstí a ulici Královopolská 

Z Královopolské vůz odbočí na ulici Luční, ze které se napojí na Velký městský 

okruh ve směru na Pisárky. Poloměr otáčení je dostatečný pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 2: Odbočení na ulici Luční 

Poloměr otáčení: 12 m 

 

Obrázek 35- Křiţovatka ulic Královopolská a Luční 

Bod zájmu 3: Nájezd na Velký městský okruh 

Poloměr otáčení: 18 m 
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Obrázek 36- Nájezd na Velký městský okruh 

Po okruhu vůz pokračuje ulicemi Ţabovřeská a Bauerova po silnici 42. 

Na Bauerové je omezená výška vozidel na 4,8 m. Výška je dostačující pro průjezd 

vozidla. 

Bod zájmu 4: Průjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou na ulici Bauerova 

Průjezdná výška: 4,8 m 

 

Obrázek 37- Průjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou na ulici Bauerova 

Vozidlo pokračuje po silnici 42 na Poříčí, kde je povolena jízda nákladních 

vozidel pouze v pravém jízdním pruhu aţ na ulici Křídlovickou. Na křídlovické 

je omezená výška vozidel na 3,2 m pod ţelezničním přejezdem. Průjezd je klenutý. 

Nákladní vozidlo projede při dodrţení dostatečné vzdálenosti od kraje vozovky.  

Bod zájmu 5: Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická 

Průjezdná výška: 3,2 m, jízda pod vrcholem klenby 

 

Obrázek 38- Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická 
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Dále bude vozidlo pokračovat ulicí Opuštěná na Zvonařku. Zde vůz odbočí 

na jih do Komárova na silnici 41 do ulice Plotní. Poloměr otáčení je dostatečný 

pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 6: Odbočení ze Zvonařky na Plotní 

Poloměr otáčení: 14 m 

 

Obrázek 39- Odbočení ze Zvonařky na Plotní 

Na Plotní je výška vozidel omezena na 4,2 m u průjezdu pod ţelezničním 

mostem. Výška je dostačující pro průjezd vozidla. 

Bod zájmu 7: Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Plotní 

Průjezdná výška: 4,2 m 

 

Obrázek 40- Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Plotní 

Vozidlo pokračuje ve směru ulicí Svatopetrská aţ na křiţovatku s ulicí 

Černovická, kde odbočí vlevo na silnici 374.  

Bod zájmu 8: Odbočení z ulice Svatopetrská na Černovickou 

Poloměr otáčení: 16 m 

 

Obrázek 41- Odbočení z ulice Svatopetrská na Černovickou 
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Sjezdem z Černovické vozidlo pokračuje na Hájeckou a následně odbočí 

na Vinohradskou. 

Bod zájmu 9: Sjezd z Černovické na Hájeckou 

Poloměr otáčení: 22 m 

 

Obrázek 42- Sjezd z Černovické na Hájeckou 

Bod zájmu 10: Odbočení z ulice Hájecká na Vinohradskou 

Poloměr otáčení: 16 m 

 

Obrázek 43- Odbočení z ulice Hájecká na Vinohradskou 

Na Vinohradské se nachází vjezd do areálu Pískovny Černovice.  

Bod zájmu 11: Vjezd do areálu Pískovny Černovice  

Poloměr otáčení: 12 m 

 

Obrázek 44- Vjezd do areálu Pískovny Černovice 

Zemina bude sloţena na určené místo dle pokynů pracovníků Pískovny 

Černovice. Na této trase je nejmenší poloměr otáčení 12 m a průjezdná výška 3,2 m. 

Trasa tedy vyhovuje pro průjezd vozidla za předpokladu zvýšené opatrnosti průjezdem 

pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická. 
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3 Návrh zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrţeno dle dostupnosti pouţitých prvků v okolí stavby, 

vhodnosti, sloţitosti zřízení a demontáţe a z hlediska ekonomického. Po dokončení 

hrubé stavby BD02 začne v srpnu 2015 dostavba vedlejší administrativní budovy a bude 

nutné se dělit o prostory pro zařízení staveniště, které by jinak bylo pro AB 

nedostačující. Součástí kapitoly jsou přílohy B5 a B6- Výkresy zařízení staveniště. 

3.1 Obecné informace o staveništi 

Stavba se nachází na Ulici Sochorova v městské části Ţabovřesky. Příjezd 

na staveniště bude moţný z Rosického náměstí. Jedná se o novostavbu druhé etapy 

bytového domu s názvem Rezidence Sochorova přímo navazující na etapu první. 

Plánované datum začátku výstavby BD02 je 1. 10. 2014. Část zřízení staveniště 

je zhotovena z etapy první, jedná se o zhotovení retenčního systému pro odvodnění 

staveniště, oplocení mobilním plotem s bránami 6 m a vnitrostaveništní jednosměrná 

panelová komunikace. Inţenýrské sítě k Rezidenci Sochorova byly zhotoveny při stavbě 

první etapy a budou zhotoveny pouze přípojky. Ornice je v prostoru staveniště jiţ také 

sejmutá. 

V srpnu 2015 bude plocha staveniště redukována, protoţe bude probíhat 

dostavba administrativní budovy uvnitř vnitrobloku, která bude realizována jinou 

dodavatelskou společností. Některá zařízení staveniště budou pouţívány jako společná 

pro BD02 a administrativní budovu. Investorem obou staveb a majitelem parcel 

je AVRIOINVEST, a.s. a budovy jsou projektované firmou ARCHDESIGN, s. r. o. 

Organizační a finanční řešení pro společné zařízení staveniště budou stanovena podle 

smlouvy mezi investorem, projektantem a dodavateli. 

Katastrální území Brno Ţabovřesky. Prostor určený pro výstavbu BD02 zahrnuje 

parcely dle tabulky č. 2. 

 

Obrázek 45- Katastrální mapa parcel dotčených výstavbou 
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Tabulka 2- Označení a plochy parcel dotčených výstavbou 

Označení parcely Plocha parcely [ m
2
] Pozn. 

5175/3 1306  

5175/1 2670  

5161/1 963 Část společná s AB od 8/2015 

5160/2 419 Část společná s AB od 8/2015 

5176 1679 Část společná s AB od 8/2015 

5160/1 2152 Část společná s AB od 8/2015 

Západní brána bude slouţit jako příjezdová a východní branou budou vozidla 

opouštět staveniště. Brány budou uzamykatelné. Vjezd na staveniště je povolen pouze 

vozidlům stavby. Při kontrolních dnech budou vozidla návštěvníků parkovat 

na parkovišti mimo stavbu u východního výjezdu ze stavby u administrativní budovy 

AVRIOINVEST, a.s. 

3.2 Zdroje energií 

Inţenýrské sítě budou zhotoveny z první etapy. Elektřina pro zařízení staveniště 

bude odebírána z rozvaděčů a přípojek zhotovených při výstavbě BD01. V rozvodných 

skříních budou instalovány schválené staveništní elektroměry správcem sítě. Voda 

pro hygienické účely bude odebírána z vodoměrné šachty VMŠ5 do stavebních 

kontejnerů SK2, SK5 a do kanceláře stavbyvedoucího. Tato větev bude osazena 

vlastním vodoměrem. Technologická voda bude odebírána z  BD02 zvlášť pro sekci 3 

a  sekci 4. Ve vodoměrných šachtách VMŠ5 a VMŠ 6 bude také vodoměr pro sledování 

spotřeby technologické vody. Staveništní splašková kanalizace bude svedena do revizní 

šachty Šd7. Staveništní vodoměry a elektroměry zajistí realizační firma. 

Tabulka 3- Tabulka výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz 

Stavební stroj 
Štítkový 

příkon [kW] 

Počet 

[ks] 

Příkon 

celkem 

[kW] 

Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 

FR.tronic 
37 1 37 

Svářečka SHARKS SH 170 MIG 7,5 1 7,5 
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CO2 

M-tec duo- mix 2000 kontinuální 

míchačka a omítací stroj 
10,35 1 10,35 

Kombinované kladivo Makita 

HR2611FT 
0,8 1 0,8 

Úhlová bruska Makita GA 9020 2,2 3 6,6 

Ruční míchačka MEISTER CRAFT 

1200 W 
1,2 3 3,6 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2 1 2 

Vibrační lišta 0,1 1 0,1 

Stavební silo- dopravní blok 0,06 2 0,12 

Stavební silo- dopravní zařízení 7,5 2 15 

P1- INSTALOVANÝ PŘÍKON 

ELEKTROMOTORŮ 
  83,07 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
Příkon 

[kW/㎡] 

Plocha 

[㎡] 

Příkon 

celkem 

[kW] 

Kanceláře 0,02 100 2 

Šatny, umývárny, WC 0,006 62,5 0,375 

P2- INSTALOVANÝ PŘÍKON 

VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
  2,375 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ Příkon [kW] 
Počet 

[ks] 

Příkon 

celkem 

[kW] 

Halogenový reflektor 0,4 2 0,8 

P3- INSTALOVANÝ PŘÍKON 

VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
  0,8 

Nutný příkon elektrické energie 

  

1,1… koeficient ztráty ve vedení 

0,5… koeficient současnosti elektrických motorů 
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0,8… koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0… koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

0,7… koeficient současnosti elektrických motorů 

 

S= 48,66 kW ≐ 48,66 kW 

Maximální příkon elektrické energie při výstavbě je předpokládán 48,66 kW. 

Tabulka 4- Tabulka výpočtu maximální potřeby vody pro staveniště 

A- VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY 

PRO: 

Měrná 

jednotka 

Mnoţství 

m. j 

Střední norma 

[l] 

Potřebné 

mnoţství [l] 

Ošetřování betonu m
3
 45 200 9000 

Výroba malty m
3
 3 200 600 

Výroba omítky m
3
 10 30 300 

MEZISOUČET A    9900 

B- VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 
Měrná 

jednotka 

Mnoţství 

m. j 

Střední norma 

[l/prac.] 

Potřebné 

mnoţství [l] 

Hygienické účely 1 osoba 40 40 1600 

Sprchování 1 osoba 20 45 900 

MEZISOUČET B    2500 

C- VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

 
Měrná 

jednotka 

Mnoţství 

m. j 
Poznámka 

Potřebné 

mnoţství [l] 

Mobilní myčka aut l  100 
Průjezd 4 vozidel 

za den 
100 

MEZISOUČET C    100 

Výpočtová potřeba vody 
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Qn… spotřeba vody [l/s] 

Pn… potřeba vody za 8h směnu [l/den] 

kn… koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu [-] 

t… doba, po kterou je voda odebírána [h] 

Qn= 0,79 l/s ≐ 0,8 l/s 

Maximální potřeba vody při výstavbě je předpokládána 0,8 l/s. 

Poţární voda 

Mnoţství vody pro poţární účely bude konzultováno s Hasičským záchranným 

sborem České republiky. Na jeden poţární hydrant se uvaţuje odběr 3,3 l/s. V případě 

poţáru bude poţární voda odebírána z míst odběru vody označených na výkresu 

zařízení staveniště pod zkratkou MOV a z hydrantů v blízkosti staveniště. 

3.3 Zázemí pro zaměstnance  

Předpokládá se, ţe dodavatelská firma nevlastní staveništní kontejnery, proto 

jsou zvolené sestavy v následujícím textu řešeny formou pronájmu od poskytovatelů 

těchto prvků.  

Prostor pro stavbyvedoucího 

Tento prostor by měl být plochy 20 - 24 m
2
. Protoţe velikost jednoho stavebního 

kontejneru nesplňuje tento poţadavek na podlahovou plochu, bude pouţita kontejnerová 

sestava ze dvou kancelářských buněk CONTAINEX. Tento prostor bude také slouţit 

jako zasedací místnost. Sestava obsahuje vlastní záchodovou mísu, kontejner tedy bude 

napojený na staveništní vodovodní a odpadní řád. 

Prostor pro mistra 

Pro technické pracovníky by měla být podlahová plocha prostoru 14- 16 m
2
. 

Pro mistra bude vyhrazen jeden staveništní kontejner TOI TOI BK1. 

Sprchový kontejner 

Byl navrţen sprchový kontejner TOI TOI SK5, který obsahuje 5 sprchový boxů 

a 2 mycí ţlaby s celkem 6 kohoutky. Tento prostor bude společný pro všechny 

pracovníky stavby. 

Záchodový kontejner 

Tento kontejner obsahuje 4x záchodovou mísu, 4x pisoár a 2x umyvadlo. 

Bude slouţit jako společný pro všechny pracovníky na stavbě. 

Šatny 

Pro pracovníky stavby budou vyčleněny 3 kontejnery TOI TOI BK1. Podlahová 

plocha jednoho kontejneru je 14 m
2
. Pracovník má právo na 1,25 m

2
 podlahové plochy 

šatny. Jeden kontejner je tedy určen pro 11 pracovníků stavby. Je tak počítáno 
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s maximálním nasazením 33 vlastních pracovníků stavby. U subdodavatelů 

je předpoklad, ţe šatny nebudou vyuţívat, nebo jako prostor šatny vyuţijí vlastní 

stavební kontejner, který jim bude umoţněno na stavbě pouţít. 

Pobytové kontejnery subdodavatelů 

Staveniště bude doplněno staveništními kontejnery TOI TOI BK1, které budou 

vyuţívat výhradně subdodavatelé. Prostor bude slouţit jako pobytový, šatna, sklad 

nářadí apod. O vyuţívání těchto prostorů se v případě zájmu subdodavatel domluví 

se stavbyvedoucím v dostatečném předstihu. Staveništní kontejnery lze doplňovat nebo 

odváţet dle potřeby vyuţití na stavbě. 

3.4 Dimenzování hygienických zařízení 

Podle počtu pracovníků na stavbě je nutno určit počet jednotlivých hygienických 

zařízení. V případě překročení maximálního počtu pracovníků na stavbě je nutno 

hygienická zařízení doplnit. 

Počet umyvadel 

Zařízení staveniště obsahuje 8 umyvadel určených pro pracovníky. Na kaţdých 

5 osob stavby je předepsáno 1 umyvadlo. Počet umyvadel je tedy dimenzován 

na 40 osob. 

Počet sprch 

Sprchový kontejner SK5 obsahuje 5 sprchových koutů. Je poţadována 1 sprcha 

na 10 pracovníků. Počet sprch tak vyhovuje počtu 50 pracovníků. 

Počet záchodových mís 

Poţadováno je 1 sedadlo na 10 muţů, 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů a jedno 

sedadlo na kaţdých dalších 50 muţů. Na staveništi by stačilo vyuţít 3 záchodové mísy. 

Dle katalogu kontejnerů byl navrţen kontejner SK2, který obsahuje 4 mísy.  Počet mís 

je dostatečný. Uvnitř vnitrobloku bude staveniště doplněno mobilní toaletou kvůli velké 

vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa staveniště k záchodovému kontejneru. 

Počet pisoárů 

Jsou navrţeny 4 pisoáry v kontejneru SK2. Pro počet pisoárů platí stejná 

pravidla jako pro záchodové mísy. Počet pisoárů je dostatečný. 

3.5 Skladovací prostory 

Sklady materiálů vnější 

Uvnitř vnitrobloku bude vnější skládka materiálů, na které lze skladovat 

materiály odolávající klimatickým vlivům, jako například ţelezobetonové 

prefabrikované balkonové desky a dílce, dílce bednění DOKA, cihelné tvarovky pod 

plachtou dle pokynů skladování výrobců materiálů. Skládka bude v dosahu věţového 
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jeřábu. Podklad skládky bude tvořen štěrkovým podsypem tloušťky 300 mm ze štěrku 

32/16, který bude zhutněný válcem. Skladované prvky budou podloţeny dřevěnými 

hranoly 150 x 150 mm. Při skladování více prvků na sebe budou prvky vzájemně 

proloţeny hranoly do maximální celkové výšky 1500 mm. Tvar skládky viz. příloha B5 

a B6- Výkresy zařízení staveniště. 

Při výstavbě BD02 ve fázi hrubé stavby lze po dohodě s mistrem nebo 

stavbyvedoucím a statikem skladovat materiály v právě přístupném patře stavby 

věţovým jeřábem, za předpokladu, ţe podklad (strop) je dostatečně vyzrálý a únosný. 

Takto skladované materiály nesmějí být uskladněny uprostřed rozpětí stropu, 

ale v blízkosti nosné stěny se zachováním průchozí uličky min. 600 mm. 

Sklady materiálů vnitřní 

Sklady uvnitř BD02 budou vyuţívány převáţně při pracích PSV a ve fázi 

dokončovací. Polohu, tvar a velikost skládek určí mistr stavby, v případě materiálů 

velikých hmotností se bude vhodnost konzultovat se statikem. Vţdy bude dodrţena 

velikost průchozí uličky mezi prvky a stěnami min. 600 mm. Na těchto skládkách 

budou skladovány všechny materiály, které je nutno chránit proti dešti a UV záření.  

Materiály vyţadující aklimatizaci v prostředí, ve kterém budou instalovány (dřevěná 

podlahová krytina) budou na místě instalace skladovány minimálně 3 dny. 

3.6 Sklady nářadí, strojů a provozních kapalin 

Skladovací kontejnery 

Budou vyuţívány převáţně při zhotovení hrubé stavby. Skladovací kontejner 

dle výkresového označení 14 bude vyuţíván hlavně na skladování pracovního ručního 

nářadí. Skladové kontejnery dle výkresového označení 15 a 16 budou slouţit 

pro uskladnění elektrického nářadí a pracovních strojů menších rozměrů. Tyto 

kontejnery budou přímo osvětleny v nočních hodinách halogenovým reflektorem 

na věţovém jeřábu z bezpečnostních důvodů proti krádeţi. Všechny kontejnery budou 

uzamykatelné bezpečnostním visacím zámkem a klíče budou uchovány v kontejneru 

mistra stavby. Za stroje a nářadí neuskladněné v těchto kontejnerech bude ručit 

pracovník, který stroj převzal k práci. 

Skladování provozních kapalin 

Motorová nafta a olejové provozní kapaliny strojů budou uloţeny 

ve skladovacím kontejneru s příslušným strojem. Skladování nafty bude v plechových 

kanystrech objemu 20 l a provozní kapaliny budou uskladněny v originálních obalech 

výrobců. Tyto nádoby budou dále uloţeny v plastových přepravkách, které v případě 

úniku kapaliny z obalu zachytí unikající látku. S případnou uniklou kapalinou 

v přepravce bude naloţeno dle instrukcí uvedených na obalu výrobce. Je předepsáno 

pouţití sorbentu a odvoz k likvidaci specializovanou firmou. 
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Obrázek 46- Plastová přepravka pro uskladnění obalu s provozními kapalinami 

 

Obrázek 47- Kanystr pro skladování motorové nafty 

Sklady a skládky subdodavatelů 

Protoţe na stavbě se budou pohybovat skupiny subdodavatelů, bude firmám 

po dohodě vyhrazen skladovací prostor materiálů a skládek uvnitř budovy BD02 

v místnostech menších velikostí, do kterých bude zakázán přístup nepovolaným 

pracovníkům. Místnosti budou osazeny dveřními zárubněmi a křídly se zámkem. 

Tyto skladovací prostory nesmějí omezovat plynulost výstavbového procesu 

a je potřeba dostatečně dopředu naplánovat moţnost tohoto vyuţití místností. 

Za bezpečnost uskladnění proti krádeţi ručí subdodavatel sám. 

3.7 Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

Bude pouţit věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic pronajatý od firmy 

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, 

Popůvky. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Pronájem jeřábu bude domluven 

v dostatečném předstihu začátku stavby, aby nemohlo dojít k situaci, ţe by byl jeřáb 

obsazený jiným nájemníkem. Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Doba montáţe 

a demontáţe jeřábu bude 2 pracovní dny v jedenáctihodinových směnách. Během 

montáţe neprobíhají v dosahu jeřábu ţádné jiné práce. Za provozuschopnost a technický 

stav jeřábu zodpovídá pronajímatel. Před montáţí firma provede revizní kontrolu jeřábu. 

Součástí pronájmu je i strojník s pětiletou praxí, drţitel jeřábnického průkazu třídy B 

a vazačského průkazu typu A. Jeřábnický průkaz i vazačský průkaz musí být obnovován 

1x za rok. Platnost a datum obnovení průkazů strojníka bude zapsána do stavebního 

deníku. Montáţní prostor je dostatečný pro montáţ i demontáţ po dokončení hrubé 

stavby BD02. Montáţ a demontáţ věţového jeřábu provede autojeřáb Liebherr LTM 

1060- 3.1, který bude zapatkovaný na prefabrikovaných ţelezobetonových silničních 

panelech. Předpokládaná doba nasazení jeřábu je od 10. 11. 2014 do 26. 8. 2015. 

Při pronájmu věţového jeřábu bude ve smlouvě uvedeno, ţe termín pronájmu můţe 

být prodlouţen aţ o 30 dní, při zpoţdění výstavby. Při demontáţi jeřábu budou probíhat 

práce pouze uvnitř BD02, bude zakázán vstup do vnitrobloku, na střechu budovy 

a balkóny. Zaloţení jeřábu bude ve variantě pevného usazení se závaţím při patě věţe. 
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Mimo pracovní dobu bude otočný výloţník jeřábu uvolněný a bude se natáčet dle směru 

proudění větru. Jeřábník bude komunikovat pouze s vazačem pomocí rádiových 

vysílaček. Od ostatních pracovníků se řídí pouze signálem stůj. Pronajímatel poskytl 

informace o příkonu jeřábu a poţadavcích na rozvodnou skříň.  

 

Obrázek 48- Sestava jeřábu s obrysem budovy 

 

Maximální délka vyloţení:  45 m 

Výška háku jeřábu:  38,5 m 

Nosnost na konci vyloţení:  4,1 t 

Příkon:   37 kW 

Doba montáţe:   2 dny 

Doba demontáţe:   2 dny 
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Tabulka 5- Tabulka popisu kritických břemen 

Ozn. Popis Vzdálenost [m] Nosnost [t] 
Nejtěţší 

břemeno [t] 

B1 Nejbliţší břemeno 10 10 2,6 

B2 
Nejvzdálenější 

břemeno 
43 4,15 2,6 

B3 Nejtěţší břemeno 12,7 10 6 

B4 
Nejnepříznivější 

kombinace 
38,85 4,8 3,6 

B5 
Nejvzdálenější místo 

skládky 
35,5 5,4 3,6 

 

Obrázek 49- Křivka únosnosti jeřábu se zakreslenými kritickými břemeny 

Břemeno o hmotnosti 6 t odpovídá největší prefabrikované balkónové desce. 

Hmotnost břemene 3,6 t odpovídá prefabrikované ţelezobetonové balkónové tvarovce 

a břemeno o hmotnosti 2,6 t odpovídá hmotnosti naplněné bádie na beton.  

Orientační kalkulace pronájmu věţového jeřábu 

Předpokládaná doba pronájmu je 10 měsíců 

Pronájem: 130 000 Kč/měsíc x 10 měsíců =   1 300 000 Kč 

Projekt podloţí:       5 000 Kč 

Doprava: 10 kamionů x 4 000 Kč =     40 000 Kč 

Montáţ:        60 000 Kč 
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Revize elektřiny a zvedacího zařízení:    7 000 Kč 

Demontáţ:        60 000 Kč 

Odvoz ze staveniště:       40 000 Kč 

Jeřábník: 150 Kč x 240 h = 36 000 Kč/měsíc x 10 měsíců = 360 000 Kč 

Předběţná cena za pronájem věţového jeřábu:   1 872 000 Kč 

3.8 Osvětlení 

Na věţovém jeřábu bude umístěný halogenový reflektor, který bude osvětlovat 

prostor vnitrobloku, na kterém se budou nacházet skládky a skladové kontejnery. 

Reflektor nesmí přímo ozařovat BD01, aby nebyl rušen spánek obyvatel v nočních 

hodinách. Reflektor bude umístěn na stacionární věţi ve výšce 1,5 m pod výloţníkem 

jeřábu. Napojení reflektoru na elektrickou energii bude ze staveništní rozvodné skříně 

pro sekci 3. Druhý reflektor bude umístěn na kanceláři mistra stavby a bude namířen 

ke kanceláři stavbyvedoucího, šatnám a hygienickým kontejnerům.  

3.9 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob  

Při výstavbovém procesu vzniknou neţádoucí účinky hluku směrem k BD01. 

Uvnitř vnitrobloku bude vybudována mobilní protihluková stěna. Její montáţ proběhne 

současně se zhotovením zařízení staveniště. Bude pouţit systém firmy 

RENA NOVA, s. r.o., který se skládá z kotevního bloku, ocelového sloupku 

a protihlukového panelu. Dopravu, montáţní práce i odvoz řeší dodavatelská firma. 

Pouţití prvků je opakovatelné. Systém umoţňuje montáţ i přes inţenýrské sítě. Stavba 

stěny nevyţaduje speciální úpravy podkladu ani stavební povolení. Kotevní blok 

bude poloţený na zeminu, která bude předem zbavena ornice. Pouţit bude kotevní 

blok MPHS 1300, stavba spadá do větrné oblasti II a kategorie krajiny IV. Dle katalogu 

lze zhotovit výšku mobilní stěny maximálně 4,8 m. Výška stěny vychází z výpočtového 

modelu. Před výstavbou bude in situ proveden zkušební hlukový test. Předpokládaná 

doba montáţe a demontáţe je dva dny, bude pouţit autojeřáb AD20. Půdorysný tvar 

navrţené stěny není přímý, proto není potřeba konstrukci kotvit dalšími prvky proti 

překlopení větrem a konstrukce bude samonosná. U styku stěny s BD01 vznikne mezera 

nad koncovým blokem. Prostor bude zakryt plachtou, která bude nesena lanem 

spojujícím stěnu a BD01.  

 

Obrázek 50- Mobilní protihluková stěna 
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Obrázek 51- Způsob montáţe mobilní protihlukové stěny 

Na uliční straně sekce 3 je chodník, který slouţí jako jediná přístupová cesta 

pro pěší k BD01, tento chodník tedy nelze uzavřít. Nachází se ve vzdálenosti cca 2,5 m 

od budovy. Při stavbě je nutno dbát zvláštní opatrnosti na kolemjdoucí. Na lešení budou 

instalovány záchytné sítě padajících předmětů. Chodník bude ohraničen mobilním 

plotem. Průchodná šířka bude omezena velikostí patek mobilního oplocení o 680 mm. 

Při šířce chodníku 2000 mm bude chodník průchozí i po zúţení v obou směrech.  

Dále bude pravidelně čištěna komunikace při výjezdu ze staveniště, v případě 

zanesení blátem hrozí uklouznutí a poranění kolemjdoucích osob. Na staveništi bude 

zakázán pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám mladším 

18 let. Kaţdý pracovník stavby se bude řídit zásadami popsanými v kapitole č. 7 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

3.10 Dopravní značení 

Staveniště bude opatřeno dopravními značkami upravující provoz 

na komunikacích v blízkosti stavby. Toto dopravní značení zajistí zhotovitel stavby. 

Na ulici Sochorova bude umístěna značka omezující rychlost na 30 km/h. 

 

Obrázek 52- Dopravní značka předepisující maximální povolenou rychlost 

Dále bude u výjezdu ze staveniště cedule upozorňující na výjezd a vjezd vozidel stavby. 

 

Obrázek 53- Dopravní značení, výjezd a vjezd vozidel stavby 
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U vjezdové brány bude dopravní značka zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí „MIMO 

VOZIDEL STAVBY.“ 

 

Obrázek 54- Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby 

Značky budou instalovány na mobilním podstavci s nosnou tyčí. 

 

Obrázek 55- Mobilní podstavec dopravního značení 

 

3.11 Bezpečnostní značení 

Na stavbě hrozí nebezpečí úrazu, proto budou u vjezdové a výjezdové 

brány a u vstupu na staveniště vyvěšeny varovné cedule upozorňující na nebezpečí 

a také cedule předepisující oděv pro vstup na staveniště. Při vstupu na staveniště 

bez předepsaného oděvu a pomůcek bude osoba vyvedena mimo staveniště. 

       

Obrázek 56- Bezpečností značení na stavbě 
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Obrázek 57- Bezpečnostní cedule umístěná u vchodů na staveniště 
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3.12 Vyuţití nových a stávajících objektů  

Stávající objekt BD01 

Ve stávajícím objektu BD01 bude zhotoven vzorový byt dle poţadavků 

investora, který budou navštěvovat potencionální kupci bytových jednotek BD02. Další 

souvislosti s výstavbou BD02 nejsou uvaţovány. 

Nový objekt BD02 

Vystavovaný objekt BD02 bude vyuţíván jako sklad subdodavatelů, 

ve vhodných místnostech, po dohodě mistra stavby a zástupce subdodavatelské firmy. 

Bude se jednat o místnosti menších rozměrů, ve kterých budou usazeny dveřní zárubně 

a dveřní křídla se zámkem. 

3.13 Pracovní doba a orientační lhůty  

Pracovní týden je plánován jako sedmidenní. Práce nebudou probíhat v době 

státních svátků, bude-li probíhající technologie umoţňovat přerušení prací po dobu 

svátku. Práce na stavbě budou předem plánovány s ohledem na tyto svátky. 

Jedna pracovní směna bude od 8:00 do 16:30. Doba zahrnuje půlhodinovou obědovou 

pauzou.  

3.14 Předpokládaný přehled dílčích termínů 

Zahájení stavby BD02:  10/2014 

Zahájení vrchní hrubé stavby: 1/2015 

Zahájení prací PSV:   4/2015 

Začátek stavby AB03:  8/2015 

Dokončení stavby:   3/2016 

3.15 Důleţitá telefonní čísla 

Informační cedule s telefonními čísly bude vyvěšena na dveřích stavebních 

kontejnerů mistra, stavbyvedoucího a na vjezdové a výjezdové bráně. Provedení musí 

odolávat povětrnostním vlivům, např. zalaminovaný papír A4 pevně připevněný 

k podkladu. 

Tísňová volání 

Jednotné evropské číslo tísňového volání     112 

Hasičský záchranný sbor České republiky    150 

Záchranná sluţba        155 

Městská policie        156 

Policie ČR         158 
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První pomoc 

Fakultní nemocnice Brno      532 231 111 

Zdravotní záchranná sluţba Jihomoravského kraje    545 113 101 

Zdravotní středisko Konstancie, Dělnická 53   605 343 889 

Lékárna Na Horove Trifalgarm, Horova 42    541 240 938 

 

Havárie 

Jihomoravská plynárenská, a.s. - pohotovost    123 9 

E.on Česká republika, s.r.o. - poruchová sluţba    800 22 55 77 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ústředna   543 433 111 

O2 Czech Republic, a.s.      800 184 084 

Dopravní podnik města Brna, a.s.      543 171 111 

Technické sítě Brno, a.s.      545 424 011 

Teplárny Brno, a.s.       545 161 545 

Brněnské komunikace, a.s.      543 210 119 

 

Dotčené orgány 

Magistrát města Brna       542 173 590 

Radnice městské části Brno- Ţabovřesky    549 523 511 

    

    

 

Obrázek 58- Dotčené orgány 
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3.16 Předměty zařízení staveniště 

Stavební kontejnery 

Kontejnery pouţije dodavatelská firma vlastní, nebo budou pronajaty 

od specializovaných firem (např. TOI TOI). Rozměry kontejnerů jsou 2438 mm šířka, 

6058 mm délka a 2800 mm výška. Kontejnery budou pouţity charakteru skladovacího, 

hygienického a pobytového. Některé budou vyuţívány jako společné, jiné vlastní.  

Hygienické kontejnery 

Tyto kontejnery je nutné napojit na přívod vody potrubím 3/4” a na odpadní 

potrubí DN 100. Dále je přiváděna elektřina přípojkou 380 V/32 A. 

WC kontejner - SK2 pro muţe 

4x toaleta 

4x pisoár 

2x umyvadlo 

1x elektrické topidlo 

Výkresové označení: 2  

Obrázek 59- Záchodový kontejner - SK2 pro muţe 

Sprchový kontejner - SK5 pro muţe 

5x sprchový box 

2x mycí ţlab, celkem 6 kohoutků 

1x boiler 300 litrů 

1x elektrické čerpadlo 

Výkresové označení: 3 

                                    Obrázek 60- Sprchový kontejner - SK5 pro muţe 

Pobytový kontejner - kancelář, šatna - BK1 

Napojení na elektrickou síť pomocí přípojky 380 V/32 A 

 

1x elektrické topidlo 

3x elektrická zásuvka 

1x okno s plastovou ţaluzií 

Výkresové označení: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Obrázek 61- Pobytový kontejner - Kancelář, šatna - BK1 

Kancelář stavbyvedoucího 
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Tento kontejner bude napojený také na staveništní vodovodní řád a kanalizaci, 

protoţe obsahuje záchodovou mísu a umyvadlo pro stavbyvedoucího. Prostor 

bude slouţit také jako zasedací místnost. 

Výkresové označení: 4 

 

Obrázek 62- Kontejner pro stavbyvedoucího 

Skladový kontejner LK1 

Uzamykatelné vstupní dvoukřídlové dveře přes celou šířku kontejneru. 

Výkresové označení: 14, 15, 16 

 

Obrázek 63- Skladový kontejner LK1 

Kontejner pro hlídače stavby, vrátnice 

Tento kontejner bude slouţit jako zázemí pro hlídače stavby. Bude opatřen okny 

ze tří stran pro dostatečný výhled na staveniště. 

Výkresové označení: 17 

 

Obrázek 64- Kontejner pro hlídače stavby, vrátnice 

Staveništní rozvodná skříň 
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 Skříně budou umístěny v sekci 3 a v sekci 4 BD02. Jejich konstrukce 

bude s uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze. Součástí skříní budou i schválené 

elektroměry správcem sítě. Tyto prvky zařízení staveniště zajistí hlavní dodavatel 

stavby. 

 

Obrázek 65- Staveništní rozvodná skříň 

Mobilní plot CITY- pozink 

Bude pouţit plot v délce 211 m. Při začátku výstavby AB03 bude velikost 

staveniště zvětšena a délka plotu bude 248 m. 

Technická data: 

rám:    U profil 60 x 40 x 40 

výplň rámu:   kovový trapézový plech 

průměr trubky:  42 mm vertikálně 

rozměr pole:   2140 x 1980 mm 

hmotnost:   6,5 kg 

Nosné patky mobilního plotu budou v provedení betonovém o hmotnosti 29 kg. 

 

Obrázek 66- Mobilní plot CITY- pozink 

Brána mobilního oplocení 2x Zn 3040x2045 
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Budou pouţity dvě brány, jedna bude slouţit jako vjezdová na západní části 

staveniště a druhá výjezdová při východní části. Brány budou součástí dodávky 

mobilního oplocení. 

 

Obrázek 67- Brána mobilního oplocení 

Chránička pozemní kabeláţe 

Bude pouţita na pěší komunikaci, plní funkci ochranou pro kabel elektrického 

vedení vedoucí k pobytovým kontejnerům subdodavatelů ze sekce 3.  

 

Obrázek 68- Chránička pozemní kabeláţe 

 Halogenový reflektor 

Budou pouţity dva kusy halogenových reflektorů. Jeden bude instalován 

na věţovém jeřábu, druhý bude umístěn na stavebním kontejneru mistra stavby. 

Reflektory nesmí přímo osvětlovat okna okolních budov s trvalým pobytem osob. 

Provedení reflektoru musí vyhovovat venkovnímu pouţití. 

Příkon:  400 W 

Napětí:  200 V 

 

Obrázek 69- Halogenový reflektor 

 

Silo suché omítkové směsi  
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Při pracích přidruţené stavební výroby, jako například při zhotovování vnitřních 

omítek, bude velká spotřeba materiálů suchých maltových směsí. Materiál bude 

na stavbě skladován v silech. Doplňování sila bude probíhat na objednávku 

stavbyvedoucího pomocí nákladního automobilu s cisternou, ze které bude suchá směs 

čerpána čerpadlem a hadicí. Jedno silo lze pouţít pouze pro jeden určený druh suché 

směsi, nesmí dojít ke smíchání dvou druhů. Doprava sila na stavbu bude pomocí 

nákladního automobilu a zvedacího mechanismu k tomu určenému, který 

je namontovaný na nákladní automobil. Dopravu směsí řeší dodavatel. Vzhledem 

k nosnosti komunikací v okolí stavby bude pouţit nákladní automobil čtyřnápravový.  

Sila budou opatřena dopravním zařízením m-tec F140 IV plus, pomocí kterého 

bude suchá směs rozváděna na místo pracoviště hadicí. Na pracovišti bude kontinuální 

míchačka m-tec duo-mix s přívodem vody a tímto strojem budou prováděny stříkané 

omítky. Výkon zařízení je dostatečný pro dosah na nejvzdálenější místo stavby v 7NP. 

Dle potřeby bude zajištěno dostatečné mnoţství dopravních hadic. Dopravní zařízení, 

dopravní blok i kontinuální míchačka budou skladovány ve skladovacím kontejneru 

v blízkosti sila. 

  

   

Obrázek 70- Silo na suché maltové směsi a jeho příslušenství 

Mobilní toaleta TOI TOI Klasik 

Toaleta bude umístěna uvnitř vnitrobloku v severní části. Bude doplněna 

z důvodu velké vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa stavby k staveništnímu kontejneru 

se záchodovými mísami. Toaleta bude vyváţena firmou TOI TOI, sanitární systémy, 

s.r.o. dle objednávky mistra stavby. 

Popis kabiny:    fekální tank (320 litrů) 

pisoár 

drţák 3 rolí toaletního papíru 

oboustranný uzamykací mechanismus dveří 

jeřábová oka 

háček na oděvy 
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dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 

zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

Technická data:    šířka:   135 cm 

hloubka:  105 cm 

výška:  223 cm 

hmotnost:  110 kg 

 

Obrázek 71- Mobilní toaleta TOI TOI Klasik 

Lékárnička první pomoci 

Protoţe na stavbě můţe dojít k pracovnímu úrazu a je nezbytné poranění 

co nejdříve ošetřit, bude staveniště vybaveno lékárničkami první pomoci v kanceláři 

mistra stavby a v referenčním bytě v BD01. U všech zdravotních pomůcek v lékárničce 

bude hlídáno datum expirace. Lékárnička má rozměry 230 x 320 x 125 mm a obsahuje: 

Sterilní krycí obklad 10 x 10 cm  6 ks 

Oční kompres      1 ks 

Obvazový šátek 40 x 60 cm   1 ks 

Čistič ran- Savett     3 ks 

Trojcípý šátek Önorm K2122   2 ks 

Mulové obinadlo elastické 6 cm x 4 m 2 ks 

Mulové obinadlo elastické 8 cm x 4 m 2 ks 

Mulové obinadlo elastické 10 cm x 4 m 2 ks 

Set náplastí elastických   1 ks 

Cívková náplast 2,5 cm x 5 m  1 ks 

Rychloobvaz elastický 8 x 50cm  1 ks 

Rychloobvaz prstu 4 x 4 cm   2 ks 

Multifunkční obvaz Cederroth   1 ks 

Hotový obvaz velikost č. 3   2 ks 

Hotový obvaz velikost č. 4   2 ks 

Prouţky náplasti 2 x 7 cm   20 ks 

Fixační obinadlo 8 cm x 4 m   1 ks 

Elastická bandáţ 8 cm x 5m   1 ks 

Rychloobvaz 6 x 10 cm   6 ks 
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Ochranné rukavice Önorm EN455  6 ks 

Rouška resuscitační    1 ks 

Nůţky Önorm K2121    1 ks 

Pinzeta nerezová 8 cm   1 ks 

Zavírací špendlík    3 ks 

Přikrývka izotermická   1 ks 

Koţený náprstek    2 ks 

Záchranné světlo    1 ks 

Návod první pomoci    1 ks 

 

Obrázek 72- Lékárnička první pomoci 

Kontejner pro odpad určený na odvoz do spalovny 

Kontejner bude slouţit ke skládce spalitelného odpadu z výstavby a po jeho 

naplnění bude odvezen do spalovny společnosti SAKO Brno, a.s. a zpracován 

k energetickému vyuţití. Bude umístěn mimo dosah věţového jeřábu v blízkosti 

staveništní komunikace. Kontejner na odpad má zadní dvoukřídlá vrata a do poloviny 

otevírací postranice. 

Objem:   9 m
3
 

Rozměry:   3 x 2 x 1,5 m 

 

 

Obrázek 73- Kontejner pro odpad určený na odvoz do spalovny 

Kontejner na suť a odpady určené pro odvoz na skládku 

Tento kontejner bude pouţit pro skladování suti a materiálu určenému 

ke skladování na skládce stavebních hmot. Materiály musejí být tříděny. Při odvozu 

bude naplněný kontejner nahrazen prázdným.  Kontejner má půlená zadní vrata 

s otevíráním o 270 stupňů. 

Objem:   11 m
3
 

Rozměry:   5,5 x 2 x 1 m 
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Obrázek 74- Kontejner na suť 

Popelnice plastová 

Bude se nacházet v blízkosti záchodového kontejneru v provedení černém 

pro komunální odpad, ţlutém pro plasty, modrém pro papír a zeleném pro sklo. 

Popelnice budou jednou týdně vyváţeny popeláři. Je zakázáno vyhazovat jakýkoliv 

odpad vzniklý činnostmi na stavbě. 

Objem:  120 l 

 

Obrázek 75- Popelnice na komunální odpad 

Sypký sorbent Absodan Plus (10 kg)- DN1 

Jedná se o sypký sorbent, který musí být nasypán na případné olejové kaluţe 

při výtoku oleje ze strojů pouţitých pro výstavbu. Postup práce se sorbentem je uvedený 

na obalu. Po nasáknutí látky bude sorbent odvezen specializovanou firmou ADC sluţby, 

s.r.o. k likvidaci. O pouţití sorbentu bude prováděn zápis do stavebního deníku. 

Pytel sypké směsi bude skladován v kanceláři stavbyvedoucího. 

 

Hmotnost:   10 kg 

Sorpční kapacita:  13 l 
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4 Technologický předpis, vrtané piloty 

Správné provedení zaloţení budovy, jakou je bytový dům Rezidence Sochorova, 

je klíčovou etapou výstavby objektu pro jeho ţivotnost a funkci. Budova 

bude přistavována k BD01 a není tedy přípustné ţádné sedání BD02. 

4.1 Obecné informace 

Obecné informace o stavbě 

Stavba se nachází v Brně v městské části Ţabovřesky deset minut od centra 

města. Vjezd na staveniště je umoţněn z ulice Sochorova. Jedná se o novostavbu 

bytového domu, který sestává ze sedmi nadzemních podlaţí a jednoho podlaţí 

podzemního, ve kterém se nacházejí garáţová stání. Konstrukční systém stěnový příčný 

v kombinaci monolitu a keramických tvarovek. Střecha budovy bude plochá. Podzemní 

podlaţí je navrţeno v systému bílá vana.  

Obecné informace o procesu 

Byl proveden podrobný inţenýrsko geologický průzkum pro účely výstavby 

administrativních budov a bytových domů. Informace o podloţí byly získány 

provedením průzkumných sond v podobě inţenýrsko geologických a hydro 

geologických vrtů a sond statické penetrace. Podloţí objektu není dle výsledků 

průzkumu dostatečně únosné pro návrh plošných základů, a je proto navrţeno zakládání 

hlubinné.  

Z hydro geologického hlediska se na území nachází spojitý a vydatný horizont 

podzemní vody. Naraţená hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubkách 2,9 -

4,5 m pod terénem (204,32 - 205,23 m n. m.), ustálená v hloubkách 2,05 - 1,41 m 

pod terénem (202,48 - 203,19 m n. m.).  

Kvůli vysoké hladině podzemní vody volím vrtání pomocí ocelových výpaţnic 

a vrtné sběrné nádoby, která je určená pro zvodněné zeminy. Bylo navrţeno zaloţení 

na velkoformátových vrtaných pilotách průměru 900 mm v počtu 64 kusů. Zaloţení 

pilot bude v hloubce -19,5 m, jejich poloha je předepsána projektovou dokumentací. 

Délka pilot bude 17,25 m. Betonová směs bude dováţena z betonárny TGB 

BETONMIX a.s. v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Kubatura pilot byla 

vypočítána na 702,4 m
3
, se ztratným 2% je předpokládaná kubatura 716,5 m

3
. 

Armokoše pilot zhotoví firma Armospol cz s.r.o. sídlem Myslínova 1377/75, 612 00 

Brno, Královo Pole. Na stavbu budou koše dováţeny ve dvou kusech o délce cca 9 m 

dle výkresu výztuţe a na stavbě budou svařeny. Byla zvolena metoda rotačního vrtání 

s pouţitím ocelových paţnic. Dopravu pilotovací soupravy na staveniště zajišťuje TOP 

GEO, spol. s r.o. sídlem na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. 
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Obrázek 76- Schéma výroby piloty paţené ocelovými paţnicemi 

4.2 Připravenost staveniště 

Převzetí pracoviště 

K převzetí dojde po zhotovení výkopových prací, zemina bude uloţena 

na staveništní skládce zeminy, nebo odvezena na deponii trvalou mimo staveniště. 

Terén stavební jámy bude rovný, nájezdová rampa do stavební jámy bude předem 

zhotovena v místě budoucího vjezdu do podzemních garáţí se sklonem 15° a výškou 

cca 1,6 m.  

Připravenost staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m s výplní trapézovým 

plechem a protihlukovou mobilní stěnou uvnitř vnitrobloku před BD01 do výšky 4,8 m. 

Vjezd na staveniště je umoţněn západní bránou z ulice Sochorova. Staveništní 

komunikace je zhotovena ze silničních panelů. Vozidla, která opustí uvnitř staveniště 

komunikaci, budou před výjezdem ze staveniště očištěny v mycí lince na podvozky 

nákladních automobilů, která bude umístěna u východního výjezdu ze staveniště, nebo 

bude vůz očištěn proudem vody z hadice v případě mechanismů, které nelze očistit 

na mycí lince (pilotovací souprava). Dále se na staveništi nachází kancelář 

stavbyvedoucího, mistra stavby, sprchový kontejner, záchodový kontejner a šatna. 

Stavební kontejnery budou dle typu napojeny na sítě elektrické energie, vodovodní 

a kanalizační sít. U západní brány se nachází buňka hlídače stavby, která slouţí i jako 

vrátnice pro zaměstnance stavby. Skládka armokošů bude v prostorách vnitrobloku 

Rezidence Sochorova. 

Připravenost stavby 

Dojde ke kontrole rozměrů stavební jámy, sklonu svahů a rovinnosti dna jámy. 
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4.3 Materiály 

Materiál 

Beton pro zhotovení pilot bude podle specifikace uvedené v projektové 

dokumentaci C25/30 – XA1, XC2 (CZ F.2) – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3. Předpokládaná 

kubatura betonu je 716,5 m
3
. 

Armokoše pro piloty průměru 900 mm dle výkresu výztuţe. Horní a spodní díl 

armokoše bude svařen dodatečně na stavbě. Délka jednoho dílce bude cca 9 m. 

Při počtu 64 pilot bude tedy dovezeno 128 armokošů. 

 

Obrázek 77- Armokoš piloty o průměru 900 mm 

Distanční krouţek na piloty Piling R75GB 

Krytí betonu: 75 mm 

Balení: 200 ks 

Umístění těchto prvků bude v počtu 3 ks na jednu výškovou úroveň kaţdé 2 m 

délky piloty. Na jednu pilotu bude tedy pouţito 27 ks. Celkem je potřeba zajistit 

1856 ks. Krouţky budou umístěny na vodorovné pruty armokošů. 

 

Obrázek 78- Distanční krouţek pro zajištění krytí pilot 
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Řezivo pro zhotovení vyměřovacích laviček 

 

Obrázek 79- Řezivo 

Hřebíky pro zhotovení vyměřovacích laviček 

 

Obrázek 80- Stavební hřebík 

Primární doprava 

Beton pilot bude dopravován pomocí autodomíchávače Schwing Stetter LIGHT 

LINE AM 9C o jmenovitém objemu 9 m
3
 na podvozku MAN TGS se čtyřmi 

nápravami. Cesta na stavbu a další informace jsou popsány v kapitole č. 2 Situace 

stavby s širšími dopravními vztahy, transport betonové směsi. 

Armokoše budou dopraveny pomocí nákladního automobilu Iveco Eurocargo 

ML 190EL 30. Cesta na stavbu a další informace jsou popsány v kapitole č. 2 Situace 

stavby s širšími dopravními vztahy, transport betonářské výztuţe. 

Distanční krouţky a další materiály budou dovezeny osobním automobilem 

nebo dodávkou z prodejny dodavatele. 

Sekundární doprava 

Beton bude aplikován do vrtu pomocí ţlabu na autodomíchaváči skluzem. 

 

Obrázek 81- Dávkovací ţlab autodomíchávače 

Armokoše do vrtu umístí vrtná souprava po dosaţení potřebné délky vrtu. 

Distanční podloţky budou přepravovány a osazeny ručně. 
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Skladování 

Armokoše budou skladovány na dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm 

v leţaté poloze se zajištěním proti převalení dřevěným klínem. Distanční krouţky budou 

skladovány v kanceláři mistra stavby v obalech z výroby (PVC pytle). 

4.4 Pracovní podmínky 

 Obecné podmínky procesu 

Práce budou přerušeny za deště, bouřky a při poklesu teploty pod +5°C. 

Bude zhotovena nájezdová rampa do stavební jámy pod úhlem 15°. 

Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. Pracovníci budou nosit vhodné 

oblečení určené k práci, hlavně vhodnou pracovní obuv. Pracovníci budou pouţívat 

helmy, reflexní vesty, pracovní rukavice a upínací postroje při pohybu v blízkosti vrtu. 

Tyto pomůcky si pracovník zajistí sám nebo mu budou přiděleny mistrem stavby. 

Staveniště bude vybaveno šatnami a umývárnami pro pracovníky. Maximální 

vzdálenost na toaletu bude cca 40 metrů. Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 

4.5 Pracovní postup 
1. Vytyčení polohy 

Stavební geodet vytyčí pomocí geodetických přístrojů osy budovy a pilot. Podle 

jeho instrukcí dělníci zhotoví vyměřovací lavičky, dřevěné konstrukce skládající 

se ze sloupků a dřevěného prkna, které bude opatřeno zářezy v místě os stavby a pilot. 

Lavičky musejí být zhotoveny dostatečně pevné a stabilní, aby odolaly působení větru. 

Mezi jednotlivými lavičkami se natáhne provázek pro vytyčení polohy vrtu. V místě 

kříţení provázků bude spuštěna olovnice určující střed vrtu, který bude poté vyznačen 

barevným sprejem pomocí kříţe a kruhu o poloměru 450 mm označující obvod piloty. 

Lavičky budou umístěny mimo stavební jámu nebo v jámě v takové výšce, aby kříţení 

provázků bylo na dosah ruky pracovníka. 

 

Obrázek 82- Schéma způsobu vytyčení pilot  
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2. Příprava vrtné soupravy 

Po příjezdu vrtné soupravy na staveniště pomocí nákladního automobilu a taţného 

vleku bude vrtná souprava uvedena do provozu strojníkem. Poté souprava sjede z vleku 

a najede do stavební jámy po rampě. V místě určení vrtu piloty uvede strojník vrtnou 

věţ do svislé polohy a souprava je tak připravena k práci. 

3. Vrt piloty 

Na vyznačeném místě proběhne vrt piloty. Jedná se o rotační vrtání s pouţitím 

ocelových spojovatelných výpaţnic a vrtné nádoby. Budou pouţity dva kusy paţnic 

o délce 6 m, které jsou spojitelné. První výpaţnice bude opatřena vrtnou patou 

k zavrtání do zeminy, druhá bude opatřena zámky pro napojení ke spodní výpaţnici. 

Nejprve bude zavrtána výpaţnice do takové hloubky, aby se udrţela ve svislé poloze. 

Předpokládá se asi 2 m zavrtání výpaţnice, nebo dle uváţení strojníka. Po tomto prvním 

vrtu se výpaţnice odpojí od adaptéru, na kterém byla výpaţnice pevně připojena.  

Poté se vyvrtá zemina uvnitř výpaţnice pomocí vrtné nádoby. Po jejím naplnění 

se nádoba vysune z výpaţnice a zemina je vysypána mimo vrt pomocí odklopné spodní 

části vrtné nádoby. Poté se nádoba vsune zpět do výpaţnice a vrtá se tímto způsobem 

aţ ke spodní hraně výpaţnice. Po dosaţení stejné úrovně výpaţnice a nádoby 

se výpaţnice zavrtá níţe o cca další 2 m. Následně se opět odtěţí zemina uvnitř 

výpaţnice do vrtné nádoby a vysype mimo vrt. Odtěţená zemina bude průběţně 

odváţena nakladačem na staveništní skládku zeminy. Aţ bude výpaţnice horní hranou 

ve stejné výšce, jako je úroveň terénu, napojí se na ní druhá část délky 6 m. Vrtání poté 

probíhá stejným způsobem. Napojení je pomocí systémových zámků. Zbylých 5 metrů 

k poţadované hloubce bude vyvrtáno bez paţení. Při práci vrtné soupravy se nesmí 

v dosahu stroje pohybovat ţádný pracovník stavby. 

4. Usazení armokošů 

Po dosaţení poţadované hloubky vrtu se do výpaţnice vloţí armokoš, který 

byl ze dvou kusů dostatečně v předstihu svařen a svary byly po vychladnutí 

zkontrolovány. Vkládání proběhne pomocí vrtné soupravy. Nejprve se armokoš 

připevní rětězem nebo vázacím popruhem k hlavici a zvedáním se uvede do svislé 

polohy nad vrt, do kterého se poté spustí. Armokoš bude opatřený distančními krouţky 

pro zajištění poţadovaného krytí výztuţe. Osazení bude zhotoveno tak, aby se výztuţ 

nedotýkala zeminy, proto bude v horní části výpaţnice provlečen dřevěný hranolek 

armokošem, který bude po zalití vyjmut. 

5. Zalevání vrtu betonem 

Po usazení armokoše se do výpaţnice nalije beton z autodomíchávače pomocí ţlabu 

na vyústění z bubnu stroje. Beton pilot se nehutní, předpokládá se zhutnění 

samospádem. Z kaţdé dodávky betonu pro piloty bude odebrán vzorek a bude 

provedena kontrolní zkouška rozlitím. 
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6. Vytaţení výpaţnice 

Po zalití betonem se připevní zavrtaná výpaţnice k adaptéru a za točivého pohybu 

se vysune z vrtu. Poté se vrtná souprava přesune k dalšímu vrtu a pokračuje bodem č. 3. 

Vrt piloty. Výztuţné pruty pilot budou osazeny plastovými násadami zamezující 

nabodnutí pracovníka na výztuţ. 

7. Parkování soupravy a odvoz 

Na konci pracovního dne bude sklopena vrtná věţ do leţaté polohy a souprava bude 

zaparkována na určené místo. Práce mohou být ukončeny aţ po provedení piloty (zalití 

a vytaţení výpaţnice). Nelze ukončit práce v rozestavěném stavu z důvodu bezpečnosti 

pro moţný pád osoby do vrtu a z důvodu technologického pro moţné naseknutí 

výpaţnice díky zatvrdlému betonu v dalším dni. Po dokončení prací na BD02 najede 

vrtná souprava na taţný vlek a opustí prostor staveniště pomocí taţného automobilu. 

Taţné vozidlo s vlekem se bude na stavbě vyskytovat pouze pro dovoz a odvoz vrtné 

soupravy po dokončení prací.  

 

Obrázek 83- Vrtná souprava s taţným vlekem 

8. Úprava hlavy piloty 

Po zatvrdnutí betonu bude pomocí bouracího kladiva upravena hlava piloty 

do poţadované výšky dle projektové dokumentace.  

4.6 Personální obsazení 

1 x Dělník, vedoucí čety 

1 x Strojník (obsluha vrtné soupravy), strojní průkaz, 5 let praxe 

1 x Geodet, středoškolské vzdělání s maturitou v oboru geodézie a kartografie, 5 let 

praxe 

2 x Dělník 
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4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Stroje 

Pilotovací souprava BAUER BG 18 H + příslušenství 

Stroj bude pronajatý od společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o. se sídlem 

na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. Volba soupravy byla konzultována se zástupcem 

pronajímatele. Dopravu na stavbu řeší pronajímatel. Stroj bude rezervovaný 

v dostatečném předstihu před jeho nasazením. 

 

Obrázek 84- Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 

Provozní hmotnost:   58 t 

Provozní výkon:   210 kW 

Maximální hloubka vrtání:  53,4 m 

Maximální průměr vrtání:  1500 mm 

Taţná síla navijáku:   170 kN 

Taţná síla navijáku extra:  55 kN 

Taţná síla:    260 kN 

Pouţitý vrták BK20/368/3/18 

Hmotnost:    3000 kg 

A:     8,4 m 

B:     21,41 m 

Hw:     7,03 m 

T:     19,71 m 

 

 

Rotátor KDK 180K 

Točivý moment:   176 000 Nm  

Hmotnost:    4,2 t 

                                                                   Obrázek 85- Schéma dosahu pilotovací soupravy 
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Obrázek 86- Rotátor KDK 180K 

 

Vrtná nádoba  

Výška: 1,7 m 

 

 

 

Obrázek 87- Vrtná nádoba 

 

Vrtný adaptér pro výpaţnice 

 

 

 

 

Výpaţnice 

D1: 880 mm 

D2: 800 mm 

S1: 12 mm (10-30 mm) 

S2: 8 m 

S: 40 mm 

L: 6 m 

 

 

 

 

Obrázek 88- Výpaţnice horní a spodní 

Vrtná pata 

 

Obrázek 89- Vrtná pata 
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Bourací kladivo  Makita HM 1214C 

 

 

 

Obrázek 90- Bourací kladivo  Makita HM 1214C 

 

Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 

 

 

 

 

Obrázek 91- Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 

Digitální theodolit TOPCON DT-207/207L+ stativ 

 

 

 

 

 

Obrázek 92-Digitální theodolit TOPCON DT-207/207L 

Nářadí a pomůcky 

Kladivo 

Olovnice 

Provaz 2 mm x 100 m PP 

Vytyčovací spray  

 Obrázek 93- Nářadí a pomůcky pouţité při realizaci pilot 

Pomůcky BOZP 

Helma 

Rukavice pracovní 

Reflexní vesta 

Upínací popruh 

Pracovní obuv 

Obrázek 94- Pomůcky BOZP pouţité při realizaci pilot 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 11. Kontrolní a zkušební 

plán, vrtané piloty. 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 7. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. 

4.10 Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 14. Ochrana ţivotního 

prostředí, environment a nakládání s odpady. 

4.11 Zdroje 

Zdroje, ze kterých bylo čerpáno při psaní této kapitoly jsou vedeny v seznamu 

pouţitých zdrojů této práce. 
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5 Technologický předpis, kontaktní zateplovací 

systém ETICS 

Cílem předpisu je stanovit správné provedení montáţe zateplovacího systému. 

Kontaktní zateplovací systém je dnes velice často vyuţíván, jeho případné nesprávné 

provedení vyvolává vysoké náklady na opravu. Nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů, 

kondenzaci vzdušné vlhkosti, tvorbě plísní a vzniku dalších problémů s touto 

problematikou spojených. Zateplení bude provedeno v souladu s pokyny stanovenými 

výrobci a normami pro dodrţení bezpečnosti na stavbě. Navrhuji minerální fasádní 

izolaci se silikonovou probarvenou omítkou. Lokálně bude fasáda doplněna obklady 

z HPL desek, které budou neseny ocelovým pozinkovaným podkladním roštem. 

Podklady pro rošt budou jiţ na stěnách nainstalovány před zhotovením systému ETICS.  

5.1 Obecné informace 

Obecné informace o stavbě 

Stavba se nachází v Brně v městské části Ţabovřesky deset minut od centra 

města. Vjezd na staveniště je umoţněn z ulice Sochorova. Jedná se o novostavbu 

bytového domu, který sestává ze sedmi nadzemních podlaţí a jednoho podlaţí 

podzemního, ve kterém se nacházejí garáţová stání. Konstrukční systém stěnový příčný 

v kombinaci monolitu a keramických tvarovek. Střecha budovy bude plochá. Podzemní 

podlaţí je navrţeno v systému bílá vana. Balkóny jsou zhotoveny v provedení 

prefabrikovaných ţelezobetonových desek a prostorových prefabrikátů s přerušeným 

tepelným mostem. Na straně uliční sekce 3 budou balkónové desky monolitické. 

Obecné informace o procesu 

Na zateplení volím minerální vlnu s podélným vláknem Weber therm klasik 

mineral. V předpisu se budu věnovat převáţně zateplení monolitických 

ţelezobetonových konstrukcí a cihelného zdiva. Budou pouţity desky různých tlouštěk, 

převáţně však v tloušťce 100 a 150 mm. Provádění zateplení bude z fasádního lešení, 

které bude vyhovovat všem předpisům bezpečnosti a montáţe.  

5.2 Připravenost staveniště 

Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde po dokončení hrubé stavby Rezidence Sochorova. 

Budou hotové všechny patra budovy v provedení monolitického ţelezobetonu 

a keramických tvarovek, hotová střecha, osazeny výplně otvorů na fasádě a také budou 

osazeny konzole pro rošt nesoucí HPL desky. Tyto části budou dostatečně vyzrálé před 

zahájením stavby lešení. 
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Připravenost staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m. Vjezd na staveniště 

je umoţněn západní bránou z ulice Sochorova. Na staveništi se nachází umývárny, 

záchodový kontejner doplněný mobilní jednotkou, šatny, skladové kontejnery, kancelář 

stavbyvedoucího a mistra. Skladovací kontejnery budou rozděleny na sklady nářadí 

a sklady materiálů, ve kterých bude uskladněna např. minerální vlna na paletách 

pro zateplení fasády a suchý lepící tmel v pytlích. Stavební kontejnery budou dle typu 

napojeny na sítě elektrické energie, vodovodní a kanalizační sít. Skládka dílů lešení 

bude v prostorách skládky staveniště ve vnitrobloku Rezidence Sochorova. 

Připravenost stavby 

Před zahájením stavby lešení bude překontrolován podklad pod lešení, který 

bude rovný, pevný, suchý, bez mastnoty a dalších nečistot. Všechny mokré procesy 

budou před zahájením práce dostatečně vyzrálé, aby nedocházelo k vnášení další 

nadměrné vlhkosti do fasádní konstrukce. 

5.3 Materiály 

Materiál 

Lepidlo, stěrka, penetrace a omítka je volena v systému Weber, je tak zajištěno, 

ţe jednotlivé vrstvy nebudou vůči sobě působit agresivně. 

Lepící a stěrkový tmel 

Weber. therm klasik LZS 710 

Balení:  25 kg 

Spotřeba:  cca 3,0 - 5,0 kg/m
2
 

Potřeba vody:  do 6,5/25kg pytel 

                                                          Obrázek 95- Weber.therm klasik LZS 710 

Desky z minerální vlny Rockwool  

Pevnost v tahu kolmo k desce:  15 kPa 

Rockwool Fasrock 100- deska z minerální vlny  

Balení:  1,8 m
2
/balík šířky 600 mm 

Paleta:  28,8 m
2
 

Rockwool Fasrock 150- deska z minerální vlny 

Balení:  1,2 m
2
/balík šířky 600 mm 

Paleta:  19,2 m
2
 

 

Obrázek 96- Balení izolačních desek Rockwool Fasrock 150 
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Rockwool Fasrock 30- deska z minerální vlny na ostění stavebních otvorů 

Balení:  3,6 m
2
/balík šířky 600 mm 

Paleta:  6,4 m
2
 

 

Obrázek 97- Balení Rockwool Fasrock 30 

Talířové hmoţdinky s ocelovým trnem  

Koelner TFIX-8M/135 - pro minerální desku tloušťky 100 mm 

L:    135 mm 

Balení:   250 ks 

Průměr vrtáku:  8 mm 

Hloubka zakotvení:  min 25 mm 

Koelner TFIX-8M/135 - pro minerální desku tloušťky 150 mm 

L:    185 mm 

Balení:   250 ks 

Průměr vrtáku:  8 mm 

Hloubka zakotvení:  min 25 mm 

 

Obrázek 98- Talířová hmoţdinka s ocelovým trnem 

Zátka minerální  

MW-STR U Mineral  

Průměr zátky:  65 mm 

Tloušťka zátky:  15 mm 
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Obrázek 99- Zátka z minerální vlny 

Výztuţná síť  

VERTEX R 131 A101 

Rozměry mříţky:  3,5 × 3,8 mm 

Šířka role:   1,1 m 

Délka role:   50 m 

Plošná hmotnost:  160 g/m 

 

 

Obrázek 100- Výztuţná síť 

Lišty a profily pro kontaktní zateplovací systém 

Lišta soklová U15 s okapničkou 

Délka:   2 m 

 

Obrázek 101- Lišta soklová 140 mm s okapničkou 

Lišta soklová, roh U15 s okapničkou 

Délka:   850 mm 

 

Obrázek 102- Lišta soklová, roh 140 mm s okapničkou 
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Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 

Okapničkou bude zakládací lišta osazena 24 hodin po nalepení izolačních desek. 

Délka:  2,5 m 

Šířka sítě:  250 mm 

 

 

Obrázek 103- Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 

Rohový L profil ETICS Popular PVC  

Bude pouţit na ukončení všech rohů kontaktního zateplovacího systému. 

Délka:  2,5 m 

Šířka sítě:  250 mm 

 

 

Obrázek 104- Rohový L profil ETICS Popular PVC  

Rohový L profil leţatý s okapničkou  

Pouţití u nadpraţí stavebních otvorů, kde bude docházet k okapávání sráţkové vody. 

Délka:  2 m 

Šířka sítě:  250 mm 

 

 

Obrázek 105- Rohový L profil leţatý s okapničkou 

Okenní lišta V09 

Délka:  2,4 m 

Balení:  30 ks 

Šířka sítě:  250 mm 

Obrázek 106- Okenní lišta V09 

Parapetní profil LPE 

Balení:  40 ks 

Délka:   2 m 

Šířka sítě:  100 mm 

 

Obrázek 107- Parapetní profil LPE 
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Dilatační profil 430-20 pro omítku 3 mm 

Délka:  2,4 m 

Balení:  5 ks 

Šířka sítě:  200 mm 

Obrázek 108- Dilatační profil 

Penetrační nátěr 

Weber.pas podklad UNI- 

Balení:   20 kg 

Spotřeba:   0,18 kg/m
2
, 1 vrstva 

Barevný odstín:  ţlutý 

 

Obrázek 109- Weber.pas podklad UNI 

Natloukací hmoţdinka  

Mungo s rovným lemem 

Pro uchycení soklové lišty 

Materiál:     nerezová ocel, polyamid PA6 

Průměr hmoţdinky a vrtáku:   6 mm 

Průměr límce:    12 mm 

Délka hmoţdinky:    70 mm 

Vyuţitelná délka:    40 mm 

 

Obrázek 110- Natloukací hmoţdinka 

Spojka soklových lišt 

Délka:  30 mm 

Balení:  100 ks 

 

Obrázek 111- Spojka soklových lišt 
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Distanční podloţka 

Rozměry:  50/50/5 mm 

Balení:  100 ks 

 

 

Obrázek 112- Distanční podloţka 

Probarvená silikonová omítka 

Weber pas.silikon střednězrnný 2,0 mm 

Balení: 30 kg 

Paleta: 16 ks 

Spotřeba: 3,3 kg/m
2
 

 

                                Obrázek 113- Weber pas.silikon střednězrnný 2,0 mm 

PE fólie stavební 

Bude slouţit k ochraně instalovaných výplní otvorů proti znečištění 

při natahování omítky. Bude pouţita varianta polorukáv LDPE 1,2/2,4 x 50 m, 120 m
2
. 

Při nedostatečné šířce role lze pouţít dva svislé pásy plnoplošně slepené izolační páskou 

v polovině šířky stavebního otvoru. 

Maximální šířka:  2,4 m 

Délka role:  50 m 

Tloušťka:  50 µm 

 

Obrázek 114- PE fólie stavební 

Primární doprava 

Materiály budou dopravovány na stavbu v originálních obalech z výroby. 

Souprava nákladního automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 opatřená valníkem, 

hydraulickým jeřábem Maxilift ML 510.2 a vidlicovým závěsem na europalety Uniman 

TKG 1,5 vh bude dopravovat: 

- palety s balíky minerální vlny 

- palety s lepícím a stěrkovým tmelem Weber.therm klasik LZS 710 v pytlích 25 kg 

- palety s penetračním nátěrem Weber.pas podklad UNI v kbelících 20 kg 

- palety s omítkou Weber pas.silikon v kbelících 30 kg 

Při přepravě minerální vlny a pytlů se suchou směsí musí být materiál chráněn 

proti dešti, nebo proběhne zásobení aţ za příznivého počasí. Balíky s deskami Fasrock 
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jsou baleny do polyetylenové fólie. Balíky mají šířku 600 mm, jsou dováţeny 

na paletách a obaleny paletizační fólií. Výška naloţené palety je maximálně 2 m. 

Pytle se suchou maltovou směsí jsou přepravovány na paletách a také obaleny 

paletizační fólii, musejí být chráněné proti vlhkosti. Výška palety s papírovými pytli 

je maximálně 1,5 m. 

 

Obrázek 115- Sestava pro zásobení paletami s materiálem 

Role s výztuţnou sítí šířky 1,1 m ve svislé poloze, všechny lišty, talířové 

hmoţdinky, zátky z minerální vlny, natloukací hmoţdinky, distanční podloţky a spojky 

lišt mohou být dopraveny dodávkou nebo osobním automobilem. Manipulace s těmito 

materiály bude ruční. V případě transportu lišt je nutné dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo k jejich pokroucení, nebylo by jiţ moţné je pouţít.  

Zásobování bude organizováno pro předzásobení na 3 pracovní směny. Materiál 

nezpracovaný v den zásobení bude uskladněn ve skladovacích kontejnerech 

nebo ve skladech uvnitř BD02. 

 

Obrázek 116- Dodávka pro transport materiálu na stavbu 

Sekundární doprava 

Sekundární doprava bude ruční pomocí konopného lana na zednické kladce 

a drţáku Umacon na lešení. Sestava je dimenzována na maximální hmotnost břemene 

200 kg. 

Kladka: Nosnost: 500 kg 

    Hmotnost: 1,9 kg 

Drţák: Nosnost: 200 kg 

  Hmotnost: 2,1 kg 

 

 

Obrázek 117- Drţák na lešení Umacom a stavební kladka 
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Skladování 

Balíky minerální vlny budou skladovány v uzamykatelných skladovacích 

kontejnerech a ve skladech uvnitř BD02. Budou uloţeny na palety do maximální výšky 

2 m. Desky musejí být chráněny před mechanickým poškozením. Pytle suché směsi 

budou uloţeny na palety ve skladovacích kontejnerech do maximální výšky 1,5 m. Role 

se skleněnou síťovinou se budou skladovat ve svislé poloze. Síťovina musí být chráněna 

proti UV záření. Kbelíky s penetračním nátěrem a omítkou budou volně loţené, 

lze je stavět na sebe, nebude však překročena výška 1,5 m. Kbelíky musejí být chráněny 

proti přímému slunečnímu záření. Lišty budou poloţené ve vodorovné poloze 

podepřené po celé délce tak, aby nedošlo k jejich otlačení a deformaci. Zátky minerální 

vlny, talířové hmoţdinky, natloukací hmoţdinky, spojky soklových lišt a distanční 

podloţky budou volně ukládány v obalech výrobce tak, aby nebyly v kontaktu 

s podlahovou plochou. Je nutné zachovat průchozí uličky minimálně 600 mm. 

5.4 Pracovní podmínky 

 Obecné podmínky procesu 

Maximální povolená rychlost větru bude 8 m/s pro práci na lešení. Při zvýšené 

rychlosti proudění větru budou práce přerušeny. Dále práce neprobíhají v dešti a bouřce. 

Pokud teplota klesne při mokrých procesech pod +5°C, práce se stěrkou, lepidlem 

a penetraci bude také přerušena. Při pouţívání silikátové omítky Weber pas.silikon 

nesmí teplota vzduchu klesnout pod +8°C. Při aplikaci hmot a jejich zrání je nutné 

se vyvarovat přímému slunečnímu záření. Proto bude instalována bezpečnostní síť 

na lešení, která částečně zachycuje sluneční světlo. Před začátkem práce je nutno zváţit 

velikost pracovní plochy v danou pracovní směnu s ohledem na povětrnostní podmínky, 

kvůli napojení těchto pracovních ploch. Podklad nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost 

pro provedení prací. Také bude podklad zbaven nečistot, mastnoty, prachu a všech 

volně se oddělujících vrstev. Podklad nesmí obsahovat výkvěty a zasolené omítky. 

Jednotlivé výrobní šarţe pastózních omítek mohou mít mírně odlišný odstín 

od oficiálního barevného vzorníku, při objednávkách je proto třeba kontrolovat čísla 

šarţí, případně datum výroby. 

Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. Pracovníci budou nosit vhodné 

oblečení určené k práci, hlavně vhodnou pracovní obuv. Pracovníci budou pouţívat 

helmy, reflexní vesty, pracovní rukavice a upínací postroje pro připevnění k lešení. Tyto 

pomůcky si pracovník zajistí sám nebo mu budou přiděleny mistrem stavby. Staveniště 

je vybaveno šatnami a umývárnami pro pracovníky. Maximální vzdálenost na toaletu 

je cca 40 metrů včetně výškové vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa BD02. 

Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 
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5.5 Pracovní postup 

Postup zateplování bude začínat u sekce 3 v místě styku BD02 s BD01 na straně 

vnitrobloku. Nejprve bude zhotovena fasáda na straně vnitrobloku, následně jiţní štítová 

stěna sekce 4 a strana uliční. 

1. Zaloţení zakládací lišty 

Bude vyměřena výška zakládací lišty metrem a vodováhou. Po vyměření 

pracovník vyznačí polohu pomocí úderné šňůry. Čára vyznačí spodní hranu základové 

lišty. Montáţ zakládacích soklových profilů začíná v rozích. Pracovník nejprve provede 

vrt v poţadované výšce délky 70 mm do podkladu pomocí příklepové vrtačky, 

do kterého natluče hmoţdinku. Po natlučení hmoţdinek jeden pracovník přidrţuje 

rohovou lištu a druhý pomocí akumulátorové vrtačky připevňuje lištu šroubem 

k hmoţdince. Profil bude přichycen třemi kusy šroubů na jednom metru délky. Podle 

rovnosti podkladu lze mezi lištu a podklad vloţit distanční podloţku tloušťky 2, 3, 4, 5, 

nebo 10 mm. Podloţkami budou pracovníci zásobeni v dostatečném mnoţství všech 

velikostí. Po připevnění rohových dílů se doplní stejným způsobem díly rovné. Profily 

budou navzájem spojeny pomocí spojek nasunutých na koncové hrany profilů. Lišty 

nebudou do spojek nasunuty na doraz, bude ponechána vůle 2 aţ 3 milimetry 

pro vyrovnání délkových změn vlivem změny teplot. Nejmenší délka profilu nesmí 

být menší neţ 300 mm. Spára mezi profily a podkladem bude utěsněna lepicí hmotou. 

2. Stavba lešení 

Na stavbě Rezidence Sochorova bude pouţito systémové fasádní lešení ALFIX. 

Návrh lešení zpracuje firma ALFIX ČR, s r.o. s pobočkou Holzova 8, Brno, Líšeň. 

Lešení bude pronajmuto, na jeho montáţ bude dohlíţet pracovník Společnosti ALFIX 

pro zajištění správnosti provedení.  

 

Obrázek 118- Systémové lešení ALFIX, schéma dílců lešení 
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1- svislý ocelový pozinkovaný rám 

2- podláţka v moţném provedení dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, hliníková, 

pertinaxová v hliníkovém rámu, s výlezem včetně hliníkového ţebříku 

3- boční zábradlí v běţném poli 

4- zábradelní nosník v posledním patře 

5- okopová zaráţka příčná 

6- okopová zaráţka podélná 

7- zábradlí 

8- zábradelní sloupek v posledním patře 

9- diagonála 

10- vřetenová výškově nastavitelná patka 

Vřetenové patky lešení budou podloţeny dubovými deskami. Kotvení bude 

pomocí šroubů 12 mm s oky do hmoţdinek 14 mm zavrtanými do fasády po 8 m. 

Při krajích lešení a v místech podláţek s průlezem po 4 m. Úhlopříčné ztuţení 

diagonálami a polohy kotev viz. Obrázek č. 121- Schéma kotvení lešení. Kotvy budou 

nakloněny od horizontální roviny směrem dolů od fasády, aby nedocházelo k zatékání 

vody z kotev na fasádu. Je nutné dodrţet odstup od podkladu pro zajištění dostatečného 

manipulačního prostoru pro práci. Odstup lešení od podkladu musí být takový, 

aby po nalepení izolačních desek byla mezera mezi povrchem desky a lešením 

maximálně 250 mm. Před montáţí polystyrénu bude zábradlí i na vnitřní straně 

k fasádě, které se bude postupem prací zespodu nahoru po částech demontovat. 

Pokud je mezera menší neţ 250 mm, není nutné chránit pracovníky proti pádu touto 

mezerou. Na vnější straně bude zábradlí doplněno sítí na lešení, která chrání proti pádu 

předmětů z lešení, proti přímému slunci a také proti ptactvu. Délka pole je 1090 mm, 

šířka lešení je 730 mm. Mimo pracovní dobu bude zamezen přístup na lešení demontáţí 

ţebříků z terénu do 1NP.  
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Obrázek 119- Schéma kotvení lešení 

 - kotva 

  - trojúhelníková kotva nejměné na 5 polí 

3. Lepení minerální vlny 

Desky se lepí ve směru od spodu nahoru na poloviční vazbu větším rozměrem 

desky ve vodorovném směru. Lepící hmota bude připravována podle návodu na obalu 

a v technických listech výrobku. V případě Weber.therm klasik LZS 710 se hmota 

připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 litru vody pomocí ruční 

elektrické míchačky. Doba míchání je předepsána na 2 - 5 minut. Nanášení lepící hmoty 

na desku se provádí ručně po obvodu v nepravidelném pásu a středem desky minimálně 

ve třech terčích. Plocha spojená s podkladem pomocí lepidla musí tvořit nejméně 40% 

celkové stykové plochy desky a stěny. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu bude 

maximálně 20 mm na délku 1 m. Při nedodrţení mezní hodnoty je nutné lokální nebo 

celoplošné vyrovnání podkladu technologií navrţenou specialistou. Desky s podélným 

vláknem nelze brousit. První řada desek se usadí do zakládací lišty. Lepení k podkladu 

se provádí ručně tlakem a případným poklepem desky pro nalepení do poţadované 

polohy. Nesmí dojít ke vzniku mezer mezi deskami větší jak 2 mm. Pokud by mezera 

vznikla, je nutno prostor vyplnit vhodnou izolační hmotou po konzultaci se specialistou, 

nebo proběhne nové lepení. Je zakázáno pouţití montáţní pěny, protoţe by došlo 

k chemické reakci s minerálními vlákny a znehodnocení desky. 



88 

 

 

Obrázek 120- Nanášení lepidla na izolační desku 

Lepící hmota se nesmí dostat na boční stěny desky do spár, mohlo by dojít 

ke vzniku tepelného mostu. V nároţí musejí být desky lepeny na převazbu. 

 

Obrázek 121- Převazba desek v rozích 

U ostění otvorů se provede nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně 

se provede vlepení menší desky tloušťky 30 mm do ostění a nadpraţí, které bude lepeno 

celoplošně. Po zatvrdnutí lepící hmoty po dobu 24 hodin se provede srovnání přesahu 

z plochy s ostěním zaříznutím minerální desky.  

 

Obrázek 122- Srovnání minerální desky s ostěním odříznutím po 24 h 

Desky lepené v ploše fasády se musejí lepit tak, aby jejich spáry nebyly 

průběţné s hranou stavebního otvoru. Otvor vţdy zasahuje svojí hranou do desky 

minimálně 100 mm a ta se po zatvrdnutí lepící hmoty uřízne ruční pilou nejdříve 

24 hodin po nalepení. 
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Obrázek 123- Hrana desky nesmí lícovat s hranou konstrukce 

Také na rozhraní materiálů cihelných tvarovek a ţelezobetonu nesmí být spára 

desky. Minimální vzdálenost hrany desky od spáry na rozhraní podkladových materiálů 

bude 100 mm. 

 

Obrázek 124- Přesah desek na rozhraní materiálů 

Na stavbě Rezidence Sochova bude monolitické zdivo opatřeno izolací 

o tloušťce 150 mm a zdivo z cihelných tvarovek izolací o tloušťce 100 mm. Zdivo 

z cihelných tvarovek bude vůči ţelezobetonu předsazené o 50 mm. Na rozhraní 

materiálů bude deska z monolitické konstrukce v tloušťce 150 mm přesahovat 

na konstrukci ze zděných tvarovek o minimálně 100 mm a deska bude v části cihelného 

zdiva seříznuta na 100 mm tloušťky. 

 

Obrázek 125- Seříznutí desky tl. 150 mm na 100 mm u rozhraní materiálů min. 100 mm 

Pří práci s izolačními deskami dochází k velkému ztratnému z důvodu nutnosti 

řezání desek. Odřezky lze znovu pouţít o minimální šířce 150 mm, ale nesmí být 

osazeny v nároţí nebo v místě ukončení systému. Nelze pouţít dva odřezky vedle sebe. 
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4. Zabudování hmoţdinek 

Budou pouţity hmoţdinky s průměrem talíře 60 mm, které jsou určené pro 

desky s podélnou orientací vláken. Talířové hmoţdinky se osazují v místě styků 

desek a v jejich ploše. Bylo navrţeno připevnění osmibodově, tzn. hmoţdinka 

do kaţdého styku tří desek a dvě hmoţdinky do plochy. Počet hmoţdinek je vţdy 

navrhován statikem. 

 

Obrázek 126- Kotvení talířovými hmoţdinkami osmibodové 

Hmoţdinky budou osazeny aţ po zatvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunu 

izolantu a narušení rovinatosti nejdříve 24 hodin po nalepení. Byla zvolena zapuštěná 

montáţ hmoţdinek s překrytím izolační zátkou. Je tak zabráněno vykreslování 

hmoţdinek na hotové fasádě po uplynutí několika let. Pouţité talířové hmoţdinky 

budou s ocelovým trnem, jak předepisuje výrobce minerální vlny s podélným směrem 

vláken. Zvolené talířové hmoţdinky vyhovují pouţití na ţelezobeton i na cihelné 

tvarovky. Pracovník po 24 hodinách po nalepení vyvrtá otvor přes tepelnou izolaci 

do podkladu vrtákem o průměru 8 mm do dostatečné hloubky. Délka vrtu musí 

být o 10 mm větší, neţ je délka trnu hmoţdinky. Vrt musí být kolmý na podklad. 

Hloubka zakotvení je minimálně 25 mm. Vrták bude také osazen vykruţovací pilkou, 

kterou bude vyříznuto do minerální izolace kolečko o průměru 60 mm a hloubce 

20 mm. Poté se do vrtu vloţí talířová hmoţdinka, která bude zapuštěná 20 mm 

pod vnější plochou minerálních desek. Do talířové hmoţdinky se zatluče ocelový trn 

a hmoţdinka bude překryta zátkou z minerální vlny, aby lícovala s okolními deskami. 

 

Obrázek 127- Zapuštěná talířová hmoţdinka a zátka z minerální vlny 

5. Vyztuţení kritických míst  

Všechny hrany, rohy, nároţí objektu, ostění otvorů apod. budou vyztuţeny 

pomocí perlinky a speciálních lišt. Lišty se osazují vtlačením do stěrky a nataţením 

další stěrkové hmoty ocelovým hladítkem. Při nedostatečné délce na sebe lišty navazují 

na sraz. Lepení lišt probíhá od shora dolů. 
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Obrázek 128- Osazení rohových lišt 

V místě nadpraţí bude osazena lišta v provedení s okapničkou a v úrovni 

parapetu se osadí profil parapetní. Obě varianty budou osazeny stejným způsobem 

jako rohové profily. 

 

Obrázek 129- Detail osazení profilu s okapničkou 

 

Obrázek 130- Osazení parapetního profilu 

Ostění stavebních otvorů bude opatřeno okenní omítací lištou, na kterou bude 

nalepen ochranný igelit proti znečištění výplně otvoru při omítání. 

 

Obrázek 131- Pouţití okenní lišty 

Na soklové lišty bude osazena lišta s okapničkou a výztuţná síť okapničky 

bude také zatřena ocelovým hladítkem do tmelu. 
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Obrázek 132-Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 

  Rohy stavebních otvorů se vyztuţí diagonálně umístěnými pruhy skleněné 

síťoviny o rozměrech min. 200 x 300 mm také vtlačených do nanesené stěrkové hmoty 

a přetaţením ocelovým hladítkem. 

 

Obrázek 133- Výztuţná síť v rozích stavebních otvorů 

V místě napojení BD01 a BD02 a v místě styku sekce 3 a sekce 4 je nutno osadit 

dilatační lišty. Desky minerální izolace jsou na jednotlivých sekcích ukončeny s hranou 

zdiva. Dilatační lišta bude vtlačena do lepící hmoty na vnější ploše desek a přetaţena 

ocelovým hladítkem. Tyto mezery mezi sekcemi byly předem ucpány pěnovým 

polystyrenem tak, aby lícovaly s hranou zdiva. 

 

Obrázek 134- Osazení  dilatační lišty 

6. Provedení základní vrstvy pod omítku 

Zvolené lepidlo Weber.therm klasik LZS 710 se pouţije i jako stěrka. Postup 

přípravy je stejný jako v případě pouţití pro lepení. Stěrková hmota se nanese v ploše 

tlakem hrany nerezového hladítka a rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační desky. 

Poté se na tenkou vrstvu mokré stěrkové hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 

8 nebo 10 mm vrstva stěrkové hmoty, do které se vloţí skleněná síťovina. Vrstva 

se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty tak, ţe se odvíjí 

pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu 

k okrajům. 
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Obrázek 135- Vloţení síťoviny do tmelu 

Po zahlazení nesmí být síťovina viditelná. Můţe být nanesena druhá vrstva 

stěrkové hmoty do ještě mokré první vrstvy. Místa, ve kterých se nacházejí ochranné 

lišty se síťovinou, budou překryta aţ k okraji plastové lišty. Pruhy síťoviny se navzájem 

překrývají minimálně o 100 mm. V místech přesahů nesmí dojít k narušení rovinatosti. 

Je nutné zajistit dostatečné krytí stěrkovou hmotou. Minimální krytí skleněné síťoviny 

vrstvou stěrkové hmoty je 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Celková 

tloušťka základní vrstvy bude 4 - 6 mm. 

Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat hodnotu 

odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Byla navrţena 

silikonová omítka Weber pas.silikon střednězrnná 2 mm. Rovinatost základní vrstvy 

se tedy můţe odchýlit maximálně o 2,5 mm na 1 m. Měření bude prováděno pomocí 

hliníkové latě délky 1 m. 

7. Osazení parapetů a ochrana oken nalepením igelitu 

Parapetní lišta neslouţí jako kotvící prvek parapetu ale plní funkci dilatační mezi 

parapetem a budoucí omítkou. Parapet bude přilepen k liště pomocí lepícího pásku 

na liště. Nalepení musí proběhnout tak, aby parapet přesahoval 40 mm před fasádu 

a mezi parapetem a ostěním musí být 2 mm mezera, která se vyplní transparentním 

tmelem. Ostatní práce na zateplované konstrukci, jako je oplechování atik, osazení 

drţáků bleskosvodu, konzol pro uchycení roštu na HPL desky apod. musí být 

provedeny tak, aby nedošlo při realizaci k mechanickému poškození a zatečení sráţkové 

vody do systému. Na lepící pásky okenních lišt bude přilepen ochranný igelit, aby 

nedošlo k znečištění, poškození a znehodnocení okna při penetraci a natahování omítky. 

8. Penetrace 

Základní vrstvu je nutné před zhotovením finální omítky penetrovat. Bude 

pouţit nátěr Weber.pas podklad UNI. Penetrací bude zajištěno zvýšení přídrţnosti 

omítky k základní vrstvě a sníţení savosti podkladu. Nátěr bude nanesen po vyzrání 

základní vrstvy minimálně po 5 dnech fasádním válečkem. Omítkovou vrstvu 

lze nanášet po 12 hodinách po nanesení penetrace. Weber.pas podklad UNI se dodává 

v barevných odstínech, usnadňuje kontrolu nanesení penetrace a sniţuje riziko 

barevných odchylek povrchové vrstvy. Na stavbu Rezidence Sochorova bude pouţit 

odstín ţlutý. Před nanášením bude obsah kbelíku ručně promíchán. 
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9. Omítka 

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora 

dolů pomocí plastového hladítka. Míchání směsi je povoleno pouze ruční. Teplota 

podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při nanášení je nutné 

se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při realizaci je třeba napojovat 

nanášený materiál takzvaně „ţivý do ţivého“, tedy okraj nanesené plochy 

před pokračováním nesmí zaschnout. Pracovní spára je přípustná jen v rohu a nároţí. 

Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy 

fasády prováděna stejným způsobem. Mohlo by dojít k rozdílnému rozloţení textury 

omítky a za denního světla by byly rozdíly zřejmé lidským okem, coţ je zásadně 

neţádoucí. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše se vytvoří nalepením 

zakrývací pásky a jejím okamţitém strţení po zhotovení povrchové úpravy. Po jejím 

zaschnutí se přelepí zakrývací páskou jiţ hotová hrana tak, aby nedošlo při pokračování 

k jejímu porušení. Pro přípravu a zpracování omítek je třeba pouţívat výhradně 

nerezové a plastové nářadí a pomůcky. Po dokončení nanášení se co nejdříve musejí 

očistit znečištěné plochy. 

5.6 Personální obsazení 

Montáţ ETICS bude provádět pouze specializovaná firma, která má zkušenosti 

s prováděním těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky 

i prakticky zaškoleni dodavatelem systémů společnosti Weber a mohou se prokázat 

platným osvědčením. Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 

1x Izolatér, vedoucí čety- 5 let praxe 

3x Izolatér 

3x Štukatér- 5 let praxe 

4x Lešenář 

5.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Stroje 

Kombinované kladivo Makita HR2611FT 

Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W včetně míchadla 

Akumulátorový příklepový šroubovák Makita BHP343SHE 14,4 V 
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Obrázek 136- Stroje pro zhotovení ETICS 

Nářadí a pomůcky 

Prodluţovací kabel na bubnu 25 m 

Ruční nůţky na plech 

Navíječ s údernou šňůrou 

Vodováha 2 m na vynesení zakládací lišty 

Zednická lţíce 

Ocelové zubové hladítko se zuby 8 x 8 mm 

Kbelík stavební 

Fasádní váleček 

Míchadlo na vrtačku 

Vykruţovací pilka 

Kladivo 

Plastové hladítko 

Obrázek 137- Nářadí a pomůcky pro zhotovení ETICS 

 

Pomůcky BOZP 

Ochranná PE síť na lešení šíře 3 m, velikost oka: 2 x 3 mm, plošná hmotnost: 55 g/m
2
 

Helma 

Rukavice pracovní 

Reflexní vesta 

Upínací popruh 

Pracovní obuv 

 

 

 

 

Obrázek 138- Pomůcky BOZP 
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5.8 Jakost a kontrola kvality 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 12 Kontrolní a zkušební 

plán, kontaktní zateplovací systém ETICS. 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 7. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. 

5.10 Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 

Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 14. Ochrana ţivotního 

prostředí, environment a nakládání s odpady 

5.11 Zdroje 

Zdroje, ze kterých bylo čerpáno při psaní této kapitoly jsou vedeny v seznamu 

pouţitých zdrojů této práce. 
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6 Návrh strojní sestavy 

Pro stavbu Rezidence Sochorova je nezbytné pouţití lehké i těţké mechanizace. 

Volba jednotlivých strojů je brána s ohledem na dostupnost na Českém trhu, 

na pořizovací ceně, vhodnosti pouţití a také s ohledem na důvěru vůči spolehlivosti 

a kvalitě daných obchodních značek. Před začátkem manipulace s přístroji 

bude příslušný pracovník poučen o ovládání přístrojů a bezpečném provozu. Stroje 

vyţadující speciální povolení budou obsluhovat pouze pracovníci, kteří jsou drţiteli 

těchto povolení. Identifikační údaje pracovníků, platnosti povolení a čísla průkazů 

budou zapsány ve stavebním deníku. 

6.1 Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic  

Byl navrţen věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic pronajatý od firmy 

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, 

Popůvky. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Montáţní prostor je dostatečný pro montáţ 

i demontáţ po dokončení hrubé stavby BD02. Montáţ a demontáţ věţového jeřábu 

provede autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1, který bude zapatkovaný 

na prefabrikovaných ţelezobetonových silničních panelech. Předpokládaná doba 

nasazení jeřábu je od 10. 11. 2014 do 26. 8. 2015. Zaloţení jeřábu bude ve variantě 

pevného usazení se závaţím při patě věţe. Další informace jsou popsány v kapitole č. 3. 

Návrh zařízení staveniště, věţový jeřáb. 

 

Obrázek 139- Sestava jeřábu s obrysem budovy 
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Maximální délka vyloţení:  45 m 

Výška háku jeřábu:  38,5 m 

Nosnost na konci vyloţení:  4,1 t 

Příkon:   37 kW 

Doba montáţe:   2 dny 

Doba demontáţe:   2 dny 

 

Tabulka 6- Tabulka popisu kritických břemen 

Ozn. Popis Vzdálenost [m] Nosnost [t] 
Nejtěţší 

břemeno [t] 

B1 Nejbliţší břemeno 10 10 2,6 

B2 
Nejvzdálenější 

břemeno 
43 4,15 2,6 

B3 Nejtěţší břemeno 12,7 10 6 

B4 
Nejnepříznivější 

kombinace 
38,85 4,8 3,6 

B5 
Nejvzdálenější místo 

skládky 
35,5 5,4 3,6 

 

Obrázek 140- Křivka únosnosti jeřábu se zakreslenými kritickými břemeny 
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6.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1060- 3.1 

Tento autojeřábjeřáb bude nasazený pro montáţ a demontáţ věţového jeřábu. 

Cena pronájmu je zahrnuta v ceně montáţe a demontáţe věţového jeřábu. 

Předpokládaná doba nasazení je 4 dny. Výška soupravy 3,75 m vyhovuje průjezdným 

výškám v okolí stavby. Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Autojeřáb 

bude doprovázen nákladními automobily, které přepravují protizávaţí autojeřábu. 

Tyto protizávaţí si autojeřáb instaluje svépomocí. Hmotnost soupravy pro jízdu 

na komunikacích je 12,8 t. Vyloţení teleskopického ramene je 10,3 - 48 m. Typ jeřábu 

pro navrţenou práci navrhl zástupce společnosti Liebherr. Prostor pro zapatkování 

autojeřábu je zakreslen v příloze B5 a B6 - Výkres zařízení staveniště.  

 

Obrázek 141- Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1060- 3.1, profil 

A: 3750 mm, B: 2550 mm, C: 2160 mm, D: 2863 mm, E: 1710 mm 

 

Obrázek 142-Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1060- 3.1, půdorys 
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Obrázek 143- Diagram únosnosti a dosahu autojeřábu LTM 1060- 3.1 

6.3 Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 

Stroj bude pronajatý od společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o. se sídlem 

na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. Volba soupravy byla konzultována se zástupcem 

pronajímatele. Dopravu na stavbu řeší pronajímatel. Na stavbu bude dovezen na návěsu 

pomocí tahače. Poloměry otáčení jsou dostatečné pro průjezd soupravy. 

Stroj bude rezervovaný v dostatečném předstihu, aspoň 6 měsíců.  

 

Obrázek 144- Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 
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Provozní hmotnost:   58 t 

Provozní výkon:   210 kW 

Maximální hloubka vrtání:  53,4 m 

Maximální průměr vrtání:  1500 mm 

Taţná síla navijáku:   170 kN 

Taţná síla navijáku extra:  55 kN 

Taţná síla:    260 kN 

Točivý moment:   176 000 Nm  

 

 

Obrázek 145- Pilotovací souprava na návěsu 

 

6.4 Rypadlonakladač SANKO M 542 

Tento stroj bude nasazený při etapě zemních prací a pilotáţe na začátku stavby 

a při dokončovacích pracích a zásypech. Doprava rypadlonakladače na stavbu bude 

vlastní, kolový stroj je homologovaný pro jízdu na komunikacích. 

 

Obrázek 146- Rypadlonakladač SANKO M 542 
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Obrázek 147- Schéma dosahu rypadla a poloměru otáčení 

Specifikace nakladače 

Maximální nakládací síla:  6300 kg 

Nosnost při maximální výšce: 3500 kg 

Provozní hmotnost:   8400 kg 

Objem pouţité lţíce nakladače: 1,1 m
3
 

Specifikace rypadla 

Úhel otočení lţíce:   204° 

Rypná síla lţíce:   6400 kg 

Rypná síla násady:   3200 kg 

Maximální nosnost:    1400 kg 

Objem pouţité lţíce rypadla:  0,52 m
3 

6.5 Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 

Bude pouţit převáţně pro transport zeminy a sypkých materiálů. Nasazení 

automobilu bude podle objednávky stavbyvedoucího nebo mistra stavby. 

 

Obrázek 148- Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 



104 

 

 

Obrázek 149- Schéma pohonu nákladního automobilu 

Pohon kol:  8 x 6H BL 

Nosnost podvozku: 35 t 

Výkon motoru: 441 HP 

Rozvor kol:    1795 mm 

Orientační ceny provozu: 

Hodina práce sklápěče 12 m³:  950 Kč 

Cena za km:     45 Kč/km při délce trasy nad 130 km 

    50 Kč/km při délce trasy pod 130 km 

6.6 Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 

Bude pouţit pro transport materiálů, převáţně prefabrikovaných balkónových 

dílců, schodišťových ramen, mezipodest, bednících dílců Doka apod. Poloměry otáčení 

i nosnost vozovek jsou na navrţených trasách dostačující pro průjezd soupravy. 

 

Obrázek 150- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 

 

Obrázek 151- Schéma rozměrů Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 

A: 3650 mm, B: 6076 mm, C: 1410 mm, D: 1048 mm, E: 2550 mm, K: 3649 mm, 

L: 943 mm, M: 2049 mm, N: 1818 mm, P: 159 mm 
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Celková hmotnost vozidla:   18 000 kg 

Pohotovostní hmotnost:   7 650 kg 

Celková hmotnost soupravy:   44 000 kg 

Povolené zatíţení přední nápravy: 6 700/7100 kg 

Povolené zatíţení zadní nápravy:  11 500/12 600 kg 

(legislativní / konstrukční) 

6.7 Valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 

Bude pouţit pro dovoz materiálů, převáţně prefabrikovaných balkónových 

desek a dílců, schodišťových ramen a mezipodest. 

 

Obrázek 152- Valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 

 

Obrázek 153- Schéma rozměrů valníkového návěsu 

Celková hmotnost soupravy (povolená):  42 t 

Celková hmotnost (technická):   39 t 

Zatíţení náprav (technické):   27 t 

Zatíţení točnice (technické):    12 t 

Vlastní hmotnost:     5,8 t 

Vnitřní délka loţné plochy:    13 620 mm 

Vnitřní šířka loţné plochy:    2 480 mm 

Celková šířka:     2 550 mm 
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6.8 Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C 

na podvozku MAN TGS čtyřnápravový 

Souprava bude slouţit pro dopravu směsí z betonárny TGB BETONMIX  a.s. 

v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Maximální celková povolená hmotnost 

čtyřnápravové soupravy je 32 tun včetně betonové směsi. Průjezdná výška 

autodomíchávače je 2534 mm, výška nakládací plochy podvozku je 1200 mm. Souprava 

tedy dosahuje výšky maximálně 3734 mm, po zaokrouhlení na nepříznivou stranu 

3800 mm. 

 

Obrázek 154- Autodomíchávač Schwing na podvozku MAN TGS  

Typ domíchávače: AM 9 C 

Jmenovitý objem: 9 m
3
 

Geometrický objem: 15810 l 

Vodorys:  10390 l 

Stupeň plnění:  56,9% 

Sklon bubnu:  11,2° 

Otáčky bubnu: 12 - 14 ot/min 

Hmotnost nástavby: 3470 kg 

 

Obrázek 155- Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C 

A: 6781 mm, B: 2400 mm, C: 2300 mm, D: 2474 mm, E:  2534 mm 
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6.9 Autočerpadlo betonové směsi 

 Návrh a informace o této mechanizaci jsou popsány v kapitole č. 15- Porovnání 

nasazení autočerpadla a bádie z hlediska časového a finančního, návrh čerpadel 

betonové směsi. 

6.10 Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

Tento nákladní automobil bude slouţit pro dopravu výztuţe ţelezobetonových 

konstrukcí a dalších materiálů, jako je například transport palet s cihelnými tvarovkami 

a všech materiálů uskladněných na paletách, protoţe automobil zle osadit hydraulickým 

jeřábem pro nakládku a skládku těchto materiálů. Nasazení tohoto automobilu 

bude dle objednávky stavbyvedoucího a mistra stavby.  

 

Obrázek 156- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

 

Obrázek 157- Schéma rozměrů nákladního automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 

A:5175 mm, B: 8754 mm, C: 1362 mm, D 2123 mm, E: 2550 mm, F: 385 mm, 

K: 2890 mm, L: 1085 mm, M: 1980 mm, N: 1820 mm 

Poloměr otáčení obrysový:      9455 mm 

Hmotnosti: 

Celková hmotnost vozidla:    18000 / 19000 kg 

Nosnost náprav:     7100 (7500) /13000 kg 

Pohotovostní hmotnost vozidla:  5564 kg 

Uţitečná hmotnost odvozku:    12433 kg 

Celková hmotnost soupravy:    21500 kg 

(legislativní / konstrukční) 
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6.11 Hydraulický jeřáb Maxilift ML 510.2 

Jeřáb bude slouţit k vykládce materiálů z nákladního automobilu Iveco 

Eurocargo, na kterém bude mechanismus osazený za kabinou. Vykládka bude boční 

pomocí vidlicového závěsu na europalety Uniman TKG 1,5 vh o hmotnosti 148 kg. 

Hmotnost palety 1200 x 800 mm s cihelnými tvarovkami bude maximálně 1265 kg 

dle technických listů Porotherm. Tyto palety lze podle grafu únosnosti přenést jeřábem 

do vzdálenosti 3,4 m. Vzdálenost byla odvozena z grafu pomocí lineární interpolace. 

Na jeřábu bude bezpečnostní hák. 

 

Obrázek 158- Hydraulický jeřáb Maxilift ML 510.2 

 

Dosah:    3,64 - 6,83 m 

Rotace na točnici:   330° 

Maximální sklon:   5° 

Doporučený průtok oleje:  15 aţ 18 l/min 

Max. provozní tlak:   230 bar 

Olejová nádrţ:  30 l 

Hmotnost:    465 kg 

 

Obrázek 159- Diagramy zatíţení a dosahu hydraulického jeřábu 

Bezpečnostní závěsný hák EKN-7/8-10 s klapkou 

Hák bude osazený trvale na hydraulickém jeřábu. 

Nosnost:  2,5 t 

Hmotnost:  0,5 kg 

Obrázek 160- Bezpečnostní závěsný hák 
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6.12 Vidlicový závěs na europalety Uniman TKG 1,5 VH 

Závěs bude pouţíván při vykládce materiálů hydraulickým jeřábem z nákladního 

automobilu Iveco Eurocargo. Bude převáţen na nákladní ploše návěsu a při vykládce 

se připevní k bezpečnostnímu háku jeřábu. 

 

Obrázek 161- Vidlicový závěs na europalety Uniman TKG 1,5 VH 

A: 350- 900 mm, B: 1300- 2000 mm, C: 1000 mm, D: 100x 40 mm, E: 1600- 2300 mm 

Hmotnost:   148 kg 

Nosnost:   1500 kg 

6.13 Mycí linka na podvozky nákladních automobilů- 

semimobilní 

Linka bude součástí vnitrostaveništní silnice, bude uvedena do chodu 

při opouštění staveniště automobily, které sjíţděly z panelové cesty. Bude se nacházet 

u východní výjezdové brány. Prostor za výjezdovou branou bude pravidelně čištěn 

proudem vody z hadice. 

Mycí zařízení má akumulační nádrţ na vodu. Znečištění se z mycí vody 

průběţně odstraňuje a voda se opakovaně pouţívá. Odstraněné nečistoty 

jsou shromaţďovány v betonové nádrţi nebo v ocelovém kontejneru a odváţeny. 

Systém mytí je nízkotlaký. Čerpadlo dodává do systému 1000 litrů vody za minutu 

při tlaku 1,8 bar. Pouţitá voda stéká do sběrné nádrţe, odkud je kalovým čerpadlem 

čerpána do sedimentační vany. Mytí aut a čištění vody probíhá automaticky po vjetí 

na rampu. Průběţně je třeba kontrolovat a doplňovat vodu v systému. Sedimentační 

vana se po odpuštění vody naloţí ramenovým nakladačem a kaly se odvezou 

k likvidaci. 
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Obrázek 162- Mycí linka na podvozky nákladních automobilů 

Cyklus mytí:      1 minuta průjezd, 2 minuty čištění vody 

Rozměry:   mycí rampa šířka:    3,5 m  

mycí rampa délka bez nájezdů:  4,5 m  

vodní a kalové hospodářství:  8 x 5 m 

Mnoţství vody pouţité pro provoz:    10 000 litrů 

Počet trysek:      60 

Instalovaný příkon:     7,1 kW 

Maximální počet umytých aut:    15 aut za hodinu  

Mnoţství vody pouţité pro umytí:   1000 l/ na 1 auto 

Ztráty vody při mytí:      25 litrů/ 1 auto 

Stupeň recyklace při mytí:     mytí 90- 95 % 

 

Obrázek 163- Schéma tvaru mycí linky a popis součástí 
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6.14 Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 

Bude vyuţíván během celé výstavby bytového domu pro vytyčení bodů stavby 

dle projektové dokumentace. Vytyčení laviček, výškových a polohových bodů. 

Stroj bude obsluhován geodetem s 5ti letou praxí. 

 

Obrázek 164- Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 

6.15 Kontinuální míchačka a omítací stroj M-tec duo- 

mix 2000 

Stroj bude pouţit převáţně při zhotovení vnitřních omítek. Suchá omítková směs 

bude dopravena pomocí hadice čerpacího zařízení ze sila. Budou pouţity systémové 

prvky m-tec. Stroj bude připojen na vodovodní řád PVC hadicí. Ve stroji probíhá 

automaticky dávkování i míchání a bude prováděna stříkaná omítka pomocí dodávané 

stříkací hadice. 

 

Obrázek 165- Kontinuální míchačka a omítací stroj M-tec duo- mix 2000 

Standardní dopravované mnoţství:   22 l/min  

Dopravní tlak:     30 bar  

Hnací motory dopravní části:   3,0 kW, 400 V, 50 Hz 

Směšovací a čerpací část:   5,5 kW, 400 V, 50 Hz 

Zásobování stlačeným vzduchem:  1,1 kW, 360 l/min, 4 bar 

Vodní čerpadlo:    0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 

Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 3 fáze 
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Jištění:      25 A 

Přípojka vody:    vodní hadice ¾“  

Rozměry:     1350 x 640 x 1390 mm 

Hmotnost:      260 kg 

6.16 Dopravní zařízení suchých směsí m-tec F140 IV Plus 

Stroj bude pouţit pro dopravu suché maltové směsi do kontinuální míchačky. 

Při zvýšené vzdálenosti lze pouţít dvě zařízení sériově zapojené. Skladovány budou 

ve skladovacím kontejneru strojů. 

 

Obrázek 166- Dopravní zařízení suché maltové směsi 

Dopravní vzdálenost:    60 m 

Dopravní výška:    30 m 

Dopravní tlak:     30 bar  

Kompresor:      140 m³/h 

Hnací motor:      7,5 kW, 400 V, 50 Hz 

Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 3 fáze 

Jištění:        25 A 

Zástrčka:      32A, 5p, 6h 

Rozměry:     1050 x 550 x 650 mm 

Hmotnost:      230 kg 

6.17 Dopravní blok plnění a dávkování stavebního sila m-tec 

Bude součástí stavebního sila na výpusti v dolní části. Mimo pracovní dobu 

budou bloky demontovány a skladovány ve skladovacím kontejneru. 

Doprava kompresorem: 0,06 kW, 400V, 50 Hz 

Rozměry:    540 x 350 x 440 mm   

Hmotnost:    cca 27 kg 
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Obrázek 167- Dopravní blok plnění a dávkování stavebního sila m-tec 

6.18 Vibrační válec AMMANN AR 65 

Bude pouţit pro hutnění stěrkových podkladů pod silniční panely, na hutnění 

štěrků skládek a při dokončovacích pracích při zhotovování zámkových dlaţeb 

a chodníku. Stroj bude skladován ve skladovacím kontejneru. Do kontejneru 

bude zhotoven únosný nájezd dřevěnými prkny nebo podláţkami. 

 

Obrázek 168- Vibrační válec AMMANN AR 65 

Hmotnost:      690 kg 

Pracovní šířka:     650 mm 

Lineární tlak:      5,3 kg / cm 

Pohon vibrace:     hydrostatický 

Pohon:      Vznětový motor Hatz 1B40 

Výkon:      6,1/8,3 kW/km 

Pojezdová rychlost vpřed/vzad:  4 km/h 

Odstředivá síla:     13/18 kN 

Odstředivá síla na cm šířky válce:   100/138 N/cm 

Frekvence:     60/55 Hz 

Maximální stoupavost s/bez vibrací:  25/45 % 
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Obrázek 169- Schéma rozměrů vibračního válce AMMANN AR 65 

6.19 Ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3 

Bude pouţíván pro zhutnění monolitických konstrukcí. Skladován bude 

ve skladovacím kontejneru. Frekvence musí být nastavena tak, aby nebyla dosaţena 

rezonanční frekvence okolních konstrukcí, předpokládaná frekvence bude 12000 v/min 

(200 Hz) s amplitodou vibrace nad 1 mm. Akční rádius je obecně mezi 8 a 10 násobkem 

průměru vibrátoru. Pro určení přesného akčního rádia pracovník umístí do betonu 

ţeleznou tyč ve svislé poloze. Čím blíţe bude tyč k vibrační hlavici, tím více bude tyč 

klesat. Bod, za kterým tyč přestane klesat, bude popsán jako hranice akčního rádia. 

Optimální vzdálenost k dalšímu vloţení vibrační hlavy je 1,5 násobek akčního rádia. 

Vrstvy bude snaha provádět v časové návaznosti po vibrování předchozí vrstvy, kvůli 

zamezení vzniku nespojeného styku vrstev. Beton bude naléván do bednění po vrstvách 

300 mm. Je doporučeno, aby vpich zasahoval 100 mm do předchozí vrstvy, délka 

vibrační hlavy bude tedy 400 mm. Čas jednoho vpichu bude mezi 5 aţ 15 sekundami 

dle druhu betonu. Přesná délka bude dle zkušenosti pracovníka. Beton je povaţován 

za dobře vibrovaný, kdyţ se povrch okolo vibrační hlavy změní na kompaktní 

a na povrch jiţ nevystupují vzduchové bubliny. Také po zvibrování dojde ke změně 

hluku vyvolávaného vibrační hlavicí. Minimální vzdálenost od bednění je 70 mm. 

Odstranění vibrační hlavy z betonu bude probíhat pomalým pohybem nahoru a dolů tak, 

aby se zaplnil prostor pod hlavicí. Rychlost pohybu je cca 80 mm/s. Aţ bude hlavice 

téměř venku, vytáhne se rychlým pohybem pro zamezení porušení povrchu. 

Motor: 

Otáčky za minutu:   16000 ot./min 

Napětí:    230/50 V/Hz 

Proud:     6 A 
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Příkon:    2000 W 

Rozměry:    32 x 13,5 x 22 cm 

Hmotnost:    6 kg 

Hřídel + hlavice: 

Průměr hlavice:   28 mm 

Vibrační výkon:   8 m
3
/hod 

Délka hadice:    3 m 

 

 

Obrázek 170- Ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3 

6.20 Vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E 

Lišta bude pouţita pro dorovnání povrchu deskových konstrukcí po zhutnění 

ponorným vibrátorem. Také se pouţije pro hutnění betonových mazanin. Kmity 

dosahují hloubky cca 180 mm dle typu podkladu. Lišta se k povrchu přikládá zapnutá. 

Při práci s lištou je stroj drţen a obsluhován pouze na rukojeti stroje. Po zvibrování 

se na povrchu vysráţí cementové mléko v tloušťce vrstvy 3 aţ 4 mm. Je zvolena 

varianta s elektrickým pohonem, protoţe bude vyuţívána také v interiérech. Lišta bude 

skladována ve skladovacím kontejneru. 

 

Napětí:   230 Volt  

Frekvence:   50 Hz  

Motor:   100 W 

Bezpečnostní třída:  I  

Stupeň krytí:   65 IP  

Pracovní šířka:  1500 mm  

Délka kabelu:   20 m  

Otáčky:   3000 min-1 

 

Obrázek 171- Vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E 

6.21 Bourací kladivo  Makita HM 1214C 

Bude pouţito na bourací práce, například k úpravě hlav pilot do výšky 

předepsané projektovou dokumentací. Skladováno bude ve skladovacím kontejneru. 

Na stavbě bude přítomno ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 
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Příkon: 1500 W 

Napětí: 230V 

Síla úderu: 25.5 J 

Hmotnost: 12.3 Kg 

Počet příklepů: 950-1 900 min-1 

Obrázek 172- Bourací kladivo  Makita HM 1214C 

6.22 Úhlová bruska Makita GA9020 

Pouţití brusky bude různorodé během celé výstavby, převáţně při řezání 

ocelových výztuţí apod. Skladována bude ve skladovacím kontejneru během celé 

výstavby BD02. 

Průměr kotouče:   230 mm 

Příkon:    2200W 

Napětí:    230V 

Volnoběţné otáčky:   6600 min-1 

Vřetenový závit:   M14 x 2 

Hmotnost:    4,7 kg 

Obrázek 173- Úhlová bruska Makita GA9020 

6.23 Kombinované kladivo Makita HR2611FT 

Poţití nástroje se předpokládá převáţně při navrtávání talířových hmoţdinek 

kontaktního zateplovacího systému, navrtávání nosných roštů k fasádě pro HPL desky 

apod. Skladováno bude ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 

Funkce:   vrtání, vrtání s příklepem, sekání 

Příkon:   800 W 

Chod:    pravý / levý 

Energie příklepu:  2,9 J 

Počet příklepů:  0 - 4600/min 

Volnoběţné otáčky:  0 - 1200/min 

Vibrace:   15 m/s ² 

Hmotnost:   2,8 kg 

Obrázek 174- Kombinované kladivo Makita HR2611FT 
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6.24 Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 

Bude vyuţívána k míchání suchých maltových směsí v pytlích. Skladována bude 

ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 

Elektrické napájení:    230 / 50 V / Hz 

Hlučnost:     80 dB 

Hmotnost:     80 kg 

Objem bubnu:    165 l 

Ochranná izolace:    dvojitá 

Rozměr:     136 x 91,2 x 135,5 cm 

Obrázek 175- Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 

6.25 Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W 

včetně míchadla 

Přístroj bude vyuţíván pro míchání malého mnoţství směsí, kdy nebude potřeba 

pouţít stavební míchačku. Pouţití můţe být pro míchání barev, lepidel, malty a dalších 

stavebních materiálů. Po pouţití bude míchadlo důkladně čištěno vodou. Skladována 

bude ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 

 

Obrázek 176- Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W včetně míchadla 

6.26 Akumulátorový příklepový šroubovák Makita 

BHP343SHE  

Tento šroubovák bude slouţit k navrtání šroubů do hmoţdinek při montáţi 

zakládací lišty kontaktního zateplovacího systému a dalších prací. Bude skladován 

ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02.  

Akumulátory:      Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah 

Otáčky naprázdno:     0-1300 min
-1

 

Počet úderů:      0-19500 min
-1

 

Max. utahovací moment tvrdý/měkký :  36/20 Nm 

Rozměry:      212 x 79 x 226 mm 

Hmotnost:      1,3 kg 
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Obrázek 177- Akumulátorový příklepový šroubovák Makita BHP343SHE 

6.27 Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 

Bude pouţívána převáţně pro svařování výztuţe ţelezobetonových konstrukcí. 

Protoţe se stavba nachází v těsné blízkosti tramvajové trati, bylo navrţeno opatření 

proti degradaci výztuţe vlivem bludných proudů. Je předepsáno, ţe výztuţ základových 

konstrukcí a spodní stavby musejí být svařované a napojené na hromosvod 

po dokončení stavby. Svářečka bude na stavbě po celou dobu výstavby. Skladována 

bude ve skladovacím kontejneru. 

Hmotnost:    36 kg 

Napájení:    230 V 

Max. příkon:    7,5 kW 

Min. pojistka:    16 A 

Napětí při chodu naprázdno:  36 V 

Regulační rozsah:   25 -160 A 

Obrázek 178- Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 

6.28 Řetězová pila HUSQVARNA 55 

Bude vyuţívána pro práce s řezivem, jako je například zhotovení vyměřovacích 

laviček a bednění monolitických konstrukcí. 

Zdvihový objem válce:    53,2 cm³ 

Výstupní výkon:     2,5 kW 

Rychlost při volnoběhu:    2600 ot./min 

Maximální otáčky motoru při zatíţení:  9000 ot./min 

Objem palivové nádrţe:    0,6 l 

Objem olejové nádrţe:    0,3 l 

Rozteč řetězu:     325" / 3/8" 

Délka vodící lišty:     38 cm 

Rychlost řetězu na max. výkon:   17,4 m/s 

Hmotnost (bez řezacího zařízení):   5,2 kg 
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Obrázek 179- Řetězová pila HUSQVARNA 55 

6.29 Čárový laser Bosch GSL 2 Professional 

Tento přístroj bude slouţit pro kontrolu zhotovení stropních konstrukcí a podlah, 

na kontrolu jejich vodorovnosti a rovinnosti. Laser bude skladován v kanceláři mistra 

stavby. Předpokládá se nasazení při zhotovení stropních konstrukcí během hrubé 

výstavby a podlahových konstrukcí. Součástí balení jsou ochranné brýle pro ochranu očí 

před laserem. 

Třída laseru:   3R 

Pracovní rozsah:  20 m 

Nivelační doba:  5 s 

Rozsah samonivelace : ± 4° 

Přesnost nivelace:  ± 0,3 mm/m 

Napájení:   Akumulátor 10,8 V-LI ION 

Doba provozu:   max. 15 h 

Provozní teplota:  -10 - 50 °C 

Skladovací teplota:  -20 - 70 °C 

Délka:     215 mm 

Šířka:    170 mm 

Výška:    200 mm 

Projekce:    2 čáry 

Hmotnost:   2 kg 

 

Obrázek 180- Čárový laser Bosch GSL 2 Professional 

6.30 Kříţový laser Bosch PCL 20 + stativ 

Přístroj bude slouţit například při obkladačských a malířských pracích pro 

vynesení vodorovné čáry a svislice pomocí samonivelace pro usnadnění a zpřesnění 

prací. 
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Dosah měření:  10 m 

Přesnost:   0,5 mm/m 

Čas samonivelace:  4 s 

Váha:    0,5 kg 

Obrázek 181- Kříţový laser Bosch PCL 20   

6.31 Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 

Budou pouţity pro komunikaci jeřábníka a vazače. Předpokládaná doba nasazení 

bude shodná s dobou nasazení věţového jeřábu. Jedna vysílačka bude uskladněna ve  

věţi jeřábu, druhá bude uskladněna v kanceláři mistra stavby. 

Zdroj:    8x akumulátor AAA 1,2V, 600 mAh, Ni-MH 

+ dobíjecí základna 

Standard pásma:  PMR446 

Frekvence:    446 - 446,1 MHz 

Výkon:    max. 500 mW ERP 

Dosah:    12 km 

Počet kanálů:    8  

 

Obrázek 182- Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nebezpečí vznikající při prací na stavbě Rezidence Sochorova jsou popsány 

v samostatné příloze B7- BOZP registr rizik. Byl zhotoven tzv. plán rizik, který 

popisuje moţná nebezpečí a předepisuje opatření pro zamezení vzniku úrazů. Tabulky 

jsou doplněny koeficienty hodnoticími pravděpodobnost a závaţnost vzniku poranění. 

Kaţdý pracovník bude před výkonem práce s plánem rizik seznámen a podepíše 

protokol BOZP potvrzující, ţe byl s riziky seznámen a bude dodrţovat předpisy 

v registru vypsané. Je nutné se řídit zejména Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., 

o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky s účinností od 4. 10. 2005 a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s účinností od 1/2007.  

 Nejdůleţitější opatření 

- Kaţdý prostor s rizikem pádu do volného prostoru musí být opatřen zábradlím 

daných výšek dle tabulky č. 7 - Výška zábradlí dle výšky pádu do volného 

prostoru 

Tabulka 7- Výšky zábradlí dle výšky pádu do volného prostoru 

 
Výška zábradlí 

[mm] 
Pouţití 

sníţená 900 hloubka volného prostoru max. 3 m 

základní 1000 
ve všech případech, kdy není předepsána větší výška 

nebo dovolena sníţená výška  

zvýšená 1100 

a) hloubka volného prostoru je větší neţ 12 m, nebo 

b) pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší neţ 1,0 m svaţuje 

k volnému okraji sklonem větším neţ 10% nebo stupňovitě, 

bez ohledu na hloubku volného prostoru 

c) ve volném prostoru je ohroţení ţíravými nebo jinými 

látkami škodlivými zdraví nebo horkými látkami (50º) 

zvláštní 1200 hloubka volného prostoru je větší neţ 30 m 

- Nebude-li z technických důvodů moţné zhotovení zábradlí, musí být provedena 

jiná opatření, jako je například pouţití prostředků OOPP (sedací a upínací 

postroje). Zábradlí musí být pevně ukotveno a musí být stabilní.  

- U kaţdého prostoru s rozměrem větším jak 250 mm musí být zamezena moţnost 

pádu osoby do takového prostoru. Prostupy a otvory musí být vyznačeny, 

nebo dostatečně bezpečně překryty únosnou konstrukcí. Při stavbě lešení 

pro zhotovení kontaktního zateplovacího systému bude mezera mezi lešením 

a obvodovou stěnou větší neţ 250 mm. Lešení bude tedy opatřeno zábradlím 
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i u vnitřní strany a pracovník si pro vykonání práce vnitřní díl zábradlí 

demontuje za současného pouţití polohovacího popruhu. Po nalepení izolačních 

desek bude prostor menší jak 250 mm a není potřeba pouţívat popruh. 

Dále bude lešení opatřeno tzv. okapovou zaráţkou, která zabraňuje pádu 

odloţených předmětů z lešení. Také bude lešení opatřeno ochrannými sítěmi, 

protoţe se bude nacházet v blízkosti chodníku pro pěší.  

- Je zakázáno vykonávat práci jedné čety nad druhou z důvodu ohroţení dolní 

čety padajícími předměty. Při pracích, jako je například natahování vnější 

fasádní omítky, je nutné postupovat ve vodorovných záběrech jednotlivých pater 

lešení a je nutno tyto práce vhodně koordinovat z důvodu bezpečnosti proti pádu 

předmětů z lešení.  

- Je dovoleno vykonávat práci pouze za povětrnostních podmínek, 

které z bezpečnostních důvodů povolují práci. Za nepříznivé povětrnostní 

podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 

ve výškách povaţuje: bouře, déšť, sníh nebo tvoření námrazy, dále vítr 

o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) zejména při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při 

pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf). Platí, i pokud 

je dohlednost v místě práce menší neţ 30 m a teplota prostředí během provádění 

prací niţší neţ -10 °C. 

- Ţebříky musí svým horním koncem přesahovat horní plošinu nejméně 

o 1100 mm.  

- Po ţebříku mohou být vynášena a snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly 

ve výšce větší neţ 5 m zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky. Na ţebříku nesmí pracovat současně více neţ jedna osoba. 

- Je nutné odstranění komunikačních překáţek, o které lze zakopnout, jako např. 

šrouby, víka a zvýšené poklopy nad úroveň podlahy, hadice, vedení pohyblivých 

přívodů a elektrických kabelů mimo komunikace apod. 

- Musí být dodrţeny minimální šířky pojezdových konstrukcí 600 mm (lávky, 

šikmé rampy, nájezdy). 

- S pracovními nástroji, pomůckami a stroji je nutné zacházet pouze tak, 

jak předepisuje výrobce. 

- Je zakázán pohyb pod zavěšeným břemenem na věţovém jeřábu a autojeřábu. 
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8 Ochranné pomůcky 

Protoţe při práci na staveništi vzniká nebezpečí pracovních úrazů, je potřeba 

zdraví pracovníku co nejvíce chránit pracovními a ochrannými pomůckami. Některé 

pomůcky pro pracovníky zajistí zhotovitel, další si zajistí kaţdý pracovník sám tak, 

aby vyhovovali poţadavkům pro bezpečný pohyb na staveništi. Při převzetí pomůcek 

od mistra stavby pracovník podepíše protokol zavazující k jejich pouţívání. 

Za pouţívání pomůcek bude zodpovídat kaţdý pracovník sám. Mistr stavby bude 

pracovníky kontrolovat na pouţívání pomůcek a při nedodrţení závazku pouţívání 

můţe pracovníkovi nebo subdodavatelské firmě uloţit finanční pokutu. Výše sankcí 

v případě přestupků bude uvedena ve smlouvách se subdodavateli a v pracovních 

smlouvách zaměstnanců dodavatele stavby. Stavba bude zásobena pomůckami 

v dostatečném mnoţství odpovídající předpokládanému počtu pracovníků a počtu 

návštěvníků stavby. Pracovníci stavby budou vybaveni vhodnou pracovní obuví, 

pracovními kalhotami s dlouhými nohavicemi, ochrannou helmou, reflexní vestou nebo 

jiným reflexním oblečením, jako je například reflexní bunda, dále pracovními 

rukavicemi a jinými dle druhu práce, pomůckami pro ochranu proti hluku a ochrannými 

brejlemi při vykonáváni prací nebezpečných pro oči a také upínací postroje při pracích 

ve výškách při nebezpečí pádu z výšky. 

Objekty budou také navštěvovány zájemci o bytové jednotky v doprovodu 

pověřeného pracovníka, kteří musejí být také vybaveni pomůckami. Minimální 

navrţené mnoţství bude předepsáno u jednotlivých typů pomůcek. Pomůcky budou 

skladovány v kanceláři stavbyvedoucího, mistra stavby, v buňce hlídače stavby 

a ve vzorovém bytě BD01, ze kterého budou návštěvníci pokračovat do prostorů 

staveniště BD02. Tito návštěvníci budou poučeni o bezpečném pohybu na staveništi. 

Vstup na staveniště osobám mladším 18 let bude zakázán. Návštěvníci budou předem 

poučeni o vhodném oděvu.  

8.1 Ochranná helma 

Helmy bude nosit kaţdý člověk pohybující se na staveništi po celou dobu 

výstavby a na celé ploše oploceného staveniště. Zajišťují maximální moţnou ochranu 

proti poranění padajícím předmětem z výšky a úderu do hlavy v oblasti čelní, temenní 

a týlní. Na dodrţování nošení helmy bude dohlíţet mistr stavby a stavbyvedoucí. 

Značka upozorňující na povinnost nosit ochrannou helmu bude na ceduli u vstupů 

na staveniště. Varianty provedení ochranných helem se liší dle výrobce, kaţdá helma 

však musí splňovat poţadavky normy ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby 

s datem účinnosti od 1. 6. 2013 a ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu 

hlavou s datem účinnosti 1. 10. 2012. Skořepina přilby a vnitřní vybavení musejí být 

opatřeny označením výrobce, datem výroby, označením shody s CE, štítkem typu 

a symbolem EN 397+A1. Helmy jsou nejčastěji vyráběny z polyethylenu a akrylonitril 

butadien styrenu. Také mohou být pouţity helmy z termoplastů polyethylenu 
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a akrylonitril butadien styrenu, které ale musejí být po čtyřech letech pouţívání 

vyměněny. 

 

Obrázek 183- Bezpečnostní helma 

Helmami bude staveniště zásobeno minimálně v mnoţství 30 kusů. 3 helmy 

budou na vrátnici, 3 kusy v referenčním bytě v BD01, 14 kusů v kanceláři mistra stavby 

a 10 kusů v kanceláři stavbyvedoucího. Předpokládá se, ţe část pracovníků 

a subdodavatelé mají vlastní helmy. Podle potřeby zajistí hlavní dodavatel více kusů. 

Dělení barvy helmy podle pracovní pozice: 

- červená: stavbyvedoucí, mistr stavby, specialisti na pouţité technologie a 

vedoucí zástupci subdodavatelských společností 

- bílá: kontrolní a dohlíţecí funkce na BOZP, ŢP, jakosti provádění apod. 

- modrá: dělníci stavby, návštěvy zájemců a bytové jednotky 

8.2 Reflexní vesta 

Pro reflexní výstraţnou vestu platí stejná pravidla jako pro nošení ochranné 

helmy. Bude jí nosit kaţdý člověk pohybující se na staveništi po celou dobu výstavby 

a na celé ploše oploceného staveniště. Reflexní vesty musejí vyhovovat předpisům 

normy ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody 

a poţadavky s datem účinnosti od 1. 12. 2013. Funkcí reflexního oděvu je zabránit 

zranění osoby vlivem nedostatečné viditelnosti. 

Dělení reflexních oděvů: 

Třída 1 - nejniţší úroveň ochrany. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 

0,14 m² a reflexní plochy 0,1 m². Mohou být pouţity pouze v případě, ţe je kontakt 

s nebezpečím malý. 

Třída 2 - lepší ochrana neţ třída 1. Především ve dne, za soumraku a v mlze. Celková 

fluorescenční plocha musí být nejméně 0,5 - 0,14 m² a reflexní plocha 0,13 m². Třída 2 

se pouţívá v přístavech, na ţeleznicích, staveništích, parkovacích místech a na dalších 

místech, kde se třída 3 nevyţaduje. 

Třída 3 - nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková fluorescenční plocha 

musí být nejméně 0,8 m² a reflexní plochy 0,2 m². Pouţívá se v blízkosti rychle 

se pohybujících provozech. 
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Pro osoby pohybující se na stavbě budou pouţity vesty 2. třídy, lze vyuţívat 

i oděvy 3. třídy. 

 

Obrázek 184- Reflexní vesta třídy 2 

 

Obrázek 185- Symbol shody vesty s normou ČSN EN ISO 20471 

Vestami bude staveniště zásobeno minimálně v mnoţství 30 kusů. 3 vesty budou 

na vrátnici, 3 kusy v referenčním bytě v BD01, 14 kusů v kanceláři mistra stavby 

a 10 kusů v kanceláři stavbyvedoucího. Předpokládá se, ţe část pracovníků 

a subdodavatelé mají vlastní vesty. Podle potřeby zajistí dodavatel další kusy. 

8.3  Pracovní a ochranné rukavice 

Pracovními rukavicemi bude vybaven kaţdý pracovník stavby, jsou nezbytnou 

součástí pracovní výbavy. Pokud rukavice pracovník nevlastní, budou mu dodány 

mistrem stavby. Při pracích vyţadujících vyšší stupeň ochrany budou pracovníci 

pouţívat speciální rukavice určené pro tuto prací, které vyhovují dané normě. 

Kategorie ochranných rukavic pro profesionální pouţití: 

Kategorie I: Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce. Proti nízkým 

a rozpoznatelným rizikům. 

Kategorie II: Osobní ochranné prostředky, které svým charakterem nevyhovují definici 

I. ani III. kategorie 

Kategorie III: Osobní ochranné prostředky určené k ochraně proti obtíţně 

rozpoznatelným rizikům, která mohou váţně a nevratně poškodit zdraví nebo způsobit 

smrt. 
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Tabulka 8- Tabulka druhů pracovních rukavic s příslušnými normami a piktogramy shody 

Druh rukavic 
Číslo 

normy 
Název normy 

Účinnost 

od 

Piktogramy 

značení 

odolností 

Ochranné 
ČSN EN 

420+A1 

Ochranné rukavice – Všeobecné 

poţadavky a metody zkoušení 

7/2010 

  

Proti mechanickým 

vlivům 

ČSN EN 

388 

Ochranné rukavice proti 

mechanickým rizikům 
7/2004 

 

Proti chemickým 

rizikům 

PLNOHODNOTNÉ 

ČSN EN 

374-1 

Ochranné rukavice proti 

chemikáliím a mikroorganismům - 

Část 1: Terminologie a poţadavky 

na provedení 

6/2004 
 

Proti chemickým 

rizikům 

JEDNODUCHÉ 

ČSN EN 

374-2 

Ochranné rukavice proti 

chemikáliím a mikroorganismům - 

Část 2: Stanovení odolnosti proti 

penetraci 

6/2004 

 

Proti 

bakteriologickým 

rizikům 

ČSN EN 

374-3 

Ochranné rukavice proti 

chemikáliím a mikroorganismům - 

Část 3: Stanovení odolnosti proti 

permeaci chemikálií 

6/2004 
 

Proti tepelným 

rizikům 

ČSN EN 

407 

Ochranné rukavice proti tepelným 

rizikům (teplu a/nebo ohni) 
5/2005 

 

Proti chladu 
ČSN EN 

511 
Ochranné rukavice proti chladu 12/2006 

 

Pro uţivatele 

ručních řetězových 

pil 

EN 381.4 
Ochranné rukavice pro uţivatele 

ručních řetězových pil 
7/2004 

 

Pro hasiče 
ČSN EN 

659+A1 
Ochranné rukavice pro hasiče 9/2008 

 

Proti ionizujícímu 

záření 

ČSN EN 

421 

 

Ochranné rukavice proti 

ionizujícímu záření a radioaktivnímu 

zamoření 

12/2010 

 

Pro práci s ručními 

noţi 

ČSN EN 

1082 

Ochranné oděvy - Rukavice a 

chrániče horních končetin chránící 

proti říznutí a bodnutí ručními noţi 

7/1998 
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Proti vibracím 

ČSN EN 

ISO 

10819 

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paţe - 

Měření a hodnocení činitele přenosu 

vibrací rukavicemi na dlaň ruky 

4/2014 
 

Pro práci pod 

napětím 

ČSN EN 

60903 

ED.2 

Práce pod napětím - Rukavice z 

izolačního materiálu 
8/2004 

 

Proti statické 

elektřině 

ČSN EN 

1149-5 

Ochranné oděvy - Elektrostatické 

vlastnosti - Část 5: Materiálové a 

konstrukční poţadavky 

8/2008 
 

Pro svářeče 
ČSN EN 

12477 
Ochranné rukavice pro svářeče 9/2002  

Pro lékařství 

ČSN EN 

455-2+A1 

 

Lékařské rukavice pro jedno pouţití 

- Část 2: Poţadavky a zkoušení 

fyzikálních vlastností 

10/2013  

 

Při stavbě Rezidence Sochorova budou pouţity tyto typy ochranných rukavic: 

- proti mechanickým vlivům 

- pro svářeče 

- proti tepelným rizikům  

- proti vibracím při práci s vibračním válcem 

- proti chemickým rizikům 

- pro uţivatele ručních řetězových pil 

- pro práci s ručními noţi 

 

 

Obrázek 186- Pracovní rukavice    Obrázek 187- Svářečské rukavice 
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8.4 Ochrana zraku 

Ochranné brýle jsou nezbytnou pomůckou pro ochranu očí. Chrání proti vniknutí 

pevných částic, kapalin, prachu a dalším nečistotám do oka a také proti záření zdraví 

škodlivého světla. Brýlemi bude kaţdý pracovník vybaven v případě prací s úhlovou 

bruskou, svářečkou, omítacím strojem, řetězovou pilou apod. Pouţití v dalších 

případech záleţí na vlastním uváţení pracovníka, doporučuje se však obecně pouţít 

ochranné brýle ve všech provozech se zvýšenou prašností a tam, kde dochází k odstřiku 

kapalin nebo můţe docházet k neţádoucímu pohybu pevných částí pracovním 

prostorem. Brýle plnící funkci ochrannou musejí vyhovovat normě ČSN EN 166 

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení s účinností od 11/2002. 

Brýle bude pracovník nosit vlastní, nebo jimi bude vybaven mistrem stavby. Ochranné 

brýle budou skladovány společně se stroji, které vyţadují ochranu zraku. Další kusy 

budou v kanceláři mistra, který je bude vydávat. Zásobení bude v počtu 20 kusů. 

Dle potřeby jich mistr zajistí více. 

Pro práce se svářečkou a v její blízkosti budou pouţity brýle k tomu určené, 

které vyhovují normě ČSN EN 169 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry 

pro svařování a podobné technologie - Poţadavky na činitel prostupu a doporučené 

pouţití s účinností od 9/2003. Tyto brýle jsou nezbytnou součástí pro práci se svářecími 

přístroji a budou skladovány se svářečkami, vţdy 2 kusy na jednu svářečku. 

Brýle mohou být nahrazeny svářečskou helmou, pokud bude filtr helmy vykazovat 

stejné vlastnosti jako filtr brýlí. 

    

Obrázek 188- Ochranné brýle   Obrázek 189- Svářečské brýle 

8.5 Ochrana sluchu 

Při práci je nutné chránit sluch všech osob stavby. Hluk bude vznikat převáţně 

provozem strojů a při práci s pracovními nástroji. Pouţití prostředků pro ochranu sluchu 

je třeba při překročení hladin hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací s účinností od 11/2011. Pracovníci mohou 

pouţívat chrániče sluchu v provedení mušlovém, které budou vyhovovat ČSN EN 352-1 

Chrániče sluchu - Všeobecné poţadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu s účinností 

od 7/2003 a také v provedení zátkovém dle ČSN EN 352-2 Chrániče sluchu - 

Všeobecné poţadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu s účinností od 7/2003. 

Kancelář mistra stavby bude zásobena zátkovými chrániči suchu, které budou 

k dispozici kaţdé osobě pohybující na staveništi. Tyto chrániče osoba po pouţití 

nevrací. 
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Obrázek 190- Zátkové chrániče sluchu  Obrázek 191- Mušlové chrániče sluchu 

8.6 Ochrana dýchacích cest 

Na staveništi jsou v ovzduší rozptýleny drobné pevné částice, aerosoly a plyny, 

které vznikají například při broušení, leštění, svařování, nástřiku barev apod. Je důleţité 

pouţívat pracovní pomůcky na ochranu před vdechnutím těchto částic. 

Dýchací cesty ohroţují zejména: 

- prach - poletující částice, které se tvoří při drcení nebo rozbití pevných materiálů 

(např. řezání betonových konstrukcí, piliny při řezání dřeva) 

- plyny a výpary - vznikají při práci s produkty, které obsahují rozpouštědla 

- páry - plyny, které se vytváří při odpařování kapalných a pevných látek 

- aerosoly - nepostřehnutelné kapičky, které se tvoří kondenzací a jinými postupy 

(např. nástřiky barev) 

- kovové výpary - kovové částice poletující vzduchem, které se sráţejí při 

odpařování 

- biologické nebezpečí - bakterie, pyly apod. 

Tabulka 9- Druhy pomůcek pro ochranu dýchacích cest a jejich normy 

Druh pomůcky Číslo normy Název normy 
Účinnost 

od 

Filtrační 

polomasky 

proti prachu 

ČSN EN 

149:2001+ 

A1:2009 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - 

Poţadavky, zkoušení a značení 

1/2010 

 

Filtrační 

polomasky 

proti plynům a 

párám 

ČSN EN 405+ 

A1 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Filtrační polomasky s ventily proti plynům 

nebo plynům a částicím - Poţadavky, 

zkoušení a značení 

1/2010 

Polomasky 
ČSN EN 140+ 

A1 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Polomasky a čtvrtmasky - Poţadavky, 

zkoušení a značení 

9/1999 
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Celoobličejové 

masky 
ČSN EN 136 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Obličejové masky - Poţadavky, zkoušení a 

značení 

1/1999 

Filtry proti 

prachu 
ČSN EN 143 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Filtry proti částicím - Poţadavky, zkoušení a 

značení 

5/2001 

Filtry proti 

plynům 

ČSN EN 

14387+ A1 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Protiplynové a kombinované filtry - 

Poţadavky, zkoušení a značení 

8/2008 

Systémy s 

přívodem 

vzduchu 

ČSN EN 

12941:1999+ 

A2:2009 

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 

Filtrační prostředky s pomocnou ventilací 

připojené k přilbě nebo ke kukle - Poţadavky, 

zkoušení a značení 

7/2009 

 

Staveniště bude zásobeno filtračními polomaskami s filtrem poskytujícím 

základní ochranu proti netoxickým pevným částicím a aerosolům. Průnik filtračním 

materiálem je P1 (max. 20 %). Skladovány budou v kanceláři mistra stavby 

v minimálním počtu 30 kusů. Polomasky budou vydány mistrem stavby na poţádání, 

po pouţití se nevracejí. Počet masek bude průběţně doplňován. 

 

Obrázek 192- Filtrační polomaska s filtrem 

Dělníci vykonávající práci s těkavými látkami a ve velice prašném prostředí, 

např. při manipulaci se suchou maltovou směsí, budou vybaveni respirátory 

s vyměnitelnými filtry s průnikem P2 (max. 6%) nebo P3 (max. 0,05 %) 

 

Obrázek 193- Respirátor s vyměnitelnými filtry 
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8.7 Pracovní obuv 

Na staveništi se budou pracovníci pohybovat v takové obuvi, která je bude 

chránit proti úrazu a nebude je omezovat při výkonu práce. Při výběru vhodné pracovní 

obuvi je vhodné se zaměřit na kritéria, jako jsou: 

- ochrana nártu 

- odolná podešev proti propíchnutí 

- ochrana proti proříznutí 

- absorpce energie v patní části 

- odolnost proti absorpci a průniku vody 

- dezénová podešev proti skluzu 

- odolnost proti ropným látkám 

- antistatické vlastnosti obuvi 

- elektrický odpor 

- odolnost proti teplu 

- odolnost proti chladu 

Dělení prostředků pro ochranu nohou: 

1. Pracovní obuv dle ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv 

s účinností od 10/2012. Tato obuv nemá ochrannou špičku (tuţinku) na ochranu před 

nárazem a stlačením. 

2. Ochranná obuv dle ČSN EN ISO 20346 Osobní ochranné prostředky - Ochranná 

obuv s účinností od 4/2005. Tato obuv má ochrannou špičku (tuţinku) na ochranu před 

nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií max. 100 J a stlačením 

silou do 10 kN. 

3. Bezpečnostní obuv dle ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky -

Bezpečnostní obuv s účinností od 9/2012. Tato obuv má ochrannou špičku (tuţinku) 

na ochranu před nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií 

max. 200 J a stlačením silou do 15 kN. 

Vhodnou pracovní obuv si zajistí kaţdý pracovník sám. Při pracích, jako jsou 

například betonáţ monolitických desek a lití podlah, budou pracovníci nosit pracovní 

holínky, které jim zajistí mistr stavby. 

 

Obrázek 194- Pracovní obuv  Obrázek 195- Pracovní holínky 



134 

 

8.8 Pracovní oděv 

Pracovní oděv si kaţdý pracovník volí sám dle vlastního uváţení v závislosti 

na ročním období, teplotě a aktuálních povětrnostních podmínkách. Je doporučeno 

pouţít oděvy speciálně pro práci určené z odolného materiálu a zabudovanými 

reflexními prvky. Za pracovní kalhoty se však povaţují pouze kalhoty s dlouhými 

nohavicemi pod kotníky.  

8.9 Upínací postroje a polohovací pásy pro práci ve výškách 

Při pracích v úrovni nad 1,5 m je nutné chránit pracovníky proti pádu z výšky. 

Všichni pracovníci nad touto výškou ve vzdálenosti menší jak 2 m od hrany konstrukce 

s moţností pádu budou vybaveni záchytným nebo upínacím postrojem a budou 

připoutáni ke konstrukci s kolektivním nebo osobním zajištěním, která zachytí případný 

pád. Pracovníci budou proškoleni na bezpečné pouţívání těchto pomůcek, aby nemohlo 

dojít ke zranění nevhodnou manipulací, jakou je například nechtěné odpoutání 

od záchytného budu apod. Základním pravidlem je, ţe se osoba připoutá 

k následujícímu bodu a překontroluje správnost upnutí, aţ poté se lze odpoutat 

od předešlého záchytného bodu nebo lana. Na střeše budovy bude dle výkresové 

dokumentace umístěn záchytný systém pro bezpečný pohyb po střeše. Při pracích 

ve výškách ve fázi hrubé výstavby, jako je armování, bednění, betonáţ a hutnění 

monolitických obvodových zdí, bude pracovník připoután k pevnému bodu. Délka lana 

od záchytného systému k upínacímu popruhu musí být taková, aby zabránila pádu, nebo 

výška pádu nesmí být větší jak 2 - 2,5 m. 

 

Obrázek 196- Připevnění proti pádu z výšky 

Upínací postroje a polohovací pásy musejí vyhovovat těmto normám: 

ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 

s účinností od 4/2003. 

ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 

z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadrţení a pracovní polohovací spojovací 

prostředky s účinností od 5/2001. 

ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje s účinností 

od 5/2009. 
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Obrázek 197- Bezpečnostní pomůcky pro práci ve výškách 

Prvky proti pádu z výšky zajistí pro pracovníky dodavatel stavby. Pohyb 

ve vzdálenosti menší jak 2 m od okraje konstrukce není povolený bez upínacího 

postroje připoutaného k záchytnému systému. 

8.10 Upínací popruhy 

Tyto popruhy jsou nezbytnými nástroji pro bezpečnou přepravu materiálů 

na i uvnitř staveniště. Slouţí k bezpečnému upevnění materiálu na poţadované místo 

a udrţují náklad ve stabilní předepsané poloze. 

Charakteristika popruhů: 

- pruţnost tkaniny tlumí rázy 

- vysoká zatíţitelnost při nízké hmotnosti 

- optimální manipulace - ţádné nebezpečí poranění 

- vyrobeny ze 100% z polyesteru stabilního za mokra 

- vyrobeny dle ČSN EN 12195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních 

vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 

s účinností od 5/2003 

- jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR 

Popruhy se vyrábějí ve variantách s háky či krouţky na koncích popruhů nebo jako 

smyčka. Popruh je vţdy vybaven utahovací ráčnou.  

  

 

Obrázek 198- Upínací popruh a jeho prvky 
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Obrázek 199- Přehled vyráběných upínacích popruhů 

Nejtěţší prvky stavby, prefabrikované ţelezobetonové prostorové balkónové 

dílce a desky budou při přepravě na nákladním automobilu připevněny pomocí popruhů 

ZG 100 E a ZG 100 Z s ráčnou RA 100. Za přepravovaný materiál na stavbu a jeho 

upevnění zodpovídá řidič přepravního vozidla a osoba vykonávající upevňování. 

Vţdy budou pouţity minimálně dva popruhy. 
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8.11 Vázací popruhy 

Popruhy budou pouţívány k upevnění a zvedání břemen pomocí věţového 

jeřábu. Za jejich upevnění bude zodpovídat vazač.  

Charakteristika popruhů: 

- ploché textilní popruhy ze 100 % polyesteru se zesílenými oky na koncích 

- vyrobeny dle evropské normy ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - 

Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné 

pouţití u účinností od 8/2009 

- koeficient bezpečnosti 7:1 

- označení modrým štítkem s identifikačními údaji a parametry 

- barevné rozlišení nosností podle normy 

- ohlednost a šetrnost k povrchu břemene 

- snadná manipulace 

- vysoká ţivotnost při správném pouţívání  

Obrázek 200- Vázací popruh   

 

Obrázek 201- Přehled vyráběných upínacích popruhů 

Druh popruhu musí odpovídat hmotnosti a způsobu upevnění břemena k háku. 

Budou pouţity ve variantě šedé, které vyhovují na únosnost nejtěţšího přepravovaného 

břemene ţelezobetonových prefabrikovaných prostorových balkónových dílců a desek. 

Břemena budou uvázána tak, aby způsob úvazu vyhovoval únosnosti popruhu. Na jedno 

břemeno budou poţity dva popruhy. Šířka zvoleného popruhu je 120 mm. 

Délky popruhů pouţitých při stavbě Rezidence Sochorova budou 5 a 10 m. 

Na staveništi budou 2 kusy délky 5 m a 2  délky 10 m. Vazač bude seznámen s nosností 

popruhů před zahájením upevňovacích prací. 
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9 Poloţkový rozpočet hrubé stavby 

Rozpočet se nachází v příloze B8- Poloţkový rozpočet hrubé stavby BD02. 

Poloţkový rozpočet byl zpracován pomocí softwaru BUILDpowerS společnosti 

RTS a.s., která poskytla bezplatné zapůjčení programu pro studijní účely. Ceny prací 

jsou přiřazeny dle cenové úrovně RTS 14/II, tj. dle cenové úrovně stavebních 

prací druhé poloviny roku 2014. Hodnota DPH byla nastavena dle hodnot platných 

od roku 2013, tedy 21% pro základní sazbu a 15% pro sníţenou sazbu DPH. Stavba 

obsahuje byty o ploše větší jak 120 m
2
 v 7NP, proto je kalkulováno se základní sazbou 

DPH 21%. 

V rozpočtu se nacházejí poloţky, které databáze RTS neobsahuje. Proto musely 

být některé poloţky ohodnoceny dle dostupných informací o pracích pomocí internetu 

a individuálním výpočtem jednotkové ceny, nebo pomocí přibliţných cen navrţených 

firem, které tyto informace poskytly telefonicky a formou elektronické pošty. 

Po zpracování kalkulace v poţadovaném rozsahu byl rozpočet exportován do programu 

Microsoft Excel, ve kterém byly provedeny grafické úpravy malého rozsahu. Následně 

byl rozpočet publikován do formátu PDF.  

Kalkulace se zabývá hrubou stavbou Rezidence Sochorova. Tím jsou myšleny 

náklady na zařízení staveniště, provedení výkopových prací, zaloţení stavby 

na velkoformátových pilotách, 1PP v provedení bílé vany, zhotovení svislých 

vodorovných konstrukcí vrchní stavby včetně nenosných příček apod.  

 

  

Rozpočtová kalkulace má pouze orientační charakter, protože skutečná cena stavby 

bude ovlivněna tendrovými úpravami cen materiálů a stavebních prací. 
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10 Časový plán  

Časový plán se nachází v příloze B9- Časový plán Rezidence Sochorova BD02. 

Součástí kapitoly je také příloha B10- Bilance nasazení pracovníků. 

Pro zhotovení časového plánu byl pouţit software Microsoft Project. 

Harmonogram se zabývá realizací stavby bytového domu Rezidence Sochorova BD02. 

Graf znázorňuje návaznosti jednotlivých prací pro efektivní výstavbu bytového domu 

z hlediska časového a také z hlediska nasazení počtu pracovníků a strojů pro jednotlivé 

práce.  

Práce budou probíhat z důvodů objemové velikosti stavby v několika výškových 

úrovních, postup prací bude organizován podrobněji za chodu při výstavbovém procesu 

stavbyvedoucím a mistrem stavby. 
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11 Kontrolní a zkušební plán, vrtané piloty 

Správné provedení zaloţení v podobě vrtaných pilot je důleţité pro stabilitu celé 

stavby, hlavně v závislosti na poţadované napojení na BD01, které z technologického 

hlediska nepřipouští ţádné sedání konstrukce. Protokol kontrolního a zkušebního plánu 

je součástí diplomové práce v příloze B11- Kontrolní a zkušební plán, vrtané piloty. 

11.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace, která musí být platná 

a odsouhlasena projektantem a investorem. Kontrola výkazu výměr, výkresů výztuţe, 

polohy pilot, vedení inţenýrských sítí v místě pilot apod. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Technologický předpis 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 

betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 

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

s účinností od 26. 8. 2009 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) s účinností od 1. 7. 2006  

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Projektant 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

 

2. Připravenost staveniště 

Kontrola rozměrů a polohy skladovacích ploch, oplocení staveniště, staveništní 

komunikace, kontrola rozměrů a výšky výkopu dle projektové dokumentace, sklonu 

výkopu 1:1 aţ 2:1, nájezdové rampy do výkopu pod úhlem 15°. Výška dna stavební 

jámy bude měřena s odchylkou ± 40 mm. Kontrola příjezdové cesty na staveniště 

pro pilotovací soupravu, autodomíchávač a nákladní automobil s armokoši. Kontrola 

poloměru otáčení v kritických bodech křiţovatek, průjezdné výšky apod. Armokoše 
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budou skladovány na dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm v leţaté poloze 

se zajištěním proti převalení dřevěnými klíny. Kontrola BOZP. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Mistr stavby 

Geodet 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 

3. Kontrola dokladů nasazené mechanizace a pouţitých materiálů 

Kontrola servisní kníţky a technických listů pilotovací soupravy a nakladače 

s příslušnými nástroji. Kontrola pouţitelnosti ocelových výpaţnic s hladkým povrchem 

bez poškození a zbytků betonu z předchozího pouţití. Kontrola průkazu strojníka vrtné 

soupravy a rypadlonakladače. Kontrola navrţeného sloţení předepsané betonové směsi, 

tvaru armokošů, počtu distančních krouţků apod. Kontrola rozměrů armokošů. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

11.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola klimatických podmínek 

Na začátku kaţdého pracovního dne bude měřena teplota vzduchu ve stínu, 

rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství či moţné nebezpečí vzniku sráţek. 

Práce budou přerušeny za deště či bouřky. Při práci s betonovou směsí nesmí teplota 

vzduchu klesnout pod 5° C, jinak budou práce s betonovou směsí přerušeny. 

Legislativa:  Technologický předpis 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 
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Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Kaţdý den 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

 

5. Kontrola pracovníků 

Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 

Členové stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci 

určeném. Osoby pohybující se po stavbě jsou povinny pouţívat bezpečnostní a ochranné 

pomůcky. Za pracovní kalhoty se povaţují pouze kalhoty s dlouhými nohavicemi 

pod kotníky. Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby 

a stavbyvedoucím k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu 

v dechu můţe být vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník 

bude při navázání pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, 

certifikáty, řidičskými, jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. 

Kontrola dodrţování BOZP, pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu 

a technických listů. Kontrola pouţívání OOPP. 

Legislativa:   Stavební deník 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

s účinností od 1/2002 

Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Dechová zkouška 

 

6. Kontrola provedení vytyčovacích laviček 

Kontrola ukotvení a celkové stability vytyčovacích laviček. Po jejich vytyčení 

a zhotovení proběhne kontrola druhým měřením polohy. Odchylka od projektové 

dokumentace bude ± 20 mm. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 
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Kontrolu provede:  Geodet 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Kaţdá lavička 2 x 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 

 

7. Kontrola vytyčení polohy piloty 

Mezi lavičkami se natáhne provázek vytyčující osy piloty. Na leţaté části 

lavičky budou zhotoveny zářezy, kterými bude provázek procházet. V místě kříţení 

nataţených provázků se spustí olovnice vyznačující střed piloty. Odchylka vytyčení 

středu piloty bude ± 20 mm. Střed bude označen kříţem vyznačeným barevným 

signalizačním sprejem a podle kartonové šablony se kolem středu provede kruh 

o poloměru 450 mm. Odchylka přesnosti vytyčení obvodu piloty bude ± 100 mm. 

Po vytyčení bude zhotoveno druhé kontrolní měření. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Kontrolu provede:  Geodet 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  

Způsob kontroly:  Měřením 

   Vizuální 

 

8. Kontrola vrtání 

Kontrola dosaţené hloubky vrtu odměřením polohy vrtáku vůči dnu stavební 

jámy. Při práci stroje se nesmí pohybovat pracovník v dosahu stroje. Kontrola svislosti 

vrtu pohledem pracovníků ve dvou směrech na sebe kolmých za pomocí olovnice. 

Je zakázán pohyb pracovníků stavby v blízkosti 1 m od vrtu bez pouţití ukotveného 

upínacího postroje. 

Legislativa:   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  

Způsob kontroly:  Měřením 

   Vizuální 
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9. Kontrola vkládání výztuţe 

Kontrola osazení distančních krouţků na třmíncích piloty v počtu 3 kusy v jedné 

výškové úrovni kaţdé 2 m. Kontrola čistoty armokošů bez zeminy, mastnoty a jiných 

nečistot. Kontrola svaru výztuţe po jeho vychladnutí, odchylka podélné polohy svaru 

bude ± 30 mm. Délka svaru bude minimálně 50 mm. Výšková poloha třmínků bude 

s odchylkou maximálně ± 60 mm.  Kontrola výškové polohy armokoše ve vrtu. 

Armokoš bude proloţen dřevěným hranolkem v úrovni základové jámy, aby bylo 

zabráněno kontaktu výztuţe se zeminou na dně vrtu. Výšková poloha výztuţe 

s odchylkou ± 50 mm. Kontrola půdorysné polohy armokoše s odchylkou ± 30 mm. 

Legislativa:   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  

Způsob kontroly:  Měřením 

   Vizuální 

 

10. Kontrola betonáţe 

Kontrola shody objednávacího a dodacího listu, čas namíchání a čas dodání 

betonové směsi. Z kaţdé dodávky betonové směsi bude provedena zkouška sednutí 

kuţele. Po provedení zkoušky bude betonová směs nalita do vrtu ţlabem 

z autodomíchávače. Jednou denně budou odebrány vzorky pro destruktivní zkoušky 

na zkušebních tělesech. Beton nebude hutněn. Po zalití piloty betonem dojde 

k odstranění podpůrného hranolku armokoše a vytaţení ocelové výpaţnice točivým 

pohybem. Po vytaţení výpaţnice bude předpokládán pokles hladiny betonové směsi, 

kterou zle doplnit. 

Legislativa:   Technologický předpis 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 

sednutím s účinností od 11/2009 

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 

rozměry a jiné poţadavky na zkušební tělesa a formy s účinností 

od 3/2013 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

   Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

Četnost kontroly:  U kaţdé dodávky betonové směsi 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Zkouškou 
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11.3 Výstupní kontroly 

11. Kontrola úpravy hlavy piloty 

Po dosaţení 70% pevnosti v 28 dnech proběhne úprava výškové úrovně hlavy 

piloty pomocí bouracího kladiva do výšky dle projektové dokumentace. Pevnost bude 

ověřena pomocí Schmidtova kladívka. Odchylka výšky betonu bude ± 40 mm. Kontrola 

délky vyvedené výztuţe z armokoše ± 50 mm. Kontrola osazení plastových koncovek 

výztuţe pro zamezení nabodnutí pracovníka na pruty výztuţe. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Technologický předpis 

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: 

Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým 

tvrdoměrem s účinností od 3/2013 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

   Stavebyvedoucí 

Četnost kontroly:  U kaţdé piloty 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 

 

12. Kontrola provedení  

Kontrola provedené práce, počtu pilot, jejich půdorysné polohy s odchylkou 

± 100 mm pomocí geodetického přístroje. Kontrola archivace dodacích listů a výsledků 

destruktivních zkoušek na zkušebních tělesech. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Technologický předpis 

Výsledky destruktivních zkoušek na zkušebních vzorcích 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

   Stavbyvedoucí 

   Geodet 

Četnost kontroly:  U kaţdé piloty 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 
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12 Kontrolní a zkušební plán, kontaktní zateplovací 

systém ETICS 

Správné provedení kontaktního zateplovacího systémů má zásadní význam 

pro splnění poţadovaných tepelně technických vlastností budovy Rezidence Sochorova. 

Dále je téma důleţité z důvodu tvorby plísní při nesprávném provedení a také z hlediska 

estetického. Zateplení obvodového zdiva provede subdodavatelská společnost 

se způsobilými a zkušenými pracovníky pro zhotovení systému ETICS. Protokol 

kontrolního a zkušebního plánu je součástí diplomové práce v příloze B12- Kontrolní 

a zkušební plán, kontaktní zateplovací systém ETICS. 

12.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace, která bude platná 

a odsouhlasená projektantem a investorem. Souhlasy dotčených orgánů, jmenovitě 

souhlas Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s PBŘ. Kontrola 

výkazu výměr, konstrukčních detailů apod. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Technologický předpis 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

(ETICS) - Navrhování a pouţití mechanického upevnění 

pro spojení s podkladem s účinností od 5/2011 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 

betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 

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

s účinností od 26. 08. 2009 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) s účinností od 1. 7. 2006  

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Projektant 

Četnost kontroly:  Jednorázově 
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Způsob kontroly:  Vizuální 

 

2. Připravenost staveniště 

Kontrola přípojných míst vody, elektřiny, skladovacích ploch, oplocení 

staveniště. Kontrola BOZP, kontrola lešení a jeho správné instalace, kontrola správnosti 

upevnění bezpečnostních sítí lešení, přístupu na lešení, ţebříků lešení, upevnění 

k BD02, podkladu pod lešením, kontrola zábradlí apod. 

Legislativa:  Projektová dokumentace 

   Stavební deník 

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Poţadavky 

na výrobky s účinností od 9/2004 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky s účinností 

od 4. 10. 2005 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

 

3. Kontrola dokladů o vlastnostech materiálů 

Kontrola dokladů prokazujících poţadované vlastnosti materiálů, jmenovitě 

technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty atd. všech pouţitých materiálů 

pro zhotovení navrţeného kontaktního zateplovacího systému v souladu s projektovou 

dokumentací a technologickým předpisem.  

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Technologický předpis 

Technické listy 

Prohlášení o shodě 

Certifikáty  
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

12.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola dodaného materiálu 

Při kaţdé dodávce materiálů proběhne kontrola dodávky podle objednávacího 

listu. Kontrola typu materiálu, počtu kusů, rozměrů atd. Kontrola neporušenosti obalů 

a data expirace. 

Legislativa:   Objednávací list 

   Dodací list 

   Stavební deník 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Při kaţdé objednávce 

Způsob kontroly:  Vizuální  

Přepočtem 

 

5. Kontrola skladování 

Kontrola skladovacích ploch pro materiály kontaktního zateplovacího systému 

dle technických listů a norem. Materiály budou uskladněny do maximální výšky 1,5 m. 

Musí dojít k zachování průchozí uličky 600 mm. Materiály nesmí být v přímém 

kontaktu s podlahou, budou podloţeny paletou nebo dřevěnými hranoly. Minerální vlna 

bude skladována na paletách, role výztuţné sítě musejí být skladovány ve svislé poloze. 

Sklady budou uvnitř BD02 a ve skladovacích uzamykatelných kontejnerech. Budou 

chráněny proti působení povětrnostních vlivů, mrazu, vlhkosti a UV záření. 

Legislativa:   Technické listy 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí s účinností od 3/2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 
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6. Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek na začátku kaţdého pracovního dne. Podmínky 

povolující práci předepisuje technologický předpis. Bude se měřit teplota vzduchu 

ve stínu, rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství či moţné nebezpečí 

vzniku sráţek. Maximální povolená rychlost větru 8 m/s (stupeň 5 a výše, 

dle mezinárodní Beaufortovy stupnice). Práce neprobíhají za deště či bouřky. 

Při mokrých procesech nesmí teplota klesnout pod + 5°C. Při pouţívání silikátové 

omítky Weber. pas.silikát nesmí teplota podkladu a vzduchu klesnout pod + 8°C. 

Bude zabráněno nadměrnému vysychání přímým slunečním svitem pomocí 

instalovaných lešenářských sítí 

Legislativa:   Technologický předpis 

   Technické listy 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u účinností 

od 4. 10. 2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Kaţdý den 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

 

7. Kontrola pracovníků 

Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 

Na staveništi se mohou pracovníci pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci určeném. 

Osoby pohybující se na stavbě jsou povinny pouţívat bezpečnostní a ochranné 

pomůcky. Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby 

a stavbyvedoucím k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu 

v dechu můţe být vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník 

bude při navázání pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, 

certifikáty, řidičskými, jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. 

Kontrola dodrţování BOZP, pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu 

a technických listů. Kontrola pouţívání OOPP. 

Legislativa:   Stavební deník 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

s účinností od 1/2002 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Dechová zkouška 

 

8. Kontrola podkladu 

Kontrola vyzrálosti podkladu, který musí být suchý, bez prachu, mastnoty 

a dalších nečistot. Dále se provede kontrola podkladu dle normy ČSN 73 2901 

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s účinností 

od 5/2005 a ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

k podkladu s účinností od 5/1982. Průměrná soudrţnost podkladu musí být minimálně 

200 kPA, minimální jednotlivá přípustná hodnota soudrţnosti bude 80 kPa. Odchylka 

rovinnosti podkladu můţe být maximálně ± 20 mm na 1 m. Měření bude prováděno 1 m 

latí. 

Legislativa:  ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních 

konstrukcí k podkladu s účinností od 5/1982 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Měřením 

  

9. Kontrola penetrace 

Kontrola rovnoměrného nanesení penetračního nátěru Weber.pas podklad UNI. 

Penetrace bude nanesena fasádním válečkem. Výrobce udává spotřebu 0,18 kg/m
2
. 

Nanesení bude provedeno v jedné vrstvě. 
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Legislativa:   Technický list 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

 

10. Kontrola zakládacích soklových lišt 

Kontrola horizontální polohy zakládacího profilu 2 m vodováhou, kontrola 

vzájemného napojení profilů pomocí spojek s mezerou 2- 3 mm s ohledem na tepelnou 

roztaţnost lišt. Kontrola pevného navrtání lišty k podkladu. Kontrola vhodného pouţití 

distančních podloţek, maximální velikost mezery bude 10 mm, jinak bude podklad 

vyrovnán tmelem. Kontrola plnoplošného utěsnění mezery mezi lištou a stěnou tmelem. 

Legislativa:   Technologický předpis 

   Technické listy 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 2 m vodováhou 

   Měření metrem 

 

11. Kontrola lepení desek 

Kontrola konzistence lepícího a stěrkového tmelu Weber.therm klasik LZS 710 

dle technického listu. Spotřeba vody je do 6,5 l/25 kg pytel pro přípravu postupným 

vmícháním jednoho pytle omítky do vody s pouţitím ruční elektrické míchačky. 

Doba míchání je 2- 5 minut. Kontrola nanesení tmelu na desku minimálně 40 % 

na kontaktní ploše s podkladem. Nanesení bude po odvodu kontaktní plochy 

a minimálně ve třech terčích středem desky. Lepení desek bude na poloviční převazbu. 

Vzájemný styk desek je bude sraz, lepící tmel se nesmí dostat do spár mezi deskami, 

došlo by ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Rovinnost nalepených desek bude 

kontrolována 2 m latí po jejich nalepení. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu 

maximálně 20 mm na délku 1 m. 

Legislativa:   Technické listy 

   Technologický předpis 
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ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 2 m latí 

 

12. Kontrola kotvení 

Po nalepení desek a zatvrdnutí lepidla 24 hodin proběhne jejich kotvení pomocí 

talířových hmoţdinek. Minimální kotevní délka je 25 mm. Vrták průměru 8 mm bude 

opatřen vykruţovací pilkou, kterou se do minerální vlny vykrouţí otvor hloubky 

20 mm. Poté bude do vrtu natlučena talířová hmoţdinka, která bude zapuštěná 20 mm 

pod vnější plochou minerálních desek. Do hmoţdinky se zatluče ocelový trn a poté bude 

hmoţdinka překryta zátkou z minerální vlny, aby lícovala s okolními deskami. Kontrola 

umístění a počtu hmoţdinek dle statického výpočtu a kotevního plánu. Kontrola 

pouţitelnosti hmoţdinek. Zahnuté, zlomené a jinak poškozené hmoţdinky nebudou 

pouţity. Mistr stavby bude kontrolovat, zda jsou pouţity předepsané délky hmoţdinek 

pro daný podklad. Hmoţdinky délky 185 mm pro ţelezobeton a 135 mm pro cihelné 

tvarovky. Kontrola lícování zátek s vnější plochou desek. 

Legislativa:   Technologický předpis 

   Projektová dokumentace 

   Technické listy 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 
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13. Kontrola odřezání ukotvených desek 

V místech rohů, nadpraţí a ostění dojde k odřezání minerální vlny ruční pilou. 

Řez musí být rovný s dodrţením pravoúhlosti. Odchylky rovinnosti řezu budou 

maximálně 20 mm na 1 m.  

Legislativa:   Technologický předpis 

   Projektová dokumentace 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

 

14. Kontrola osazení profilů  

Kontrola osazení profilů dle výkresové dokumentace. Bude zkontrolována 

svislost, vodorovnost a rovnost profilů vodováhou délky 2 m a olovnicí. Odchylky 

rovinnosti lišt budou maximálně 5 mm na 2 m délky. Při nedostatečné délce profilu 

na sebe musejí navazovat jednotlivé kusy na sraz. Kontrola upevnění profilů pomocí 

výztuţné sítě a tmelu, síť musí být plnoplošně překryta vrstvou tmelu. U parapetních 

profilů dojde po zatvrdnutí tmelu k nalepení parapetů a připevnění síťoviny stejným 

způsobem. Po vyzrání kontrola dosednutí, upevnění a spádu parapetů. Parapety a rámy 

výplní otvorů budou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která bude strţena 

aţ při dokončovacích pracích stavby. Výplně otvorů budou zakryty igelitovou fólií 

pro ochranu oken a dveří, která bude přilepena k okenním profilům. U stavebních 

otvorů musejí být rohy vyztuţeny diagonálními pláty síťoviny minimálního rozměru 

200 x 300 mm pro zamezení vzniku trhlin v rozích otvoru.  

Legislativa:   Technologický předpis 

   Projektová dokumentace 

   Technické listy 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 
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Měřením 

 

15. Kontrola základní vrstvy  

Po osazení profilů se nanese v ploše stěn tenká vrstva stěrky, do které 

se hladítkem vtlačí síťovina plnoplošně od středu plátu k okrajům s minimálními 

přesahy plátů 100 mm. Konec plátu síťoviny nesmí lícovat se hranami či rohy 

konstrukce. Kontrola přesahu plátů a jejich ukončení. Po vtlačení síťoviny bude 

nanesena druhá vrstva stěrky v takové tloušťce, aby nebyla síťovina viditelná, 

minimálně 1 mm. Kontrola viditelnosti síťoviny v základní vrstvě. Kontrola rovinnosti 

vrstvy, odchylka maximálně 2 mm na 2 m lati. V případě nedodrţení bude provedeno 

přestěrkování. Po vyzrání bude nanesena fasádním válečkem penetrace Weber.pas 

podklad UNI. Penetrace bude v balení před nanášením ručně promíchána. Vizuální 

kontrola plnoplošného nanesení v jedné vrstvě. Zvolený penetrační nátěr má ţlutý 

odstín pro snadnou kontrolu, zabarvení také sniţuje riziko barevných odchylek finální 

vrstvy. Spotřeba materiálu je 0,18 kg/m
2
 v jedné vrstvě. Doba pro vyzrání penetrace 

je minimálně 12 hodin.  

Legislativa:   Technologický předpis 

   Technické listy 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

 

16.  Kontrola fasádní omítky 

Po vyzrání základní vrstvy a penetrace se nanese probarvená silikonová omítka 

Weber pas.silikon střednězrnná 2,0 mm. Míchání vrtačkou je zakázáno. Omítka 

se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem. Omítku nutno napojovat ještě 

před jejím zavadnutím takzvaně "do ţivého". Struktura omítky bude vytvořena 

krouţivými pohyby plastovým hladítkem ihned po nanesení. Nanesení fasádní omítky 

je moţné minimálně 5 dní po nanesení základní vrstvy. Kontrola celistvosti nanesení. 

Maximální dovolená odchylka rovinnosti je ± 2,5 mm na 1 m délky latě. 

Legislativa:   Technologický předpis 

   Technické listy 

   Architektonický návrh 
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Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

12.3 Výstupní kontroly 
17. Kontrola provedení finálního díla 

Kontrola shody s projektovou dokumentací a architektonickým návrhem fasády. 

Kontrola odstínu, celistvosti provedení apod. 

Legislativa:   Technologický předpis 

   Technické listy 

   Projektová dokumentace 

   Architektonický návrh 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

   Technický dozor investora 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 
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13 Kontrolní a zkušební plán, monolitické 

ţelezobetonové konstrukce 

Nosná konstrukce bytového domu Rezidence Sochorova bude zhotovena 

v systému příčných nosných stěn v provedení z ţelezobetonu a cihelného zdiva 

s monolitickými ţelezobetonovými stropy. Správné provedení těchto konstrukcí 

je nutné z hlediska statických poţadavků a také ţivotnosti stavby. Pro zajištění 

správného provedení monolitických konstrukcí je tedy nutné zhotovení kontrolního 

a zkušebního plánu. Tyto konstrukce budou zhotoveny pomocí systémového bednění 

společnosti Česká Doka, bednicí technika spol. s r.o., s pobočkou v Brně na ulici 

Kšírová 265. Bednění bude pronajato na dobu výstavby hrubé vrchní stavby BD02. 

Pronajímatel zhotoví výkresy bednění svislých i vodorovných monolitických 

konstrukcí. Doprava betonové směsi a výztuţe ţelezobetonových konstrikcí je popsána 

v kapitole 2. Situace stavby s širšími dopravními vztahy. Protokol kontrolního 

a zkušebního plánu je součástí diplomové práce v příloze B13- Kontrolní a zkušební 

plán, monolitické ţelezobetonové konstrukce. 

13.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Kontrola správnosti, platnosti a úplnosti platné projektové dokumentace, která 

bude odsouhlasena projektantem a investorem. Kontrola stavebních detailů. Kontrola 

projektové dokumentace, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013. Dále podle vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu s účinností 

od 26. 8. 2009. Kontrolu provede stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora, 

projektanta a zástupce pronajímatele bednění.  

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 

Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

na výstavbu s účinností od 26. 8. 2009 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 

betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

Projektant 

Zástupce společnosti Česká Doka 
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Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

2. Připravenost staveniště 

Kontrola přípojných míst vody, elektřiny, polohy a velikosti skladovacích 

zpevněných ploch pro bednění a výztuţ, polohy a výšky oplocení staveniště 2 m. 

Kontrola zajištění pomůcek BOZP. Kontrola protokolu o technickém stavu a servisu 

věţového jeřábu před montáţí na stavbě. Kontrola nosnosti jeřábu pro kritická břemena, 

dosahu jeřábu na skládku bednění, zakázaného prostoru a prostoru se zvýšenou 

opatrností pro pohyb kočky jeřábu apod. Bednící dílce budou skladovány na skládce 

ze štěrkového podsypu 16/32 o tloušťce 300 mm, který bude zhutněný válcem 

na dřevěných hranolech průřezu min. 150 x 150 mm ve sklonu pro odtok dešťové vody. 

Jednotlivé desky budou vzájemně také proloţeny dřevěnými hranoly. Maximální výška 

však musí být 1,5 m. Výztuţ bude skladována na dřevěných hranolech nebo na paletách. 

Legislativa:   Výkres zařízení staveniště 

   Servisní kniha věţového jeřábu 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Mistr    

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

 

3. Kontrola základové desky 

Základová deska musí být dostatečně pevná pro pohyb po jejím povrchu, musí 

být rovná, očištěná od mastnoty a nečistot, jako je například hlína zanesená 

z předchozích prací. Deska bude očištěna tlakovou vodou z hadice. Kontrola prutů 

výztuţe ze základové desky, jejich délka a poloha dle projektové dokumentace, 

rovinnost, čistota a mnoţství oxidace, která je v nadměrném mnoţství nepřípustná. 

Rez je moţno odstranit ocelovým kartáčem. Konce vyvedené výztuţe ze základové 

desky budou opatřeny plastovými násadami pro zamezení nabodnutí pracovníků. 

Kontrola rozměrů, polohy a výšky základové desky dle projektové dokumentace. 

Odchylka rovinnosti bude ± 15 mm na 2 m lať. Na kaţdých 100 m
2
 plochy bude 

provedeno nejméně 5 měření. Otvory větší 250 mm budou bezpečně zakryty, 

vyznačeny, nebo budou provedena podobná opatření proti pádu osob. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 
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   Mistr stavby 

Geodet   

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 

13.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola klimatických podmínek 

Na začátku kaţdého pracovního dne bude měřena teplota vzduchu ve stínu, 

rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství, či moţné nebezpečí vzniku sráţek. 

Maximální povolená rychlost větru bude pro práce ve výškách 8 m/s (stupeň 5 a výše, 

dle mezinárodní Beaufortovy stupnice). Práce budou přerušeny za deště či bouřky. 

Při práci s betonovou směsí nesmí teplota klesnout pod + 5°C, jinak je nutno provést 

opatření jako například zahřívání betonu, nebo objednávka speciální betonové směsi 

po dohodě se stavbyvedoucím, projektantem, statikem, technickým dozorem investora 

a betonárnou. 

Legislativa: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u účinností 

od 4. 10. 2005 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Kaţdý den 

Způsob kontroly:  Vizuálně 

Měřením 

 

5. Kontrola pracovníků 

Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 

Pracovníci se mohou po staveništi pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci určeném. 

Pracovníci jsou povinní pouţívat bezpečnostní a ochranné pomůcky. Za pracovní 

kalhoty se povaţují pouze kalhoty s dlouhými nohavicemi pod kotníky. 

Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby a stavbyvedoucím 

k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu v dechu můţe být 

vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník bude při navázání 

pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, certifikáty, řidičskými, 
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jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. Kontrola dodrţování BOZP, 

pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu a technických listů. Kontrola 

pouţívání OOPP. 

Legislativa:   Stavební deník 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

s účinností od 1/2002 

Kontrolu provede:  Mistr stavby 

   Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Dechová zkouška 

 

6. Kontrola dodávky výztuţe 

Kontrola mnoţství výztuţe, druhu, velikosti profilu, tvaru a délky 

dle objednávacího listu. Dále kontrola čistoty a mnoţství oxidace. Pokud se dodávka 

nebude shodovat s objednávacím listem, bude poţadována náhrada. Po převzetí výztuţe 

bude skladována na skládkách se zhutněným štěrkem tak, aby bylo zabráněno kontaktu 

se zemí podloţením pomocí dřevěných hranolů a palet. Dodací listy budou archivovány 

společně se stavebním deníkem. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Dodací list 

Kontrolu provede:  Mistr  

Četnost kontroly:  Při kaţdé dodávce 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Měřením 

   Přepočtem 
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7. Kontrola dodávky bednění 

Kontrola mnoţství dodaného bednění, technického stavu jednotlivých dílců 

z hlediska opotřebení velkým mnoţstvím opakovaného pouţití. Nebudou převzaty 

zejména ohnuté stojky, nerovné desky, desky s odštěpky a další prvky nevykazující 

poţadované vlastnosti. Je zakázáno pouţívat prvky více systémů od rozdílných výrobců 

nebo pouţívání prvků na jiné konstrukce, neţ předepisuje výrobce. Desky a objemné 

dílce bednění budou skladovány v leţaté poloze na skládce ze zhutněného štěrku 

na dřevěných hranolech se spádem pro odtok dešťové vody. V době mimo pracovní 

dobu budou dílce zakryty plachtou. Musí být zachována průchozí ulička minimálně 

600 mm. Menší a snadno odcizitelné prvky bednění budou skladovány uvnitř BD 02, 

nebo ve skladovacích uzamykatelných kontejnerech. 

Legislativa:   Výkresy bednění 

   Dodací list 

Kontrolu provede:  Mistr  

Četnost kontroly:  Při kaţdé dodávce 

Způsob kontroly:  Vizuální 

   Přepočtem 

 

8. Kontrola manipulace s břemeny a materiály 

Při vykládání materiálu z dopravního prostředku na skládku a při ukládání 

materiálu ze skládky do konstrukce je nutno kontrolovat správné a bezpečné uvázání 

břemene ke zvedacímu mechanismu. Vázací práce provádí z bezpečnostních důvodu 

vţdy jeden způsobilý vazač. Při ruční přepravě je nutno dbát zvýšené opatrnosti 

při pohybu a vyvarovat se kolizi s dalšími pracovníky a překáţkami. Kontrola výšky 

skladování materiálů. 

Legislativa:   BOZP- plán rizik 

Kontrolu provede:  Kaţdý pracovník  

Četnost kontroly:  Při kaţdé manipulaci 

Způsob kontroly:  Vizuální  

 

9. Kontrola armování 

Kontrola správného vyvázání výztuţe dle výkresů výztuţe, druh a tloušťka 

prutů, délky přesahu jednotlivých prutů, kontrola spojení pomocí drátu, čí kontrola 

svarů. Odchylka polohy prutů v podélném směru bude maximálně ± 30 mm. Maximální 

odchylka polohy os prutů v čelech bude ± 10 mm. Kontrola čistoty výztuţe před zalitím, 
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zbavení nečistot mastnoty atd. Kontrola polohy a mnoţství osazených distančních 

podloţek. 

 

Obrázek 202- Způsob spojování výztuţe přesahem a svarem 

Legislativa:   Výkresy výztuţe 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Statik 

Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby  

Četnost kontroly:  Před betonáţí 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Měřením 

 

10. Kontrola stavby bednění 

Kontrola čistoty podkladu před stavbou bednění, loţná spára bude bez nečistot, 

mastnoty apod. Kontrola polohy bednících dílců dle projektové dokumentace a výkresu 

bednění, kontrola svislosti, stability bednících dílců a podpor dle technických listů 

pronajímatele, těsnosti bednění mezi jednotlivými dílci a podkladem, nesmí dojít 

k vyplavení jemných sloţek betonu. Případné mezery budou vyplněny montáţní pěnou, 

ta však nesmí narušit povrch budoucí monolitické stěny. Bednění musí být postaveno 

tak, aby nedošlo k jeho uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Kontrola 

plnoplošného nanesení odbedňovacího oleje na desky pomocí rozprašovače. V případě 

bednění stropů dále proběhnou kontroly rozmístění stojek, výškové úrovně bednění 

stropu, vodorovnosti a polohy prostupů. Stojky budou rozmístěny v půdorysných 

plochách dle výkresu bednění s odstupem od stěn s mezerou 200 - 500 mm. Rozestupy 

stojek budou ovlivněny tloušťkou stropní desky, jejím zatíţením a vzdáleností hlavních 

nosníků. Výšková úroveň bednění stropu musí být v souladu s projektovou 

dokumentací. Kontrola bude provedena měřením s odchylkou ± 10 mm.  

Povolené odchylky svislosti bednění v závislosti na délce: 

do 4 m ± 12 mm  

do 8 m ± 15 mm 

do 16 m ± 20 mm  

do 25 m ± 25 mm 
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do 30 m ± 30 mm 

Povolené odchylky vodorovnosti bednění v závislosti na délce: 

do 4 m ± 6 mm  

do 8 m ±8 mm 

do 16 m ± 15 mm 

Kontrola bude prováděna pomocí hliníkové latě, svinovacího metru, vodováhou, 

olovnicí, popřípadě nivelačním přístrojem. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Výkresy bednění 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, s účinností 

od 7/2010 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

Geodet 

Četnost kontroly:  Před betonáţí 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Měřením 

 

11. Kontrola betonové směsi 

Kontrola čerstvého betonu dle objednávacího a dodacího listu. Bude kontrolován 

čas míchání a čas příjezdu na stavbu, shoda objednávky s dodacím listem v bodech 

popisu pevnostní třídy betonu, třídy prostředí, maximálního obsahu chloridů, maximální 

velikosti zrna a konzistence čerstvé betonové směsi. Bude provedena kontrola betonové 

směsi pomocí zkoušky sednutí kuţele, v případě směsí s vysokým vodním součinitelem 

by byla zvolena zkouška rozlitím. Četnost zkoušky bude minimálně jednou denně 

pro betony se shodující se specifikací. Dále budou odebírány vzorky směsi 

pro provedení destruktivních zkoušek betonu v laboratoři po 28 dnech v minimálním 

rozsahu jednou týdně. Bliţší informace v kapitole č. 2. Situace stavby s širšími 

dopravními vztahy- transport čerstvé betonové směsi. 

Legislativa:   Dodací list 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 

sednutím s účinností od 11/2009 
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ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška 

rozlitím s účinností od 11/2009 

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 

rozměry a jiné poţadavky na zkušební tělesa a formy s účinností 

od 3/2013 

Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Kaţdý den 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Zkouškou 

 

12. Kontrola betonáţe a hutnění 

Kontrola maximální výšky shozu 1 m z rukávu bádie nebo hubice čerpadla 

betonové směsi. Při betonáţi se bude kontrolovat výztuţ betonu, zda nedošlo k posunu 

prutů při nalévání betonu. Betonáţ bude organizovaná časově tak, aby probíhala 

co nejvíce kontinuálně. Při zalévaní svislých monolitických konstrukcí musí být stěna 

hutněna kaţdých 300 mm ponorným vibrátorem. Vodorovné stropní konstrukce budou 

hutněny ponorným vibrátorem a také vibrační lištou. Bliţší informace jsou popsány 

v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy, ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3, 

vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E. 

Legislativa:   Technologický předpis 

Technické listy ponorného vibrátoru a vibrační lišty 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální  

    

13. Kontrola ošetřování betonu 

Kontrola ošetřování vodou v závislosti na povětrnostních podmínkách kropením 

z hadice. Při betonáţi se musí omezit působení přímých slunečních paprsků na beton. 

Při teplotě nad 30°C je nutno zabránit úniku vody z betonu zakrytím plachtou 

nebo navlhčenou geotextílií. Beton nesmí být při tuhnutí a tvrdnutí znečištěn 

nečistotami, olejovými, ropnými látkami apod. Beton musí být také chráněn v případě 

deště proti vymývání cementu z povrchu konstrukce plachtou. Při poklesu teploty pod 

+5°C je nutno provést opatření, jako například ohřev konstrukce speciálním 

přímotopem. Při proteplování betonu však nesmí teplota prohřevu překročit 60°C. 
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Dovolený nárůst teploty je max. 20°C/h. Maximální moţný pokles teploty při chladnutí 

je 10°C/h.  

Legislativa:   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální  

 

      14. Kontrola doby tvrdnutí a odbednění 

Kontrola odbednění konstrukce po dosaţení 70% pevnosti při 28 dnech. 

Kontrola pevnosti bude ověřena pomocí Schmidtova kladívka stavbyvedoucím 

a technickým dozorem investora. Předpokládané dosaţení poţadované pevnosti 

bude uvedeno v technologickém předpisu a je moţno ho ověřit výpočtem či kontrolním 

grafem. Kontrola šetrného odstranění bednění s ohledem na poškození konstrukce 

nebo dílců bednění. Dílce budou po odbednění očištěny škrabkou na dřevěné násadě 

pro odstranění přilepeného betonu a následně budou nastříkány odbedňovacím olejem. 

Poté je lze pouţít k dalšímu bednění. Nedokonalosti v ploše stěny budou vyplněny 

cementovou jemnou maltou a zahlazeny. 

Legislativa:   Technologický předpis 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

Četnost kontroly:  Průběţně 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Výpočtem 

   Měřením 

 

     15. Kontrola polohy prostupů 

Kontrola polohy, rozměrů a kolmosti prostupů monolitickými konstrukcemi 

pomocí metru, pásma, úhelníkem, případně geodetickými přístroji, zda je poloha 

v souladu s projektovou dokumentací. Odchylka polohy prostupu bude ± 10 mm. 

Maximální odchylka světlého rozměru otvoru je ± 20 mm. U otvorů pro kruhové 

potrubí je maximální odchylka průměru ± 10 mm. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

   Geodet 

Četnost kontroly:  Po odbednění konstrukce 

Způsob kontroly:  Vizuální 

Měřením 

13.3 Výstupní kontroly 

      16. Kontrola geometrie konstrukce 

V ploše stropní konstrukce je maximální odchylka rovinnosti ± 15 mm na 2 m 

lať. Pro vodorovné konstrukce se na kaţdých 100 m
2
 kontrolované plochy provede 

minimálně 5 měření. Pro svislé konstrukce se na kaţdých 25 m
2
 kontrolované plochy 

provede minimálně 5 měření, nejmenší počet kladů latě na ucelené kontrolované ploše 

bude 5. Maximální odchylka zakřivení stěny na výšku je ± 30 mm, maximální odchylka 

svislosti stěny je ± 15 mm na výšku stěny. Měření proběhne pomocí metru, vodováhy 

2 m, olovnice, případně geodetického přístroje. 

Legislativa:   Technologický předpis 

Projektová dokumentace 

Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Mistr stavby 

   Geodet 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Měřením 

 

      17. Kontrola úplnosti provedení a předání díla 

Vizuální kontrola provedení konstrukce bez štěrkových hnízd a pórů v ploše 

konstrukcí. Bude vystaven doklad o správném provedení od statika. Mnoţství pórů 

v ploše konstrukce bude maximálně 5 %. Převzetí a archivace výsledků destruktivních 

zkoušek zkušebních těles. 

Legislativa:   Projektová dokumentace 

   Výsledky destruktivních zkoušek zkušebních těles 
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 

Stavbyvedoucí 

   Statik 

Četnost kontroly:  Jednorázově 

Způsob kontroly:  Vizuální  

   Měřením 
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14 Ochrana ţivotního prostředí, environment 

a nakládání s odpady 

Při práci na stavbě Rezidence Sochorova vznikne mnoţství odpadů, 

které je nutno třídit a zajistit jejich likvidaci dle pokynů výrobců a zákonů o odpadech. 

Jedná se zejména o odpady ve formě obalových materiálů, materiálů znehodnocených 

při stavebních procesech, které se jiţ nedají pouţít pro stavbu, a také odpad komunální. 

Všechny neţádoucí materiály budou tříděny do přistavených kontejnerů a vyváţeny 

dle zákonů s ohledem na ţivotní prostředí. Na stavbě Rezidence Sochorova 

bude maximální snaha o ekologický provoz. Dále při výstavbovém procesu musí 

být dbán důraz na sniţování hluku a vibrací, protoţe část BD01 Rezidence Sochorova 

bude jiţ při výstavbě BD02 obydlena. 

Účastníci stavby se budou řídit zejména těmito zákony: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, s účinností 

od 1/2002 

- Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

s účinností od 11/2011 

- Vyhláška 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) 

s účinností od 1/2002 

14.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, s účinností od 1/2002 

Nejprve je zapotřebí seznámení s terminologií, co je odpad, jak odpad vzniká 

a jak s ním nakládat: 

Pojem odpad: kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených k tomuto 

zákonu. 

Nebezpečný odpad: odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze k tomuto zákonu. 

Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Odpad podobný komunálnímu odpadu: veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a který 

je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 
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Odpadové hospodářství: činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, 

také kontrola těchto činností. 

Nakládání s odpady: shromaţďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, vyuţití a odstranění odpadů. 

Zařízení: technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 

Shromaţďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Skladování odpadů: přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich vyuţitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

Skládka: zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem stavebního 

zákona. 

Sběr odpadů: soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití 

nebo odstranění. 

Recyklace odpadů: jakýkoliv způsob vyuţití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich pouţití, 

včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické vyuţití 

a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být pouţity jako palivo 

nebo zásypový materiál. 

Odstranění odpadů: činnost, která není vyuţitím odpadů, a to i v případě, ţe tato 

činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze 

č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů. 

Zpracování odpadů: vyuţití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu 

před vyuţitím nebo odstraněním odpadů. 

Prvotní původce odpadů: kaţdý, při jehoţ činnosti vzniká odpad. 

 

Kaţdý odpad vznikající na stavbě Rezidence Sochorova BD02 bude tříděn 

dle katalogu odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů s účinností 

od 1/2002. K odpadu se přiřazuje identifikační číslo odpadu skládající se z šesti 

základních čísel. První dvě čísla popisují skupinu odpadů, která jsou pro stavební 

a demoliční odpady označeny číslem 17 (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných 

míst). Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru jsou označeny číslem 20. 

Následující dvě čísla šestimístného kódu popisují podskupiny materiálů a poslední 

dvoučíslí symbolizuje druh jednotlivého odpadu. 
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14.1.1 Seznam vybraných odpadů ze stavebnictví označený jako 

nebezpečný. 

 

17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 03  Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 09  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05  Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07 Štěrk ze ţelezničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 01  Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 05  Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 01  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 01  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02  Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly (PCB). 

Například těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi 

pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 

kondenzátory obsahující PCB 

17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

13 07 01  Topný olej a motorová nafta 

13 05 02  Kaly z odlučovačů oleje 

 

Pokud se bude na stavbě vyskytovat některý z výše uvedených odpadů, 

bude s ním nakládáno dle vyšších poţadavků pro nakládání s tímto odpadem. 

Dojde k jeho likvidaci specializovanou firmou ADC sluţby, s.r.o. sídlem na ulici 

Veslařská 25, 637 00 Brno - Jundrov, která vlastní souhlas Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje na likvidace nebezpečného odpadu s výjimkou radioaktivního 

a výbušného odpadu, který však na stavbě Rezidence Sochorova není předpokládán. 
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Kaţdý materiál nabízený na trhu musí obsahovat popis na obalu v průvodní 

dokumentaci výrobku nebo v návodu informace o jeho pouţití, způsobu odstranění 

nespotřebovaného materiálu a způsob likvidace obalového materiálu. Povinností 

původce odpadu je zajistit jeho odstranění dle stanovených předpisů pro přepravu 

a likvidaci odpadu. Pracovníci se budou také řídit metodickým návodem odboru odpadů 

pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

 

Při výstavbě bytového domu Rezidence Sochorova budou vznikat tyto odpady: 

Tabulka 10- Odpady na stavbě Rezidence Sochorova, jejich označení a způsob likvidace 

Označení Druh odpadu  Způsob likvidace 

13 01 Odpadní hydraulické oleje ADC sluţby, s.r.o. 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje ADC sluţby, s.r.o. 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje ADC sluţby, s.r.o. 

13 07 Odpady kapalných paliv ADC sluţby, s.r.o. 

15 01 

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 

obalového odpadu), obaly papírové, plastové, dřevěné, 

kovové, kompozitní, směsné, skleněné, textilní 

Popeláři 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 

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

keramických výrobků 
Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Popeláři/skládka 

17 02 03 Plasty Popeláři/skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi Sběrný dvůr 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz Kovošrot 

17 04 02 Hliník Kovošrot 

17 04 04 Zinek Kovošrot 

17 04 05 Ţelezo a ocel Kovošrot 
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17 04 07 Směsné kovy Kovošrot 

17 04 08 Kabely Kovošrot 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Skládka 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  Skládka 

20 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně sloţek z odděleného sběru 

Popeláři 

 

14.1.2 Nakládání s odpady při stavbě Rezidence Sochorova 

Spalitelný odpad bude skladován v kontejneru a po jeho naplnění bude odvezen 

společností SAKO Brno, a.s. Odpad poslouţí k energetickému vyuţití. Spalovna 

se nachází 10,7 km od staveniště, odvoz kontejneru zajistí společnost SAKO Brno, a.s.  

Stavební odpad určený k uloţení na skládce bude odváţen v kontejnerech 

pro stavební suť a bude vyváţen na skládku společnosti DUFONEV R.C., a.s. sídlem 

na ulici Vinohradská v Brně Černovicích. Cesta na skládku je stejná jako v případě 

deponie zeminy popsané v kapitole č. 2. Situace stavby s širšími dopravními vztahy- 

trasa D, protoţe skládka se nachází v blízkosti areálu pro deponii zeminy. Cesta bude 

měřit 11,6 km.  

Odpady určené k odvozu do sběrného dvora budou průběţně odváţeny 

do sběrny společností Sako Brno, a.s.  

 

Komunální odpad bude shromaţďován v kontejnerech pro ně určených a jednou 

týdně bude vyváţen popeláři.  

Automobily budou při příjezdu na staveniště kontrolovány, zda z nich nevytékají 

provozní kapaliny. Pokud by docházelo k úniku kapalin, bude na stavbě nasákavý 

sorbent, kterým se posype olejová kaluţ a po nasáknutí bude zlikvidován firmou 

ADC sluţby, s.r.o. O pouţití bude zhotoven zápis do stavebního deníku. V kanceláři 

stavbyvedoucího bude skladován 10 kg pytel sypkého sorbentu DN1, který má sorbční 

kapacitu 13 l. 
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14.2 Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, s účinností od 

11/2011 

Pří výstavbě musí být okolní prostředí chráněno proti nadměrnému hluku. 

Před zahájením stavby bude in situ proveden zkušební hlukový test. Uvnitř vnitrobloku 

bude vystavěna protihluková mobilní stěna výšky 4,8 m. Zhotovením této stěny nelze 

ochránit BD01 proti hluku dostatečně její příliš malou výškou, opatření bude však 

provedeno pro maximalizaci ochrany. Z technických důvodů nelze provést lepší 

opatření pro ochranu BD01 před hlukem. 

 

Limity pro ustálený a proměnný hluk při práci pro osmihodinovou pracovní 

směnu: 

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo  

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa
2
s 

Protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy se umísťují tak, aby byl takový hluk 

pohlcován nebo bylo sníţeno šíření hluku mimo pracoviště. 

 

Limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T 

a maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 

pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu, součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlíţejících 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 

Během pracovních dnů se přičte +15 dB během doby od 7:00 do 21:00. 

 

Limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru 

Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. 

V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 

(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlíţejících 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
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LAeq,s se stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A LAeq,T se přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s se stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 

části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Příloha 2: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním 

prostoru staveb 

Tabulka 11- Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 1 

Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 

Nemocniční pokoje 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 

doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 

0 

-15 

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu pouţívání -5 

Obytné místnosti 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 

doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 

0 +) 

-10 +) 

Hotelové pokoje 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 

doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 

+10 

0 

Přednáškové síně, učebny a 

pobytové místnosti škol, jeslí, 

mateřských škol a školských zařízení 

po dobu pouţívání +5 

Poznámky k tabulce 11: 

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru, v tabulce jmenovitě neuvedené, 

platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 

+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. 

a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převaţující, 

a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce 

se nepouţije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených 

k uţívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005. 
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Příloha 3, část B: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 

Tabulka 12- Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 2 

Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 6:00 do7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

Vyhodnocení: 

Stavba Rezidence Sochorova se nachází v okrajové části Brna v městské části 

Ţabovřesky v blízkosti čtyřproudové silnice, která produkuje také významné hladiny 

hluku. Výstavbový proces bude však tyto hluky převyšovat a je nutné omezovat hladiny 

hluku v co nejvyšší míře. Bude pouţita mobilní protihluková stěna uvnitř vnitrobloku 

pro maximální ochranu BD01 Rezidence Sochorova. Stěna bude výšky 4,8 m. 

Maximální přípustnou hladinu akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru 

staveb lze zvýšit maximálně o 5 dB. Ve venkovním prostředí lze hladinu hluku zvýšit 

o korekci hluku ze stavební činnosti dle výše uvedených časových intervalů. 

Limity hluku pro stavbu Rezidence Sochorova: 

Pro vnitřní prostory staveb: 

- v denní době 40 dB 

- v noční době 30 dB 

Pro venkovní prostory staveb (chráněný prostor): 

- základ v denní době 50 dB 

- základ v noční době 40 dB 

K nim se připočítává: 

- hluk z pozemní dopravy na veřejných silničních a ţelezničních komunikacích + 5 dB 

- hluk v okolí hlavních pozemních komunikací a ochranném pásmu drah + 10 dB 

- tzv. stará hluková zátěţ (historicky existující hluk z dopravy) + 20 dB 

- korekce dle příloh 2 a 3 
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Předpokládané největší zdroje hluku při výkonu práce 

Úhlová bruska   100 - 110 dB 

Kombinované kladivo  90 - 100 dB 

Řetězová pila    85 - 95 dB 

Proti hluku z těchto strojů bude snaha zabránit unikání hluku ze staveniště. 

Pokud moţno, budou práce prováděny v místech chráněných proti šíření hluku pomocí 

hlukových clon apod. 
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15 Porovnání nasazení autočerpadla a bádie 

z hlediska časového a finančního 

Při výstavbovém procesu je nezbytné správně zvolit výrobní technologie 

s ohledem na mnoţství dostupných financí a z hlediska časových moţností. Správná 

volba technologie má přímý dopad na termín dokončení stavby nebo na mnoţství peněz, 

které mohou tvořit zisk realizační společnosti. Jednou z moţností je například vhodná 

volba vnitrostaveništní dopravy betonové směsi do bednících konstrukcí. Je moţné 

pouţít bádii z hlediska ekonomického, nebo muţe být nasazeno čerpadlo betonové 

směsi. Tato moţnost je velice účinná pro rychlost výstavbového 

procesu, jedná se ale o nemalé finanční náklady na jeho pronájem v tzv. strojhodinách 

a také je nutno proplácet výdaje spojené s dopravou na staveniště. Vzniká tedy otázka, 

zda je vhodné postupovat s ohledem na finanční stránku problematiky nebo s ohledem 

na stránku časovou. Ideální variantou řešení tohoto problému je samozřejmě kombinace 

obou technologií z hlediska aktuální situace na stavbě. V následující kapitole se budu 

zabývat návrhem a porovnáním nasazení čerpadla betonové směsi a bádie z hlediska 

časového a z hlediska mnoţství financí spojených s pořízením a provozem těchto 

technologii na stavbě. Vzhledem k velikosti BD02  se budu v kapitole věnovat pouze 

betonáţi sekce 4 pro dosaţení hledaných výsledků. 

Budou provedeny tyto konstrukce: 

Tabulka 13- Mnoţství betonové směsi pro zhotovení monolitických konstrukcí BD02 

Konstrukce Výtahová 

šachta [m
3
] 

Zdivo/ 

stropní 

deska [m
3
] 

Celkem  

[m
3
] 

 

Nasazené 

čerpadlo, 

dosah [m] 

Základová deska, 

vodostavebný beton 

- 219 219 32 

Svislé konstrukce 1PP, 

vodostavebný beton 

- 101,4 101,4 32 

Svislé konstrukce 1PP 3,5 3,65 7,15 32 

Stropní deska 1PP - 264,72 264,72 32 

Svislé konstrukce 1NP 2,1 54,77 56,87 36 

Stropní deska 1NP - 84,84 84,84 36 

Svislé konstrukce 2NP 2,1 58,11 60,21 36 

Stropní deska 2NP - 90,76 90,76 36 

Svislé konstrukce 3NP 2,1 53,91 56,01 36 
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Stropní deska 3NP - 90,76 90,76 36 

Svislé konstrukce 4NP 2,1 26,41 28,51 39 

Stropní deska 4NP - 90,76 90,76 39 

Svislé konstrukce 5NP 2,1 27,00 29,1 39 

Stropní deska 5NP - 90,76 90,76 39 

Svislé konstrukce 6NP 2,1 25,80 27,38 42 

Stropní deska 6NP - 84,50 84,5 42 

Svislé konstrukce 7NP 2,1 23,56 25,66 42 

Stropní deska 7NP - 67,83 67,83 42 

Pozn: Výkazy výměr byly převzaty z položkového rozpočtu BD02 pro sekci S4.  

15.1 Návrh mechanizace 

15.1.1 Návrh bádie 

Volba bádie musí být s ohledem na nosnost jeřábu v nejvzdálenějsím místě 

pouţití naplněné nádoby. Nejvzdálenější místo nasazení je 43 m od věţe jeřábu 

a nosnost věţového jeřábu v tomto místě je 4100 kg. Nosnost navrţeného věţového 

jeřábu je dostatečná pro nasazení všech dostupných bádií na trhu. Z katalogů výrobců 

této mechanizace byla vybrána jako běţně pouţívaná varianta bádie ProfiTech 

typ 1017.12. 

Bádie na beton ProfiTech typ 1017.12. 

Objem:    1000 l 

Výška:    1810 mm 

Nosnost:    2400 kg 

Hmotnost:    285 kg  

Délka rukávu:   1250 mm 

Průměr rukávu:  150 mm 

Pořizovací cena:   37 935 Kč s DPH 

Nový náhradní rukáv:   714 Kč s DPH 

 

Obrázek 203- Bádie na beton ProfiTech  
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Kontrolní výpočet únosnosti naplněné bádie: 

Vb x ρ + mbad ≤ mvj 

Vb… objem betonu v naplněné bádii [m
3
] 

ρ… objemová hmotnost betonu [kg/m
3
] 

mbad… hmotnost bádie [kg] 

mvj… nosnost jeřábu ve vzdálenosti 45 m [kg] 

 

1 x 2300 + 285 ≤ 4100 

2585 ≤ 4100 

Hmotnost naplněné bádie ProfiTech typ 1017.12. je 2585 kg. Hmotnost 

bezpečně vyhovuje nosnosti věţového jeřábu při vyloţení 43 m. 

15.1.2 Návrh čerpadel betonové směsi 

Beton bude dopravován z betonárny TGB BETONMIX  a.s. v Brně na adrese 

Jihlavská 51. Tato betonárna nabízí také sluţbu zajištění vnitrostaveništní dopravy 

betonové směsi pomocí autočerpadla. Obchodní označení divize 

je TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., sídlem na stejné adrese. Pronajímatel nabízí 

vhodná autočerpadla o dosahu 32, 36, 40, 42 m. Nasazení těchto čerpadel se bude 

odvíjet dle vzdálenosti bednění od míst určených k zapatkování autočerpadla. Pracovní 

diagramy dosahu zvolených čerpadel se nacházejí v příloze B14- Schéma dosahů 

čerpadel betonové směsi.  

Objednávka kaţdého mechanismu musí být vyřízena minimálně 24 hodin 

před betonáţí, při práci o víkendech a mimo běţnou pracovní dobu 48 hodin 

před betonáţí. Pro noční dodávky v čase od 20:00 do 6:00 hodin, při dodávkách 

v sobotu, neděli a svátek je přiraţeno 5 % z ceny dodávek. Typy navrţených 

autočerpadel jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14- Tabulka navrţených autočerpadel 

Autočerpadlo 
Vertikální 

dosah [m] 

Horizontální 

dosah [m] 
Ilustrace 

Maximální 

výkon čerpání 

[m
3
/h] 

Cena 

[Kč/h] 

Přiráţka 

nasazení 

[Kč/m
3
] 

KCP 32RZ5-

170 
32 27,7 

 
170 1990 - 

KCP 36ZX-

170 
36 32,2 

 
170 2270 - 
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KCP 40RX-

170 
39 35,7 

 
170 2390 - 

KCP 42RZ-

170 
42 37,4 

 
170 2490 30 

 

Za dopravu na stavbu je účtováno 46 Kč/km. Účtovaná cesta na stavbu je stejná 

jako v případě transportu betonové směsi popsané v kapitole č. 2. Situace stavby 

s širšími dopravními vztahy, transport betonové směsi a měří 8,6 km.  

15.2 Výpočet doby betonáţe při volbě jednotlivých 

technologií 

Pracovní doba při výstavbě Rezidence Sochorova je od 8:00 do 16:30 

s půlhodinovou pauzou na oběd. Pracovní čas je tedy 8h. 

15.2.1 Bádie 

Výpočet doby betonáţe jednotlivých celků 

Naplnění bádie ze ţlabu autodomíchávače:      30 s 

Rychlost zdvihu a spouštění kočky jeřábu:      1 m/s 

Otoč věţe jeřábu průměrně o 60° z místa plnění na místo vyprázdnění:  20 s 

Vyprázdnění bádie:         180 s 

Vzorec pro výpočet doby betonáţe pomocí bádie 

B=(P+Z+O+S+V+Z+O+S)xC 

B… doba betonáţe [h] 

P… plnění bádie [s] 

Z… zdvih kočky [s] 

O… otoč ramene jeřábu [s] 

V… vyprázdnění bádie [s] 

S… sjezd kočky [s] 

C… počet cyklů, 1m
3
 na jeden cyklus 

 

Betonáţ základové desky 

(30+1+20+1+180+1+20+1)x219 = 55626 s = 927,1 min = 15,45 h ≐ 15 h 28 min 



187 

 

Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 

(30+3+20+1+180+1+20+3)x102 = 26316 s = 438,6 min = 7,31 h ≐ 7 h 18 min 

Svislé konstrukce 1PP 

(30+3+20+1+180+1+20+3)x8 = 2064 s = 34,4 min = 0,57h ≐ 35 min 

Stropní deska 1PP 

(30+3+20+1+180+1+20+3)x265 = 68370 s = 1139,5 min = 18,99 h ≐ 19 h 

Svislé konstrukce 1NP 

(30+6+20+1+180+1+20+6)x57 = 15048 s = 250,8 min = 4,18 h ≐ 4 h 11 min 

Stropní deska 1NP 

(30+6+20+1+180+1+20+6)x85 = 22 440 s = 374 min = 6,24 h ≐ 6 h 14 min 

Svislé konstrukce 2NP 

(30+9+20+1+180+1+20+9)x61 = 16470 s = 274,5 min = 4,58 h ≐ 4 h 35 min 

Stropní deska 2NP 

(30+9+20+1+180+1+20+9)x91 = 24570 s = 409,5 min = 6,83 h ≐ 6 h 50 min 

Svislé konstrukce 3NP 

(30+12+20+1+180+1+20+12)x57 = 15732 s = 262,2 min = 4,37 h ≐ 4 h 23 min 

Stropní deska 3NP 

(30+12+20+1+180+1+20+12)x91 = 25116 s = 418,6 min = 6,98 h ≐ 6 h 59 min 

Svislé konstrukce 4NP 

(30+15+20+1+180+1+20+15)x29 = 8178 s = 136,3 min = 2,27 h ≐ 2 h 17 min 

Stropní deska 4NP 

(30+15+20+1+180+1+20+15)x91 = 25662 s = 427,7 min = 7,13 h ≐ 7 h 8 min 

Svislé konstrukce 5NP 

(30+18+20+1+180+1+20+18)x30 = 8640 s = 144 min = 2,4 h ≐ 2 h 24 min 

Stropní deska 5NP 

(30+18+20+1+180+1+20+18)x91 = 26208 s = 436,8 min = 7,28 h ≐ 7 h 17 min 

Svislé konstrukce 6NP 

(30+21+20+1+180+1+20+21)x28 = 8232 s = 137,2 min = 2,29 h ≐ 2 h 18 min 

Stropní deska 6NP 

(30+21+20+1+180+1+20+21)x85 = 24990 s = 416,5 min = 6,94 h ≐ 6 h 57 min 
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Svislé konstrukce 7NP 

(30+24+20+1+180+1+20+24)x26= 7800 s = 130 min = 2,17 h ≐ 2 h10 min 

Stropní deska 7NP 

(30+24+20+1+180+1+20+24)x68 = 20400 s = 340 min = 5,67 h ≐ 5 h 40 min 

Celková doba nasazení bádie pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 

15,45+7,31+0,57+18,99+4,18+6,24+4,58+6,83+4,37+6,98+2,27+7,13+2,4+7,28+2,29+

6,94+2,17+5,67 = 111,65 h = 111 h 39 min 

Z časů nasazení vyplývá, ţe z technologických důvodů nelze nasadit bádii 

na betonáţ základové desky a stropní konstrukce 1PP, protoţe by betonáţ překračovala 

dobu jedné pracovní směny. 

15.2.2 Čerpadlo 

Při pracovní době od 8:00 bude organizováno nasazení čerpadla od 9:00. V čase 

od 8:00 do 9:00 jsou předpokládány přípravné práce a kontroly zhotovení bednění 

a výztuţe. Cesta na stavbu měří 8,6 km a předpokládaná doba cesty je 13 minut 

za předpokladu plynulého provozu. Autočerpalo bude vyjíţdět z betonárny tak, 

aby přijelo na stavbu v čase 8:30 aţ 8:40, protoţe se předpokládá 20 - 30 minut na 

uvedení čerpadla do provozu (zapatkování a rozloţení hadice do pracovní polohy 

apod.). Maximální rychlost čerpání je udávána dle technických listů výrobce čerpadel 

na 170 m
3
/h. Při výstavbovém procesu však nepředpokládám 100% nasazení. 

Pro výpočet uvaţuji nasazení cca 80 % a proto rychlost čerpání redukuji na 130 m
3
/h. 

Také je uvaţováno přerušení betonáţe pro hutnění svislých konstrukcí po výšce vrstvy 

300 mm a 30 minut pro zapatkování na druhém místě pro betonáţ čerpadlem.  

Doba zapatkování:      5 min 

Doba rozloţení čerpadla:     5 min 

Doba sloţení čerpadla:     5 min 

Výkonnost čerpání:      130 m
3
/h 

Doba odpatkování:      3 min 

Doba přejezdu na druhé stanoviště pro betonáţ:  4 min 

 

Výpočet doby čerpání poţadované betonové směsi 

Č= Vb/W 

 

Vb… objem betonu [m
3
] 

W… výkonnost čerpání [m
3
/h] 
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Výpočet doby nasazení autočerpadla 

N = Z+R+Č/2+S+O+P+Z+R+Č/2+S+O 

N = 2xZ+2xR+2xS+2xO+P+Č 

N = 2x5+2x5+2x5+2x3+4+Č 

N = 40+Č 

 

N… doba nasazení autočerpadla na stavbě [h] 

Z… zapatkování [min] 

R… rozloţení [min] 

Č… doba čerpání betonové směsi [min] 

O… odpatkování [min] 

S… sloţení [min] 

P… přejezd na druhé stanoviště pro betonáţ [min] 

 

Výpočet pro jednotlivé konstrukce 

Betonáţ základové desky 

Č = 219/130 = 1,68 h = 100,8 min = 1 h 41 min 

N = 100,8+40 = 140,8 min = 2,35 h ≐ 2 h 21 min 

Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 

Č = 102/130 = 0,78 h = 46,8 min 

N = 46,8+40 = 86,8 min = 1,45 h ≐ 1 h 27 min 

Svislé konstrukce 1PP 

Č = 8/130 = 0,06 h = 3,6 min 

N = 3,6+40 = 43,6 min = 0,73 h ≐ 44 min 

Stropní deska 1PP 

Č = 265/130 = 2,04 h = 122,4 min = 2 h 3 min 

N = 122,4+40 = 162,4 min = 2,71 h ≐ 2 h 43 min 

Svislé konstrukce 1NP 

Č = 57/130 = 0,44 h = 26,4 min 

N = 26,4+40 = 66,4 min = 1,11 h ≐ 1 h 7 min 
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Stropní deska 1NP 

Č = 85/130 = 0,65 h = 39 min 

N = 39+40 = 79 min = 1,32 h = 1 h 19 min 

Svislé konstrukce 2NP 

Č = 61/130 = 0,47 h = 28,2 min 

N = 28,2+40 = 68,2 min = 1,14 h ≐ 1 h 9 min 

Stropní deska 2NP 

Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 

N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 

Svislé konstrukce 3NP 

Č = 57/130 = 0,44 h = 26,4 min 

N = 26,4+40=66,4 min = 1,11 h ≐ 1 h 7 min 

Stropní deska 3NP 

Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 

N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 

Svislé konstrukce 4NP 

Č = 29/130 = 0,22 h = 13,2 min 

N = 13,2+40 = 53,2 min = 0,89 h ≐ 54 min 

Stropní deska 4NP 

Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 

N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 

Svislé konstrukce 5NP 

Č = 30/130 = 0,23 h = 13,8 min 

N = 13,8+40 = 53,8 min = 0,9 h ≐ 54 min 

Stropní deska 5NP 

Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 

N = 42+40 = 82 min = 1,33 h = 1 h 20 min 

Svislé konstrukce 6NP 

Č = 28/130 = 0,22 h = 13,2 min 

N = 13,2+40 = 53,2 min = 0,89h ≐ 54 min 
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Stropní deska 6NP 

Č = 85/130 = 0,65 h = 39 min 

N = 39+40 = 79 min = 1,32 h ≐ 1 h 19 min 

Svislé konstrukce 7NP 

Č = 26/130 = 0,2 h = 12 min 

N = 12+40 = 52min = 0,87h = 52 min 

Stropní deska 7NP 

Č = 68/130 = 0,52 h = 31,2 min 

N = 31,2+40 = 71,2 min = 1,19 h ≐ 1 h 12 min 

Celková doba nasazení autočerpadel pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 

2,35+1,45+0,73+2,71+1,11+1,32+1,14+1,33+1,11+1,33+0,89+1,33+0,9+1,33+0,89+1,

32+0,87+1,19 = 23,3 h = 23 h 18 min 

Ke všem časům je nutno připočíst konstantu nekontinuality, například 

u betonáţe svislých stěn pro přemístění výpustné hadice k následujícímu bednění a tedy 

přerušení čerpání. Dalším časem je doba pro hrubé očištění čerpadla strojníkem a doba 

pro vyřízení administrativních záleţitostí. Bude tedy připočteno 30 minut pro kaţdý 

pracovní den. 

15.3 Výpočet potřeby financí pro betonáţ pomocí zvolených 

technologií 

Výpočtové ceny mají orientační charakter, skutečná cena můţe být ovlivněna 

smluvními dohodami mezi objednatelem mechanizace a pronajímatelem. 

15.3.1 Betonáţ pomocí bádie 

Předpokládá se, ţe realizační firma nevlastní bádii o navrţeném objemu 1 m
3
. 

Pořizovací cena zvolené bádie je 37 935 Kč s DPH. Další finance s touto mechanizací 

jsou spojeny pouze s vytíţením věţového jeřábu a platbou jeřábníka, které však 

nezahrnuji do kalkulace. Další vydaje tedy nejsou předpokládány. 

15.3.2 Betonáţ s vyuţitím autočerpadla 

Kalkulace pronájmu autočerpadla jsou ovlivněny dojezdovou vzdáleností 

a druhem autočerpadla dle jeho dosahu výloţníku. V první řadě je účtováno 46 Kč/km 

za přesun na stavbu a zpět. Dále je účtována cena za tzv. strojhodinu jednotlivých 

čerpadel dle tabulky č. 14- Tabulka navrţených autočerpadel. Strojhodiny budou 

započítány při kaţdé započaté půlhodině. Při kaţdém nasazení se účtuje 30 minut 

na přípravu a mytí čerpadla ve stejné hodinové sazbě jako za nasazení. V případě stavby 

Rezidence Sochorova bude vyuţito dvou míst pro betonáţ a bude tedy připočtena 
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jedna celá strojhodina. Pronájem přídavné pryţové hadice je vyčíslen na 125 Kč/m/den. 

Bude pouţita hadice délky 2 m v ceně 250 Kč/den. Montáţ, demontáţ a mytí hadice 

na staveništi zajišťuje nájemník. Pokud dojde k zatvrdnutí betonové směsi v násypce 

čerpadla z důvodů prostojů na stavbě, bude za jeho odstranění účtováno 1 000 Kč/m
3
. 

Pronajimatel si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o cenu mýtného na silnicích. 

S mýtem se nepředpokládá při cestě na staveniště Rezidence Sochorova. 

Výpočet ceny za dopravu na stavbu a zpět 

Vzdálenost:    8,6 km 

Účtovaná vzdálenost:  9 km 

Cena za km:    46 Kč/km 

D = 9 x 46 = 414 Kč  

C = D + N x S + S + H 

C… kalkulace nasazení autočerpadla [Kč] 

D… cena za příjezd a odjezd ze stavby [Kč] 

N… čas nasazení stroje zaokrouhlený na půlhodinu nahoru [h] 

S… strojhodina [Kč/h] 

H… pronájem pryţové 2 m hadice [Kč] 

 

Betonáţ základové desky 

Stroj: KCP 32RZ5-170 

S = 1990 Kč 

N = 2,35 h ≐ 2,5 h 

C = 414+2,5*1990+1990+250 = 7629 Kč 

Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 

Stroj: KCP 32RZ5-170 

S = 1990 Kč 

N = 1,45 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5*1990+1990+250 = 5639 Kč 

Svislé konstrukce 1PP 

Stroj: KCP 32RZ5-170 

S = 1990 Kč 

N = 44 min ≐ 1h 
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C = 414+1x1990+1990+250 = 4644 Kč 

Stropní deska 1PP 

Stroj: KCP 32RZ5-170 

S = 1990 Kč 

N = 2,71 h ≐ 3 h 

C = 414+3*1990+1990+250 = 8624 Kč 

Svislé konstrukce 1NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N = 1,11 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 

Stropní deska 1NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N =1,32 h = 1,5 h 

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 

Svislé konstrukce 2NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N = 1,14 h ≐ 1,5 h  

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 

Stropní deska 2NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N = 1,33 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 

Svislé konstrukce 3NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N = 1,11 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
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Stropní deska 3NP 

Stroj: KCP 36ZX-170 

S = 2270 Kč 

N = 1,33 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 

Svislé konstrukce 4NP 

Stroj: KCP 40RX-170 

S = 2390 Kč 

N = 54 min ≐ 1 h 

C = 414+1x2390+2390+250 = 5444 Kč 

Stropní deska 4NP 

Stroj: KCP 40RX-170 

S = 2390 Kč 

N = 1,33h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5x2390+2390+250 = 6639 Kč 

Svislé konstrukce 5NP 

Stroj: KCP 40RX-170 

S = 2390 Kč 

N = 54 min ≐ 1 h 

C = 414+1x2390+2390+250 = 5444 Kč 

Stropní deska 5NP 

Stroj: KCP 40RX-170 

S = 2390 Kč 

N = 1,33 h ≐ 1,5 h 

C = 414+1,5x2390+2390+250 = 6639 Kč 

 

Poznámka: Při nasazení autočerpadla s dosahem 42 m na 6NP a 7NP je naúčtováno 

dalších 30 Kč za kaţdý 1 m
3
 betonové směsi. Vzorec ceny je tedy upraven. 

C = D + N x S + S + H + Vb x 30 

Svislé konstrukce 6NP 

Stroj: KCP 42RZ-170 
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S = 2490 Kč 

N = 54 min ≐ 1 h 

Vb = 28 m
3
 

C = 414+1x2490+2490+250+28x30 = 6484 Kč 

Stropní deska 6NP 

Stroj: KCP 42RZ-170 

S = 2490 Kč 

N = 1,32 h ≐ 1,5 h  

Vb = 85 m
3
 

C = 414+1,5x2490+2490+250+85*30 = 9439 Kč 

Svislé konstrukce 7NP 

Stroj: KCP 42RZ-170 

S = 2490 Kč 

N = 52 min ≐ 1 h 

Vb = 26 m
3
 

C = 414+1x2490+2490+250+26*30 = 6424 Kč 

Stropní deska 7NP 

Stroj: KCP 42RZ-170 

S = 2490 Kč 

N = 1,19h ≐ 1,5 h 

Vb = 68 m
3
 

C = 414+1,5x2490+2490+250+68*30 = 8929 Kč 

 

Celková cena za pronájem autočerpadel pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 

7629+5639+4644+8624+6339+6339+6339+6339+6339+6339+5444+6639+5444+6639

+6484+9439+6424+8929= 120012 Kč 

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2014 při nákupu betonové směsi v betonárně 

TGB BETONMIX  a.s. Ceny mohou být také upraveny dle dohodnuté smlouvy mezi 

pronajimatelem mechanizace a dodavatelem stavby. 

 



196 

 

15.4 Vyhodnocení, porovnání 

Při volbě betonáţe sekce 4 Rezidence Sochorova pomocí bádie o objemu 1 m
3
 

bude betonáţ trvat 111 h 39 min. Z finančního hlediska je potřeba zakoupit zvolenou 

bádii za pořizovací cenu 37 935 Kč včetně DPH. Pro volbu této mechanizace je však 

nutné nasazení věţového jeřábu, který je kalkulován zvlášť. K ceně betonáţe je nutno 

tedy připočítat pronájem a výplatu jeřábníka věţového jeřábu na 14 dní. (112 h / 8 h 

pracovní den). Při volbě nasazení autočerpadel bude betonáţ sekce 4 trvat 23 h 18 min 

a předpokládaná cena betonáţe bude 120012 Kč.  

Nejvhodnější variantou je samozřejmě kombinace obou technologií podle 

aktuální situace na stavbě. Nasazení autočerpadla na svislé konstrukce 1PP se však 

nedoporučuje. Kubatura této části je pouze 8 m
3
 a nasazení autočerpadla se povaţuje 

za výrazně neekonomické. Naopak nasazení bádie pro betonáţ základové desky 

a stropní konstrukce 1PP je technologicky nemoţné, protoţe tuto etapu nelze 

vybetonovat za 8 pracovních hodin. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření základních části stavebně 

technologického projektu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova v rozsahu 

kapitol uvedených v zadání této práce. K vypracování dokumentace v poţadovaném 

rozsahu jsem pouţil stavební výkresy, které poskytla společnost ArchDesign s.r.o..  

Práce na projektu mi umoţnila nahlédnout do problematiky z několika různých 

oborů, které se vzájemně propojují za účelem vytvoření optimálně vhodného řešení 

výstavby bytového domu. Důraz jsem kladl převáţně na technologicky správné 

provedení vybraných částí výstavbového procesu v etapě HSV i PSV, na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi s návrhem ochranných pomůcek a optimální 

návrh zařízení staveniště tak rozsáhlého stavebního objektu, jakým je bytový dům BD02 

Rezidence Sochorova. Dále jsem se zabýval dopravou hlavních materiálů na staveniště, 

návrhem strojní sestavy, tvorbou časového plánu, rozpočtu hrubé stavby, kontrolními 

a zkušebními plány a porovnáním nasazení bádie a čerpadla betonové směsi. 

Součástí diplomové práce je i návrh společného zařízení staveniště 

s dostavovanou administrativní budovou v blízkosti bytového domu, kterou by jinak 

bylo velice obtíţné zhotovit z důvodů prostorových omezení. V průběhu výstavby bude 

nutné řešit odhlučnění staveniště protihlukovou stěnou, protoţe během stavby BD02 

bude BD01 z převáţné většiny obsazeno majiteli bytových jednotek.  

Během vypracování stavebně technologického projektu jsem navázal kontakty 

s dodavatelskými firmami stavebních strojů, prvků zařízení staveniště a správními úřady 

pro vystavení povolení, bez kterých by nebylo moţné stavbu realizovat. 

Mojí snahou bylo vytvořit dokumentaci k výstavbě bytového domu, která 

by odpovídala úrovni závěrečné práce magisterského studia na Fakultě stavební 

Vysokého učení technického v Brně. Dle mého názoru jsem vytyčených cílů dosáhl 

a nabité zkušenosti z této práce jistě vyuţiji v budoucí odborné praxi. 
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prostředí s účinností od 03/2005 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků s účinností od 1/2002 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

od 4. 10. 2005 

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích s účinností od 1/2007 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací s účinností od 11/2011 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů 

s účinností od 1/2003 

Normy: 

 ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda s účinností od 8/2014 

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení s účinností od 06/1012 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky s účinností od 11/2011 

ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby s datem účinnosti od 1. 6. 2013  

ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou s datem účinnosti 

1. 10. 2012 

ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a poţadavky 

s datem účinnosti od 1. 12. 2013 

ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice – Všeobecné poţadavky a metody zkoušení 

s účinností od 7/2010 

ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům s účinností od 7/2004 

ČSN EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: 

Terminologie a poţadavky na provedení s účinností od 6/2004 

ČSN EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: 

Stanovení odolnosti proti penetraci s účinností od 6/2004 

ČSN EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: 

Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií s účinností od 6/2004 

ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) s účinností 

od 5/2005 

ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu s účinností od 12/2006 

EN 381.4 Ochranné rukavice pro uţivatele ručních řetězových pil s účinností od 7/2004 

ČSN EN 659+A1 Ochranné rukavice pro hasiče s účinností od 9/2008 

ČSN EN 421 Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření 

s účinností od 12/2010 

http://www.ebeton.cz/pojmy/csn-en-206-1-beton
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ČSN EN 1082 Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti 

říznutí a bodnutí ručními noţi s účinností od 7/1998 

ČSN EN ISO 10819 Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paţe - Měření a hodnocení činitele 

přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky s účinností od 4/2014 

ČSN EN 60903 ED.2 Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu s účinností 

od 8/2004 

ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové 

a konstrukční poţadavky s účinností od 8/2008 

ČSN EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče s účinností od 9/2002 

ČSN EN 455-2+A1 Lékařské rukavice pro jedno pouţití - Část 2: Poţadavky a zkoušení 

fyzikálních vlastností s účinností od 10/2013 

ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení s účinností 

od 11/2002 

ČSN EN 169 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné 

technologie - Poţadavky na činitel prostupu a doporučené pouţití s účinností od 9/2003 

ČSN EN 352-2 Chrániče sluchu - Všeobecné poţadavky - Část 2: Zátkové chrániče 

sluchu s účinností od 7/2003 

ČSN EN 149:2001+ A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační 

polomasky k ochraně proti částicím - Poţadavky, zkoušení a značení s účinností 

od 1/2010 

ČSN EN 405+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky 

s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Poţadavky, zkoušení a značení 

s účinností od 1/2010 

ČSN EN 140+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - 

Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 9/1999 

ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Poţadavky, 

zkoušení a značení s účinností od 1/1999 

ČSN EN 143 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - 

Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 5/2001 

ČSN EN 14387+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové 

a kombinované filtry - Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 8/2008 

ČSN EN 12941:1999+ A2:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační 

prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Poţadavky, 

zkoušení a značení s účinností od 7/2009 

ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv s účinností 

od 10/2012 

ČSN EN ISO 20346 Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv s účinností 

od 4/2005 

ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv s účinností 

od 9/2012 
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ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 

s účinností od 4/2003 

ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 

z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadrţení a pracovní polohovací spojovací 

prostředky s účinností od 5/2001 

ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje s účinností 

od 5/2009 

ČSN EN 12195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - 

Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken s účinností od 5/2003 

ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy 

ze syntetických vláken pro všeobecné pouţití u účinností od 8/2009 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím s účinností 

od 11/2009 

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné poţadavky 

na zkušební tělesa a formy s účinností od 3/2013 

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem s účinností od 3/2013 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

s účinností od 5/2005 

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování 

a pouţití mechanického upevnění pro spojení s podkladem s účinností od 5/2011 

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

s účinností od 9/1998 

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Poţadavky na výrobky s účinností 

od 9/2004 

ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

s účinností od 5/1982 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, s účinností od 7/2010 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím s účinností 

od 11/2009 

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím s účinností 

od 11/2009 

ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné poţadavky 

na zkušební tělesa a formy s účinností od 3/2013 

 

Katalogy: 

Katalogy a produktové listy firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 

Produktové listy IVECO Czech Republic, a.s. - divize Trucks 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČSN  česká technická norma 

ČSN EN harmonizované Evropské normy 

SO  stavební objekt 

PP  podzemní podlaţí 

NP  nadzemní podlaţí 

ŢB  ţelezobeton 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

STL  středotlaký 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 

VZT  vzduchotechnika 

CE  značka shody pro trh Evropské unie 

HSV  hlavní stavební výroba 

PSV  přidruţená stavební výroba 

POZ  prostředky osobního zajištění 

EC  eurokód 

PVC  Polyvinylchlorid 

PE  Polyethylen 

UV  Ultrafialové elektromagnetické záření (ultraviolet) 

EPS  Expandovaný polystyren 

HPL  High Pressure Laminates = vysokotlaké lamináty 

IG  inţenýrsko geologický 

PBŘ  Poţárně bezpečnostní řešení stavby 

UPS  Záloţní zdroj energie 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

DOSS  Dotčené orgány státní správy 

ÚMČ  Úřad městské části 

OŢP  odbor ţivotního prostředí 

MMB  magistrát města Brna 
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OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 

RMŘP  ruční motorová řetězová pila 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

kce  konstrukce 

k.u.  katastrální území 

min  minimálně 

max  maximálně 

apod.  a podobně 

atd  a tak dále 

cca  cirka, přibliţně 

viz  vidět 

tj  to je 

č  číslo 

alt  alternativa 

popř  popřípadě 

m n.m.  metrů nad mořem 

m p.t.   metrů pod terénem 
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