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Abstrakt 
V diplomové práci je obsažen rozbor zemních prací, základových prací a hrubé spodní 
stavby bytového domu na ulici Kopečná 9 v Brně. Práce dále obsahuje postupné změny 
zařízení staveniště, podrobný časový plán na vybrané práce, hrubý časový plán celé 
stavby, rozpočet stavby, rozpočet zařízení staveniště a detaily částí stavby. Ve 
specializaci se práce zabývá zvláštním užíváním komunikací a dopravním značením.  
  
Klí čová slova 
Zemní práce, základy, mikropiloty, hrubá spodní stavba, stacionární jeřáb, rozpočet, 
časový plán, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikací, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stříkaný beton, železobetonová konstrukce.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
The thesis contains analysis earthworks, foundations, carcass substructure of residential 
house on the street Kopečná 9 in Brno. The work also includes gradual changes in site 
equipment, detailed schedule of work for selected works, rough schedule of the whole 
building, construction budget, site equipment budget and details of construction. 
Specialization in the work addresses the specific use of roads and traffic signs.  
  
Keywords 
Earthworks, foundations, micropiles, carcass substructure, stationary crane, budget, 
schedule of work, site equipment, special use communications, control and test plan, 
occupational safety and health, sprayed concrete, reinforced concrete structure.  
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ÚVOD 
 
     Ve své diplomové práci se pokusím zpracovat technologický předpis na zemní práce 
pro bytový dům ve středu města Brna. Pokusím se zde vyřešit problém, jak vykopat 
základovou jámu o hloubce cca 9m bez nájezdové rampy.  
     Objekt se nachází v řadové zástavbě mezi dvěma jednosměrnými ulicemi. To úzce 
souvisí s návrhem staveniště, pro které je v dané lokalitě minimum místa. Staveniště 
musí být navrženo tak, aby výrazně neomezovalo provoz vozidel a chodců. Ve velké 
míře bude záležet na zvoleném jeřábu a jeho umístění. Staveniště musí být dostatečně 
velké, aby v něm byl prostor pro všechno nezbytné vybavení a zároveň o minimální 
rozloze z ekonomických důvodů. Z tohoto hlediska bude nejspíš zapotřebí udělat více 
návrhů staveniště pro různé etapy výstavby.  
      Dále bych se chtěl v diplomové práci zabývat základovými pracemi, u kterých bych 
si chtěl osvojit provádění mikropilot a stříkaného betonu. Zde se zaměřím na zvolenou 
mechanizaci. 
      Jako třetí technologický předpis jsem si zvolil hrubou spodní stavbu se 
železobetonovým stěnovým systémem. Spodní stavba je navržena jako tzv. bílá vana, 
tudíž se od ní očekává úplná vodotěsnost. Bude zde nutné věnovat pozornost pracovním 
spárám.  
     Práci bude doprovázet návrh dopravy strojů a mechanizace na staveniště, rozpočet 
celého objektu, časové plány a mnoho dalšího. Součástí příloh budou také technické 
detaily stavby. 
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1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:    Bytový dům Kopečná 9 Brno 
Charakter stavby:   Novostavba 
Místo stavby:    Kopečná 9, 612 00, Brno 
Katastrální území:   Staré Brno 
Parcela číslo:    1253 
Sousední parcely:   1252, 1257/1, 1255, 1160/1, 1249 
Stavebník (investor):   Statutární město Brno 
Projektant:    P. P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00, Brno 
Architekt:    Ing. arch. Pavel Pekár 
Stavební firma:   Imos Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00, Brno 
Zástupce stavební firmy:  Ing. Petr Hajduk 
 
1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě  
 
     Místo stavby se nachází v městě Brno na ulici Kopečná 9. Bytový dům je 
novostavba, která se stane součástí bytových a administrativních budov řadové zástavby 
mezi ulicemi Kopečná a Vodní. Dům svým zevnějškem zcela zapadá do navrženého 
prostředí, aniž by jej jakkoli narušoval svým vzhledem či objemem. Půdorysná plocha 
bytového domu s dvorkem je přibližně 430m2 a výška nadzemní části je 17 metrů. 
Stavební parcela se nachází v mírně svažitém terénu, s převýšením 1,8m na 27,5m 
horizontální délky.  
     Dům má pět nadzemních a tři podzemní podlaží. V podzemních podlažích jsou 
navrženy převážně parkovací místa, sklepy, chodby, schodiště, osobní výtah a 
autovýtah. Tyto prostory slouží výhradně lidem ubytovaným v tomto domě. Do 
autovýtahu, který zajišťuje vertikální pohyb aut v domě přes podzemní podlaží, je vjezd 
z ulice Vodní. Parkovací místa jsou dimenzována na 18 klasických stání a 3 stání pro 
osoby s omezeným pohybem.  
     V nadzemních podlažích je navrženo dvacet bytů, které jsou doplněny chodbami, 
schodištěm a osobním výtahem. Jeden z bytů v pátém nadzemním podlaží má vlastní 
terasu. Přízemí je doplněno o dvě prodejny přístupné z ulice Kopečná. Uprostřed 
budovy se nachází dvůr, který navazuje na dvůr sousední budovy „Bytový dům Pod 
Petrovem A“, který je na západ od novostavby.  
     Na ploché střeše stavby je navržen převážně kačírek a z části i zelená střecha. 
Střecha je ohraničena atikou a doplňují ji na několika místech zařízení vzduchotechniky.  
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1.3 POLOHA STAVBY A ORIENTACE KE SV ĚTOVÝM STRANÁM 
 
     Novostavba je umístěna v historické části Staré Brno.  
 

 
Obr. 1 – Orientační poloha novostavby v Brně 

 

 
Obr. 2 – Orientace ke světovým stranám 

 
     Černá plocha na mapě zobrazuje půdorys novostavby.  
 
1.4 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Počet nadzemních podlaží:  5 
Počet podzemních podlaží:  3 
Zastavěná plocha:   425,5 m2 
Celková plocha všech podlaží: 2783,72 m2 
Objem nadzemní části budovy: 3266 m3 
Objem podzemní části budovy: 7373 m3 
Celkový objem budovy:  10 639 m3 
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1.5 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 – Hlavní objekt 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka jednotné kanalizace 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Přípojka sítí elektronických komunikací 
SO 06 – Přípojka silnoproudu 
SO 07 – Přípojka parovodu 
 
1.6 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
 
Zemní práce 
 
     V místě stavební parcely bude provedena stavební jáma hluboká cca 9m ohraničená 
ze tří stran (severní, jižní a východní stěna) stávající záporovou pilotovou stěnou a ze 
západní strany železobetonovou stěnou stávajícího bytového domu.  
 
Základová konstrukce 
 
     Budova je ze tří stran podepřena na masivní stávající záporové pilotové stěně. Tato 
stěna bude zároveň sloužit pro zajištění stavební jámy. Stěny podzemní části budovy 
budou podepřeny mikropilotami vetknutými do skalního podloží. Tyto mikropiloty 
budou podporovat železobetonové převázky, které dále podporují základovou desku 
z vodostavebního betonu tl. 350mm, na které jsou železobetonové stěny a sloupy.  
 
Svislý nosný systém 
 
     Ve 3.PP, 2.PP a 1.PP jsou stěny navrženy z monolitického železobetonového a 
z vodostavebního betonu. Tloušťka vnějších stěn je 300mm a tloušťka vnitřních stěn je 
200mm. Obvodový železobetonový plášť slouží jako vodotěsná konstrukce odolávající 
tlaku podzemní vody. Součástí obvodu podzemní části budovy je 720mm vysoká 
převážka uložená na stávající záporové pilotové stěně.  
V nadzemní části budovy jsou železobetonové monolitické stěny tlusté 200 mm a jsou 
doplněny cihelnými stěnami z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 a 440mm. 
     Sloupy v celém objektu jsou navrženy jako stropní podpěry se čtvercovým, 
obdélníkovým i kruhovým půdorysem.  
     Střešní atiky jsou rovněž železobetonové a jsou vetknuty do stropní konstrukce nad 
4.NP a 5.NP. 
     Pro monolitické konstrukce byl zvolen beton C25/30 s výztuží B500B. 
 
Stropní konstrukce 
 
     Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky tl. 240mm. Stropní 
desky nad 3.PP až 1.PP jsou součástí obvodového pláště působícího proti zemnímu 
tlaku a tlaku vody a proto budou rovněž provedeny z vodostavebního betonu. Desky 
jsou křížem vyztužené s vázanou výztuží při obou površích. Jsou bezprůvlakové a 
v místě lokálních podpor je navržena výztuž proti protlačení. Beton byl zvolen C25/30 a 
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výztuž B500B. Součástí stropních konstrukcí je kotevní výztuž pro navázání 
železobetonových schodišťových ramen. 
 
Vnit řní dělící konstrukce 
 
     Bytové cihelné příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm tl. 115 a 140mm. 
Mezibytové stěny jsou z tvárnic Porotherm Aku tl. 300 a 190mm.  
 
Zastřešení 
 
     Střecha je víceúrovňová. Terasa nad 4.NP je pokryta částečně kačírkem a částečně 
zelenou plochou. Střecha nad 5.NP je pokryta výhradně kačírkem a jsou na ní umístěny 
prvky VZT. Všechny střešní prostory jsou po obvodu ohraničeny atikou vysokou cca 
450mm. Podlaha dvora v úrovni 1.NP je opatřena vrstvou kačírku. 
     Střešními konstrukcemi prochází instalační potrubí VZT, splašková a dešťová 
kanalizace a elektroinstalace. 
 
Vertikální komunikace 
 
     Uprostřed budovy při východní obvodové stěně je navržen osobní výtah pro max. 8 
osob se světlými rozměry 1,4x1,4m a výškou 2,1m. Šachta výtahu je tvořena 
monolitickými železobetonovými stěnami. Výtah prochází všemi podlažími objektu. 
     V podzemní části se nachází autovýtah jehož šachta je tvořena železobetonovou 
monolitickou sendvičovou konstrukcí. Mezi stěny je navržena akustická izolace tl. 
50mm. Mezi podlahou šachty a základovou deskou je akustická izolace s vysokou 
pevností. Minimální nosnost výtahu je 3600kg. Strojovna autovýtahu je umístěna 
ve 3.PP. Rozměry šachty jsou 3,7x6m.  
     Schodiště v budově jsou v 3.PP až 1.PP jednoramenné a v 1.NP až 5.NP 
dvouramenné. Všechna schodiště jsou monolitická železobetonová s tloušťkou ramen a 
podest 180mm. Schodiště je umístěno u východní stěny fasády v těsné blízkosti šachty 
osobního výtahu.  Beton schodišť je třídy C25/30 a výztuž B500B. 
 
Podlahové konstrukce 
 
     V 3.PP až 1.PP jsou podlahy tvořeny převážně betonovou mazaninou s tenkou 
vrstvou epoxidové stěrky. Na schodišti je keramická dlažba. 
     V 1.NP až 5.NP je ve veřejných prostorech navržena keramická dlažba. V bytových 
jednotkách je navržen v obytných místnostech vinyl a v koupelnách a na WC keramická 
dlažba. 
 
Izolace 
 
     Fasáda budovy je zateplena minerální izolací tloušťky minimálně 100mm. Mezi 
novostavbou a stávajícími budovami bude prostor vyplněn polystyrenem EPS. Zespodu 
je budova chráněna hydroizolační fólií proti tlakové vodě. Na ploché střeše se bude 
nacházet hydroizolační fólie a polystyrén EPS (podrobné skladby viz. výkresy 
novostavby). 
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Úpravy vnit řních povrchů 
 
     Vnitřní povrchy podzemních podlaží budou provedeny z pohledového betonu PB3. 
Betonové konstrukce v nadzemních podlažích budou opatřeny štukovou omítkou a 
cihelné zdi budou opatřeny vápennou omítkou. Omítky budou dále napenetrovány a 
natřeny bílou barvou. 
     Ve společenských prostorech a v zázemích jednotlivých bytů budou provedeny SDK 
podhledy. 
 
Úpravy vnějších povrchů 
 
     Fasáda budovy je v úrovni 1.NP opatřena kamenným obkladem. Arkýř ve 4.NP až 
5.NP bude obložen systémovým hliníkovým obkladem. Obvodová konstrukce v 5.NP 
bude opláštěna cortenovým plechem. Na zbylé plochy fasády bude použita probarvená 
omítka.  
 
1.7 PRŮZKUMY 
 
     Geologický průzkum prokázal, že je zemina tvořena na povrchu silně 
znehodnocenou zeminou se stavební sutí, poté přechází v hlinitopísčitou zeminu a 
štěrkopísek. Nakonec v hloubce 10m přechází hlína ve skalní horninu. 
 
Výsledky geologického průzkumu 
 
Hloubka (m)               Geologický popis 
 
0,0 - 1,2 Navážka tvořená zahliněným pískem, úlomky cihel a stavební 

suti, středně ulehlá 
1,2 - 2,5 Navážka tvořená tuhou hlínou, cihlami, betonem, sutí 
2,5 - 3,5  Hlína písčitá, místy silně tuhá, šedohnědá 
3,5 - 4,1  Hlína, místy se štěrkem, tuhá 
4,1 - 4,2  Písek zahliněný, středně ulehlý 
4,2 - 6,0  Štěrk zahliněný, místy písčitý, ulehlý 
6,0 - 6,9  Hlína tuhá 
6,9 - 8,3  Hlína měkká 
8,3 - 9,6  Štěrkopísek, slabě zahliněný, středně ulehlý 
9,6 - 10,0 Hlína se silně zvětralou horninou a následný přechod do skalní 

horniny 
 
Navrtaná úroveň hladiny podzemní vody – 8,3m 
Ustálená úroveň hladiny podzemní vody – 4,7m 
 
     Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je navržena celá podzemní obvodová 
část objektu z vodostavebního betonu. Ve stavební jámě bude zřízena jímka pro sběr 
vody a do doby vybetonování stropu nad 1.NP bude voda z jámy odčerpávána. Při 
radonovém průzkumu byl index radonového rizika stanoven jako nízký. 
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1.8 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
     Přípojky jednotné kanalizace, vodovodu, silnoproudu a parovodu budou vedeny pod 
zemí do ulice Kopečná, kde se napojí na stávající infrastrukturu. Dvě přípojky sítí 
elektronických komunikací budou vedeny také pod zemí. Jedna do ulice Kopečná a 
druhá do ulice Vodní, kde se opět napojí na stávající infrastrukturu. 
 
1.9 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
     Novostavba bytového domu se nachází mezi ulicemi Vodní a Kopečná. Obě tyto 
ulice jsou jednosměrné. Budova má vlastní parkovací místa navržena v podzemní části. 
Jedná se o 18 klasických stání a 3 stání pro osoby s omezeným pohybem. Vjezd do 
podzemní garáže je z ulice Vodní.  
     Vchod do budovy je navržen z obou zmíněných ulic. Z ulice Kopečná je dále vchod 
do dvou navržených prostorů pro obchody.  
 
Zdroj: 
 
[1]  IMOS BRNO a.s. Projektová dokumentace: Bytový dům Kopečná 9 Brno. Brno, 

2014. 
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2.1 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY  
 
     Novostavba bytového domu se nachází mezi jednosměrnými ulicemi Kopečná a 
Vodní ve středu města Brna. Adresa stavby je Kopečná 9 Brno. Dům disponuje třemi 
patry podzemních garáží. Automobily se uvnitř bytového domu pohybují ve vertikálním 
směru pomocí autovýtahu. Vjezd do garáží bytového domu je z ulice Vodní. Vchody do 
budovy jsou situované z obou ulic.  
     Na jednosměrnou ulici Vodní, ze které lze vjet do garáží novostavby, lze navázat 
z ulice Hybešové nebo Nádražní. Obě tyto ulice jsou vysoce frekventované a je po nich 
vedena hromadná městská doprava. Ulice Vodní ústí do obousměrné ulice Leithnerova.  
     Do středu Brna vede nespočet komunikací. Kolem Brna a do něj vede hlavní dálnice 
v ČR D1.  
 
2.2 DOPRAVA VYTĚŽENÉ ZEMINY 
 
Název firmy:   Moravostav Brno, a.s. 
Adresa:  Tyršova 310, Modřice, Brno-jih, 664 42, ČR 
Vzdálenost:  7,3km 
Doba dopravy: cca 10 minut 
Vozidlo:  nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
Rozměry vozidla: 9m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,2m (výška) 
 

 
Obr. 3 – Trasa převážení zeminy 

 
Automobil vyjede po jednosměrné ulici Kopečná ze staveniště, po 60m odbočí doleva 
na ulici Anenská a po dalších 110m odbočí doleva na ulici Leitnerova. 
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Obr. 4 – Cesta po Kopečné, Anenské a Leitnerově 

 
Za 190m opět doleva na ulici Hybešova.  
 

 
Obr. 5 – Cesta po Leitnerové a Hybešové 

 
Po 350m jízdy odbočí automobil doprava na světelné křižovatce na ulici Nové sady.  
 

 
Obr. 6 – Cesta po Hybešové a Nových Sadech 
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Po 650m odbočí doleva na ulici Poříčí a po 190m odbočí doprava na Heršpickou – 
silnice 52.  
 

 
Obr. 7 – Cesta po Nových Sadech, Poříčí a Heršpické 

 
Po 3,2 km sjede doprava a bude se držet Vídeňské 2,1km. Odtud odbočí doprava a po 
220m odbočí doleva na Tyršovu. Po 350m odbočí doprava a zde se nachází sídlo firmy 
Moravostav a.s., kde vyloží vytěženou zeminu.  
 

 
Obr. 8 – Cesta po Vídeňské a Tyršové 

 
     Až pojede prázdný nákladní automobil zpět na staveniště, tak pojede po ulici 
Kopečné v přikázaném směru jízdy. To znamená, že z Nových Sadů zatočí doleva na 
ulici Hybešovu a na první křižovatce odbočí doprava na Kopečnou. Bude pokračovat 
84m, poté odbočí doleva a po 180m je na staveništi. Tato cesta je graficky znázorněna u 
dopravy těžební mechanizace. 
     Na cestě ze staveniště do Moravostavu a.s. a zpět není v žádném místě snížené 
trolejové či tramvajové vedení, které je běžně ve výšce cca 4,5m. 
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2.3 DOPRAVA TĚŽEBNÍ MECHANIZACE 
 
Název firmy:   Imos Brno, a.s. 
Adresa:  Olomoucká 174, Brno, 627 00, ČR 
Vzdálenost:  5,1km 
Doba dopravy: cca 10 minut 
 
Přeprava minirypadla Catterpillar 308E2 CR SB 
 
Souprava:  tahač Mercedes-Benz Atego 813 s přívěsem NC2PNT-18 
Rozměry soupravy: cca 14m (délka) x 2,54m (šířka) x 3,52m (výška) 
 
Přeprava kolového rypadla Caterpillar M322D 
 
Vozidlo:   Rypadlo Caterpillar M322D 
Rozměry:  7,84m (délka) x 2,75m (šířka) x 4m (výška) 
 
     Kolové rypadlo Caterpillar M322D se dopraví od firmy Imos Brno a.s. po silniční 
komunikaci samo. Pásové minirypadlo Caterpillar 308E2 CR SB bude přepraveno na 
přívěsu NC2PNT-18 taženém tahačem Mercedes-Benz Atego 813. 
 

 
Obr. 9 – Trasa převážení těžební mechanizace 

 
Vozidla vyjedou po ulici Olomoucká (silnice 430) směrem na západ.  
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Obr. 10 – Cesta po Olomoucké 

 
Po 800m odbočí doleva na silnici 374 a pojedou 260m. Poté odbočí doprava na 
Černovickou a pojedou 500m.  
 

 
Obr. 11 – Cesta po Olomoucké, silnici 374 a Černovické 

 
Zahnou doleva na nájezd na Centrum/Výstaviště a po 300m se zařadí na silnici 42 
(Ostravská), kde budou pokračovat dalších 1,9km.  
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Obr. 12 – Cesta po Černovické a nájezd na silnici 42 

 
Poté odbočí doprava na Dornych.  
 

 
Obr. 13 – Cesta po silnici 42 a Dornych 

 
Po 450m odbočí doleva na Úzkou. Zde se nachází most pro pěší, jehož světlá výška je 
cca 5m. 
 

 
Obr. 14 – Cesta po ulicích Dornych a Úzké 
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Dalších 550m pojedou rovně a před křižovatkou ulic Úzké, Hybešové a Nových Sadů 
podjedou dva stejně vysoké mosty (4,2m).  
 

 
Obr. 15 – Most před křižovatkou Úzká - Hybešova 

 
Poté budou pokračovat přes křižovatku rovně na Hybešovu ulici. Po 83m odbočí 
doprava na Kopečnou a za dalších 84m odbočí doleva. Po 180m přijede na staveniště. 
 

 
Obr. 16 – Cesta po Hybešové a Kopečné 

 
     Na cestě z Imos Brno a.s. na staveniště není v žádném místě snížené trolejové či 
tramvajové vedení, které je běžně ve výšce cca 4,5m. 
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2.4 DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI 
 
Název firmy:   Stappa mix s.r.o. 
Adresa:  konec ulice Bidláky, Brno, 639 00, ČR 
Vzdálenost:  2,5km 
Doba dopravy: cca 6 minut 
Vozidlo: Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na podvozku 

MAN TGS L 8x4 
Rozměry vozidla: 9m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,85m (výška) 
 

 
Obr. 17 – Trasa autodomíchávače 

 
Autodomíchávač vyjede po ulici Bidláky směrem na sever. Pojede 550m, odbočí doleva 
a pojede dalších 180m. Odbočí doprava na ulici Heršpická (silnice 52) a bude z této 
ulice na staveniště pokračovat stejnou trasou jaká je popsaná u dopravy vytěžené 
zeminy. 
 

 
Obr. 18 – Cesta po Bidláky a Heršpické 

 
     Cesta ze staveniště je stejná jako u dopravy vytěžené zeminy až po ulici Heršpickou. 
Odtud je cesta stejná jako na staveniště. 
     Na cestě z betonárny na staveniště a zpět není v žádném místě snížené trolejové či 
tramvajové vedení, které je běžně ve výšce cca 4,5m. 
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2.5 DOPRAVA VÝZTUŽE 
 
Název firmy:   Armospol CZ s.r.o. 
Adresa:  Myslínova 1377/75, Brno, 612 00, ČR 
Vzdálenost:  7,1km 
Doba dopravy: cca 15 minut 
Vozidlo:  Nákladní automobil MAN 26.403 
Rozměry vozidla: 8,4m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,2m (výška) 
 

 
Obr. 19 – Trasa s výztuží 

 
Nákladní automobil se vydá na jihovýchod po ulici Myslínově. Po 1400m odbočí 
dvakrát doprava na Křižíkovu. 
 

 
Obr. 20 – Cesta po Myslínově a Křižíkově 

 
Po 280m odbočí doleva na nájezd na Olomouc/Centrum a za 170m se zařadí na silnici 
42. 
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Obr. 21 – Cesta po Křižíkově a silnici 42 

 
Po 550m pojede levým výjezdem na ulici Sportovní. 
 

 
Obr. 22 – Výjezd ze silnice 42 na ulici Sportovní 

 
Dalších 1000m pokračuje po Sportovní a potom odbočí doprava na Pionýrskou. 
 



24 

 

 
Obr. 23 – Cesta po Sportovní a Pionýrské 

 
Po 400m odbočí doleva na Štefánikovu. 
 

 
Obr. 24 – Cesta po Pionýrské a Štefánikové 

 
Potom 70m pokračuje rovně po Lidické, pojede dalších 800m a odbočí doprava na 
Moravské náměstí. 
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 Obr. 25 – Cesta po Lidické a Moravském náměstí 
  
Po 160m pokračuje po Žerotínově náměstí a za 280m odbočí doleva na Komenského 
náměstí. 
 

 
Obr. 26 – Cesta po Žerotínově náměstí a Komenského náměstí 

 
Po 220m pokračuje po Husové, za 900m odbočí doprava na Nádražní a po dalších 120m  
odbočí opět doprava na Hybešovu. 
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Obr. 27 – Cesta po Husové, Nádražní, Hybešově a Kopečné 

 
     Z Hybešové odbočí na první odbočce doprava na Kopečnou, na konci ulice odbočí 
doleva a po 100m se bude nacházet na staveništi. Cesta ze staveniště na ulici Hybešovu 
je stejná jako u dopravy vytěžené zeminy. Z Hybešové do armovny je cesta stejná jako 
z armovny na Hybešovu. 
     Na cestě z armovny na staveniště a zpět není v žádném místě snížené trolejové či 
tramvajové vedení, které je běžně ve výšce cca 4,5m. 
 
2.6 DOPRAVA JEŘÁBU MB 1043 
 
Název firmy:    Craneservice Brno s.r.o. 
Adresa:   Staré náměstí 303/33, 619 00, Brno - Přízřenice 
Vzdálenost:   7,6km 
Doba dopravy:  cca 12 minut 
Vozidla:  Vlastní vozy Craneservice:  
  8x tahač s návěsem s plachtou  

2x tahač s návěsem 12m bez bočnic  
1x autojeřáb Liebherr LTM 1100-4.2 

Předpokládané rozměry  
největší soupravy:   16m (délka) x 2,48m (šířka) x 4m (výška) 
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Obr. 28 – Trasa dopravy jeřábu 

 
     Souprava s komponenty stacionárního jeřábu MB 1043 vyjede z Craneservice Brno 
s.r.o. ze Starého náměstí 33, Brno směrem na severovýchod a po 40m odbočí doleva na 
Břeclavskou.  
 

 
Obr. 29 – Cesta z Craneservice Brno na Břeclavskou 

 
     Pojede 280m po Břeclavské a bude pokračovat rovně po Moravanské 1,3km. Poté 
zatočí doprava na silnici 15268. 
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Obr. 30 – Cesta po Moravanské a silnici 15268 

 
     Po 260m se souprava zařadí na souběžnou silnici 52 – Vídeňská. Po Vídeňské bude 
pokračovat 4,5km. Dostane se na křižovatku, kde odbočí doleva na Poříčí. Pojede 180m 
rovně a zatočí doprava na Nové Sady. 
 

 
Obr. 31 – Cesta po Heršpické, po Poříčí a po Nových Sadech 

 
     Po Nových Sadech pojede 560m a poté odbočí doleva na Hybešovu. Po 85m odbočí 
doprava na Kopečnou.  
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Obr. 32 – Cesta po Nových Sadech, po Hybešové a po Kopečné 

 
     Po 85m odbočí na křižovatce doleva a zůstane na Kopečné. Po 180m přijede na 
staveniště Kopečná 9. 
 

 
Obr. 33 – Cesta po Kopečné na staveniště 

 
     Trasa ze staveniště do Craneservice Brno bude obdobná jako cesta na staveniště. 
Cesta ze staveniště s komponenty stacionárního jeřábu je stejná jako trasa s vytěženou 
zeminou a od okamžiku, kdy se souprava dostane na Nové Sady je cesta totožná 
s cestou na staveniště, avšak v opačném směru.  
     Na cestě z Craneservice Brno na staveniště a zpět není v žádném místě snížené 
trolejové či tramvajové vedení, které je běžně ve výšce cca 4,5m. 
 
Zdroj: 
 
[3] Google: mapy. [online]. [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: 

http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll 
 
[4] Moravostav a.s.: Kontaktní informace. [online]. [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: 

http://www.moravostav.cz/kontakty/ 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
3.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Bytový dům Kopečná 9 Brno 
Charakter stavby:   Novostavba 
Město:     Brno 
Katastrální území:   Staré Brno 
Ulice:     Kopečná 9 
Parcela číslo:    1253 
 
3.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Stavebník (investor):   Statutární město Brno 
 
3.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Projektant:    P. P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00, Brno 
Architekt:    Ing. arch. Pavel Pekár 
 
3.1.4 Identifikační údaje dodavatele 
 
Stavební firma:   Imos Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00, Brno 
Zástupce stavební firmy:  Ing. Petr Hajduk 
 
3.1.5 Objemové a prostorové informace o stavbě 
 
Počet nadzemních podlaží:   5 
Počet podzemních podlaží:   3 
Zastavěná plocha:    425,5 m2 
Celková plocha všech podlaží:  2783,72 m2 
Objem nadzemní části budovy:  3266 m3 
Objem podzemní části budovy:  7373 m3 
Celkový objem budovy:   10 639 m3 
 
3.1.6 Obecná charakteristika 
 
     Novostavba je bytový dům v řadové zástavbě mezi ulicemi Vodní a Kopečná. Dům 
má pět nadzemních podlaží, ve kterých se nachází dvacet bytů doplněných dvěma 
obchody, a tři podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěna parkovací místa pro 
obyvatele domu. Nosný systém je železobetonový skeletový i stěnový doplněný 
keramickými tvárnicemi. Střecha je plochá, víceúrovňová a částečně zatravněná. Ve 
středu západní části objektu je navržen dvorek. 
 
3.1.7 Obecné informace o procesu 
 
     Tento předpis bude řešit zaměření novostavby Bytový dům Kopečná 9 Brno a 
výkopové práce. Výkopová jáma se bude nacházet pod celým půdorysem novostavby. 
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Jedná se o cca 473m2 plochy o hloubce od 7,3m do 9,1m. Ze tří stran je výkopová jáma 
zabezpečena stávajícími záporovými pilotovými stěnami a ze čtvrté strany je jáma 
chráněna stávající železobetonovou stěnou sousedního domu Bytový dům pod Petrovem 
A. Vytěžená zemina bude odvezena a uložena na skládce. Na ulici Vodní i Kopečná 
bude částečný zábor komunikací, avšak provoz nebude omezen. 
 
3.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
3.2.1 Převzetí staveniště 
 
     Staveniště bylo převzato od investora – statutární město Brno. O převzetí bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3.2.2 Připravenost staveniště 
 
     Na ulici Kopečná a Vodní je kolem staveniště vybudováno oplocení, které brání 
nepovolaným osobám ve vniknutí na staveniště. Výška oplocení je 2m. Na staveništi se 
nachází buňka pro uložení nářadí, šatny dělníků, sociální zařízení, kancelář mistra, 
kontejner na suť a odpadkové koše. V okolí stavební parcely jsou vyvrtány 2 
odvodňovací studny vystrojené betonovými skružemi s vnitřním průměrem 500mm a 
hloubkou 15m. Spodní část vrtů je osazena ocelovým břitem zabraňujícím vnikání kalu 
do vrtu a ústí vrtů je zakryto betonovými poklopy. Tyto práce provedla společnost 
Likol, s.r.o. 
 
3.2.3 Připravenost stavby 
 
     Jedná se o první etapu výstavby, tudíž nebyla dosud na stavbě provedena žádná 
práce. Po již zbourané stavbě, která stála na místě novostavby Bytový dům Kopečná 9 
Brno, zbyly v zemi masivní záporové stěny, které poslouží jako pažení stěn plánované 
výkopové jámy.  
 
3.3 MATERIÁLY 
 
3.3.1 Materiály 
 
Materiál Množství 

Dřevěné fošny na výrobu laviček 1000x200x20mm 13 kusů 

Hřebík kolářský 70mm x 2,8mm 1 kg 

Samořezný šroub do betonu FBS 10/5 S /SW18/ 25 kusů 

Provázek 200 metrů 

Pytel s vápnem 22kg 5 kusů 

Fošny na pažení jámy - tloušťka fošny: 2,5cm; šířka 
fošny: 20cm; délka fošny: 185cm 

120 kusů 
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HEB profil 240 S235JR 
 
Šířka příruby: 0,24m; výška průřezu: 0,24m; délka nosníku: 5m 
Počet nosníků: 12 kusů 
 

 
Obr. 34 – profil HEB 240 

 
3.3.2 Primární doprava 
 
     Vytěžená zemina bude ze staveniště odvážena nákladními automobily MAN TGA 
35.400 8x4 BB. Kolové rypadlo Caterpillar M322D přijede na staveniště samo po 
komunikaci. Pásové minirypadlo Caterpillar 308E2 CR SB bude přivezeno na přívěsu 
NC2PNT-18 vlečeném tahačem Mercedes-Benz Atego 813. 
 
3.3.3 Sekundární doprava 
 
     Většinu sekundární dopravy po staveništi obstará stacionární věžový jeřáb MB 1043. 
Dále mohou být použita stavební kolečka či ruční přesun pro drobný materiál. Pro 
případ nefunkčnosti jeřábu bude ve výkopové jámě neustále k dispozici hliníkový 
trojdílný žebřík s maximální délkou 9,32m. 
 
3.3.4 Skladování materiálu 
 
     Pro uskladnění dále použitelné zámkové dlažby získané rozebráním stávajícího 
chodníku v ulicích Kopečná a Vodní budou použity dřevěné palety 1,2x0,8m. Palety 
budou uloženy na zemině vedle staveništních buněk. Zámková dlažba na ně bude 
kladena do výšky maximálně 7 vrstev a každá vrstva bude převázaná se sousedními. 
Dlažba bude zakryta neprůhlednou plachtou a zatížena proti odnesení prudkým větrem. 
     Nosníky HEB 240 budou přivezeny na staveniště nákladním automobilem MAN 
26.403 s hydraulickou rukou. Budou složeny na stavební parcelu na zeminu a budou 
ihned zapracovány. Jejich skladování se tedy neuvažuje.  
     Fošny na pažení jámy budou uskladněny na skládce materiálu (viz. výkres 02). 
Budou položeny na zatravňovací dlažbu a budou zakryty plachtou zatíženou proti 
odnesení větrem. 
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3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
3.4.1 Pracovní podmínky procesu 
 
     Práce ve výškách 5 metrů nad zemí a víc nesmějí být prováděny při síle větru vyšší 
než 8m/s. Při větru o rychlosti 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách obecně. 
Pokud viditelnost v mlze klesne pod 30m, musí být práce na stavbě přerušeny. Okolní 
teplota daný technologický proces neovlivňuje. Jako ochrana proti podzemní vodě 
budou nepřetržitě v pohotovostním stavu nasazena 2 ponorná kalová čerpadla 
v odvodňovacích studních. V případě potřeby můžou být čerpadla použita pro 
odčerpávání vody ze stavební jámy. 
 
3.4.2 Obecné pracovní podmínky 
 
     Práce na novostavbě budou probíhat ve všední dny, výjimečně pak i o víkendech. 
Pracovní doba je nastavena od 7:00 do 17:00. Při teplotě vyšší než 35°C nebo nižší než -
10°C mají pracovníci nárok po hodině práce na 10 minutovou přestávku, aby se ohřáli 
v šatně či doplnili tekutiny. Před započetím vykonávání pracovních úkolů musí být 
dělníci detailně seznámeni se svými úkoly a musí být poučeni o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci.  
 
3.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
3.5.1 Osazení ponorných čerpadel 
 
     Do připravených odvodňovacích studní budou spuštěna na provazu ponorná kalová 
čerpadla KOPRO WQ 3-13-0,25 s plovákem. Horní konec provazu bude u skruže 
zajištěn, aby mohla být čerpadla později opět vytažena nahoru. Podzemní voda bude 
odváděna hadicí do veřejné kanalizace. Hadice budou v úseku, kde jsou vedeny na 
silniční komunikaci, vedeny v chráničce proti poničení. Čerpadla jsou vybavena 
plovákem, který indikuje vzestup vody a automaticky aktivuje odčerpávání vody. 
Čerpadla budou na staveništi přítomna do doby zabetonování stropu nad 1.NP. 
 
3.5.2 Vyměření výškového bodu 
 
     Geodet vyměří výšku -1,000m shodnou s výkresovou dokumentací a zaznačí rysku 
nesmývatelnou fixou či sprejem na boční stěnu stávající budovy Bytový dům Pod 
Petrovem A, která se nachází západně od stavební parcely. K rysce bude připsána tato 
hodnota: -1,000m. Stávající stěna bude později přiléhat k obvodové stěně novostavby, 
proto nebude její kosmetické znehodnocení později vadit. Obvod stavební jámy se 
nachází mezi dvěma stávajícími bytovými domy a chodníky ulic Kopečná a Vodní. 
Poloha základů bude vytyčena v pozdější fázi výkopových prací.  
 
3.5.3 Pažení jámy vibračním beranidlem 
 
     Na základě statického posudku a výkresu pažení bude provedeno pažení stavební 
jámy. Předpokládaná výška pažené stěny je 2,62m. Na kolové rypadlo Caterpillar 
M322D bude místo těžební lopaty připevněno vibrační beranidlo Movax SP50F-2. 
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Beranidlo pomocí rypadla uchopí první nosník HEB 240 délky 5m v jeho středu 
bočními kleštěmi beranidla a zavibruje jej do půlky do zeminy v prvním vyměřeném 
bodu.  
 

 
Obr. 35 – Postup vibrování nosníků 

 
     Nosník bude zavibrován ve svislé poloze. K tomu může dopomoci možnost náklonu 
vibračního beranidla. U vibrování bude přítomen další dělník, který bude posunky 
rukou navigovat obsluhu rypadla ke srovnání zaráženého nosníku. Po zavibrování 
poloviny nosníku bude přemístěn úchop kleštěmi beranidla. Spodní kleště beranidla 
uchopí nosník na jeho vrcholu a beranidlo zavibruje nosník po celé jeho délce do 
zeminy. Tímto způsobem budou na svá místa zavibrovány všechny nosníky po celé 
délce severní stěny výkopové jámy. Nosníky jsou od sebe odsazeny 1,9m na osu 
stojiny. 
     Pokud bude statický posudek pažící stěny požadovat kotvení stěny do zeminy 
pomocí mikropilot, bude k tomuto účelu použito stejných metod a nástrojů, jako u 
provádění mikropilot v následujícím technologickém předpisu. Na rypadlo Catterpillar 
M322D bude nasazena vrtací souprava Morath HBL 70 (viz. kapitola 4.7.1 Stroje). 
Podle návrhu pažící stěny budou zavrtány kotevní tyče MAI SDA R 51 L a zároveň 
budou injektovány cementovou suspenzí. Při návrhu mikropilot je nutné věnovat 
pozornost vedení veřejné infrastruktury. Hlavy mikropilot budou poté připevněny 
pomocí ploché podložky 200x200x30 a šestihranné matice (obojí součástí vybavení 
kotevních tyčí) k U profilům 200 S235JR, které jsou příčně osazeny na stěně z HEB 
profilů. Každý profil HEB musí být podepřen alespoň jedním U profilem, který je 
k zemině přitahován mikropilotami.  
 
3.5.4 Výkop stavební jámy  
 
     Po demolici bytového domu, který stál na místě novostavby Bytový dům Kopečná 9 
Brno, zbylo na stavební parcele mnoho suti, která bude před a v průběhu odkopávání 
zeminy vybírána ručně a odnášena do kontejneru na stavební suť, který se nachází na 
staveništi. V případě potřeby bude kontejner odvezen nákladním vozidlem Avia ze 
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staveniště do sběrného dvora stavební suti v Brně a bude nahrazen prázdným 
kontejnerem.  
     Mistr z projektové dokumentace vyměří části chodníků na ulici Kopečná a Vodní, 
které jsou předurčeny k rozebrání. Tyto chodníky přímo sousedí se stavební parcelou a 
jejich délka určená k přestavbě je stejná jako příslušná délka štítu novostavby. 
Chodníky budou rozebrány po celé jejich šířce a to ručně. Tyto chodníky jsou ze 
zámkové dlažby a podle projektové dokumentace budou i nové chodníky ze zámkové 
dlažby, proto budou znovu použitelné dlažební kostky uchovány na staveništi na 
dřevěných paletách vedle stavebních buněk. Kostky, které jsou znehodnoceny, budou 
odhozeny do kontejneru na stavební suť. 
     Poté bude na kolové rypadlo Caterpillar M322D nasazena místo vibračního beranidla 
výkopová lopata. Rypadlo bude hloubit stavební jámu od jižní strany stavební parcely 
(ulice Vodní) k severní straně (ulice Kopečná) podle nákresu. Stavební parcela je 
v mírném svahu a rypadlo vyhloubí jámu po částech do hloubky 4,5m od úrovně terénu. 
Čísla označují postupné hloubení jámy a oranžové čáry značí dočasné svahování, které 
platí, dokud se rypadlo nepřesune na další pozici. 
 

 
Obr. 36 – Postup rypadla M322D při hloubení výkopové jámy  

 
     Zemina bude nakládána rypadlem na nákladní automobily MAN TGA 35.400 8x4 
BB, které se budou na staveništi střídat. Nákladní automobily budou přijíždět po 
jednosměrné ulici Kopečná ve směru jízdy na staveniště, zacouvají k rypadlu a po 
naložení zeminou budou pokračovat ve směru jízdy opět po Kopečné ulici. Zemina 
bude odvezena do recyklačního střediska Moravostav a.s.  
     Po odhalení každého jednoho metru pilotových stěn a ŽB stěny Bytového domu Pod 
Petrovem A, přeruší rypadlo práci a dělníci očistí tyto stěny důkladně od zeminy. Po 
očištění stěn dělníci vyvrtají v železobetonových záporových stěnách otvory hluboké 
7cm pro kotevní šrouby do betonu. V žádném případě se nesmí vrtat do západní 
železobetonové stěny sousedního bytového domu. Otvory se budou vrtat v síti max. 
2,7m (na délku) x 1,7m (na výšku). Vrtat se začne ve výšce 30cm od hlav pilot a 30 cm 
od rohů. Tyto práce budou probíhat až na dno stavební jámy. Všechny vyvrtané otvory 
se musí nacházet na vrcholu oblouků pilotových stěn (tzn. co nejblíže do středu 
výkopové jámy). Na kotevní šrouby budou později (v dalším technologickém předpisu) 
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vázacím drátem přivázány kari sítě. Každá kari síť (3m x 2m) bude viset na čtyřech 
šroubech. 
     Rypadlo bude hloubit jámu tak, aby nevznikal větší sklon terénu než 45°, aby se 
dělníci mohli dostat na dno jámy pěšky, a aby nedošlo k sesuvům půdy. Severní stěna 
při ulici Kopečná bude očištěna dodatečně později. Až se rypadlo dostane k severní 
stěně, tak se zapatkuje na místě rozebraného chodníku ulice Kopečná a dělníci pomocí 
lopat odkryjí horní část záporové stěny z HEB 240 profilů, která se půdorysně nachází 
mezi chodníkem a masivními pilotovými stěnami. Rypadlo odkope zeminu kolem 
záporové stěny z HEB nosníků a dělníci do ní budou postupně vkládat fošny délky 
1,85m. Prostor vzniklý mezi pažinami (fošnami) a stěnou výkopu musí být po osazení 
pažin okamžitě zasypán zeminou za pažení, aby nedošlo k poklesu nebo sesunutí 
výkopu. To by mohlo způsobit poškození vozovky nebo okolních budov.  
     Je kladen důraz na to, aby po skončení práce Caterpillaru M322D bylo dno jámy co 
nejlépe zarovnané do roviny, aby se na něm mohlo pohybovat menší pásové 
minirypadlo Caterpillar 308E2 CR SB. Po odkopání pažící stěny z HEB profilů musí 
být okolo stavební jámy sestaven plot PN2 zapůjčený z Johnny Servis.  Plot bude 
sestaven 0,5m od okraje jámy. 
 
3.5.5 Změna podoby zařízení staveniště a druhá část výkopu 
 
     V této fázi již nebude kolové rypadlo M322D potřeba a bude ve středisku 
mechanizace firmy Imos Brno a.s. vyměněno za pásové rypadlo Caterpillar 308E2 CR 
SB vybavené lžící 0,35m3. Zároveň bude na staveniště dopraven a sestaven věžový 
jeřáb MB 1043 firmou Craneservice Brno, s.r.o. Informace o sestavení jeřábu jsou 
podrobně popsány v kapitole 6.6 Sestavení jeřábu. Severní část (v oblasti staveništních 
buněk) bude rozšířena a upravena podle výkresu 03 Zařízení staveniště. Změněna bude i 
střední část zařízení staveniště, kde bude kolem stacionárního jeřábu sestaven natěsno 
trapézový plot a bude zabrána velká část silnice na ulici Kopečné.  
     Dělník a řidič rypadla budou spuštěni na dno jámy v revizní kleci zavěšené na 
věžovém jeřábu. Poté bude spuštěno na dno jámy na vahadlovém závěsu pásové 
minirypadlo pomocí jeřábu. Při manipulaci se zavěšeným minirypadlem musí jeřábník 
dbát na to, aby nepoškodilo břemenem okolní zástavbu. Rameno jeřábu bylo zvoleno 38 
metrů dlouhé, tudíž z diagramu únosnosti jeřábu vyplývá, že s břemenem o váze 8,4 
tuny (váha pásového minirypadla) je dovoleno manipulovat do vyložení nejvíce 19 
metrů od osy jeřábu. Než začne minirypadlo pracovat, tak dělník očistí severní 
pilotovou stěnu od zeminy pomocí stavební lžíce ze žebříku opřeného o tuto stěnu. 
     Minirypadlo 308E2 CR SB bude postupně shrnovat zeminu po vrstvách o tloušťce 
maximálně 20 cm, aby se mohlo v jámě přemisťovat. Rypadlo bude zeminu shrnovat 
směrem k severní části výkopu. Na hák věžového jeřábu bude zavěšen čelisťový drapák 
MCD 11-1600, který bude přemisťovat vytěženou zeminu z jámy na korby nákladních 
automobilů MAN TGA 35.400 8x4 BB. Nákladní automobily budou při nakládání stát 
před věžovým jeřábem v dosahu drapáku viz. obrázek níže. Minirypadlo bude 
vytěženou zeminu vršit na hromady kdekoliv v dosahu drapáku na jeřábu (viz. 
vyšrafovaná část obrázku). 
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Obr. 37 – Poloha nákladního automobilu a místo pro hromádky vytěžené zeminy  

 
     Při pohybu s drapákem musí dávat jeřábník pozor, aby nedošlo ke kolizi se stávající 
zástavbou či mechanizací. I prázdný drapák je považovaný za zavěšené břemeno, takže 
s ním nesmí být manipulováno v zakázaném prostoru manipulace s břemenem (viz. 
výkres 03 Zařízení staveniště). Pracovníci nesmí chodit pod zavěšené břemeno. Dělník 
na dně jámy bude postupně očišťovat stěny jámy od zeminy pomocí lopaty či stavební 
lžíce. Jeřábník, vazač břemen a mistr budou neustále ve spojení pomocí vysílaček. 10 
metrů je minimální dosah jeřábu a 23m je maximální dovolené vyložení drapáku plného 
zeminy. 
 
3.5.6 Vyměření polohopisných bodů a výkop rýh 
 
     Po dosažení požadované hloubky -10,55m bude dno zarovnáno do roviny a geodet 
vyměří šest polohopisných bodů obvodové konstrukce (šest vnějších rohů 
železobetonové obvodové stěny). Vyměřené body vyznačí geodet kolíky zapíchnutými 
do země. Tyto body budou dále vyneseny na lavičky pomocí hřebíků, které budou 
přivrtány samořeznými šrouby do betonu k záporovým pilotovým stěnám dle obrázku. 
Po zkontrolování mistrem, zda jsou lavičky správně provedeny, mohou být kolíky 
odstraněny. Lavičky budou ode dna jámy ve výšce 1,2m a minimálně na dvou lavičkách 
bude vynesený a označený výškový bod. Hřebíky na lavičkách budou označené, aby 
bylo jasné, které hřebíky se mají mezi sebou spojit provázky (např. jim mohou být 
přidělena čísla značící příslušný geodetický bod). 
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Obr. 38 – Rozmístění laviček ve stavební jámě  

 
     Z laviček budou vyměřeny obrysy liniových základů širokých 500mm nacházejících 
se po obvodu výkopové jámy. Obrysy budou stabilizovány pomocí vápna. V rámci 
vyznačených základů vykope pásové minirypadlo rýhy pro tyto základy. Dno rýhy bude 
v hloubce -10,75m. 
 
3.5.7 Kapacity a nosnosti 
 
     Maximální kapacita drapáku je 1,4m3 a nosnost 8,5 tun. Při úvaze, že 1m3 nakypřené 
zeminy váží 1700kg, může být drapák plně naložen, jelikož 1,4m3 zeminy váží 2,38 
tuny. Váha plně naloženého drapáku je 6,78 tuny. Jeřáb je schopen s takovým 
břemenem manipulovat při vyložení o délce 23m. Minimální dosah jeřábu je 10m. 
     Kapacita korby nákladního automobilu MAN TGA 35.400 8x4 BB je 19,5m3 a jeho 
nosnost je 17,7 tuny. Korba může být naplněna maximálně 10,41m3 zeminy, aby nebyla 
překročena nosnost automobilu. To znamená, že nejvyšší bod naložené zeminy na korbě 
nákladního automobilu bude minimálně 56cm od horní hrany korby, aby nebylo 
překročeno plnění. 
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
     Každý pracovník musí mít platný průkaz nebo oprávnění pro vykonávání příslušných 
prací. To jsou profesní, řidičské, jeřábnické, svářečské průkazy a podobně. 
 
Pracovní četa a kvalifikace 
 
Profese Počet pracovníků Kvalifikace 

Mistr 1 Vzdělání, proškolení 

Jeřábník 1 Řidičský průkaz, jeřábnický průkaz, 
proškolení 

Vazač břemen 1 Vazačský průkaz, proškolení 

Geodet 1 Vzdělání, proškolení 

Strojník rypadla  1 Řidičský průkaz, profesní průkaz, 
proškolení 

Dělník 2 Proškolení 
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3.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
3.7.1 Stroje 
 
Kolové rypadlo Caterpillar M322D 
 

 
Obr. 39 – Rypadlo Caterpillar M322D 

 
Technické parametry:  
 
Výkon motoru:     123kW 
Maximální hloubkový dosah:   6,68m 
Maximální dosah:    10,39m 
Objem lopaty:     0,44 – 1,57 m3 
Hmotnost:     22,5t 
Rozměry pro jízdu po komunikacích: 7,84m (délka) x 2,75m (šířka) x 4m (výška) 
Šířka po zapatkování:    3,96m 
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Dosah rypadla Caterpillar M322D 
 

 
Obr. 40 – Dosah rypadla Caterpillar M322D 
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Vibra ční beranidlo Movax SP50F-2 
 

 
Obr. 41 – Vibrační beranidlo 

 
Technické parametry:  
 
Hmotnost:      2329 kg 
Váhová třída bagru:    22 – 25 tun 
Počet úderů za minutu:   3000 
Otoč / úhel náklonu:    360° / 30° 
Minimální velikost úchopu:   H240 
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Pásové rypadlo Caterpillar 308E2 CR SB 
 

 
Obr. 42 – Rypadlo Caterpillar 308E2 CR SB 

 
Technické parametry: 
 
Výkon motoru:     48,5kW 
Maximální hloubkový dosah:   4,7m 
Maximální dosah:    7,5m 
Objem lopaty:     0,10 – 0,35 m3 
Hmotnost:     8,4t 
 
Dosah a přepravní rozměry rypadla 
 

 
Obr. 43 – Dosah a přepravní rozměry rypadla  
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Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
 

 
Obr. 44 – Nákladní automobil 

 
Technické parametry: 
 
Rozměry:     9m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,2m (výška) 
Rozměry korby:    6,5m (délka) x 2,5m (šířka) x 1,2m (výška) 
Hmotnost:      14300kg 
Nosnost:     17700kg 
Výkon:      294kW 
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Věžový jeřáb MB 1043 s ramenem 38m a výškou 48m 
 

 
Obr. 45 – Věžový jeřáb MB 1043 

 
Technické parametry:  
 
Rozpětí základny na patkách:   6 x 6 m 
Zvolené rameno:     38 m 
Výška jeřábu:     48 m 
 
     Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného uzamykatelným vypínačem ve 
vypnuté poloze jištěného jističem 180A s vypínací charakteristikou „D“. 
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Tahač Mercedes-Benz Atego 813 
 

 
Obr. 46 – Tahač Mercedes-Benz Atego 813 

 
Technické parametry:  
 
Hmotnost:      4425 kg 
Užitečná hmotnost:    3065 kg 
Počet náprav:     2 
 
Přívěs NC2PNT-18 
 

 
Obr. 47 – Přívěs NC2PNT-18 

 
 



49 

 

Technické parametry:  
 
Užitková hmotnost:    14500 kg 
Hmotnost:     4500 kg 
Rozměry:     6,98m (délka) x 2,54m (šířka) 
Rozměry ložné plochy:   5,46m (délka) x 2,54m (šířka) 
Výška ložné plochy od země:  0,97m 
Počet náprav:     2 
Rozměr nájezdových ramp:   1,7m x 0,7m 
Délka zadního zkosení:   1,52m 
 
Nákladní automobil MAN 26.403 s hydraulickou rukou 
 
     Nákladní automobil je podrobně popsán v druhém technologickém předpisu 
v kapitole 4.7.1 Stroje. 
 
3.7.2 Nářadí a pomůcky 
 
Závěsná revizní klec ZKR 303/0,8 
 
Rozměry závěsné revizní klece jsou 0,8m (šířka) x 0,8m (délka). Do klece se vejdou 
maximálně 2 osoby. 
 

 
Obr. 48 – Závěsná revizní klec 
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Motorový čelisťový drapák MCD 11 – 1600 
 

 
Obr. 49 – Čelisťový drapák 

 
Technické parametry: 
 
Objem:    1,4m3 
Nosnost:    8,5 tuny 
Hmotnost:    4407kg 
Příkon:    18,5kW 
Rozměry s rozevřenými čelistmi: 2,555m (výška) x 2,358m (délka) x 1,6m (šířka) 
Typ přípojky:    400V 
 
Kontejner na suť 
 
     Kontejner bude odvážen nákladním autem Avia do sběrny stavební suti dle potřeby. 
Kapacita kontejneru je 3m3/ 3tuny. 
 

 
Obr. 50 – Kontejner na suť 

 
Další nářadí 
 
     Ve skladovacím kontejneru se bude nacházet tradiční stavební nářadí, jako jsou 
lopaty, krumpáč, stavební kolečka, lžíce, kladiva, vrtačky, prodlužovací kabely (20m a 
víc) a další nářadí. Ve stavební jámě bude k dispozici hliníkový trojdílný žebřík max. 
délky 9,32m. 
 
3.7.3 Pomůcky BOZP 
 
     Pracovníci jsou povinni používat při práci ochranné pomůcky, aby se 
minimalizovaly újmy na zdraví při pracovních úrazech. Mezi tyto pomůcky se řadí 
reflexní vesty, přilby, ochranná obuv, respirátory (do prašného prostředí), ochranné 
brýle a oděv, rukavice. V mistrově kanceláři a v šatně pro dělníky budou umístěny 
lékárničky.  
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Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prověřil

Kontrolu 
převzal

1 Kontrola dokumentcí
Kontrola PD, nakládání s 

odpady, ochrana životního 
prostředí

PD, smlouva o dílo
Stavbyvedoucí, 

mistr, TDI
Jednorázově Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

2
Kontrola veřejných sítí na 

staveništi
Kontrola tras inženýrských 

sítí
PD

Stavbyvedoucí, TDI 
a geodet

Jednorázově Vizuálně, měřením
Protokol, 

zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

3
Kontrola 

ohraničení a označení 
staveniště

Kontrola oplocení 
staveniště

Technologický předpis Stavbyvedoucí a TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do stavebního deníku
Jméno:
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Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

4 Kontrola geodetických bodů
Kontrola shody 

geodetických bodů s 
projektovou dokumentací

PD
Stavbyvedoucí, 
mistr a geodet

Jednorázově Vizuálně
Protokol, 

zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

5 Klimatické podmínky Klimatické podmínky Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

6 Skladování materiálu
Kontrola způsobu 

skladování materiálu
Technologický 

předpis
Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

7 Technický stav strojů
Kontrola technického stavu 

strojů a náčiní
Technické listy, 378/2001 

Sb.
Mistr, strojník Průběžně Vizuálně

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

8
Zabezpečení strojů při 

přerušení práce

Uskladnění náčiní a 
kontrola jeřábu na konci 

směny

Technologický předpis, 
výkres zařízení staveniště

Mistr Průběžně Vizuálně
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

9 Odvodnění výkopové jámy
Odčerpávání vody ze 

sběrných studní
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

10
Kontrola zabezpečení 

výkopu proti pádu
Ochranné zábradlí Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

11
Kontrola vyvrtaných otvorů 

pro šrouby do betonu
Kontrola vyvrtaných otvorů Technologický předpis Mistr Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

12
Kontrola čistoty stávajících 

(pažících) stěn

Kontrola očištění 
stávajících pažících 

konstrukcí
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

13 Kontrola pažení Kontrola pažící stěny
Technologický předpis, 

návrh pažení
Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

14
Kontrola geometrické 

přesnosti
Přesnost provedení 

výkopové jámy
PD, ČSN 73 0205

Stavbyvedoucí, TDI a 
mistr

Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

15
Kontrola čistoty 
základových spar

Kontrola čistoty spar Technologický předpis
Stavbyvedoucí, TDI 

a mistr
Jednorázově Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
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Podpis:

3.8.1 Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace, TDI - technický dozor investora
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3.8.2 Podrobný popis 
 
Vstupní kontroly 
 
1) Kontrola dokumentací 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Projektová dokumentace musí být správně provedená a úplná. Dokumentace 
k výkopovým pracím bude podrobně prostudována před započetím těžení zeminy. 
Projektová dokumentace bude v průběhu stavby doplněna o všechny změny, které při 
realizaci stavby nastávají.  
 
2) Kontrola veřejných sítí na staveništi 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDI a geodet 
 
     Podle technické dokumentace bude zkontrolováno, zda pod stavbou procházejí 
některé inženýrské sítě, kterým je potřeba se vyhnout nebo zajistit jejich přeložení.  
 
3) Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí a TDI 
 
     Zhotovitel vybuduje kolem stavby oplocení kolem pozemku staveniště dle vyhlášky 
č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení pozemku ve výšce 1,8m. Oplocení musí 
mít všechny vstupy a vjezdy na staveniště označeny zákazy vjezdu a zákazy vstupu 
nepovolaným osobám. 
 
4) Kontrola geodetických bodů a jejich přenesení na lavičky 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDI, geodet 
 
     Předtím, než budou odstraněny kolíky značící polohopisné body budovy vytyčené 
geodetem, mistr překontroluje shodu vytyčení těchto bodů s projektovou dokumentací a 
správnost vynesení bodů na lavičky. Dále mistr zkontroluje shodu vyneseného 
výškového bodu s projektovou dokumentací. 
 
Mezioperační kontroly 
 
5) Klimatické podmínky 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Každý den mistr zaznamenává stav klimatických podmínek. V průběhu dne se 
zaznamenají teploty v 7:00, 13:00 a 21:00 a určí se z nich průměrná denní teplota. Tato 
teplota se zapíše do stavebního deníku. 
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     S viditelností menší než 30m musí být přerušeny práce na stavbě. Při rychlosti větru 
nad 8m/s musí být přerušeny práce ve výškách 5m nad zemí a více. Při rychlosti větru 
nad 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách vůbec. I tyto klimatické podmínky se 
denně zaznamenávají do stavebního deníku. 
 
6) Skladování materiálu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Zámková dlažba bude uložena na dřevěných paletách 1,2x0,8m. Palety budou 
uloženy na zemině vedle staveništních buněk. Zámková dlažba na ně bude kladena do 
výšky maximálně 7 vrstev a každá vrstva bude převázaná se sousedními. Dlažba bude 
zakryta neprůhlednou plachtou a zatížena proti odnesení prudkým větrem.  
     Fošny na pažení jámy budou uskladněny na skládce materiálu (viz. výkres 02). 
Budou položeny na zatravňovací dlažbu a budou zakryty plachtou zatíženou proti 
odnesení větrem. 
 
7) Technický stav strojů 
 
Kontrolu provádí: mistr a strojník 
 
     Musí být průběžně kontrolován technický stav strojů používaných na stavbě. 
Strojník musí kontrolovat stav provozních kapalin, ošetřovat pohyblivé části 
promazáním, kontrolovat celistvost ocelových lan, funkčnost výstražných signálů, zda 
stroje neprobíjí, atd. Mistr průběžně kontroluje zapatkování jeřábu. 
 
8) Zabezpečení strojů při přerušení práce 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Stroje musí být na konci směny vypnuty, očištěny a uloženy na svá místa. Věžový 
jeřáb bude mít po směně rameno nad výkopovou jámou bez zavěšeného břemene. 
Minirypadlo 308E2 CR SB bude uzamčeno a zaparkováno ve výkopové jámě s lopatou 
opřenou o dno jámy. Kolové rypadlo Caterpillar M322D bude zaparkováno a uzamčeno 
na vyhrazeném místě a bude mít pod motorem vaničku pro odchyt unikajících kapalin 
z motoru. 
 
9) Odvodnění výkopové jámy 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Snižování hladiny podzemní vody je zajištěno dvěma sběrnými studnami 
s ponornými kalovými čerpadly. Mistr bude minimálně jednou týdně kontrolovat, zda je 
voda ze studní odčerpávána do veřejné kanalizace a hladina vody ve studních se 
nezvyšuje. Zároveň mistr zkontroluje každý den, zda se na dně výkopové jámy nesbírá 
voda (například vlivem vytrvalých dešťů). V takovém případě je možné na dobu ne 
delší než několik hodin použít kalová čerpadla ze sběrných studní pro odčerpání této 
vody z jámy do veřejné kanalizace. 
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10) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Jáma musí být opatřena ochranným zábradlím ze všech stran, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, či předmětů dovnitř stavební jámy. Zábradlí musí mít horní madlo ve výšce 
1,1m. Z jižní strany je jáma přímo chráněna před vstupem osob z ulice Vodní plným 
trapézovým plotem NPV3 vysokým 2m, ze západní a východní strany není vstup do 
jámy možný. Ze severní strany je jáma chráněna drátěným plotem PN2 vysokým 1,12m. 
Mistr průběžně kontroluje, zda jsou ploty celistvé a bez výrazného poškození, které by 
omezovalo jejich funkci. 
 
11) Kontrola vyvrtaných otvorů pro šrouby do betonu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Bude průběžně prováděna namátková kontrola vyvrtaných děr do železobetonových 
pilotových stěn (příprava pro uchycení kari sítí v další etapě). Díry budou hluboké 7cm 
s odchylkou ±1cm. Budou prováděny v poli 2,7m (na délku) x 1,7m (na výšku) ve výšce 
30cm od hlav pilot a 30 cm od okrajů stěn. Odchylka ve vertikálním směru je přípustná 
±5cm. Odchylka v horizontálním směru je přípustná +5cm a -90cm. 
 
12) Kontrola čistoty stávajících (pažících) stěn 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     V průběhu vykopávání stavební jámy bude mistr kontrolovat čistotu stávajících 
pažících stěn. Stěny musí být zbaveny veškeré přilepené zeminy a dalších nečistot.  
 
13) Kontrola pažení 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Mistr bude kontrolovat průběh provádění pažení a výslednou pažící stěnu z HEB 240 
nosníků. Je nutné zkontrolovat, zda za fošnami pažení nejsou volná místa bez zeminy. 
V takovýchto místech by mohlo dojít k poklesu zeminy a tím by mohla být narušena 
stabilita okolních budov či komunikací. Tato volná místa je nutné opět zaplnit zeminou. 
Zároveň bude kontrolován technický stav pažení. Pažící stěna by se půdorysně měla 
nacházet 50cm za vnější hranou severní stávající pilotové stěny. Odchylka je možná 
±10cm.  
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Výstupní kontroly 
 
14) Kontrola geometrické přesnosti 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Je nutné zkontrolovat, zda byla stavební jáma provedena ve shodě s projektovou 
dokumentací. Stěny stavební jámy jsou dány železobetonovými pilotovými stěnami. 
Stěny rýh musí být vykonány s přesností mezních odchylek ±50mm od projektovaného 
tvaru a zároveň nesmí být zúženy oproti PD o víc než 30mm. Dodržení rovinatosti se 
kontroluje třímetrovou latí. Dno rýh musí být provedeno s přesností mezních odchylek 
±40mm od projektovaného tvaru. Dno stavební jámy bude kontrolováno až v dalším 
technologickém předpisu.  
 
15) Kontrola čistoty základových spar 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Spáry musí být řádně očištěny, tj. neobsahují hroudy hlíny, jiné předměty, nejsou 
blátité, zvodnatělé nebo zamrzlé. 
 
3.8.3 Použité normy 
 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Účinnost: 
březen 2010 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
Účinnost: duben 1995 
 
3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
 
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Účinnost: leden 2007 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost: květen 2006 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost: prosinec 2006 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost: srpen 
2005 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení. Účinnost: leden 2003 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Účinnost: leden 2005 
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3.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
     Ochrana životního prostředí je nezbytnou součástí výstavby takto velkého komplexu 
a je třeba na ni myslet dopředu. V postupu stavby je nutné zamezit úniku nebezpečných 
či škodlivých látek do půdy a veřejné kanalizace. Rovněž je třeba minimalizovat škody 
na přírodě napáchané strojovou sestavou. 
     Vzniklé odpadní prvky je nutné třídit a následně uložit na k tomu určených 
skládkách. Proto se po dobu realizace stavby bude na staveništi nacházet několik nádob 
určených k třídění odpadu. Ve fázi zemních prací to budou pouze tři nádoby a to na 
komunální odpad, na stavební suť a na plast. Více o těchto nádobách v části Návrh 
zařízení staveniště. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady předány 
osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Dělení odpadu: 
 
17 01 01 Beton – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 02 Cihly – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
20 03 01 Směsný komunální odpad – odvoz na skládku 
 
Prašnost a hlučnost – v případě nutnosti bude prašnost vyvolaná zemními pracemi 
zmírněna na minimum kropením zeminy vodou z hadice. Hlučnost je minimalizována 
zvukovou bariérou v podobě plného trapézového plotu.  
 
Vyhlášky a zákony, které je nutno dodržovat:  
 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Účinnost: leden 2002 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Účinnost: leden 2002 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Bytový dům Kopečná 9 Brno 
Charakter stavby:   Novostavba 
Město:     Brno 
Katastrální území:   Staré Brno 
Ulice:     Kopečná 9 
Parcela číslo:    1253 
 
4.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Stavebník (investor):   Statutární město Brno 
 
4.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Projektant:    P. P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00, Brno 
Architekt:    Ing. arch. Pavel Pekár 
 
4.1.4 Identifikační údaje dodavatele 
 
Stavební firma:   Imos Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00, Brno 
Zástupce stavební firmy:  Ing. Petr Hajduk 
 
4.1.5 Objemové a prostorové informace o stavbě 
 
Počet nadzemních podlaží:   5 
Počet podzemních podlaží:   3 
Zastavěná plocha:    425,5 m2 
Celková plocha všech podlaží:  2783,72 m2 
Objem nadzemní části budovy:  3266 m3 
Objem podzemní části budovy:  7373 m3 
Celkový objem budovy:   10 639 m3 
 
4.1.6 Obecná charakteristika 
 
     Novostavba je bytový dům v řadové zástavbě mezi ulicemi Vodní a Kopečná. Dům 
má pět nadzemních podlaží, ve kterých se nachází dvacet bytů doplněných dvěma 
obchody, a tři podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěna parkovací místa pro 
obyvatele domu. Nosný systém je železobetonový skeletový i stěnový doplněný 
keramickými tvárnicemi. Střecha je plochá, víceúrovňová a částečně zatravněná. Ve 
středu západní části objektu je navržen dvorek. 
 
4.1.7 Obecné informace o procesu 
 
     Ve stavební jámě budou provedeny mikropiloty, na kterých bude vybetonován 
monolitický liniový základ. V jámě budou vykopány další dvě menší jámy, které budou 
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později sloužit jako dno autovýtahu a osobního výtahu. V těchto jámách budou 
provedeny stejné mikropiloty, které budou vynášet stejný monolitický základ. Na dně 
stavební jámy i dnech dvou menších jam bude proveden podkladní beton s kari sítí. Na 
stěnách těchto menších jam budou zbudovány železobetonové stěny široké 150mm. 
Stejnou šířku má i podkladní beton na dně jam. Na stěny hlavní výkopové jámy 
(vyjímaje železobetonovou stěnu přiléhajícího bytového domu ze západu) bude 
nastříkán torkretovacím strojem beton, tak aby byly monolitické záporové stěny 
zarovnány.  
 
4.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
4.2.1 Převzetí staveniště 
 
     Práce bude provádět stejná firma, jako předešlé práce. K předání staveniště 
nedochází. 
 
4.2.2 Připravenost staveniště 
 
     Na ulici Kopečná a Vodní je kolem staveniště vybudováno oplocení, které brání 
nepovolaným osobám ve vniknutí na staveniště. Výška oplocení je 2m. Na staveništi se 
nachází buňka pro uložení nářadí, šatny dělníků, sociální zařízení, kancelář mistra, 
odpadkové koše a skládka materiálu. Dále se na staveništi nachází věžový jeřáb MB 
1043. 
 
4.2.3 Připravenost stavby 
 
     Uprostřed staveniště byla vyhloubena stavební jáma do hloubky -10,55m. Uvnitř 
jámy jsou dále rýhy hloubky 0,2m a šířky 0,5m. Obvod stavební jámy je zajištěn 
stávajícími záporovými pilotovými stěnami a stávající železobetonovou stěnou 
přilehlého objektu ze západní strany. 
 
4.3 MATERIÁLY 
 
4.3.1 Materiály 
 
Podkladní beton – vyrovnávací vrstva 
 
Beton tř. C16/20, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo11-22mm 
 
Množství betonu: 61,8m3 
 
Torkretovací beton 
 
Beton tř. C20/25, stupeň vlivu prostředí X0, obor J2, konzistence S4, kamenivo 0-4 a 4-
8mm 
Množství betonu: 52,5m3 – množství je pouze orientační a závisí na skutečném stavu 
záporových pilotových stěn. Množství bude upřesněno v průběhu výstavby. 
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Beton do základových pasů 
 
Beton tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm 
Množství betonu: 21,59m3 
 
Cementová suspenze – zálivka pro injektáž mikropilot 
 
Výrobní název: SikaRock-Fill G8 
Množství suspenze: 26,8m3 – množství je pouze orientační a bude upřesněno v průběhu 
výstavby. 
 
Dřevo na bednění základů 
 
Fošny, hranoly a hřebíky pro bednění stěn základových pasů a oboustranné bednění stěn 
z podkladního betonu. Celková plocha těchto bednění činí 136,54m2. 
 
Betonářská výztuž 
 
Betonářská ocel 10 505, podrobný rozpis a rozměry výztuže viz. projektová 
dokumentace. 
Celková váha výztuže: 2,59 tuny 
 
Distanční prvky  
 
Plastové distanční podložky Drupak DP 50/200. Krytí betonu 50mm, délka podložky 
2m, svazek po 60m.  
Počet svazků: 17 
 

 
Obr. 51 – Distanční pásek DP 50/200 

 
Vázací drát 
 
Průměr 1mm, délky 100m 
 
Počet kusů: 5 
 

 
Obr. 52 – Vázací drát 
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Odbedňovací olej Sika 1l 
 
Počet lahví: 3 
 

 
Obr. 53 – Odbedňovací olej Sika 

 
Kotevní šrouby do betonu 12 x 75/180 AN 9003/A4 
 
Počet kusů: 340 
 

 
Obr. 54 – Kotevní šroub do betonu 12 x 75/180 AN 9003/A4  

 
Kotevní tyče MAI SDA R 51 L 
 
Součásti kotevních tyčí Počet  

Kotevní tyč s vnějším/vnitřním průměrem 51/33,3mm a délkou 3m 514 

Vrtací korunka 257 

Šestihranná matice 75mm široká a 70mm vysoká 514 

Plochá podložka 200x200x30 257 

Centrátor 257 

Spojník s průměrem 63mm a délkou 140mm 257 

 

 
Obr. 55 – Kotevní tyč s plochou podložkou a šestirannou maticí 
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Kari síť 6/150/150mm 
 
Rozměry: 3x2m 
Počet kusů: 147 
 

 
Obr. 56 – Kari síť 6/150/150 

 
Urychlovač tuhnutí Sigunit L53 AF 
 
Balení: barel 1000kg 
 
Vydatnost: 4 – 7% na hmotnost cementu 
 
Počet balení: 1 
 
4.3.2 Primární doprava 
 
     Betonová směs bude na stavbu dopravena v autodomíchávačích Schwing Stetter C3 
Basic Line AM 6 C. Předohýbanou výztuž, materiál na bednění základů, kari sítě, 
šnekové čerpadlo Filamos řady CM 50, pracovní plošinu Manitou 150 ATS a 
staveništní čerpadlo Schwing SP 500 D dopraví na stavbu nákladní automobil MAN 
26.403 s hydraulickou rukou.  
 
4.3.3 Sekundární doprava 
 
     Materiál bude po staveništi dopravován ručně, stavebními kolečky nebo pomocí 
věžového jeřábu. Nákladní automobil MAN 26.403 je vybaven hydraulickou rukou 
s vysokou únosností, která bude využita při vykládání materiálu z nákladního prostoru 
na skládku materiálu. Beton bude do bednění dopraven pomocí staveništního čerpadla 
Schwing SP 500 D. Pracovníci se budou do stavební jámy dopravovat v revizní kleci 
zavěšené na jeřábu. Pro případ nefunkčnosti jeřábu bude ve výkopové jámě neustále 
k dispozici hliníkový trojdílný žebřík s maximální délkou 9,32m. 
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4.3.4 Skladování materiálu 
 
     Betonářská výztuž a kari sítě budou uskladněny na dřevěných paletách na skládce 
materiálu. Skladovací plocha je tvořena stávající zatravňovací dlažbou v mírném spádu 
1:20. Vzájemná vzdálenost palet podpírajících stejné pruty výztuže nesmí být větší než 
1,5m a převislé konce prutů nesmí být delší než 0,75m. Za deště nebo mimo pracovní 
dobu musí být výztuž zakryta nepromokavými a neprůhlednými plachtami, které budou 
zatíženy proti odnesení větrem. Výztuž bude přivážena nákladním automobilem MAN 
26.403 s hydraulickou rukou a bude z korby automobilu dopravena na skládku 
materiálu ve svazcích vlastní hydraulickou rukou nebo za pomoci stacionárního jeřábu 
MB 1043.  
     Dřevěné fošny a hranoly pro sestavení bednění budou skladovány taktéž na skládce 
materiálu a budou zakryty plachtou, která bude zatížená. Na zatížení může být použita 
zámková dlažba z rozebraných chodníků. 
     Vázací dráty a odbedňovací oleje Sika budou uskladněny na regálech ve 
skladovacím kontejneru. Hřebíky na zpevnění bednění a kotevní šrouby do betonu 
budou také ve skladovacím kontejneru v bednách.  
     Distanční podložky budou v původním obalu uskladněny na skládce materiálu pod 
stejnou plachtou jako betonářská výztuž. Podložky rozdělané z původního obalu budou 
před svojí spotřebou uskladněny ve skladovacím kontejneru. 
     Kotevní tyče a jejich příslušenství musí být skladovány v suchých podmínkách bez 
povětrností a jsou průběžně dopravovány jako volně ložená zásilka. Na uskladnění 
všech tyčí není ve skladovacím kontejneru prostor, proto budou na staveniště dováženy 
kotevní tyče i s příslušenstvím postupně a okamžitě budou spotřebovávány. Zásobování 
bude domlouváno vždy minimálně den dopředu. Přebývající tyče a jejich komponenty 
budou přes noc uskladněny ve skladovacím kontejneru. 
     Všechny druhy betonů budou přiváženy v autodomíchávačích z betonárny Stappa 
mix s.r.o., tudíž skladovány nebudou. Přebytečný beton se nechá zatvrdnout a poté bude 
přemístěn do kontejneru na stavební suť. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.4.1 Pracovní podmínky procesu 
 
     Práce ve výškách 5 metrů nad zemí a víc nesmějí být prováděny při síle větru vyšší 
než 8m/s. Při větru o rychlosti 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách obecně. 
Pokud viditelnost v mlze klesne pod 30m, musí být práce na stavbě přerušeny. Okolní 
teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo naopak překročit 40°C. Pokud se tak stane, tak se 
musí přerušit torkretovací práce nebo přidat speciální příměsi do betonové směsi. 
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 
není minimálně 5MPa. Při pohybu teplot mimo rozmezí +5°C až 35°C musí být 
přerušeny práce s cementovou suspenzí pro injektování mikropilot. Jako ochrana proti 
podzemní vodě budou nepřetržitě v pohotovostním stavu nasazena 2 ponorná kalová 
čerpadla v odvodňovacích studních. V případě potřeby mohou být čerpadla použita pro 
odčerpávání vody ze stavební jámy. 
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4.4.2 Obecné pracovní podmínky 
 
     Práce na novostavbě budou probíhat ve všední dny, výjimečně pak i o víkendech. 
Pracovní doba je nastavena od 7:00 do 17:00. Při teplotě vyšší než 35°C nebo nižší než -
10°C mají pracovníci nárok po hodině práce na 10 minut pauzy, aby se ohřáli v šatně či 
doplnili tekutiny. Před započetím vykonávání pracovních úkolů musí být dělníci 
detailně seznámeni se svými úkoly a musí být poučeni o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci.  
 
4.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
4.5.1 Provádění mikropilot na dn ě výkopové jámy 
 
     V připravených rýhách o šířce 50cm a hloubce 20cm po obvodu stavební jámy 
budou vyměřeny a zaznačeny bílým sprejem polohy mikropilot podle projektové 
dokumentace. Na pásové minirypadlo Caterpillar 308E2 CR SB bude přimontováno 
vrtací kladivo Morath HBL 70 na lafetě SK 25. Na kladivo bude napojena hadice ze 
staveništního čerpadla Schwing SP 500 D. Na kladivo bude nasazena kotevní tyč MAI 
SDA R 51 L s vrtací korunkou. Z betonárny Stappa mix s.r.o. bude přivezena 
cementová suspenze SikaRock-Fill G8 v autodomíchávači Schwing Stetter C3 Basic 
Line AM 6 C. Autodomíchávač bude plnit suspenzí staveništní čerpadlo a to ji bude 
dopravovat dolů do jámy k minirypadlu.  
     Mikropiloty se začnou provádět z jihozápadního cípu jámy. Hloubka mikropilot je 
dána projektovou dokumentací. Při zavrtávání mikropilot musí dávat obsluha 
minirypadla pozor, aby byly mikropiloty zavrtány svisle. U zavrtávání bude přítomen 
další dělník, který bude posunky rukou navigovat obsluhu minirypadla. Souběžně 
s vrtáním bude probíhat injektování cementovou suspenzí. Předpokládaná spotřeba 
cementové suspenze je 0,0174 m3 na jeden metr mikropiloty. Na prodloužení kotevních 
tyčí MAI SDA R 51 L slouží spojník délky 140mm. Ten se našroubuje nejdříve na 
zavrtanou kotevní tyč, do něj se poté našroubuje nová kotevní tyč a druhá strana kotevní 
tyče se nasadí na vrtací kladivo Morath HBL 70. Až bude vrtací korunka v požadované 
hloubce, dovrtá se kotevní tyč tak, aby vyčnívala ze země 25cm. Na kotevní tyč bude 
poté našroubována šestihranná matice, na ni bude položena plochá podložka 
200x200x30mm a ta bude zajištěna další šestihrannou maticí. Matice budou dotaženy. 
Střed podložky se bude nacházet 15cm nad dnem rýhy. Další mikropilota se bude 
provádět severně od té první ve vzdálenosti 0,5m na osu mikropilot a takto se bude 
postupovat po obvodě jámy až k místu první mikropiloty. 
 
4.5.2 Bednění a armování liniových základů nad mikropilotami 
 
     Nad hotovými mikropilotami začnou tesaři připravovat bednění, které bude 
navazovat na stěny 50cm široké rýhy. Bednění bude vysoké 15cm. Veškeré bednění, 
které přijde do styku s betonem, musí být bezpodmínečně opatřeno nástřikem 
odbedňovacího oleje Sika. Toto platí pro všechna bednění. Vydatnost jednoho litru oleje 
by měla stačit na 50m2 bednění. Do bednění bude vložena předohýbaná výztuž, která 
bude mezi sebou provázána vázacím drátem. Výztuž bude uložena na plastových 
distančních podložkách. Materiál na bednění a samotná výztuž bude do jámy dopravena 
v kontejneru, který byl používán na dopravu vytěžené zeminy ven z jámy. 
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4.5.3 Betonáž liniových základů a montáž kari sítí na železobetonové pilotové stěny 
 
     Z betonárny Stappa mix s.r.o. bude přivezen beton tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí 
XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, který bude čerpadlem Schwing SP 500 D 
dopravován do stavební jámy do bednění liniových základů. Základ bude vybetonován 
najednou po výšku bednění. Celková výška liniových základů bude 0,35m. Výška shozu 
betonové směsi může být maximálně 0,5m. Betonář bude obsluhovat hadici s betonem a 
druhý betonář bude postupně hutnit uloženou směs ponorným vibrátorem MAR-POL. 
Vzdálenosti vpichů od sebe nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Před každou betonáží musí být zkontrolováno, že prostor určený k 
betonáži je čistý. To znamená bez louží, velkých hroud zeminy a podobných vlivů 
nepříznivých pro zrání betonové směsi. 
     Po uložení a zhutnění betonové směsi bude následovat technologická pauza 3 dny, 
kdy beton nabude 50% pevnosti. V této pauze bude probíhat montáž kari sítí na 
obvodové stěny jámy. Beton bude alespoň po dobu 7 dní zrání ošetřován postřikem 
vody z hadice. 
     Na vahadlovém závěsu bude do jámy spuštěna pracovní plošina Manitou 150 ATS. 
Z ní bude jeden dělník šroubovat kotevní šrouby do připravených děr v 
železobetonových pilotových stěnách tak, aby vyčnívaly 120mm. Při pohybu s pracovní 
plošinou musí dávat obsluha plošiny pozor, aby nebyl porušen zrající beton. Plošina se 
může přiblížit maximálně na 50cm od základových pasů. Po přimontování všech šroubů 
budou na šrouby nasazeny kari sítě 6/150/150mm 3x2m. Sítě budou kladeny delší 
stranou na délku a kratší stranou na výšku. Každá síť bude viset na čtyřech šroubech a 
bude k nim přivázána vázacím drátem. Nasazování kari sítí budou provádět z plošiny 2 
železáři. Přesahy sítí přes sebe budou minimálně 30cm. Sítě budou provázány i mezi 
sebou a do jámy budou dopravovány v kontejneru na zeminu. Kladení sítí bude 
prováděno od vrchu směrem dolů. Po dokončení osazování kari sítí bude pracovní 
plošina Manitou 150 ATS vytažena jeřábem ze stavební jámy.  
 
4.5.4 Hloubení jámy pro šachtu autovýtahu a provádění mikropilot v jám ě 
 
     Před hloubením jámy pro šachtu autovýtahu nacházející se ve středu západní části 
hlavní výkopové jámy bude vykopána minirypadlem jáma pro základ pod 
železobetonovým sloupem jihovýchodně od jámy autovýtahu. Poloha a rozměry této 
jámy jsou dány projektovou dokumentací. Po jejím dokončení v ní budou provedeny 
mikropiloty stejným způsobem jako v bodě 4.5.1. 
     Jáma pro šachtu autovýtahu bude hluboká 1,5m. Její okraje budou svahovány pod 
úhlem 45° a dno jámy bude do všech stran rozšířeno o 500mm oproti výkresové 
dokumentaci, aby byl v jámě dostatek prostoru pro provádění bednění.  
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Obr. 57 – Schéma svahování výkopových jam 

 
     Výkopy začnou od jihu a budou pokračovat k severu. Minirypadlo Caterpillar 308E2 
CR SB nemá dostatečně dlouhé rameno pro vykopání této jámy naráz, proto ji bude 
vykopávat na tři etapy. Po dokončení výkopových prací každé etapy bude následovat 
výkop rýh na dně jámy o hloubce 200mm a šířce 500mm. Co nezvládne vykopat 
rypadlo mechanicky, to dodělají dělníci pomocí lopat a krumpáčů. Poté bude následovat 
provádění mikropilot ve vyhloubených rýhách. Poloha a počet mikropilot budou určeny 
z projektové dokumentace. Po provedení první etapy bude následovat druhá etapa se 
stejným postupem. Po dokončení mikropilot v druhé etapě bude provedena etapa třetí. 
 

 
Obr. 58 – Hloubení jámy pro šachtu autovýtahu a současné provádění mikropilot  
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     Odvážení vytěžené zeminy na skládku zeminy firmy Moravostav Brno, a.s. bude 
probíhat stejně jako v technologickém předpisu zemních prací. Minirypadlo bude 
vytěženou zeminu kupit na hromady a věžový jeřáb s drapákem bude tyto hromady 
přemisťovat na korby nákladních automobilů MAN TGA 35.400 8x4 BB 
zaparkovaných v blízkosti jeřábu na ulici Kopečné. 
 
4.5.5 Hloubení jámy pro šachtu osobního výtahu a provádění mikropilot v jám ě 
 
     Jáma pro šachtu osobního výtahu bude prováděna stejně jako jáma pro šachtu 
autovýtahu s tím rozdílem, že tato jáma je hluboká jen 1,25m a její provádění bude 
rozděleno pouze na dvě etapy. Bude se opět postupovat od jižní části k severní a oproti 
projektové dokumentaci bude opět dno jámy rozšířeno o 500mm na všechny strany 
(kromě východní, zde jáma lícuje se záporovými ŽB pilotami). Stěny jámy budou 
svahovány pod úhlem 45°. Po obvodu dna jámy bude rýha hluboká 200mm a široká 
500mm a v ní budou provedeny mikropiloty. Četnost, poloha a hloubka mikropilot je 
dána projektovou dokumentací. Jáma pro šachtu osobního výtahu je situována ve středu 
východní části hlavní jámy. 
 

 
Obr. 59 – Hloubení jámy pro šachtu osobního výtahu a současné provádění mikropilot  

 
4.5.6 Provádění základů nad mikropilotami v jámách pro šachty výtahů 
 
     Postup provádění bude stejný jako nad mikropilotami v hlavní výkopové jámě. 
Nejdřív bude zhotoveno bednění a výztuž v jámě pro šachtu autovýtahu, zatím co 
minirypadlo bude hloubit jámu pro šachtu osobního výtahu.  
     Tesaři vybudují bednění vysoké 15cm po vnějším obvodu 500mm širokých rýh, 
které navazuje na vnější stěny těchto rýh. Železáři poté osadí a vázacím drátem sváží 
kari sítě ve vnitřním prostoru mezi rýhami. To samé potom provedou s předohýbanou 
výztuží, kterou podle PD osadí do rýh. Výztuž bude ležet na distančních podložkách. 
Materiál na bednění a samotná výztuž bude do jámy dopravena v kontejneru na dopravu 
materiálu do jámy nebo na samostatném závěsu. 
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     Až zde budou tesaři hotoví, přesunou se do jámy pro šachtu osobního výtahu, kde 
provedou stejné úkony jako v předešlé jámě a železáři je budou vzápětí následovat. 
Nyní budou moci betonáři zabetonovat připravený liniový základ společně s kari sítí 
v jámě autovýtahu a ponorným vibrátorem MAR-POL betonovou směs zhutnit. Základy 
budou mít výšku 350mm a prostor s kari sítí mezi nimi bude zabetonován do výšky 
150mm. To stejné bude provedeno v jámě pro osobní výtah. Beton bude zrát v obou 
jámách 3 dny. Po třech dnech beton nabude 50% pevnosti. Beton bude alespoň po dobu 
7 dní zrání ošetřován postřikem vody z hadice. 
 
4.5.7 Mikropiloty a základy pod nosnými ŽB stěnami v severní části výkopové 
jámy 
 
     První bude vyhloubena rýha pro základ, která se nachází severně od jámy osobního 
výtahu. Rýha bude masivnější než ty předešlé. Její rozměry a poloha jsou dány 
projektovou dokumentací. Pod rýhou budou provedeny mikropiloty. Při provádění 
těchto prací bude minirypadlo severně od rýhy. 
     Minirypadlo bude postupovat směrem na západ a vždy bude stát západně od další 
rýhy. Další rýha bude provedena uprostřed severní části a poslední bude provedena rýha 
v severozápadní části hlavní výkopové jámy. Tuto poslední rýhu s mikropilotami bude 
minirypadlo provádět ze severozápadního rohu výkopové jámy a odtud bude také 
vytaženo na vahadlovém závěsu na stacionárním jeřábu ven. Poté může být minirypadlo 
navráceno do střediska mechanizace firmy Imos Brno, a.s.  
     Nad mikropilotami těchto tří rýh budou opět vytvořena bednění výšky 15cm a bude 
v nich vyvázána předohýbaná výztuž. Poté budou rýhy zabetonovány a zhutněny 
ponorným vibrátorem. Beton bude alespoň po dobu 7 dní zrání ošetřován postřikem 
vody z hadice. 
 
4.5.8 Podkladní beton na stěnách jam pro šachty obou výtahů 
 
     V jámě pro šachtu autovýtahu bude zbudováno bednění pro 150mm tlusté 
železobetonové stěny, které budou chránit hydroizolaci před přímým stykem se 
zeminou. Nejdřív budou vystavěny vnitřní obvodové stěny bednění, které budou vysoké 
1,5m a budou stát na vnější hraně obvodového liniového základu podepřeného 
mikropilotami. Vnitřní podepření bednění bude navrženo statikem, který musí počítat 
s tím, že po zhotovení těchto železobetonových stěn bude jejich vnější obvod zasypán 
zeminou a zhutněn. Stěny musí těmto vibracím a tlaku od hutnění odolat neporušené a 
zatížení přenést do podloží nebo do protějších stěn. Po zkompletování tohoto bednění 
bude to samé provedeno v jámě příslušící osobnímu výtahu. Mezitím železáři osadí kari 
sítě do svislé polohy před připravené bednění, poté se přesunou opět do jámy osobního 
výtahu, kde provedou to samé. Kari sítě budou vytaženy 30cm nad úroveň plánované 
výšky stěny, aby mohly být svázány s kari sítěmi, které budou ležet na dně hlavní 
výkopové jámy. Tesaři dále zhotoví vnější obvodovou konstrukci bednění v jámě 
autovýtahu, které bude vysoké 1,5m, ale bude stát na zemině. Světlý prostor mezi 
bedněními bude 150mm. Mezi stěnami bednění budou dřevěné rozpěry, které budou 
staženy rádlovacím drátem. Vnější stěna bednění bude stejným způsobem sestavena i 
v jámě osobního výtahu. Všechny prvky bednění, které přijdou do styku s betonovou 
směsí, budou opět opatřeny nástřikem odbedňovacího oleje Sika. 
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     Poté můžou být bednění v obou jámách zalita betonovou směsí po okraj vnější strany 
bednění (vnitřní strana je o 150mm vyšší). Po každé vrstvě vysoké 0,5m bude směs 
zhutněna ponorným vibrátorem. Beton bude zrát 3 dny. Beton bude alespoň po dobu 7 
dní zrání ošetřován postřikem vody z hadice. 
 
4.5.9 Zásyp a hutnění zeminy 
 
     Po technologické pauze bude ze skládky zeminy firmy Moravostav Brno, a.s. 
přivezeno nákladními automobily 67m3 zeminy (případné nepřesnosti množství zeminy 
budou řešeny na místě s firmou Moravostav Brno, a.s.). Nákladní automobil s korbou 
plnou zeminy zaparkuje na stejném místě, kde byl zeminou v předešlé etapě plněn. 
Zemina bude z korby nabírána drapákem MCD 11 -1600 zavěšeným na jeřábu a bude 
přemístěna na dno jámy do blízkosti jam určených k zasypání. Zemina nesmí být do 
těchto jam vysypána přímo z drapáku a zároveň by neměla být vysypána na již hotové 
betonové konstrukce. Dělníci nejdříve odstraní vnější bednění stěn jam pro výtahy a 
poté budou zeminu přemisťovat do jam ručně pomocí lopat. Po dosažení výšky vrstvy 
40cm bude tato vrstva zhutněna vibrační deskou Lumag RP 160HPC, která má účinnou 
hloubku hutnění 50cm. Zemina, kterou nebude schopen drapák sejmout z korby 
nákladního vozu, bude vysypána na vozovku na místo, kde nákladní automobil 
parkoval. Odtud bude dělníky zemina ručně přemístěna do drapáku. Je nutné neustále 
udržovat čistotu vozovky v nejvyšší možné míře a čistotu na staveništi všeobecně. 
     Po zhutnění sypaniny v okolí malých výkopových jam pro šachty výtahů budou 
vybudována dřevěná zábradlí ve výšce 1m kolem těchto jam, aby nedošlo k pádům a 
zraněním zaměstnanců. 
 
4.5.10 Podkladní beton na dně hlavní výkopové jámy 
 
     Před položením kari sítě na dno hlavní výkopové jámy je potřeba jámu finálně ručně 
zarovnat a zbavit nečistot. Bude odstraněno veškeré bednění kromě toho, které se 
nachází uvnitř jam výtahů. Poté můžou být na její dno osazeny kari sítě, které budou 
ležet na distančních plastových podložkách ve výšce určené projektovou dokumentací. 
Kari sítě budou mezi sebou provázány vázacím drátem a budou mít vzájemný přesah 
jednoho oka. Na alespoň čtyřech místech na dně jámy budou zhotoveny výškové body. 
Ty budou provedeny tak, že se od vyměřeného výškového bodu spustí olovnice a bude 
podle ní vyměřen výškový bod v hloubce -10,400m. Tento bod bude stabilizován 
pomocí dřevěného klínu zatlučeného do země, jehož vrchní hrana bude mít 
požadovanou výšku. Od tohoto bodu budou pomocí vodovah určeny další 4 body se 
vzájemnou vzdáleností minimálně 10m. Dřevěné klíny budou nahrazeny ocelovými 
trojnožkami s nastavitelnou horní plochou. Tato plocha bude mít požadovanou výšku 
horní hrany podkladního betonu -10,400m. Až po tomto nastavení mohou být 
odstraněny dřevěné klíny. Takto bude během betonáže možné sledovat výšku horní 
hrany podkladního betonu. Dále bude dno hlavní výkopové jámy zalito betonovou 
směsí do výšky 150mm a zavibrováno stahovací vibrační lištou Robin EH025. Bude 
následovat technologická pauza po dobu 5 dnů, kdy bude směs zrát a nabude pevnosti 
70%. Beton bude alespoň po dobu 7 dní zrání ošetřován postřikem vody. 
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4.5.11 Torkretování a zahlazení stěn hlavní výkopové jámy 
 
     Na již zatuhlý podkladní beton bude spuštěna pracovní plošina Manitou 150 ATS na 
vahadlovém závěsu na jeřábu. Dále bude do jámy spuštěno šnekové čerpadlo Filamos 
řady CM 50 v kontejneru na zeminu. Pod kontejner budou vloženy dřevěné fošny, aby 
nedošlo k poškození podkladního betonu. Čerpadlo může být v kontejneru ponecháno 
po dobu torkretovacích prací. Z laviček bude na podkladní beton přenesen obrys vnitřní 
zamýšlené hrany vyrovnávací vrstvy stříkaného betonu. Obrys může být nakreslen 
tužkou a poté zvýrazněn černým sprejem (tenká tloušťka čáry sprejem, aby nedocházelo 
k velkým odchylkám). Poté budou lavičky odstraněny a na jejich místech budou 
doplněny vynechané kari sítě, které budou svázány vázacím drátem k okolním kari 
sítím. Betonová směs tř. C20/25, stupeň vlivu prostředí X0, obor J2, konzistence S4, 
kamenivo 0-4 a 4-8mm, určená ke stříkání na stěny jámy bude dopravena z betonárny 
Stappa mix s.r.o v autodomíchávačích. Z nich bude betonová směs dopravována 
výsypkou z autodomíchávače do staveništního čerpadla Schwing SP 500 D. Z tohoto 
čerpadla bude betonová směs dopravována na dno jámy do šnekového čerpadla 
Filamos. Ve směšovací komoře šnekového čerpadla bude betonová směs mísena 
s urychlovačem tuhnutí Sigunit L53 AF, který je zde dávkován automaticky. Ze 
směšovací komory bude šnekové čerpadlo hnát pod tlakem směs až k ústí stříkací 
trysky. Trysku bude obsluhovat betonář z koše pojízdné pracovní plošiny Manitou nebo 
ze země (podkladního betonu). Stříkaný beton bude nanesen na pilotové železobetonové 
záporové stěny po celé jejich výšce a délce tak, aby měla nejtenčí vrstva tloušťku cca 
15cm. Nastříkány budou pouze ŽB záporové stěny, západní stěna patřící sousednímu 
bytovému domu nastříkána nebude.  V jedné vrstvě nástřiku bude naneseno maximálně 
5cm tloušťky. Obsluha stříkací trysky se k těmto vrstvám může vrátit až s časovým 
odstupem. Spad stříkané směsi by neměl být větší než 10%. Odpadlá směs nesmí být 
přidána zpět do čerpadla k dalšímu použití, to by výslednou směs znehodnotilo. Po 
zatuhnutí bude odpadlá směs přemístěna do kontejneru na stavební suť. Vzdálenost 
trysky od stříkaného povrchu by se měla pohybovat kolem jednoho metru. Při nástřiku 
je nutno se stříkací tryskou provádět krouživé pohyby o průměru 10-15cm pod úhlem 
maximálně 8°. Betonář v koši pracovní plošiny musí dávat pozor, aby s plošinou nesjel 
do šachet pro výtahy, které se nachází ve středech západní a východní stěny. Když bude 
betonář stříkat směs ve výšce z koše pracovní plošiny, bude hadice, kterou je vedena 
stříkaná směs k trysce, připevněna cca 2,5m od ústí trysky ke koši, aby nebyl betonář 
tažen hadicí k zemi. První bude natorkretována severní stěna, poté východní stěna a 
nakonec jižní stěna. Po dosažení tloušťky 15cm bude finální vrstva vyhlazena do svislé 
roviny. Úprava povrchu stříkané směsi musí proběhnout do jedné hodiny. Po dokončení 
torkretování a zahlazení směsi budou šnekové čerpadlo Filamos i pracovní plošina 
Manitou vytaženy jeřábem ven z jámy.  
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4.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
     Každý pracovník musí mít platný průkaz nebo oprávnění pro vykonávání příslušných 
prací. To jsou profesní, řidičské, jeřábnické, svářečské průkazy a podobně. 
 
Pracovní četa a kvalifikace 
 
Profese Počet pracovníků Kvalifikace 

Mistr 1 Vzdělání, proškolení 

Jeřábník 1 Řidičský průkaz, jeřábnický průkaz, 
proškolení 

Vazač břemen 1 Vazačský průkaz, proškolení 

Železář 2 Vzdělání, proškolení 

Strojník minirypadla  1 Řidičský průkaz, profesní průkaz, 
proškolení 

Dělník 3 Proškolení 

Betonář 2 Vzdělání, proškolení 

Tesař 2 Vzdělání, proškolení 

 
4.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
4.7.1 Stroje 
 
Autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic Line AM 6 C 
 

 
Obr. 60 – Autodomíchávač Schwing Stetter 
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Technické parametry: 
 
Rozměry:      8m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,85m (výška) 
Počet náprav:      3 
Jmenovitý objem:     6m3 
Geometrický objem:     11530 l 
Vodorys:      7180 l 
Sklon bubnu:      12,45° 
Výsypná výška:     2,39m 
 
Staveništní čerpadlo Schwing SP 500 D 
 

 
Obr. 61 – Staveništní čerpadlo Schwing SP 500 D 

 
Technické parametry: 
 
Čerpací baterie:    diesel  150x1000 
Příkon motoru:    54 kW 
Maximální tlak betonu:   76 barů 
Maximální dopravní výkon:   35 m3/h 
Hmotnost:     2495 kg 
 
Šnekové čerpadlo Filamos řady CM 50 pro nástřik mokrou cestou 
 

 
Obr. 62 – Šnekové čerpadlo Filamos 
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Technické parametry: 
 
Maximální velikost míchané dávky:  80 litrů 
Maximální zrnitost směsi:   6 mm 
Výkon čerpadla:    1,8 - 3,0 m3/hod 
Max. dopravní vzdálenost horizontálně: 40 m 
Max. dopravní vzdálenost vertikálně: 15 - 20 m 
Spotřeba vzduchu:    0,5 – 1,5 m3/min 
Max. tloušťka stříkané vrstvy:  6 cm 
 
Nákladní automobil MAN 26.403 s hydraulickou rukou 
 

 
Obr. 63 – Nákladní automobil MAN 26.403 

 
Technické parametry: 
 
Ložná plocha:   6,2m (délka) x 2,48m (šířka) x 0,8m 

(výška) 
Nosnost:      11000kg 
Rozměry:      8,4m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,2m (výška) 
Počet náprav:      3 
Únosnost ramene v nejvzdálenějším bodě:  1280kg 
Maximální délka ramene:    8,4m 
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Graf únosnosti hydraulického ramene 
 

 
Obr. 64 – Únosnost hydraulického ramene 

 
Vrtací kladivo Morath HBL 70 na lafet ě SK 25 
 

 
Obr. 65 – Vrtací souprava připevněná k rypadlu KOBELCO SK 45 SR-2 

 
     Kladivo je určené pro instalaci zavrtávacích kotevních tyčí TITAN (30, 40, 52), R 
(25, 32, 38, 51) a T 38 a jejich injektáž. Je vhodné do skalních hornin. Je schopné 
zavrtávat tyče až do hloubky 20 metrů. Bez vrtné tyče váží 78kg. Při příklepu má 3300 
úderů za minutu. Má volitelný počet otáček za minutu: 0-374. Rozměry kladiva: 
820x290x225mm. 
     Kladivo bude pojíždět po ocelové lafetě SK 25 se zdvihem délky 2,5m. Lafeta váží 
cca 85kg, je dlouhá 3,39m a bude připevněna na pásové rypadlo Caterpillar 308E2 CR 
SB, které bylo použito u zemních prací.  
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Pracovní plošina Manitou 150 ATS 
 

 
Obr. 66 – Pracovní plošina Manitou 150 ATS 

 
Technické parametry: 
 
Maximální pracovní výška:    15m 
Maximální stranový dosah:    8,36m 
Nosnost koše:      250kg 
Hmotnost:      7800kg 
Rozměry koše:     1,8m x 0,8m 
Rozměry při ustavení:    6,16m x 2,23m 
Průjezdná šířka:     2,23m 
Průjezdná výška:     2,28m 
 
Dosah pracovní plošiny 

 

 
Obr. 67 – Dosah pracovní plošiny 
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Věžový jeřáb MB 1043 
 
     Věžový jeřáb je podrobně popsán v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.1 
Stroje. 
 
Pásové rypadlo Caterpillar 308E2 CR SB 
 
     Rypadlo je podrobně popsáno v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.1 
Stroje. 
 
Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB 
 
     Nákladní automobil je podrobně popsán v prvním technologickém předpisu 
v kapitole 3.7.1 Stroje. 
 
Tahač Mercedes-Benz Atego 813 a přívěs NC2PNT-18 
 
     Tahač i přívěs jsou podrobně popsány v prvním technologickém předpisu v kapitole 
3.7.1 Stroje. 
 
4.7.2 Nářadí a pomůcky 
 
Kontejner na přepravu materiálu 
 
     Kontejner má 2 křídlové dveře opatřené jistícím kolíkem a vnitřní rozměry 4,07m 
(délka) x 2,25m (šířka) x 0,45m (výška). Po stranách má závěsná oka pro zavěšení 
jeřábem. Maximální kapacita kontejneru je 4,12m3 nebo 7 tun. Hmotnost kontejneru je 
750kg. 
 

 
Obr. 68 – Kontejner na zeminu 
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Vibra ční deska Lumag RP 160HPC 
 
     Vibrační deska má výkon 6kW, její rozměry jsou 650mm (délka) x500mm (šířka), 
maximální rychlost posuvu je 25m/min, účinná hloubka hutnění je 50cm, hmotnost je 
158kg a velikost balení je 880x580x890mm. 
 

 
Obr. 69 – Vibrační deska Lumag 

 
Stahovací vibrační lišta Robin EH025 
 
Vibrační lišta má délku 2m, a váží 15,5kg. 
 

 
Obr. 70 – Vibrační lišta Robin 

 
Ponorný vibrátor 2000W MAR-POL 
 
Ponorný vibrátor má příkon 2000W, délku hadice 6m, průměr hadice 45mm a váží 
20kg. 
 

 
Obr. 71 – Ponorný vibrátor 
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Okružní pila Skil 5165AA 
 
Výkon pily je 1150W; průměr pilového kotouče: 184mm; maximální hloubka řezu 
v úhlu 90°: 65mm; maximální hloubka řezu v úhlu 45°: 42mm 
 

 
Obr. 72 – Okružní pila Skil 

 
Motorová pila Husqvarna 353 
 
Pila má výkon 2,4kW a váží 5kg. 
 

 
Obr. 73 – Motorová pila Husqvarna 

 
Úhlová bruska Black & Decker 
 
Bruska má kotouč o průměru 115mm a výkon 750W. 
 

 
Obr. 74 – Úhlová bruska 
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Závěsná revizní klec ZKR 303/0,8  
 
     Klec je podrobně popsána v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.2 Nářadí 
a pomůcky. 
 
Další nářadí 
 
     Ve skladovacím kontejneru bude uloženo další běžné nářadí, jako jsou kladiva, 
kleště, stavební kolečka, lopaty, hrábě, krumpáč, rýč, prodlužovací kabely, provázky 
100m, vrtačka, zednické pomůcky, a další. 
 
4.7.3 Pomůcky BOZP 
 
     Pracovníci jsou povinni používat při práci ochranné pomůcky, aby se 
minimalizovaly újmy na zdraví při pracovních úrazech. Mezi tyto pomůcky se řadí 
reflexní vesty, přilby, ochranná obuv, respirátory (do prašného prostředí), ochranné 
brýle a oděv, rukavice. Svářeči musí při práci používat svářečské brýle nebo kukly. 
V mistrově kanceláři a v šatně pro dělníky budou umístěny lékárničky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



č.k. Název kontroly Stručný popis Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výsledek kontroly
Vyhověl/
nevyhověl

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prověřil

Kontrolu 
převzal

1 Kontrola dokumentcí
Kontrola PD, nakládání s 

odpady, ochrana životního 
prostředí

PD, smlouva o dílo
Stavbyvedoucí, 

mistr, TDI
Jednorázově Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

2
Kontrola provedení 

zemních prací
Kontrola předcházejících prací PD, ČSN 73 6133 Stavbyvedoucí, TDI, mistr Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

3
Kontrola 

ohraničení a označení 
staveniště

Kontrola oplocení staveniště Technologický předpis Stavbyvedoucí, TDI, mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

4 Klimatické podmínky Klimatické podmínky Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

5 Skladování materiálu
Kontrola uskladnění 
stavebních materiálů 

Technologický předpis, 
technické listy

Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

6 Technický stav strojů
Kontrola technického stavu 

strojů a náčiní
Technické listy, 
378/2001 Sb.

Mistr, strojník Průběžně Vizuálně
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

7
Zabezpečení strojů při 

přerušení práce
Uskladnění náčiní a kontrola 

jeřábu na konci směny
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

8 Odvodnění staveniště
Odčerpávání vody ze sběrné 

studny
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

9
Kontrola zabezpečení 

výkopu proti pádu
Ochranné zábradlí Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

10 Kontrola mikropilot
Provádění prací a výsledná 

kontrola
Technologický předpis, PD Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

11 Kontrola bednění
Kontrola stability a geometrické 

přesnosti
Technologický předpis, PD, 

ČSN 73 0205
Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

12 Kontrola výztuže Kontrola výztuže Technologický předpis, PD Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

13 Kontrola betonu Kontrola betonu

Technologický 
předpis, PD, ČSN EN 

12350-2, ČSN EN 
12350-5

Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

V
ýstu

p
n

í 
ko

n
tro

ly

14
Kontrola geometrické 

přesnosti
Přesnost provedení

Technologický předpis, PD, 
ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1

Stavbyvedoucí, TDI 
a mistr

Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

4.8.1 Kontrolní a zkušební plán - Základové konstrukce

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace, TDI - technický dozor investora
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4.8.2 Podrobný popis 
 
Vstupní kontroly 
 
1) Kontrola dokumentací 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Projektová dokumentace musí být správně provedená a úplná. Dokumentace 
k výkopovým a základovým pracím bude podrobně prostudována před započetím těžení 
zeminy. Projektová dokumentace bude v průběhu stavby doplněna o všechny změny, 
které při realizaci stavby nastávají.   
 
2) Kontrola provedení zemních prací 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Je nutné zkontrolovat, zda byla stavební jáma provedena ve shodě s projektovou 
dokumentací. Stěny stavební jámy jsou dány železobetonovými pilotovými stěnami. 
Stěny rýh musí být vykonány s přesností mezních odchylek ±50mm od projektovaného 
tvaru a zároveň nesmí být zúženy oproti PD o víc než 30mm. Dodržení rovinatosti se 
kontroluje třímetrovou latí. Dno rýh musí být provedeno s přesností mezních odchylek 
±40mm od projektovaného tvaru.  
 
3) Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí a TDI 
 
     Zhotovitel vybuduje kolem stavby oplocení kolem pozemku staveniště dle vyhlášky 
č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení pozemku ve výšce 1,8m. Oplocení musí 
mít všechny vstupy a vjezdy na staveniště označeny zákazy vjezdu a zákazy vstupu 
nepovolaným osobám. Musí být průběžně kontrolováno, zda není oplocení výrazně 
porušeno a tím i jeho plnění účelu zamezit vstupu nepovolaným osobám na staveniště a 
zajistit jámy proti pádu dovnitř. 
 
Mezioperační kontroly 
 
4) Klimatické podmínky 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Každý den mistr zaznamenává stav klimatických podmínek. V průběhu dne se 
zaznamenají teploty v 7:00, 13:00 a 21:00 a určí se z nich průměrná denní teplota. Tato 
teplota se zapíše do stavebního deníku. 
     S viditelností menší než 30m musí být přerušeny práce na stavbě. Při rychlosti větru 
nad 8m/s musí být přerušeny práce ve výškách 5m nad zemí a více. Při rychlosti větru 
nad 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách vůbec. I tyto klimatické podmínky se 
denně zaznamenávají do stavebního deníku. 
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5) Skladování materiálu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Betonářská výztuž a kari sítě budou uskladněny na dřevěných paletách na skládce 
materiálu. Vzájemná vzdálenost palet podpírajících stejné pruty výztuže nesmí být větší 
než 1,5m a převislé konce prutů nesmí být delší než 0,75m. Za deště nebo mimo 
pracovní dobu musí být výztuž zakryta nepromokavými a neprůhlednými plachtami, 
které budou zatíženy proti odnesení větrem. 
     Dřevěné fošny a hranoly pro sestavení bednění budou skladovány taktéž na skládce 
materiálu a budou zakryty plachtou, která bude zatížená. 
     Vázací dráty a odbedňovací oleje Sika budou uskladněny na regálech ve 
skladovacím kontejneru. Hřebíky na zpevnění bednění a kotevní šrouby do betonu 
budou také ve skladovacím kontejneru v bednách.  
     Distanční podložky budou v původním obalu uskladněny na skládce materiálu pod 
stejnou plachtou jako betonářská výztuž. Podložky rozdělané z původního obalu budou 
před svojí spotřebou uskladněny ve skladovacím kontejneru. 
     Kotevní tyče a jejich příslušenství musí být skladovány v suchých podmínkách bez 
povětrností a jsou dopravovány jako volně ložená zásilka. Na uskladnění všech tyčí není 
ve skladovacím kontejneru prostor, proto budou na staveniště dováženy kotevní tyče i 
s příslušenstvím postupně a okamžitě budou spotřebovávány. Zásobování bude 
domlouváno vždy minimálně den dopředu. Přebývající tyče a jejich komponenty budou 
přes noc uskladněny ve skladovacím kontejneru. 
 
6) Technický stav strojů 
 
Kontrolu provádí: mistr a strojník 
 
     Musí být průběžně kontrolován technický stav strojů používaných na stavbě. 
Strojník musí kontrolovat stav provozních kapalin, ošetřovat pohyblivé části 
promazáním, kontrolovat celistvost ocelových lan, funkčnost výstražných signálů, zda 
stroje neprobíjí, atd. Mistr průběžně kontroluje zapatkování jeřábu. 
 
7) Zabezpečení strojů při přerušení práce 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Stroje musí být na konci směny vypnuty, očištěny a uloženy na svá místa. Věžový 
jeřáb bude mít po směně rameno nad výkopovou jámou bez zavěšeného břemene. 
Minirypadlo 308E2 CR SB bude uzamčeno a zaparkováno ve výkopové jámě s lopatou 
opřenou o dno jámy a bude mít pod motorem vaničku pro odchyt unikajících kapalin 
z motoru. Staveništní čerpadla musí být po skončení práce propláchnuta vodou, aby 
v nich nezatvrdla betonová směs. Dále budou odstavena na ploše pro ně vyhrazené a 
budou mít pod motorem vaničku pro odchyt unikajících kapalin.  
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8) Odvodnění výkopové jámy 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Snižování hladiny podzemní vody je zajištěno dvěma sběrnými studnami 
s ponornými kalovými čerpadly. Mistr bude minimálně jednou týdně kontrolovat, zda je 
voda ze studní odčerpávána do veřejné kanalizace a hladina vody ve studních se 
nezvyšuje. Zároveň mistr zkontroluje každý den, zda se na dně výkopové jámy 
neshromažďuje voda (například vlivem vytrvalých dešťů). V takovém případě je možné 
na dobu ne delší než několik hodin použít kalová čerpadla ze sběrných studní pro 
odčerpání této vody z jámy do veřejné kanalizace. 
 
9) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Jáma musí být opatřena ochranným zábradlím ze všech stran, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, či předmětů dovnitř stavební jámy. Zábradlí musí mít horní madlo ve výšce 
1,1m. Z jižní strany je jáma přímo chráněna před vstupem osob z ulice Vodní plným 
trapézovým plotem NPV3 vysokým 2m, ze západní a východní strany není vstup do 
jámy možný. Ze severní strany je jáma chráněna drátěným plotem PN2 vysokým 1,12m. 
Mistr průběžně kontroluje, zda jsou ploty celistvé a bez výrazného poškození, které by 
omezovalo jejich funkci. 
 
10) Kontrola mikropilot 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Je nutné, aby mistr zkontroloval geometrickou přesnost provedených mikropilot. 
V půdorysu se piloty mohou pohybovat s odchylkou 10mm od osy polohy mikropilot 
v projektové dokumentaci. Je důležité přeměřit výšku, ve které se nacházejí ploché 
podložky kotevních tyčí. Tyto podložky jsou z obou stran uchyceny šestihrannými 
maticemi vysokými 7cm. Podložky budou ve stejné výšce a rovině dle projektové 
dokumentace s odchylkou ±1mm. 
 
11) Kontrola bednění 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Plošné dílce bednění, které přijdou do styku s betonovou směsí, musí být 
bezpodmínečně opatřeny odbedňovacím olejem v dávce, kterou uvádí výrobce oleje. 
Přípustná odchylka horní hrany bednění je ±10mm. Přípustná odchylka půdorysné 
polohy bednění oproti projektové dokumentaci je ±20mm. Zároveň musí být 
zkontrolován technický stav bednění a jeho provedení v souladu s výkresem bednění. 
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12) Kontrola výztuže 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Podle dodacího listu se kontroluje druh výztuže, průměr, množství, cena a technický 
stav. Výztuž bude přivážena z armovny předohýbaná. Bude namátkou přeměřena 
správnost ohybů a jejich délek. Svazky prutů musí být označeny štítky s popisem. 
Zpracovávaná výztuž musí být očištěna od nečistot a mastnot. Mistr bude kontrolovat, 
zda je výztuž kladena přesně podle výkresů výztuže a správně svázána vázacím drátem. 
Zároveň bude kontrolovat, zda jsou pod výztuž umisťovány distanční prvky, aby bylo 
dodrženo krytí výztuže. 
 
13) Kontrola betonu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
Zkouška sednutím kužele podle ČSN EN 12350-2 
 

 
Obr. 75 – Zkouška sednutí kužele 

 
Výška sednutí [mm] ≤ 40 50 - 90 ≥100 

Tolerance [mm] ± 10 ± 20 ± 30 

 
Zkouška rozlitím podle ČSN EN 12350-5 
 

 
Obr. 76 – Zkouška rozlitím 

 
Šířka rozlití [mm] Všechny hodnoty 

Tolerance [mm] ± 30 
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     V dodacím listu musí být zkontrolováno množství dodávané betonové směsi, čas 
naložení, označení směsi, stupeň vlivu prostředí, konzistenci, kategorii obsahu chloridů, 
maximální velikost zrna, přísady a cena. Doba zpracování směsi by měla být uvedena 
na dodacím listu a z ní je možno odvodit, zda je možné použít dodaný beton z hlediska 
jeho tuhnutí. 
     Beton bude minimálně 7 dní ošetřován kropením. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není minimálně 5MPa. 
     Tvrdost vyzrálého betonu bude zkoušena Schmidtovým odrazovým tvrdoměrem. 
Z přístroje je možné odvodit tvrdost betonu a porovnat ji s pevností, kterou stanovil 
statik. 
     Budou odebírány vzorky betonových směsí s každou dodávkou betonu. Vzorek bude 
vylit do zkušební formy na zkušební betonové krychle 100x100x100mm a válce 
150x300mm. Vzorky budou zrát 28 dní a budou testovány v akreditované zkušebně. 
     Veškerá betonová směs (kromě stříkaného betonu a cementové suspenze 
v mikropilotách) bude zhutněna ponorným vibrátorem nebo vibrační lištou. Vzdálenosti 
vpichů od sebe nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
 
     Zkouška stříkaného betonu: Do kolmo postavených beden o rozměrech 50x50x20cm 
bude nastříkána torkretovací směs a ze zatuhnutých získaných bloků budou kostky o 
hraně 10cm vyřezány. Na těchto kostkách je potom možné provádět zkoušky. Výsledky 
zkoušek budou zaznamenány do stavebního deníku. Protokol o zkouškách bude 
uschován. 
 
Výstupní kontroly 
 
14) Geometrické přesnosti 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Monolitické základové pasy musí být provedeny na osu s půdorysnou odchylkou 
±15mm. Přípustná odchylka hrany opěrné roviny (horní plocha základu) je ±25mm. 
Torkretovaná stěna a stěny z podkladního betonu musí mít půdorysnou přesnost 
±25mm. Při měření 2m dlouhou latí nesmí být ve stěně odskoky hlubší než 15mm. 
Podkladní beton musí být proveden s přesností ±20mm s měřením třímetrovou latí. 
 
4.8.3 Použité normy 
 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Účinnost: 
březen 2010 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
Účinnost: duben 1995 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. Účinnost: 
listopad 2009 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. Účinnost: 
listopad 2009 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Účinnost: červenec 2010 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení. Účinnost: leden 1993 
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4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
 
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Účinnost: leden 2007 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost: květen 2006 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost: prosinec 2006 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost: srpen 
2005 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení. Účinnost: leden 2003 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Účinnost: leden 2005 
 
4.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  
 
     Ochrana životního prostředí je nezbytnou součástí výstavby takto velkého komplexu 
a je třeba na ni myslet dopředu. V postupu stavby je nutné zamezit úniku nebezpečných 
či škodlivých látek do půdy a veřejné kanalizace. Rovněž je třeba minimalizovat škody 
na přírodě napáchané strojovou sestavou. 
     Vzniklé odpadní prvky je nutné třídit a následně uložit na k tomu určených 
skládkách. Proto se po dobu realizace stavby bude na staveništi nacházet několik nádob 
určených k třídění odpadu. Ve fázi zemních prací a základových prací to budou pouze 
tři nádoby a to na komunální odpad, na stavební suť a na plast. Více o těchto nádobách 
v části Návrh zařízení staveniště. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou 
odpady předány osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Dělení odpadu: 
 
17 01 01 Beton – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
17 02 01 Dřevo – odvoz na recyklační zařízení 
17 04 05 Železo a ocel – odvoz do výkupny kovů 
20 03 01 Směsný komunální odpad – odvoz na skládku 
 
Prašnost a hlučnost – v případě nutnosti bude prašnost vyvolaná zemními pracemi 
zmírněna na minimum kropením zeminy vodou z hadice. Hlučnost je minimalizována 
zvukovou bariérou v podobě plného trapézového plotu.  
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Vyhlášky a zákony, které je nutno dodržovat:  
 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Účinnost: leden 2002 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Účinnost: leden 2002 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Bytový dům Kopečná 9 Brno 
Charakter stavby:   Novostavba 
Město:     Brno 
Katastrální území:   Staré Brno 
Ulice:     Kopečná 9 
Parcela číslo:    1253 
 
5.1.2 Identifikační údaje investora 
 
Stavebník (investor):   Statutární město Brno 
 
5.1.3 Identifikační údaje projektanta 
 
Projektant:    P. P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00, Brno 
Architekt:    Ing. arch. Pavel Pekár 
 
5.1.4 Identifikační údaje dodavatele 
 
Stavební firma:   Imos Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00, Brno 
Zástupce stavební firmy:  Ing. Petr Hajduk 
 
5.1.5 Objemové a prostorové informace o stavbě 
 
Počet nadzemních podlaží:   5 
Počet podzemních podlaží:   3 
Zastavěná plocha:    425,5 m2 
Celková plocha všech podlaží:  2783,72 m2 
Objem nadzemní části budovy:  3266 m3 
Objem podzemní části budovy:  7373 m3 
Celkový objem budovy:   10 639 m3 
 
5.1.6 Obecná charakteristika 
 
     Novostavba je bytový dům v řadové zástavbě mezi ulicemi Vodní a Kopečná. Dům 
má pět nadzemních podlaží, ve kterých se nachází dvacet bytů doplněných dvěma 
obchody, a tři podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěna parkovací místa pro 
obyvatele domu. Nosný systém je železobetonový skeletový i stěnový doplněný 
keramickými tvárnicemi. Střecha je plochá, víceúrovňová a částečně zatravněná. Ve 
středu západní části objektu je navržen dvorek. 
 
5.1.7 Obecné informace o procesu 
 
     Ve stavební jámě bude probíhat budování železobetonového stěnového systému 
spodní stavby. Obvod a dno spodní stavby budou sloužit jako tzv. bílá vana. Obvodové 
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stěny a dno stavby budou z vodostavebního pohledového železobetonu. Vnitřní stěny a 
stropy budou z běžného pohledového železobetonu a jejich tloušťky jsou různé. Spodní 
stavba se skládá ze dvou a půl podzemních pater. Pro dopravu betonové směsi do 
systémového bednění Doka bude použito staveništní čerpadlo. Výztuž bude přivážena 
předohýbaná a beton bude na stavbu dopravován z blízké betonárny. Stropní konstrukce 
nad 1.PP je víceúrovňová a žádá si zvláštní pozornost. Souběžně s budováním 
železobetonové konstrukce spodní stavby budou probíhat i práce na tepelných izolacích 
a hydroizolacích z vnější strany budovy. Tyto práce budou zmíněny v pracovním 
postupu, avšak nebudou rozebrány dopodrobna, jelikož nejsou součástí technologického 
předpisu pro železobetonové konstrukce. 
 
5.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
5.2.1 Převzetí staveniště 
 
     Práce bude provádět stejná firma, jako předešlé práce. K předání staveniště 
nedochází. 
 
5.2.2 Připravenost staveniště 
 
     Na staveništi se nachází připravený věžový jeřáb MB 1043. Z ulice Kopečná a Vodní 
je kolem staveniště vybudováno oplocení, které brání nepovolaným osobám ve vniknutí 
na staveniště. Výška oplocení je 2m. Na staveništi se nachází buňka pro uložení nářadí, 
šatny dělníků, sociální zařízení, koše na odpadky a skládka materiálu.  
 
5.2.3 Připravenost stavby 
 
     Na podkladní beton na dně jámy a na stěny jámy byla natažena hydroizolační folie 
proti tlakové vodě, která je z obou stran chráněna syntetickou geotextílií 300g/m2. To 
stejné bylo provedeno na obou dnech a stěnách šachet budoucích výtahů. Na jižní a 
severní stěně hlavní jámy byla izolace vytažena až po hlavy stávajících pilotových stěn. 
Na západní a východní stěně byla izolace vytažena nad úroveň budoucího stropu nad 
1.PP novostavby. 
 
5.3 MATERIÁLY 
 
5.3.1 Materiály 
 
Vodostavební beton 
 
Vodostavební beton tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, konzistence S3, kamenivo 
11-22mm, pohledový beton PB3, barva betonu není blíže specifikována 
Množství betonu: 422,4m3 
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Beton nadzákladových vnitřních zdí, schodišť a stropních desek 
 
Beton tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, 
pohledový beton PB3, barva betonu není blíže specifikována. 
Množství betonu: 403,6m3 
 
Betonářská výztuž 
 
Betonářská ocel 10 505, podrobný rozpis a rozměry výztuže viz. projektová 
dokumentace. Výztuž bude přivážena předohýbaná a připravená pro okamžité uložení.  
Celková váha výztuže: 99,12 tuny 
 
Bednění Doka 
 
Přesné počty bednících prvků budou určeny pomocí softwarového programu firmy 
Doka pro stanovení podoby bednění. Součástí bednění Doka jsou odbedňovací 
přípravky. 
Bednění stropních konstrukcí: 1251,84m2 – stropní konstrukce nad 3.PP, 2.PP a 1.PP 
Bednění stěn: 318,18m2 – nejvyšší množství stěnového bednění najednou - stěny v 1.PP 
 
Distanční prvky 
 
Plastové distanční podložky Drupak DP 25/200. Krytí betonu 25mm, délka podložky 
2m, svazek po 100m.  
Počet svazků: 28 svazků 
 

 
Obr. 77 – Distanční pásek DP 25/200 

 
Distanční plastové kroužky zesílené R25zes. Krytí 25mm, určeno pro výztuže o 
průměru 6/20mm, počet kusů v sáčku je 1000. 
Počet sáčků: 3 sáčky 
 

 
Obr. 78 – Distanční plastový kroužek 
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Vázací drát 
 
Průměr 1mm, délky 100m 
 
Počet kusů: 30 kusů 
 

 
Obr. 79 – Vázací drát 

 
Bobtnavá páska pro pracovní spáry 
 
SikaSwell A - rozměry pásky: šířka 20mm, výška 10mm, délka 10m. 
Počet: 51 
 

 
Obr. 80 – Těsnící páska 

 
Těsnící tmel pro pracovní spáry 
 
SikaSwell S-2 - objem 600ml; vydatnost 3,6m; 20ks v boxu. 
Množství: 7 boxů + 1 tuba = 141 tub (kusů) 
 

 
Obr. 81 – Těsnící tmel 
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Polystyren 
 
Polystyren mezi objekty – Isover EPS 70 F 160mm, rozměry 1000x500mm, tloušťka 
160mm, balení obsahuje 3 desky. 
Počet balení: 40 
 

 
Obr. 82 – Polystyren Isover EPS 

 
Lepící tmel na polystyren 
 
Weber tmel 700 25kg, spotřeba 3kg na 1m2. 
Množství: 11 pytlů 
 

 
Obr. 83 – Weber tmel 700 25kg 

 
Hydroizolační fólie Fatrafol 803 proti tlakové vodě 
 
1 role = 1,3x30m 
 

 
Obr. 84 – Hydroizolační fólie Fatrafol 803 
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Syntetická geotextílie 300g/m2 
 
1 role=2x50m 

 
Obr. 85 – Syntetická geotextílie 

 
Husí krky 
 
Ohebná hadice s podélným prořezem 4,5x7mm, materiál – polypropylen, balení po 
100m. 
Množství: 5 balení = 500m 
 

 
Obr. 86 – Husí krk 

 
Dřevo na bednění schodišť 
 
Fošny, hranoly a hřebíky pro bednění čtyř schodišť. Druh dřeva, jeho množství a 
podoba bude určena na základě požadavků tesařů provádějících tato bednění. 
 
5.3.2 Primární doprava 
 
     Drobnější materiál, který není potřeba uložit na korbu nákladního automobilu, bude 
dovezen na staveniště dodávkou Ford Transit, jehož přepravní kapacita je 15,1m3. 
Výztuž a bednící prvky budou přivezeny na staveniště nákladním automobilem MAN 
26.403 s hydraulickou rukou. Betonová směs bude na staveniště dopravena 
autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN TGS L 8x4. 
 
5.3.3 Sekundární doprava 
 
     Materiál bude po staveništi dopravován ručně, kolečky nebo pomocí věžového 
jeřábu. Nákladní automobil MAN 26.403 je vybaven hydraulickou rukou s vysokou 
únosností, která může být využita při vykládání materiálu z nákladního prostoru na 
skládku materiálu. Beton bude do bednění dopraven pomocí staveništního čerpadla 
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Schwing SP 500 D. Pracovníci se budou do stavební jámy dopravovat v revizní kleci 
zavěšené na jeřábu. Pro případ nefunkčnosti jeřábu bude ve výkopové jámě neustále 
k dispozici hliníkový trojdílný žebřík s maximální délkou 9,32m. 
 
5.3.4 Skladování materiálu 
 
     Betonářská výztuž a kari sítě budou uskladněny na dřevěných paletách na skládce 
materiálu. Skladovací plocha je tvořena stávající zatravňovací dlažbou v mírném spádu 
1:20. Vzájemná vzdálenost palet podpírajících stejné pruty výztuže nesmí být větší než 
1,5m a převislé konce prutů nesmí být delší než 0,75m. Za deště nebo mimo pracovní 
dobu musí být výztuž zakryta nepromokavými a neprůhlednými plachtami, které budou 
zatíženy proti odnesení větrem. 
     Vázací dráty, distanční prvky, těsnící tmely a pásky budou uskladněny na regálech 
ve skladovacím kontejneru.  
     Na staveništi není dostatek místa pro uskladnění všech bednících prvků systémového 
bednění Doka. Z tohoto důvodu bude veškeré systémové bednění Doka přivezené na 
staveniště ihned začleněno do výstavbového procesu a bedny pro přepravu bednění 
budou odvezeny. Se skladováním se tedy nepočítá. Po odbednění budou bednící prvky 
očištěny a složeny do znovu přivezených přepravních beden. Bedny budou vzápětí 
odvezeny ze staveniště. 
     Všechny druhy betonů budou přiváženy v autodomíchávačích z betonárny Stappa 
mix s.r.o., tudíž skladovány nebudou. Přebytečný beton se nechá zatvrdnout a poté bude 
přemístěn do kontejneru na stavební suť. 
     Dřevo na bednění schodišť bude skladováno na skládce materiálu pod zatíženou 
plachtou. 
 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
5.4.1 Pracovní podmínky procesu 
 
     Práce ve výškách 5 metrů nad zemí a víc nesmějí být prováděny při síle větru vyšší 
než 8m/s. Při větru o rychlosti 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách obecně. 
Pokud viditelnost v mlze klesne pod 30m, musí být práce na stavbě přerušeny. Okolní 
teplota nesmí při betonáži klesnout pod -5°C nebo naopak překročit 35°C. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není 
minimálně 5MPa. Teplotní podmínky pro aplikaci těsnícího tmele jsou omezeny 
teplotou podkladu i ovzduší na mez od +5°C do +35°C. Podklad musí být suchý a čistý. 
Práce s tmelem Weber nesmí být prováděny za teplot nižších než +5°C. Jako ochrana 
proti podzemní vodě budou nepřetržitě v pohotovostním stavu nasazena 2 ponorná 
kalová čerpadla v odvodňovacích studních. V případě potřeby můžou být čerpadla 
použita pro odčerpávání vody ze stavební jámy. 
 
5.4.2 Obecné pracovní podmínky 
 
     Práce na novostavbě budou probíhat ve všední dny, výjimečně pak i o víkendech. 
Pracovní doba je nastavena od 7:00 do 17:00. Při teplotě vyšší než 35°C nebo nižší než -
10°C mají pracovníci nárok po hodině práce na 10 minut pauzy, aby se ohřáli v šatně či 
doplnili tekutiny. Před započetím vykonávání pracovních úkonů musí být dělníci 
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detailně seznámeni se svými úkoly a musí být poučeni o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci.  
 
5.5 PRACOVNÍ POSTUP 
 
5.5.1 Vodostavební beton na dně šachet pro výtahy 
 
     Na syntetickou geotextílii, která chrání hydroizolační vrstvu před poškozením, 
budou položeny distanční plastové pásy Drupak DP 25/200. Tyto distanční podložky 
zaručují krytí výztuže 25mm. V podélném směru budou pásy kladeny za sebe a budou 
navzájem propojeny zasunutím do sebe. V příčném směru budou podložky pokládány 
maximálně 1m od sebe, aby nevznikal průhyb výztuže. Od okrajů budoucí desky budou 
tyto podložky kladeny maximálně 25cm.  
     Na dno hlavní jámy na podkladní beton bude spuštěna stacionárním jeřábem MB 
1043 betonářská výztuž 10 505 ve svazcích. K tomuto účelu poslouží dvoupramenný 
závěs na jeřáb. Výztuž o menších délkách může být dopravena na dno jámy 
v kontejneru pro přepravu materiálu. Kontejner bude zavěšen na čtyřpramenném řetězu 
na jeřábu. Při pokládání kontejneru na podkladní beton se musí dávat pozor, aby nebyl 
beton kontejnerem výrazně poškozen (oděrky nevadí). Z tohoto důvodu budou pod 
kontejner kladeny dřevěné hranoly. Výztuž bude dle výkresu výztuže v projektové 
dokumentaci kladena na distanční podložky a bude mezi sebou vyvázána vázacím 
drátem. Nesmí být opomenuto vytáhnout výztuž až nad desku, aby na ni mohla být 
navázána výztuž stěn. Poté bude vyměřena výška horní hrany betonové desky 
z vodostavebního betonu. Deska bude mít výšku 35cm. Výška bude stabilizována 
pomocí ocelové trojnožky s nastavitelnou horní hranou.  
     Z betonárny Stappa Mix s.r.o. v Brně bude dovezena betonová směs vodostavebního 
betonu tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm. 
Betonová směs bude přivážena autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na 
podvozku MAN TGS L 8x4. Autodomíchávače budou couvat z ulice Kopečná směrem 
ke stacionárnímu jeřábu v protisměru jízdy a zastaví na místě tak, aby mohly plnit 
výsypkou staveništní čerpadlo Schwing SP 500 D. Staveništní čerpadlo bude vhánět 
směs hadicí až k betonáři, který bude obsluhovat konec hadice a ukládat směs na 
připravenou výztuž. Jakmile bude dosaženo hrany ocelové trojnožky, bude betonáž 
zastavena. Poté bude směs zhutněna ponorným vibrátorem 2000W MAR-POL a 
zarovnána stahovací vibrační lištou Robin EH025. Vzdálenosti vpichů od sebe nesmí 
přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Toto bude provedeno 
v obou jámách pro šachty výtahů. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy 
beton nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po 
dobu 7 dní. Den před pokračováním výstavby nesmí být kropena místa pro uložení 
těsnících pásků (více v další kapitole). 
 
5.5.2 Stěny v jámách pro šachty výtahů 
 
     Po technologické pauze bude na desky z vodostavebního betonu aplikován těsnící 
tmel pro pracovní spáry SikaSwell S-2. Tmel může být aplikován pouze na suchý a 
čistý povrch v suchém prostředí. To znamená, že při aplikaci tmele a bobtnavé pásky, 
která přijde na tmel, nesmí pršet. Tmel bude nanesen pomocí nanášecí pistole na 
betonovou desku v půli tloušťky budoucích stěn po celém obvodu desky, tj. 150mm od 
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kraje desky. Vydatnost 600ml tuby tmele je na 3,6m.  Tloušťka nanášené vrstvy bude 
20mm. Na tmel potom může být ihned přilepená bobtnavá páska SikaSwell A, která se 
do tmele lehce zatlačí. Při navázání dvou pásek na sebe se musí pásky přesáhnout 
alespoň 10cm a být ve velmi těsném kontaktu. Na takto připravené těsnění pracovních 
spár je dovoleno ukládat betonovou směs již po 2-3 hodinách, avšak z výšky maximálně 
0,5m.  
     Dále bude vyvázána výztuž podle projektové dokumentace nad úroveň stěn dna 
hlavní jámy. Na výztuž budou navlečeny distanční plastové kroužky R25zes, které 
zaručují krytí 25mm. Je počítáno s využitím 8 distančních kroužků na 1m2. Poté bude 
sestaveno jednostranné systémové bednění Doka v obou šachtách. Bednění bude 
sestaveno podle výkresů bednění. Na veškeré prvky bednění, které přijdou do styku 
s betonovou směsí, bude aplikován odbedňovací olej Doka OptiX. Všechny díly 
systémového bednění budou přivezeny na korbě nákladního automobilu MAN 26.403 
s hydraulickou rukou a budou na dno jámy dopraveny buď hromadně v kontejneru na 
přepravu materiálu nebo jednotlivě v bednách Doka na čtyřpramenném řetězu na jeřábu. 
Stěny bednění budou v šachtě autovýtahu dosahovat výšky 1,5m a stěny bednění 
v šachtě osobního výtahu budou dosahovat výšky 1,25m. Jakmile bude bednění 
sestaveno a stabilizováno, může být zalito betonovou směsí, stejnou jako dno šachty 
(vodostavební beton). Betonová směs bude dosahovat výšky horní hrany podkladního 
betonu na dně hlavní jámy. U stěn v šachtě autovýtahu je to výška 1,15m a u stěn 
v šachtě osobního výtahu je to 0,9m. Tloušťka stěn je 0,35m. Betonová směs bude 
zhutněna pomocí ponorného vibrátoru 2000W MAR-POL. Vzdálenosti vpichů od sebe 
nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Bude 
následovat technologická pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své konečné pevnosti. 
Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.3 Deska z vodostavebního betonu na dně hlavní jámy 
 
     Stejným způsobem jako u dna šachet budou i na dno hlavní jámy osazeny distanční 
plastové pásy Drupak DP 25/200. Na horní hranu zatuhlých betonových stěn bude 
nanesen tmel SikaSwell S-2 150mm od hrany stěn po celém obvodu. Do tmele budou 
zatlačeny bobtnavé pásky SikaSwell A. Nad tyto pásy bude vyvázána výztuž dle 
projektové dokumentace. Výztuž musí být vytažena nad desku v místech, kde na ni 
budou navazovat monolitické stěny. Pro určení výšky desky bude opět osazena ocelová 
trojnožka s nastavenou výškou 35cm od podkladního betonu. Tyto trojnožky budou 
použity minimálně 4 na různých místech na dně jámy. Trojnožky budou od sebe 
minimálně 10m. Pro jistotu bude tato výška ověřena z vyměřeného výškového 
geodetického bodu. Výztuž bude zalita vodostavebním betonem tř. C 25/30, stupeň 
vlivu prostředí XD2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm. Beton bude zhutněn 
ponorným vibrátorem a povrch zarovnán stahovací vibrační lištou. Bude následovat 
technologická pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude 
ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.4 Stěny v 3.PP 
 
     Těsnění pracovních spár těsnícím tmelem a bobtnavými páskami SikaSwell bude 
provedeno pouze po obvodu desky 150mm od její hrany. Na dno jámy budou spuštěna 
pojízdná lešení Alufix 80 a z nich budou vazači vázat výztuž pro stěny. U stěn, které se 
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budou bednit pouze z jedné strany (obvodové stěny) bude nejdříve vyvázána výztuž a 
poté postaveno jednostranné bednění. U oboustranně bedněných stěn bude postavena 
jedna strana bednění, poté bude vyvázána výztuž (nesmí být zapomenuty distanční 
plastové kroužky s krytím 25mm) a nakonec bude postavena druhá strana bednění. 
Oboustranná bednění k sobě budou přimknuta systémovými prvky a zajištěna proti 
překlopení. Nerovnosti a oděrky na stěnách systémového bednění Doka by měly být 
zatmeleny a vybroušeny. Systém kladení plošných obdélníkových dílců Doka, které 
budou ve styku s betonem, bude prokonzultován s architektem. Pro bednění šachet 
výtahů bude použito speciální bednění, které je v době montáže zavěšeno na 
čtyřpramenném řetězu na jeřábu a je připevněno k vnějšímu bednění. Poté bude pomocí 
jeřábu vysunuto na další podlaží a opět použito k bednění šachty. Při vázání výztuže 
budou provedeny i instalace husích krků s podélným prořezem 4,5x7mm. Husí krky 
budou vedeny v místech určených elektroinstalacemi z projektové dokumentace a 
budou přivázány vázacím drátem k výztuži. Poté může být provedeno zalití obvodových 
stěn pohledovým vodostavebním betonem tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 
konzistence S3, kamenivo 11-22mm. Vnitřní stěny budou zality betonem tř. C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3. 
Stěny bednění musí být v perfektním stavu. Ukládání betonu proběhne z maximální 
výšky shozu 0,5m. Po každém uložení 0,5m výšky betonové směsi bude směs zhutněna 
ponorným vibrátorem. Takto se bude střídat betonáž s hutněním, dokud se nedosáhne 
požadované výšky 2,34m. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy beton 
nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 
7 dní.  
 
5.5.5 Provedení stropu nad 3.PP 
 
     Bednění stěn v 3.PP bude po 3 dnech opatrně odstraněno, očištěno a odvezeno ze 
staveniště. Místo něj bude přivezeno bednění pro strop nad 3.PP. Budou vytažena i 
pojízdná lešení Alufix. Stropní bednění bude sestaveno podle výkresu bednění 
v jednotné výšce -7,71m (platí pro horní hranu). Výška stěn bednění bude 0,24m. Na 
zatuhlých obvodových stěnách 3.PP bude v místě pracovních spár provedeno těsnění 
těsnícím tmelem a bobtnavými páskami Sika opět 150mm od vnější hrany stěn. Na 
bednění budou osazeny distanční plastové pásky Drupak DP 25/200 a na ně bude 
vyvázána výztuž svázaná s výztuží stěn. Husí krky budou vytaženy nad desku, aby 
nebyly zabetonovány. Nesmí být opomenuty prostupy stropní deskou. Ty budou 
vyměřeny z projektové dokumentace. Poté může být provedena betonáž směsí tř. 
C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový 
beton PB3, barva betonu není blíže specifikována. Směs bude zhutněna ponorným 
vibrátorem a povrch zarovnán stahovací vibrační lištou. Bude následovat technologická 
pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude ošetřován 
kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.6 Provedení schodiště v 3.PP 
 
     V době provádění stropu nad 3.PP budou tesaři budovat bednění pro schodiště 
vedoucí z 3.PP do 2.PP. Schodiště má jedno rameno o 15ti stupních výšky 180mm a 
délky 270mm. Šířka schodiště je 1,1m. Nejdřív bude postaveno plošné bednění ramene 
schodiště a jeho bočnic. Na této konstrukci bude osazena výztuž, která bude v místě 
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prvního stupně svázána s výztuží vycházející ze ŽB desky a u posledního stupně bude 
navázána na výztuž stropní desky nad 3.PP. Výztuž bude opatřena distančními prvky. 
Poté budou vystavěny bednící prvky pro stupně schodiště. V této fázi může být bednění 
zalito betonovou směsí tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, 
kamenivo 11-22mm a směs bude zhutněna. Po vibrování bude betonová směs ještě 
zarovnána. Bude následovat technologická pauza 5 dní, kdy beton nabude 70% své 
konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.7 Stěny v 2.PP 
 
     Práce budou probíhat totožným způsobem jako u provádění ŽB stěn v 3.PP. Na 
obvodu stropní desky budou zatěsněny pracovní spáry těsnícím tmelem a bobtnavými 
pásky Sika. Bude vyvázána betonářská výztuž 10 505 a spojena vázacím drátem. Budou 
na ni navlečeny plastové distanční kroužky pro dodržení krytí. K výztuži budou 
připevněny husí krky, které navazují na husí krky vycházející ze stropní desky. Kolem 
výztuže bude vystavěno systémové bednění Doka do výšky 2,61m a bude mít tloušťku 
dle výkresu 2.PP. Poté může být provedeno zalití obvodových stěn pohledovým 
vodostavebním betonem tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, konzistence S3, 
kamenivo 11-22mm. Vnitřní stěny budou zality betonem tř. C 25/30, stupeň vlivu 
prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3. Ukládání 
betonové směsi bude probíhat z výšky max. 0,5m. Po uložení každých 0,5m betonové 
směsi bude směs zhutněna ponorným vibrátorem. Takto to bude probíhat až do finální 
výšky stěn. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své 
konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.8 Provedení stropu nad 2.PP 
 
     Práce budou probíhat totožným způsobem jako u provádění ŽB stropu nad 3.PP. Po 
technologické pauze 3 dní bude s opatrností odstraněno bednění stěn v 2.PP. Bednění 
bude očištěno a odvezeno ze staveniště. Místo něj bude přivezeno další stropní bednění 
pro strop nad 2.PP. Bednění bude sestaveno dle výkresu bednění a horní hrana 
bednících desek bude ve výšce -4,86m. Bednící prvky, které přijdou do styku 
s betonovou směsí, budou opatřeny odbedňovacím olejem Doka OptiX. Výška stěn 
bednění bude 0,24m. Pracovní spáry po obvodových stěnách budou opatřeny 
systémovým těsněním SikaSwell. Husí krky budou vytaženy nad desku, aby nebyly 
zabetonovány. Nesmí být opomenuty prostupy stropní deskou. Ty budou vyměřeny 
z projektové dokumentace. Poté může být provedena betonáž směsí tř. C25/30, stupeň 
vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3, barva 
betonu není blíže specifikována. Směs bude zhutněna ponorným vibrátorem a povrch 
zarovnán stahovací vibrační lištou. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy 
beton nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po 
dobu 7 dní. 
 
5.5.9 Provedení schodiště v 2.PP 
 
     Stejně jako v případě schodiště v 3.PP budou i práce na železobetonovém schodišti 
v 2.PP probíhat stejně. Tesaři sestaví bednění pro schodiště vedoucí z 2.PP do 1.PP. 
Schodiště má jedno rameno o 16ti stupních výšky 178mm a délky 270mm a jeden 
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ztracený stupeň pro vyrovnání podlahové konstrukce a schodnic. Tento stupeň má 
výšku 0,12m s délku 270mm. Šířka schodiště je 1,1m. Nejdřív bude postaveno plošné 
bednění ramene schodiště a jeho bočnic. Na této konstrukci bude osazena výztuž, která 
bude v místě prvního stupně svázána s výztuží vycházející ze ŽB desky a u posledního 
stupně bude navázána na výztuž stropní desky nad 2.PP. Výztuž bude opatřena 
distančními prvky. Poté budou vystavěny bednící prvky pro stupně schodiště. V této 
fázi může být bednění zalito betonovou směsí tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, 
konzistence S3, kamenivo 11-22mm a směs zhutněna. Po vibrování bude betonová směs 
ještě zarovnána. Bude následovat technologická pauza 5 dní, kdy beton nabude 70% své 
konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.10 Stěny v 1.PP – první část 
 
     Od hlav stávajících pilotových stěn bude vyplněn prostor mezi novostavbou a 
objektem z východní strany vyplněn polystyrenovými deskami Isover EPS 70 F 
160mm, které budou k podkladu přilepeny pomocí lepícího tmele Weber. Tmel bude 
nanesen v tenké vrstvě (cca 5mm) na obvod lepené strany desek a do jejich středu. 
Podklad pro lepení musí být čistý, suchý, bez mastnot. Tloušťka polystyrenové stěny 
z desek Isover bude různá a bude vyměřena z projektové dokumentace. Na 
polystyrenové desky bude pomocí hřebíků s plochou rovnou hlavičkou připevněna 
syntetická geotextílie 300g/m2, na ni bude připevněna hydroizolační folie proti tlakové 
vodě Fatrafol 803. Poté bude na první vrstvu hydroizolace natavena druhá vrstva. Při 
tavení hydroizolačních pásů přes sebe bude dodržen minimální přesah 10cm. Poté bude 
natažena další vrstva syntetické geotextílie 300g/m2. 
     Dále budou provedeny těsnění pracovních spár systémovým těsněním SikaSwell po 
obvodu stropní desky 150mm od její vnější hrany. Poté bude vyvázána výztuž dle 
projektové dokumentace. Bude vyvázána výztuž obvodových stěn, které se budou ze 
severní, východní a jižní strany lomit nad stávající železobetonové pilotové stěny. Dále 
bude vyvázána výztuž vnitřních stěn, které budou tvořit ŽB vanu pro lehčený beton 
v jižní části budovy. Okolo těchto stěn bude sestaveno stropní bednění v okolí schodiště 
vedoucího z 1.PP do 1.NP. Horní hrana tohoto stropního bednění bude ve výšce -3,69m 
a tloušťka stropní desky bude 0,24m. Bednění stěn bude provedeno do výšky 1,17m. 
Stěny budou jednotně i s částí stropní desky dosahovat výšky -3,45m. Do obvodového 
bednění přijde vodostavební beton tř. C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, konzistence 
S3, kamenivo 11-22mm. Vnitřní stěny a část stropní desky budou z betonu tř. C 25/30, 
stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3. 
Uložená směs bude zhutněna ponorným vibrátorem. U obvodových stěn, které navazují 
nad stávající piloty, musí být zhutněna i směs uložená nad stropní deskou, ne jen nad 
hlavami pilot. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své 
konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní. 
 
5.5.11 Schodiště z 1.PP do 1.PP 
 
     Schodiště v 1.PP, které vyrovnává rozdíly mimoúrovňových stropních desek má 
šířku pouze 1m, 8 stupňů výšky 150mm a délky 290mm a jeden ztracený stupeň pro 
vyrovnání podlahové konstrukce a schodnic. Tento stupeň má výšku 0,12m s délku 
290mm. Nejdřív bude postaveno plošné bednění ramene schodiště a jeho bočnic. Na 
této konstrukci bude osazena výztuž, která bude v místě prvního stupně svázána 
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s výztuží vycházející ze stropní desky nad 2.PP a u posledního stupně bude navázána na 
výztuž stropní desky nad 2.PP. Výztuž bude opatřena distančními prvky. Poté budou 
vystavěny bednící prvky pro stupně schodiště. V této fázi může být bednění zalito 
betonovou směsí tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-
22mm a směs zhutněna. Po vibrování bude betonová směs ještě zarovnána. Bude 
následovat technologická pauza 5 dní, kdy beton nabude 70% své konečné pevnosti. 
Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.5.12 Stěny v 1.PP – druhá část 
 
     Dále bude vyvázána výztuž zbylých vnitřních stěn v 1.PP. Také bude vázána výztuž 
obvodových stěn. U obvodových stěn nesmí být opomenuto těsnění SikaSwell 
v pracovních spárách. Stropy nad 1.PP budou mimoúrovňové, proto budou i jejich stěny 
různých výšek. Pro sestavení bednění stěn bude podle projektové dokumentace určeno, 
které stěny budou končit ve výšce -2,15m (nejsevernější stěny), a které budou končit ve 
výšce -1,95m (vnitřní stěny v severní části budovy). Stěny, u kterých se lomí výška 
stropní desky, budou vybetonovány po spodní hranu nižší desky. Stěny pod nižší stropní 
deskou budou vybetonovány po její spodní hranu. Všechny ostatní stěny budou 
vybetonovány do úrovně -1,95m. Po vyvázání výztuže těchto stěn, osazení distančních 
kroužků, a zbudování bednění bude bednění obvodových stěn zalito vodostavebním 
betonem tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, konzistence S3, kamenivo 11-22mm. 
Vnitřní stěny budou z betonu tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, 
kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3. Betonová směs bude zhutněna ponorným 
vibrátorem. Ukládání bude probíhat po 0,5m, poté bude směs zhutněna a takto se bude 
pokračovat do požadované výšky stěn. Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy 
beton nabude 50% své konečné pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po 
dobu 7 dní. 
 
5.5.13 Stropní deska nad 1.PP – první část 
 
     Bude odstraněno stěnové bednění v 1.PP a bude ze staveniště odvezeno. Bude 
ponecháno pouze bednění stěn, kde se stropní deska lomí. Místo stěnového bednění 
bude přivezeno stropní bednění Doka pro severní část stropu nad 1.PP. Tato část má 
odskok o 0,2m. Stropní bednění bude sestaveno pod celou severní částí budovy a bude 
mít výšku horní hrany ve výškách -2,15m a -1,95m. Stěny stropního bednění budou 
výšky 0,24m, v místě odskoku budou vysoké 0,44m. Po sestavení stropního bednění 
budou utěsněny obvodové pracovní spáry systémovým těsněním SikaSwell. Poté bude 
sestavena výztuž stropní desky, která bude posazena na distančních podložkách. Tesaři 
potom sestaví dělící čelo vyšší stropní desky o výšce 0,2m, které zakotví do stěn 
svislého bednění.  
     Betonáž proběhne najednou betonem tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, 
konzistence S3, kamenivo 11-22mm, pohledový beton PB3. Stropní deska o tloušťce 
24cm bude zhutněna ponorným vibrátorem a zarovnána stahovací vibrační lištou. 
V oblasti dělící desky bude beton zhutněn a znovu zahlazen ve vzniklých nerovnostech. 
Bude následovat technologická pauza 3 dny, kdy beton nabude 50% své konečné 
pevnosti. Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní. 
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5.5.14 Schodiště z 1.PP do 1.NP 
 
     Toto schodiště má 12 stupňů výšky 150mm a délky 290mm a jeden ztracený stupeň 
pro vyrovnání podlahové konstrukce a schodnic. Tento stupeň má výšku 0,15m a délku 
290mm. Nejdřív bude postaveno plošné bednění ramene schodiště a jeho bočnic. Na 
této konstrukci bude osazena výztuž, která bude v místě prvního stupně svázána 
s výztuží vycházející ze stropní desky nad 2.PP a u posledního stupně bude navázána na 
výztuž stropní desky nad 1.PP. Výztuž bude opatřena distančními prvky. Poté budou 
vystavěny bednící prvky pro stupně schodiště. V této fázi může být bednění zalito 
betonovou směsí tř. C25/30, stupeň vlivu prostředí XC2, konzistence S3, kamenivo 11-
22mm a směs bude zhutněna. Po vibrování bude betonová směs ještě zarovnána. Bude 
následovat technologická pauza 5 dní, kdy beton nabude 70% své konečné pevnosti. 
Beton bude ošetřován kropením minimálně po dobu 7 dní.  
 
5.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
     Každý pracovník musí mít platný průkaz nebo oprávnění pro vykonávání příslušných 
prací. To jsou profesní, řidičské, jeřábnické, svářečské průkazy a podobně. 
 
Pracovní četa a kvalifikace 
 
Profese Počet pracovníků Kvalifikace 

Mistr 1 Vzdělání, proškolení 

Jeřábník 1 Řidičský průkaz, jeřábnický průkaz, 
proškolení 

Vazač břemen 1 Vazačský průkaz, proškolení 

Železář 5 Vzdělání, proškolení 

Dělník 5 Proškolení 

Betonář 2 Vzdělání, proškolení 

Tesař 2 Vzdělání, proškolení 
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5.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
5.7.1 Stroje 
 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN TGS L 8x4 
 

 
Obr. 87 – Autodomíchávač 

 
Technické parametry: 
 
Rozměry:      9m (délka) x 2,5m (šířka) x 3,85m (výška) 
Počet náprav:      4 
Jmenovitý objem:     9m3 
Geometrický objem:     15810 l 
Vodorys:      10390 l 
Sklon bubnu:      11,2° 
Výsypná výška:     2,39m 
 
Ford Transit 
 

 
Obr. 88 – Ford Transit 
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Technické parametry: 
 
Nosnost:      3500kg 
Přepravní kapacita:     15,1m3 
Max délka převáženého materiálu:   4,2m 
 
Věžový jeřáb MB 1043 
 
     Věžový jeřáb je podrobně popsán v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.1 
Stroje. 
 
Nákladní automobil MAN 26.403 s hydraulickou rukou 
 
     Nákladní automobil je podrobně popsán v prvním technologickém předpisu 
v kapitole 3.7.1 Stroje. 
 
Staveništní čerpadlo Schwing SP 500 D 
 
     Čerpadlo je podrobně popsáno v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.1 
Stroje. 
 
5.7.2 Nářadí a pomůcky 
 
Pojízdné lešení Alufix 80 s nástavcem 
 
Lešení je snadno rozebratelné a má nastavitelnou výšku podlahy. Ta se pohybuje 
v rozmezí 0,29 – 1,7m nad zemí. Maximální pracovní výška se tedy pohybuje v mezích 
2,29 – 3,7m. Výška lešení je 1,6 – 3m, váží 63kg, velikost pracovní plochy je 0,6 x 
1,8m a může na ni působit maximální zatížení 200 kg/m2. Počet lešení: 3 kusy. 
 

 
Obr. 89 – Pojízdné lešení 
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Nářadí pro úpravu bednění a výztuže 
 
     Okružní pila Skil 5165AA, motorová pila Husqvarna 353 a úhlová bruska Black & 
Decker jsou podrobně popsány v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.2 
Nářadí a pomůcky. 
 
Nářadí pro zhutňování betonových směsí 
 
     Ponorný vibrátor 2000W MAR-POL a stahovací vibrační lišta Robin EH025 jsou 
podrobně popsány v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.2 Nářadí a 
pomůcky. 
 
Závěsná revizní klec ZKR 303/0,8  
 
     Klec je podrobně popsána v prvním technologickém předpisu v kapitole 3.7.2 Nářadí 
a pomůcky. 
 
Další nářadí 
 
     Ve skladovacím kontejneru se bude nacházet tradiční stavební nářadí, jako jsou 
lopaty, krumpáč, kolečka, lžíce, kladiva, vrtačky, prodlužovací kabely (20m a víc) a 
další nářadí. Ve stavební jámě bude k dispozici hliníkový trojdílný žebřík max. délky 
9,32m. 
 
5.7.3 Pomůcky BOZP 
 
     Pracovníci jsou povinni používat při práci ochranné pomůcky, aby se 
minimalizovaly újmy na zdraví při pracovních úrazech. Mezi tyto pomůcky se řadí 
reflexní vesty, přilby, ochranná obuv, respirátory (do prašného prostředí), ochranné 
brýle a oděv, rukavice. V mistrově kanceláři a v šatně pro dělníky budou umístěny 
lékárničky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



č.k. Název kontroly Stručný popis Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výsledek kontroly
Vyhověl/
nevyhověl

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prověřil

Kontrolu 
převzal

1 Kontrola dokumentcí
Kontrola PD, nakládání s 

odpady, ochrana životního 
prostředí

PD, smlouva o dílo
Stavbyvedoucí, 

mistr, TDI
Jednorázově Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

2 Kontrola základových prací
Kontrola předcházejících 

prací

Technologický předpis, 
PD, ČSN 73 0205, ČSN 

73 0210-1

Stavbyvedoucí, TDI, 
mistr

Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

3
Kontrola 

ohraničení a označení 
staveniště

Kontrola oplocení 
staveniště

Technologický předpis
Stavbyvedoucí, TDI, 

mistr
Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

4 Klimatické podmínky Klimatické podmínky Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

5 Skladování materiálu
Kontrola uskladnění 
stavebních materiálů 

Technologický předpis, 
technické listy

Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

6 Technický stav strojů
Kontrola technického 
stavu strojů a náčiní

Technické listy, 378/2001 
Sb.

Mistr, strojník Průběžně Vizuálně
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

7
Zabezpečení strojů při 

přerušení práce

Uskladnění náčiní a 
kontrola jeřábu na konci 

směny
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

8 Odvodnění staveniště
Odčerpávání vody ze 

sběrné studny
Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

9
Kontrola zabezpečení 

výkopu proti pádu
Ochranné zábradlí Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

10 Kontrola betonu Kontrola betonu

Technologický 
předpis, PD, ČSN EN 

12350-2, ČSN EN 
12350-5

Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

11
Kontrola těsnění 
pracovních spár

Kontrola provedení 
těsnění

Technologický předpis Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

12 Kontrola výztuže Kontrola výztuže
Technologický předpis, 

PD
Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

13 Kontrola bednění
Kontrola stability a 

geometrické přesnosti
Technologický předpis, 

PD, ČSN 73 0205
Mistr Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

V
ýstu

p
n

í 
ko

n
tro

ly

14
Kontrola geometrické 

přesnosti
Přesnost provedení

Technologický předpis, 
PD, ČSN 73 0205

Stavbyvedoucí, TDI 
a mistr

Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do stavebního deníku
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

5.8.1 Kontrolní a zkušební plán - Železobetonová monolitická konstrukce hrubé spodní stavby

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace, TDI - technický dozor investora

5.8 K
O

N
T

R
O

LN
Í A

 Z
K

U
Š

E
B

N
Í P

LÁ
N

V
stu

p
n

í ko
n

tro
ly

M
ezio

p
eračn

í ko
n

tro
ly



112 

 

5.8.2 Podrobný popis 
 
Vstupní kontroly 
 
1) Kontrola dokumentací 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Projektová dokumentace musí být správně provedená a úplná. Dokumentace 
k výkopovým a základovým pracím bude podrobně prostudována před započetím těžení 
zeminy. Projektová dokumentace bude v průběhu stavby doplněna o všechny změny, 
které při realizaci stavby nastávají. 
 
2) Kontrola základových prací 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Monolitické základové pasy musí být provedeny na osu s půdorysnou odchylkou 
±15mm. Přípustná odchylka hrany opěrné roviny (horní plocha základu) je ±25mm. 
Torkretovaná stěna a stěny z podkladního betonu musí mít půdorysnou přesnost 
±25mm. Při měření 2m dlouhou latí nesmí být ve stěně odskoky hlubší než 15mm. 
Podkladní beton musí být proveden s přesností ±20mm s měřením třímetrovou latí. 
 
3) Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí a TDI 
 
     Zhotovitel vybuduje kolem stavby oplocení kolem pozemku staveniště dle vyhlášky 
č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé oplocení pozemku ve výšce 1,8m. Oplocení musí 
mít všechny vstupy a vjezdy na staveniště označeny zákazy vjezdu a zákazy vstupu 
nepovolaným osobám. Musí být průběžně kontrolováno, zda není oplocení výrazně 
porušeno a tím i jeho plnění účelu zamezit vstupu nepovolaným osobám na staveniště a 
zajistit jámy proti pádu dovnitř. 
 
Mezioperační kontroly 
 
4) Klimatické podmínky 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Každý den mistr zaznamenává stav klimatických podmínek. V průběhu dne se 
zaznamenají teploty v 7:00, 13:00 a 21:00 a určí se z nich průměrná denní teplota. Tato 
teplota se zapíše do stavebního deníku. 
     S viditelností menší než 30m musí být přerušeny práce na stavbě. Při rychlosti větru 
nad 8m/s musí být přerušeny práce ve výškách 5m nad zemí a více. Při rychlosti větru 
nad 11m/s nesmí být prováděny práce ve výškách vůbec. I tyto klimatické podmínky se 
denně zaznamenávají do stavebního deníku. 
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5) Skladování materiálu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Betonářská výztuž a kari sítě budou uskladněny na dřevěných paletách na skládce 
materiálu. Vzájemná vzdálenost palet podpírajících stejné pruty výztuže nesmí být větší 
než 1,5m a převislé konce prutů nesmí být delší než 0,75m. Za deště nebo mimo 
pracovnímu dobu musí být výztuž zakryta nepromokavými a neprůhlednými plachtami, 
které budou zatíženy proti odnesení větrem. 
     Vázací dráty, distanční prvky, těsnící tmely a pásky budou uskladněny na regálech 
ve skladovacím kontejneru.  
     Dřevo na bednění schodišť bude skladováno na skládce materiálu pod zatíženou 
plachtou. 
 
6) Technický stav strojů 
 
Kontrolu provádí: mistr a strojník 
 
     Musí být průběžně kontrolován technický stav strojů používaných na stavbě. 
Strojník musí kontrolovat stav provozních kapalin, ošetřovat pohyblivé části 
promazáním, kontrolovat celistvost ocelových lan, funkčnost výstražných signálů, zda 
stroje neprobíjí, atd. Mistr průběžně kontroluje zapatkování jeřábu. 
 
7) Zabezpečení strojů při přerušení práce 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Stroje musí být na konci směny vypnuty, očištěny a uloženy na svá místa. Věžový 
jeřáb bude mít po směně rameno nad výkopovou jámou bez zavěšeného břemene. 
Staveništní čerpadlo musí být po skončení práce propláchnuto vodou, aby v něm 
nezatvrdla betonová směs. Dále bude odstaveno na ploše pro něj vyhrazené a bude mít 
pod motorem vaničku pro odchyt unikajících kapalin. 
 
8) Odvodnění výkopové jámy 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Snižování hladiny podzemní vody je zajištěno dvěma sběrnými studnami 
s ponornými kalovými čerpadly. Mistr bude minimálně jednou týdně kontrolovat, zda je 
voda ze studní odčerpávána do veřejné kanalizace a hladina vody ve studních se 
nezvyšuje. Zároveň mistr zkontroluje každý den, zda se v nejnižším místě stavby 
nesbírá voda (například vlivem vytrvalých dešťů). V takovém případě je možné na dobu 
ne delší než několik hodin použít kalová čerpadla ze sběrných studní pro odčerpání této 
vody z jámy do veřejné kanalizace. 
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9) Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Jáma musí být opatřena ochranným zábradlím ze všech stran, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, či předmětů dovnitř stavební jámy. Zábradlí musí mít horní madlo ve výšce 
1,1m. Z jižní strany je jáma přímo chráněna před vstupem osob z ulice Vodní plným 
trapézovým plotem NPV3 vysokým 2m, ze západní a východní strany není vstup do 
jámy možný. Ze severní strany je jáma chráněna drátěným plotem PN2 vysokým 1,12m. 
Mistr průběžně kontroluje, zda jsou ploty celistvé a bez výrazného poškození, které by 
omezovalo jejich funkci. 
 
10) Kontrola betonu 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
Zkouška sednutím kužele podle ČSN EN 12350-2 
 

 
Obr. 90 – Zkouška sednutí kužele 

 
Výška sednutí [mm] ≤ 40 50 - 90 ≥100 

Tolerance [mm] ± 10 ± 20 ± 30 

 
Zkouška rozlitím podle ČSN EN 12350-5 
 

 
Obr. 91 – Zkouška rozlitím 

 
Šířka rozlití [mm] Všechny hodnoty 

Tolerance [mm] ± 30 
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     V dodacím listu musí být zkontrolováno množství dodávané betonové směsi, čas 
naložení, označení směsi, stupeň vlivu prostředí, konzistenci, kategorii obsahu chloridů, 
maximální velikost zrna, přísady a cena. Doba zpracování směsi by měla být uvedena 
na dodacím listu a z ní je možno odvodit, zda je možné použít dodaný beton z hlediska 
jeho tuhnutí. 
     Beton bude minimálně 7 dní ošetřován kropením. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není minimálně 5MPa. 
     Tvrdost vyzrálého betonu bude zkoušena Schmidtovým odrazovým tvrdoměrem. 
Z přístroje je možné odvodit tvrdost betonu a porovnat ji s pevností, kterou stanovil 
statik. 
     Budou odebírány vzorky betonových směsí s každou dodávkou betonu. Vzorek bude 
vylit do zkušební formy na zkušební betonové krychle 100x100x100mm a válce 
150x300mm. Vzorky budou zrát 28 dní a budou testovány v akreditované zkušebně. 
     Veškerá betonová směs bude zhutněna ponorným vibrátorem nebo vibrační lištou. 
Vzdálenosti vpichů od sebe nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. 
 
11) Kontrola těsnění pracovních spár 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Mistr musí zkontrolovat, že podklad, na který je nanesen těsnící tmel SikaSwell S-2, 
je čistý a suchý. Tento podklad by měl mít povrchovou teplotu +5°C až +35°C. Stejnou 
teplotu by měla mít při aplikaci tmele i okolní teplota ovzduší. Z tuby bude na těsněnou 
spáru nanášena vrstva o tloušťce 20mm a to tak, aby se tato vrstva nacházela ve středu 
pracovní spáry. Těsnící tmel musí mít minimální krytí 80mm od obou konců spáry. 
Těsnící bobtnavá páska SikaSwell A musí být bezpodmínečně kladena pouze do 
těsnícího tmele a mírně zatlačena. Při překrývání dvou pásek musí být dodržen 
minimální přesah 100mm a velmi těsný kontakt pásek. Betonová směs může být na 
takto připravenou spáru ukládána po 2-3 hodinách z maximální výšky shozu 50cm. Je 
nutné, aby mistr zkontroloval všechny těsněné spáry před betonáží. 
 
12) Kontrola výztuže 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Podle dodacího listu se kontroluje druh výztuže, průměr, množství, cena a technický 
stav. Výztuž bude přivážena z armovny předohýbaná. Bude namátkou přeměřena 
správnost ohybů a jejich délek. Svazky prutů musí být označeny štítky s popisem. 
Zpracovávaná výztuž musí být očištěna od nečistot a mastnot. Mistr bude kontrolovat, 
zda je výztuž kladena přesně podle výkresů výztuže a správně svázána vázacím drátem. 
Zároveň bude kontrolovat, zda jsou pod výztuž a na ni umisťovány distanční prvky, aby 
bylo dodrženo krytí výztuže. 
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13) Kontrola bednění 
 
Kontrolu provádí: mistr 
 
     Při dodání bude zkontrolován, druh, počet, technický stav a cena zapůjčeného 
materiálu. Bednění by mělo být označeno štítky s popisky. 
     Bednící desky, které budou ve styku s pohledovým betonem, musí být v perfektním 
stavu. Pokud budou dodané desky výrazně poškozeny, budou vyměněny za nové. Pokud 
budou pouze poškrábány, budou zatmeleny a vybroušeny. Bednění pro pohledový beton 
musí být seskládáno přesně podle výkresu bednění, který bude schválen architektem 
projektu. Mezní odchylky pro bednění platí stejné, jako pro geometrickou přesnost 
výsledné konstrukce v bodě 14). Všechny bednící desky, které přijdou do styku 
s betonovou směsí, budou opatřeny nástřikem odbedňovacího oleje ve vrstvě, kterou 
uvádí výrobce. 
 
Výstupní kontroly 
 
14) Geometrické přesnosti 
 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
 
     Mistr, TDI a stavbyvedoucí budou provádět společnou kontrolu, kde budou 
přeměřovat plošné a tyčové konstrukce monolitického železobetonu hrubé spodní 
stavby.  
 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 
 
Rozměr Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

do 4m od 4m do 8m od 8m do 16m Více než 16m 

Délka, šířka 
(hloubka) 

±20 ±25 ±30 ±40 

Výška ±25 ±30 ±40 ±50 

 
Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 

 
Rozměr Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

do 4m od 4 do 8m do 8 do 16m Od 16 do 
30m 

Délka, šířka (hloubka) ±20 ±25 ±30 ±50 

Výška ±30 ±40 ±50 nestanovuje 
se 
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Mezní odchylky celkové rovinatosti povrchů vnitřních rovinných ploch 
 
Druh plochy Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

do 1m od 1m do 4m od 4m do 10m více než 10m 
Stěna a podhledy 
stropů s dokončeným 
povrchem 

±5 ±8 ±12 ±15 

 
Mezní odchylky místní rovinatosti povrchu vnitřních rovinných ploch 

 
Druh plochy Mezní odchylky v mm pro vztažnou délku 

příměrné latě 2000mm 
Stěna a podhledy stropů 
s dokončeným povrchem 

±3 

 
Mezní odchylky polohy středů opěrných ploch dílců vícepodlažních stěn a sloupů ve 

výše ležících podlažích 
 
Konstrukce Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 

do 8m od 8 do 16m  od 16 do 32m 
Nosná stěna (střed tloušťky), 
sloup 

±15 ±20 ±30 

 
5.8.3 Použité normy 
 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
Účinnost: duben 1995 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. Účinnost: 
listopad 2009 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. Účinnost: 
listopad 2009 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Účinnost: červenec 2010 
 
5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
 
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Účinnost: leden 2007 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost: květen 2006 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost: prosinec 2006 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost: srpen 
2005 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení. Účinnost: leden 2003 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Účinnost: leden 2005 
 
5.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
     Ochrana životního prostředí je nezbytnou součástí výstavby takto velkého komplexu 
a je třeba na ni myslet dopředu. V postupu stavby je nutné zamezit úniku nebezpečných 
či škodlivých látek do půdy a veřejné kanalizace. Rovněž je třeba minimalizovat škody 
na přírodě napáchané strojovou sestavou. 
     Vzniklé odpadní prvky je nutné třídit a následně uložit na k tomu určených 
skládkách. Proto se po dobu realizace stavby bude na staveništi nacházet několik nádob 
určených k třídění odpadu. Ve fázi zemních prací a základových prací to budou pouze 
tři nádoby a to na komunální odpad, na stavební suť a na plast. Více o těchto nádobách 
v části Návrh zařízení staveniště. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou 
odpady předány osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Dělení odpadu: 
 
17 01 01 Beton – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
17 02 01 Dřevo – odvoz na recyklační zařízení 
17 04 05 Železo a ocel – odvoz do výkupny kovů 
20 03 01 Směsný komunální odpad – odvoz na skládku 
 
Prašnost a hlučnost – prachové částice a hluk způsobený stroji budou ve velké míře 
zachyceny plným trapézovým plotem NPV3 vysokým 2m. 
 
Vyhlášky a zákony, které je nutno dodržovat:  
 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Účinnost: leden 2002 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Účinnost: leden 2002 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI  
 
     Staveniště se bude nacházet převážně na parcele č. 1160/20 před garážemi, které jsou 
určeny k demolici, a částečně se bude nacházet na ulici Kopečná (parcela č. 1160/1). 
Velikost staveniště se bude v průběhu času měnit v závislosti na probíhající 
technologické etapě (viz. výkresy staveniště). Adresa novostavby je Kopečná 9, Brno. 
Staveniště se bude vůči stavební parcele nacházet severně v těsné blízkosti. Terén před 
garážemi na parcele 1160/20 je pokryt zatravňovací dlažbou a je v mírném spádu cca 
1:20 (směrem k jihu). 
     Na staveništi, i v jeho těsném okolí, se nenacházejí pouliční lampy nebo stromy, 
které by bylo potřeba chránit před poškozením vlivem výstavbového procesu. Okolní 
stávající budovy budou během stavby dále užívány běžným způsobem.  
 
6.2 ZDROJE ENERGIÍ 
 
     Vnitrostaveništní sítě budou mít dvě přípojná místa. Zázemí pro personál (kancelář 
mistra, šatny a sociální zařízení), které se nachází na parcele č. 1160/20 bude napojeno 
na přípojky vody a elektřiny přivedené ze suterénu přes okno z vedlejšího bytového 
domu (Kopečná 22). Přípojka vody bude opatřena vodoměrem umístěným v místě 
připojení na vodovodní řád bytového domu. To samé bude provedeno s elektroměrem u 
přípojky elektřiny. Od elektroměru povede elektrický kabel do staveništního rozvaděče 
elektřiny MULTI P a z něj bude kabely rozvedena elektřina do staveništních buněk. 
Voda bude odtud vedena i na stavební parcelu hadicí přes silnici na ulici Kopečná. 
Hadice bude v chráničce společně s hadicí odvádějící podzemní vodu ze sběrné studny a 
zakončena kulovým ventilem. 
     Pro odvod odpadní vody ze sanitárních buněk bude zřízena kanalizační přípojka 
zavedená do jednotné veřejné kanalizace pod ulicí Kopečná. Přípojka bude zhotovena 
před osazením staveništních buněk a bude opatřena revizní šachtou, která bude 
z betonových skruží. 
     Druhé přípojné místo tvoří přípojka elektřiny, která bude napojena do rozvodné 
skříně umístěné na štítu polyfunkčního domu (Kopečná 7) východně od novostavby. 
Přípojka bude opatřena elektroměrem a povede do staveništního rozvaděče. Na 
rozvaděč bude napojen stacionární jeřáb a elektrické přístroje používané při 
technologických procesech.  
 
6.3 ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL 
 
     Zázemí pro zaměstnance bude umístěno severně od stavební parcely přes ulici 
Kopečná na volném prostoru před řadovými garážemi. Prostor je momentálně nevyužit. 
Garáže nejsou využívané a jsou určeny k demolici. Do budoucna je na této parcele 
naplánováno nadzemní parkoviště. V tomto prostoru mezi garážemi a silniční 
komunikací bude umístěna buňka pro mistra, sociální zázemí, šatny, skladovací buňka, 
odpadkové koše, skládka materiálu a místo pro zaparkování strojů. To vše bude 
oploceno 2 metry vysokým trapézovým plotem s bránou o šířce 4 metry. 
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Kancelář mistra 
 
     Pro mistra byla vybrána buňka typu SC – 06.1 A. Na staveništi se bude nacházet 
jedna takováto buňka osazená na dřevěných hranolech urovnaných do vodorovné 
roviny. Buňka bude podepřena minimálně na šesti bodech cca 10-15cm od země. 
Kancelář bude připojena na vnitrostaveništní rozvod elektřiny (viz. výkres staveniště).  
 

 
Obr. 92 – Buňka SC – 06.1 A 

 
Stávající vybavení buňky: 
 
- nástěnný elektro-konvektor s termostatem včetně zásuvky a samostatného jističe – 
příkon 2000 W (1ks) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi (1ks) 
- zásuvka (3ks) 
- vypínač osvětlení (1ks) 
- trubicová zářivka 36W s opálovým krytem včetně trubice 36W/20 (2ks) 
 
Vybavení buňky - vlastní zařízení: 
 
- kancelářská židle 
- pracovní stůl 
- skříň na šaty a obuv 
- policová skříň na dokumenty 
 
Veškeré vybavení musí být vzdáleno minimálně 1m od otopného zařízení. 
 
Sanitární buňka 
 
     Sociální zařízení pro zaměstnance je zajištěno sanitární buňkou SC – 19 A. Buňka 
bude osazená minimálně na šesti dřevěných hranolech urovnaných do vodorovné roviny 
a vysokých minimálně 10cm.  
     Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které ustanovuje podmínky ochrany zdraví při práci, 
nařizuje pro počet 17 zaměstnanců tyto minimální hygienická zařízení: 2 umyvadla, 2 
sprchy, 2 sedadla (WC). Z toho vyplývá, že se na staveništi bude nacházet 1 sanitární 
buňka. Buňka bude připojena na vnitrostaveništní rozvod elektřiny, vodovod a 
kanalizaci (viz. výkresy staveniště). 
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Vybavení buňky:  
 
- Umyvadlo se zrcadlem a kohoutkem s pákovou baterií napojenou na studenou a teplou 
vodu (4ks) 
- Pisoár (2ks) 
- Sprchový kout s hadicí zakončenou sprchovou hlavicí a pákovou baterií napojenou na 
studenou a teplou vodu (2ks) 
- WC (2ks) 
- Bojler na 200 litrů, příkon 2200W (1ks) 
- Rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi (1ks) 
- Zásuvka (3ks) 
- Zásuvka k bojleru (1ks) 
- Vypínač osvětlení (2ks) 
- Trubicová zářivka 36W s opálovým krytem včetně trubice 36W/20 (2ks) 
- Podlahová vpusť (2ks) 
- nástěnný elektro-konvektor s termostatem včetně zásuvky a samostatného jističe – 
příkon 2000 W (1ks) 
 
Na nástěnný elektro-konvektor je přísně zakázáno cokoliv odkládat (např. dosušování 
oblečení apod.) 
 

 
Obr. 93 – Sanitární buňka SC – 19 A 

 
Šatny pracovníků 
 
     Jako šatna pro pracovníky bude použita buňka typu SC – 06.1 A. Šatna bude osazená 
minimálně na šesti dřevěných hranolech urovnaných do vodorovné roviny a vysokých 
minimálně 10cm. Šatna bude připojena na vnitrostaveništní rozvod elektřiny (viz. 
výkres staveniště). 
     Půdorysná plocha šatny je 14,4m2. Prostor vyžadovaný pro jednoho zaměstnance je 
1,5m2 (započítána i půdorysná plocha skříně). Jedna šatna bude sloužit pro 14,4m2 : 
1,5m2 = 9 zaměstnanců. Nejvyšší počet zaměstnanců (mimo mistra) nacházejících se ve 
stejnou dobu na staveništi je 18. Na staveništi tedy budou 2 šatny. 
 

 
Obr. 94 – Buňka SC – 06.1 A 
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Stávající vybavení šatny: 
 
- nástěnný elektro-konvektor s termostatem včetně zásuvky a samostatného jističe – 
příkon 2000 W (1ks) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi (1ks) 
- zásuvka (3ks) 
- vypínač osvětlení (1ks) 
- trubicová zářivka 36W s opálovým krytem včetně trubice 36W/20 (2ks) 
 
Vybavení šatny - vlastní zařízení: 
 
- zdvojené skříně pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu (9ks) 
- lavice na sednutí (1ks) 
 
Veškeré vybavení musí být vzdáleno minimálně 1m od otopného zařízení. 
 
6.4 SKLAD MATERIÁLU A NÁ ŘADÍ 
 
     Skladový kontejner je vybaven regálovým systémem, dřevěnou podlahou a 
bezpečnostním zámkem. Kontejner bude přepraven v rozloženém stavu a smontován na 
místě osazení na staveništi. Bude v něm skladováno nářadí (lopaty, vrtačky, atd.) a 
drobný stavební materiál (hřebíky, šrouby a podobně). Kontejner bude sestaven na 
dřevěných hranolech, jejichž horní hrany budou srovnány do vodorovné roviny. 
Hranoly budou pod kraji nosných rámů kontejneru, tzn. 10 podpěrných míst. Kontejner 
by měl být cca 10-15cm od země. 
 
Vnější rozměry:   6m (délka) x 2,2m (šířka) x 2,2m (výška) 
Vnitřní rozměry:   5,84m (délka) x 2m (šířka) x 2m (výška) 
Přepravní rozměry:   6m (délka) x 2,2m (šířka) x 0,38m (výška) 
Vstupní profil:   1,93m (šířka) x 1,93m (výška) 
Hmotnost:    780kg 
 

 
Obr. 95 – Skladovací kontejner 
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6.5 VYBAVENÍ STAVENIŠT Ě 
 
Plný trapézový plot NPV3 
 
     Plot bude vystavěn kolem staveniště, aby bránil vstupu nepovolaným osobám. 
Zároveň bude ve velké míře bránit, aby prach a hluk ze stavby obtěžovali okolí. Rozměr 
jednoho panelu je 2,16m x 2m (délka x výška), spojovací trubky mají v průměru 42mm 
a pozinkované U-profily, které drží trapézový plech na místě, měří 40x40x40mm. 
Trubky oplocení budou osazeny do betonových botek, které budou zajišťovat stabilitu 
oplocení. 
     Plot bude dále opatřen vstupní bránou, která bude mimo pracovní dobu zamknutá 
pomocí řetězu a visacího zámku. 
 

   
Obr. 96 – Plný trapézový plot NPV3 

 
Drátěný plot PN2 
 
     Plot bude bránit proti pádu zaměstnanců do výkopové jámy ze strany ulice Kopečná. 
Rozměr jednoho dílce je 3,5 x 1,12m. Plot bude osazen do kotevních patek.  
 

 
Obr. 97 – Drátěný plot PN2 
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Odpadkový koš 
 
Na staveništi se budou nacházet dva takovéto koše. Jeden na směsný komunální odpad a 
jeden na plasty. Koše budou jasně označeny, aby nedošlo k záměně odpadů.  
 

 
Obr. 98 – Koš na odpadky 

 
Kontejner na suť 
 
     Kontejner na suť je podrobně popsán v kapitole 3.7.2 Nářadí a pomůcky. Kontejner 
bude odvážen nákladním autem Avia do sběrny stavební suti dle potřeby. Kapacita 
kontejneru je 3m3/ 3tuny. 
 
Kontejnery na kolečkách na suť, kov a směsný komunální odpad 
 
     V době dokončovacích prací budou na staveništi umístěny plastové kontejnery CLE 
1100L na suť, kov a směsný komunální odpad. Kontejnery mají kapacitu 1100 litrů. 
Kontejnery budou vyváženy dle potřeby do příslušných sběrných středisek (viz. 6.16 
Ochrana životního prostředí při výstavbě). 
 

 
Obr. 99 – Kontejner na kolečkách 

 
Halogenový reflektor Kanlux JEN CE-82-B 500W černý 
 
     Výkon reflektoru je 500W, krytí IP 44, napětí 230V, váha 0,76kg. Na staveništi 
budou k dispozici 4 takovéto reflektory. Pokud nebudou využity, budou uloženy ve 
skladovém kontejneru. 
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Obr. 100 – Halogenový reflektor 

 
Přenosný halogenový reflektor na stativu 
 
Reflektor má dvě svítilny o výkonu 500W. Pokud nebude využit na stavbě nebo 
staveništi, tak bude umístěn ve skladovacím kontejneru. Na staveništi se budou nacházet 
4 takovéto reflektory. Stupeň krytí IP je 44.  
 

 
Obr. 101 – Reflektor na stativu 

 
Ponorné kalové čerpadlo KOPRO WQ 3-13-0,25 s plovákem 
 
     Kalová čerpadla budou použita k odčerpávání podzemní vody. Jsou vybavena 
plovákem, tudíž se při vzestupu vody automaticky sepnou. Čerpadlo má výtlak 15,5m. 
Rozměry čerpadla jsou 205x320mm. Teplota čerpané vody by neměla přesáhnout 35°C. 
Hmotnost čerpadla je 12kg. Na staveništi budou 2 tato čerpadla. Informace o rozmístění 
a zajištění čerpadel jsou popsány v technologickém předpisu zemních prací. 
 

 
Obr. 102 – Kalové čerpadlo 
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Staveništní rozvaděč MULTI P 
 
     Na staveništi se budou nacházet dva rozvaděče elektřiny. 
 

 
Obr. 103 – Staveništní rozvaděč 

 
Technické parametry: 
 
Rozměry:     530mm (délka) x 530mm (šířka) x 990mm (výška) 
Materiál:     polyetylen 
Krytí skříně:     IP44 
Průmyslové zásuvky:    2x5/16A + 2x5/32A 
Zásuvky 230V/16A:    4 
Proudový chránič:    1xFI 4/40/0,03A 
Jištění:     4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
Připojení:     přívodka 5/32A 
 
6.6 SESTAVENÍ JEŘÁBU 
 
     Navržený stacionární jeřáb MB 1043 s výložníkem 38m bude na staveniště dopraven 
a následně sestaven firmou Craneservice Brno s.r.o. Doba potřebná ke složení jeřábu je 
3 dny po jedenácti hodinách. Stejná doba se uvažuje pro rozložení a odvezení jeřábu ze 
staveniště. Stacionární jeřáb MB 1043 bude sestaven pomocným autojeřábem Liebherr 
LTM 1100-4.2, který má maximální nosnost 100 tun při vyložení 3m, teleskopické 
rameno délky 60m a rozměry při zapatkování 8,51m (délka) x 7m (šířka). Nejtěžší díl 
stacionárního jeřábu je díl otoče, který váží 7,5 tuny a bude osazen ve výšce menší než  
48m. Z toho vyplývá, že by měl být zvolený autojeřáb ve všech směrech dostačující. U 
stacionárního jeřábu je zvoleno založení na kříži 6x6m, ale celkové rozměry spodní 
základny jsou uvažovány 7x7m. Jeřáb bude založen na betonových silničních panelech 
roznášejících tíhu jeřábu do podloží. Únosnost podloží v místě založení bude ověřena 
statikem. Přesná poloha jeřábu viz. výkres 03 zařízení staveniště. 
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Graf nosnosti autojeřábu Liebherr LTM 1100-4.2 
 

 
Obr. 104 – Graf nosnosti autojeřábu Liebherr 

 
Umístění autojeřábu při montování stacionárního jeřábu 
 

 
Obr. 105 – Umístění autojeřábu při montování stacionárního jeřábu 
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6.7 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
     Staveništní buňky budou umístěné na zatravňovací dlažbě, která je v mírném spádu 
1:20. Voda bude z této plochy odtékat samovolně do uliční kanalizace nebo se bude 
vsakovat do zeminy.  
     Hladina podzemní vody je do vybetonování stropu nad prvním nadzemním podlažím 
snižována dvěma ponornými kalovými čerpadly. V případě vytrvalých dešťů a 
zvýšeného zaplavení výkopové jámy může být jedno z čerpadel využito k odčerpání 
vody do kanalizace a poté navráceno na své původní místo. 
     Hadice severního kalového čerpadla bude vedena přes silnici na ulici Kopečná 
v chráničce a povede do revizní šachty na staveništi. Hadice jižního kalového čerpadla 
bude vedena také v chráničce do jednotné kanalizace na ulici Vodní. 
 
6.8 VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
     Pod chodníkem ulice Kopečná je vedení kabelu NN, veřejného osvětlení, 
sdělovacího kabelu O2, koaxiálního kabelu UPC a sdělovacího kabelu MaxProgres a 
pod silnicí je vedena jednotná kanalizace, plynovod, parovod, vodovod. Všechna vedení 
jsou v dostatečné hloubce a nebudou výstavbovým procesem nijak ohrožena. 
 
6.9 KOMUNIKA ČNÍ TRASY NA STAVENIŠTI 
 
     V horizontálním směru se pracovníci mohou pohybovat na staveništi a na stavbě bez 
omezení. Během zemních prací, základových prací a hrubé spodní stavby se pracovníci 
budou do výkopové jámy dostávat pomocí závěsné revizní klece, do které se vejdou 2 
osoby. Za správné upevnění klece na věžový jeřáb odpovídá vazač břemen. Pro případ 
selhání jeřábu bude v jámě neustále k dispozici hliníkový trojdílný žebřík 3x13 XT613 
o maximální délce 9,32m.  
     Zásobování staveniště materiálem bude probíhat z ulice Kopečná. Zásobovací 
automobily budou couvat v protisměru do vyhrazeného prostoru před stacionárním 
jeřábem (viz. výkres 03). Tento prostor bude sloužit i pro vyprazdňování 
autodomíchávačů a odvoz kontejnerů se sutí.  
     Po dokončení železobetonového skeletu bude na staveništi zajišťovat vertikální 
dopravu stavební výtah GEDA 1500Z/ZP a staveništní vrátek.  
 
6.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ T ŘETÍCH OSOB A VEŘEJNÝCH 
ZÁJM Ů 
 
     Okolo staveniště bude vybudováno oplocení výšky 2m, které bude bránit vstupu 
nepovolaným osobám. Na oplocení budou umístěny výstražné tabulky upozorňující na 
probíhající práce na staveništi. 
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Obr. 106 – Staveništní značení 
 
     Na konci pracovní směny budou brána a vchod uzamčeny řetězem s visacím 
zámkem. Je zakázáno pohybovat se zavěšeným břemenem na jeřábu mimo hranice 
staveniště a nad staveništními buňkami. Při provozu na ulici Kopečná se smí se 
zavěšeným břemenem nad silnicí pohybovat pouze po zastavení provozu na dobu 
nutnou pro přemístění břemene. V okolí staveniště se budou nadměrná vozidla nacházet 
ve stísněném prostoru, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pojezdu, aby nedošlo 
k poškození cizího majetku. 
 
6.11 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 
 
     Vjezdy na staveniště budou označeny tabulkami „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL 
STAVBY“. Jelikož jsou dopravní trasy pro pohyb vozidel po staveništi naprosto 
minimální, není potřeba dalších omezení. 
 

 
 

Obr. 107 – Dopravní značení 
 
6.12 VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 
 
     Mimo přípojná místa inženýrských sítí nebudou okolní stávající budovy využity ve 
prospěch výstavby. Pro zaměstnance jsou na staveništi zřízeny šatny, sociální zázemí a 
zdroj pitné vody. V blízkém okolí staveniště je mnoho míst určených k občerstvení, 
která mohou pracovníci využít o polední přestávce. 
 
6.13 PRACOVNÍ DOBA, ZAHÁJENÍ A UKON ČENÍ HRUBÉ STAVBY  
 
     Pro pracovní dny je pracovní doba stanovena od 7:00 do 17:00. O víkendech se 
pracovat nebude, pokud zhotovitel neurčí jinak. 
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Předpokládané zahájení stavby:   1. 3. 2016 
 
Předpokládané ukončení stavby:   8. 12. 2017 
 
6.14 SPOTŘEBY ENERGIÍ 
 
6.14.1 Spotřeba elektřiny 
 
První staveništní rozvaděč 
 
Zázemí personálu  
 
Odběrné místo Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Kancelář mistra 2 1 2 

Sanitární buňka 4,2 1 4,2 

Šatny pracovníků 2 2 4 

Běžné nářadí (úhlová bruska, 
vrtačka apod.) 

2 5 10 

Celkový příkon   20,2 

 
Vnitřní osvětlení 
 
Odběrné místo Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Kancelář mistra 0,036 2 0,072 

Sanitární buňka 0,036 2 0,072 

Šatny pracovníků 0,036 4 0,144 

Celkový příkon   0,288 

 
Venkovní osvětlení 
 
Odběrné místo Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Halogenový reflektor na 
stativu 

1 4 4 

Halogenový reflektor Kanlux 0,5 4 2 

Celkový příkon   6 

 
S=1,1*√((β1*P1+ β2*P2+ β3*P3)

2+(0,7*P1)
2) 

 
β - součinitel náročnosti 
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P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
 
P2 - instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 
 
P3 - instalovaný výkon venkovního osvětlení 
 
S=1,1*√((0,55*20,2+ 0,8*0,288+ 0,95*6)2+(0,7*20,2)2) 
 
S=24,36kW 
 
Celkový příkon elektrické energie pro první rozvaděč elektřiny je 24,36kW. 
 
Druhý staveništní rozvaděč 
 
Stacionární jeřáb a další nástroje 
 
Odběrné místo Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Jeřáb MB 1043 49 1 49 

Čelisťový drapák 18,5 1 18,5 

Běžné stavební přístroje 2 12 24 

Celkem příkon   91,5 

 
Vnitřní osvětlení = 0kW 
 
Venkovní osvětlení 
 
Odběrné místo Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Halogenový reflektor na 
stativu 

1 4 4 

Halogenový reflektor Kanlux 0,5 4 2 

Celkový příkon   6 

 
S=1,1*√((0,55*91,5+ 0,8*0+ 0,95*6)2+(0,7*91,5)2) 
 
S=93,6kW 
 
Celkový příkon elektrické energie pro druhý rozvaděč elektřiny je 93,6kW. 
 
Příkon pro celé staveniště je celkem 117,96kW. 
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6.14.2 Spotřeba vody 
 
Užitková voda 
 
Potřeba vody Množství Střední 

norma [l/s] 
Množství vody za 
směnu [litry] 

Ošetřování betonových 
konstrukcí 

102 100 10200 

Mytí osobních/nákladních 
automobilů 

1 1000 1000 

Zaměstnanci na staveništi bez 
sprchování 

18 40 720 

Sprchy 18 45 810 

Celkem   12730 

 
Qn=(Pn*kn)/(t*3600) 
 
Qn - sekundová spotřeba vody 
 
Pn - spotřeba vody za časovou jednotku 
 
kn - koeficient nerovnoměrnosti 
 
t - doba odběru v časových jednotkách 
 
Qn=(12730*1,5)/(10*3600) 
 
Qn=0,53 l/s 
 
Přirážka 20% na drobnou spotřebu a ztráty v rozvodném potrubí 
 
0,53*1,2=0,64 l/s 
 
Přípojka bude mít průměr DN 25. 
 
6.14.3 Dimenze kanalizace 
 
     Na staveništi se bude nacházet jedna sanitární buňka. Buňka bude napojena na 
plastové potrubí DN 110. Pro toto potrubí bude zřízena přípojka na veřejnou jednotnou 
kanalizaci v ulici Kopečná. Přípojka bude disponovat jednou revizní šachtou. 
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6.15 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP 
 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Účinnost: květen 2006 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost: prosinec 2006 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Účinnost: srpen 
2005 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení. Účinnost: leden 2003 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. Účinnost: leden 2005 
 
6.16 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě 
 
     Veškerý odpad, který na staveništi vznikne, bude roztříděn a odvezen na příslušnou 
skládku nebo spalovnu. Odpadní kovy budou odvezeny do výkupny kovů. V okolí 
staveniště se nenachází žádné stromy a keře, které by bylo potřeba před vlivy výstavby 
chránit.  
 
Dělení odpadu: 
 
17 01 01 Beton – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 02 Cihly – odvoz na skládku stavební suti 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
17 02 01 Dřevo – odvoz na recyklační zařízení 
17 04 05 Železo a ocel – odvoz do výkupny kovů 
20 03 01 Směsný komunální odpad – odvoz na skládku 
 
Prašnost a hlučnost – prachové částice a hluk způsobený stroji budou ve velké míře 
zachyceny plným trapézovým plotem NPV3 vysokým 2m. 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
     Náležitostí výstavby novostavby bytového domu Kopečná 9 Brno je zařízení 
staveniště. Stavební parcela se nachází mezi dvěma stávajícími řadovými objekty a mezi 
dvěma jednosměrnými ulicemi s řadovou zástavbou po obou stranách. Prostor pro 
zařízení staveniště je tedy velice omezený a bude nevyhnutelné zajistit zábory 
komunikací.  
     Vzhledem k charakteru stavby, zvoleným technologickým postupům a ceně záborů 
v centru Brna se budou rozměry záborů postupně měnit. V tomto předpise bude 
podrobně rozebrán jeden ze tří navržených záborů podle situačních výkresů zařízení 
staveniště.  
 
7.2 PARCELY 
 
Stavební parcela 
 
Číslo parcely Vlastník parcely Rozloha parcely 

1253 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 

473m2 

 
Parcely, kterých se týká zvláštní užívání komunikací 
 
Číslo parcely Vlastník parcely Rozloha záboru 

na parcele 
1160/20 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 Brno 
181,3m2 

1160/1 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 

192,2m2 

1249 Česká republika – úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2 

27,2m2 

 
7.3 OBDOBÍ ZÁBORU 
 
     Řešená podoba záborů navazuje na předešlé zábory na stejných parcelách, ale jiného 
tvaru. Předcházející zábory ve své podobě končí 22. 3. 2016. Nová podoba (řešená pro 
tento předpis) bude pro období od 23. 3. 2016 do 6.2.2017. 
 
7.4 OSLOVENÉ ÚŘADY 
 
     Novostavba se nachází v Brně, katastrální území Staré Brno. Zamýšlené zábory se 
budou nacházet na jednosměrných ulicích Kopečná a Vodní. Na těchto ulicích není 
vedena žádná dopravní linka. Zábory budou jak na chodnících, tak na silnici a budou 
omezovat dopravu. Před tím, než mohou být na zvolených parcelách vybudovány prvky 
zařízení staveniště, musí být osloveny příslušné úřady. V Brně na komunikacích bez 
vedení linek MHD a na ulicích Rašínova a Masarykova vykonává působnost silničního 
správního úřadu Úřad městské části Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb. 
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Zároveň musí být oslovena policie ČR, útvar Specializovaného pracoviště dopravního 
inženýrství Brno-město a Brno-venkov. 
 
7.5 ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE  
 
     Tato žádost bude podána na Úřadu městské části Brno-střed, Odbor obchodu, 
dopravy a služeb. Vzorový vyplněný formulář je součástí příloh.  
 
Způsob podání žádosti 
 
     Žádost o zvláštní užívání komunikace je možné předložit na formuláři, který byl 
vydán Odborem dopravy Magistrátu města Brna nebo může být podána individuálně 
s informacemi uvedenými ve stejném formuláři. 
 
Kdo je oprávněn podat žádost 
 
Plnoletá osoba či její zákonný zástupce, zhotovitel prací nebo stavebník. 
 
Povinné údaje, které jsou součástí žádosti 
 
1) Název komunikace (jméno ulice) 
2)  Popis charakteru zabraného území (chodník, vozovka, silniční zeleň) 
3) Důvod záboru či výkopových prací 
4) Doba trvání záboru 
5) Rozsah zabraného území 
6)  Kontaktní údaje zodpovědné osoby (jméno a příjmení, telefon, adresa) 
7)  Právnické osoby musí uvést identifikační číslo 
8)  Firmy musí doložit výpis z obchodního rejstříku 
9)  Ostatní musí uvést číslo občanského průkazu 
10) Pokud je zásah do vozovky nutno opatřit dopravním značením, musí být 

vyhotoven situační výkres s dopravním značením potvrzený Dopravním 
inspektorátem policie ČR a provozním oddělením Odboru dopravy Magistrátu 
města Brna 

 
Způsob zahájení řízení 
 
     Řízení o záboru komunikace započne v okamžiku podání žádosti na podatelně 
Odboru dopravy na Magistrátu města Brna.  
 
Instituce zabývající se žádostí zvláštního užívání komunikace 
 
1)  Ministerstvo dopravy a spojů ČR – dálnice a rychlostní silnice 
2)  Krajský úřad Jihomoravského kraje – silnice I. třídy 
3)  Odbor dopravy Magistrát města Brna – silnice II. a III. třídy a dopravně 

významné místní komunikace 
4)  Jiné komunikace řeší příslušný úřad městské části 
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Doklady, které je nutno doložit 
 
1) Stanovisko správce (Brněnské komunikace, a.s.) 
2) Výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu 
3) 5 vyhotovení Stanovení dopravního značení vydaných provozním oddělením 

Odboru dopravy MMB a potvrzených Dopravním inspektorátem policie ČR 
4) Harmonogram prací (pro uzavírky trvající déle než 3 dny) 
5) Návrh objížďkové trasy 
6) Pokud je na dotčené komunikaci veden provoz MHD, tak je nutné i stanovisko 

Dopravního podniku města Brna 
 
Lhůta pro vyřízení žádosti 
 
     Jednodušší případy záborů komunikací jsou vyřízeny do 30 dnů od zahájení řízení 
(od podání žádosti). U složitějších případů může trvat vyřízení až 60 dnů. 
 
Doba doručení žádosti 
 
     Podatel žádosti je povinen odevzdat žádost na silničním správním úřadu nejpozději 
30 dnů před dnem požadovaného záboru. 
 
Opravné prostředky 
 
     Proti rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna lze podat odvolání do 15 
dnů ode dne doručení rozhodnutí MMB. O odvolání rozhoduje Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Odbor dopravy. 
 
Související právní předpisy 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 24. Účinnost: duben 1997 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů. Účinnost: leden 2001 
 
7.6 ŽÁDOST NA POLICII ČR 
 
     Zamýšlené zábory budou zasahovat do komunikací a budou ovlivňovat dopravu. 
Z toho důvodu je potřeba navrhnout odpovídající dopravní značení a jeho rozmístění. 
Návrh tohoto značení je součástí příloh (výkres 01 – Zábor komunikací a značení). Před 
provedením záborů je nutné, aby Specializované pracoviště dopravního inženýrství 
policie ČR podalo kladné vyjádření k těmto změnám provedeným na příslušných 
komunikacích. Součástí žádosti je formulář, který je taktéž součástí příloh. 
 
Zásah do komunikací 
 
     Zábory pro rozmístění zařízení staveniště pro novostavbu Bytový dům Kopečná 9 
Brno jsou na ulicích Kopečná a Vodní. Celkem se jedná o tři ucelené zábory o rozloze 
400,7m2. Trvají v období od 23. 3. 2016 do 6. 2. 2017. Jsou očíslovány pořadovými 
čísly 1,2 a 3 od nejsevernějšího k nejjižnějšímu (viz. výkres 01).  
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     První zábor se nachází na parcele 1160/20. Jeho celková rozloha je 181,3m2. 
Navržená plocha se nachází před nevyužívanými garážemi určenými k demolici. Plocha 
před garážemi je pokryta zatravňovací dlažbou a je v mírném spádu cca 1:20 směrem od 
garáží do ulice. Zatravňovací dlažba navazuje v ulici na asfaltový chodník. Zábor bude 
částečně i na tomto chodníku. V rámci dodržení povinné šířky chodníku pro 
obousměrný provoz bude chodník v nejužším místě zúžen na 1,5m. Toto zúžení bude po 
délce 24m. Zabraná plocha zařízení staveniště bude ohraničena 2m vysokým 
trapézovým plotem s vjezdovou bránou o šířce 4m.  
     Druhý zábor je navržen na chodníku a částečně na silnici ulice Kopečné na parcele 
číslo 1160/1. Celková rozloha záboru je 192,2m2. Tento zábor těsně navazuje na 
stavební parcelu a úplně uzavírá chodník po délce 20m. Zde bude usměrněn provoz 
dopravním značením Zákaz vstupu chodců (B30), který bude doplněn informativní 
značkou (E13) CHODNÍK UZAVŘEN a zábranou pro označení uzavírky (Z2).  
 

 
Obr. 108 – Dopravní značka – chodník uzavřen 

 
     Značení v této podobě bude rozmístěno ve vzdálenosti 25m západně od hrany záboru 
a 15m východně od hrany záboru. Chodci budou v těchto místech přecházet ulici na 
protější chodník. 
     Dále zábor výrazně zasahuje do silnice ulice Kopečné. V nejužším místě bude silnice 
zúžena na 2,9m. Minimální průjezdná šířka podle Zásad pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích je 2,75m. Zúžení je v délce po 23,6m vlivem záboru 
samotného a pokračuje po dalších 15m po směru jízdy, kde bude vyznačeno 
směrovacími deskami pravými (Z4b) s rozestupy 2,5m. Ve směru jízdy budou před 
záborem taktéž směrovací desky pravé (Z4b) s výstražnými světly (S7) nad deskami. 
Tyto desky budou zužovat šířku silnice na požadovaných 2,9m. Desky budou 
rozmístěny 2m od sebe ve směru jízdy a 1m v příčném směru silnice. Výstražná 
osvětlení budou napojena na staveništní rozvaděč.  
     Třetí zábor bude na chodníku ulice Vodní na parcele číslo 1249. Celková rozloha 
záboru bude 27,2m2. Chodník je dostatečně široký. V nejužším místě, kde do něj 
zasahuje zábor, má 3,65m, tudíž bezpečně splňuje předepsanou šířku obousměrného 
provozu. Tento zábor nebude doprovázet žádné značení. 
     Na ulici Kopečná budou doplňující následující značení. V protisměru jízdy 
(východně od staveniště) bude ve vzdálenosti 55m od začátku záborů dopravní 
dvojznačka omezující rychlost na 30km/hod a upozorňující na probíhající práce. 
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Obr. 109 – Dopravní značka – nejvyšší dovolená rychlost a práce na silnici 

 
     Dále budou umístěny po obou stranách ulice Kopečné 25m před zábory značky se 
zákazy zastavení s dodatkovou tabulkou s nápisem OD 23. 3. 2016 a značkou „začátek 
úseku“. 
 

 
Obr. 110 – Dopravní značka – zákaz zastavení – začátek úseku 
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     Za zábory budou ukončeny zákazy zastavení. Tyto značky budou umístěny opět po 
obou stranách ulice Kopečná ve vzdálenosti 40m od záborů.  
 

 
Obr. 111 – Dopravní značka – zákaz zastavení – konec úseku 

 
     Ve vzdálenosti 45m od záboru za značkou s koncem úseku zákazu zastavení bude 
umístěna značka „konec všech zákazů“.  
     Použité dopravní značky budou umístěny na viditelných místech a budou připevněny 
k samostatně stojícím ocelovým čtyřhranným tyčím. Tyto tyče budou umístěny 
v podstavcích vážících 28kg a zajišťujících stabilitu značek.  
 

 
Obr. 112 – Podstavec pro dopravní značky 

 
Použité dopravní značení 
 
Nejvyšší dovolená rychlost - B20a  
Počet: 1x 
 

 
Obr. 113 – Dopravní značka B20a – nejvyšší dovolená rychlost 
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Konec všech zákazů - B26 
Počet: 1x 
 

 
Obr. 114 – Dopravní značka B26 – konec všech zákazů 

 
Práce - A15 
Počet: 1x 
 

 
Obr. 115 – Dopravní značka A15 - práce 

 
Zákaz zastavení - B28 
Počet: 4x 
 

 
Obr. 116 – Dopravní značka B28 – zákaz zastavení 

 
Dopravní značka – doplňující značení - E13 
Počet:  2x – 50 x 30cm s nápisem: CHODNÍK UZAVŘEN 
 4x – 50 x 15cm s nápisem: OD 23. 3. 2016 
 

 
Obr. 117 – Dopravní značka E13 – 50 x 30cm 

 
 

 
Obr. 118 – Dopravní značka E13 – 50 x 15cm 
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Začátek úseku - E8a 
Počet: 2x 
 

 
Obr. 119 – Dopravní značka E8a – začátek úseku 

 
Konec úseku - E8c 
Počet: 2x 
 

 
Obr. 120 – Dopravní značka E8c – konec úseku 

 
Zákaz vstupu chodců - B30 
Počet: 2x 
 

 
Obr. 121 – Dopravní značka B30 – zákaz vstupu chodců 

 
 
Směrová deska pravá 25 x 100cm - Z4b 
Počet: 12x 
 

 
Obr. 122 – Dopravní značka Z4b – směrovací deska pravá 25 x 100cm 
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Výstražné světlo (umístěno nad směrovou deskou) - S7 
Počet: 5x 
 

 
Obr. 123 – Dopravní značka Z4b + S7 – směrovací deska pravá 25 x 100cm doplněná výstražným 

světlem 
 
Zábrana pro označení uzavírky - Z2 
Počet: 2x 
 

 
Obr. 124 – Dopravní značka Z2 – zábrana pro označení uzavírky 

 
     Veškeré dopravní značení bude průběžně kontrolováno. Mistr stavby bude 
kontrolovat funkčnost a viditelnost značení. Dále bude kontrolovat, zda nejsou značky 
poškozeny do té míry, že nejsou schopny dále plnit svoji funkci. V tomto případě je 
provozovatel stavby povinen zřídit značky nové a funkční. 
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ZÁVĚR 
 
     V diplomové práci jsem popisoval jednotlivé etapy výstavby Bytového domu 
Kopečná 9 Brno od zemních prací, přes zakládání stavby až po hrubou spodní stavbu. 
Snažil jsem se dbát na ekonomickou stránku věci, což bylo na tak malém prostoru pro 
zařízení staveniště, dosti složité.  
     Ve velké míře jsem si rozšířil obzory v těžební mechanizaci. Najít vhodné těžební 
prostředky, ale hlavně zajistit nejefektivnější způsob dopravy materiálu a personálu po 
staveništi, bylo nejspíš nejtěžším úkolem práce. Zároveň jsem musel navrhnout postup 
pro pažení jámy. 
     Poprvé jsem dopodrobna zjišťoval, jak a čím se provádějí mikropiloty. Nabyté 
znalosti jsem se snažil aplikovat na tuto konkrétní stavbu a zvolit pro to vhodnou 
mechanizaci. To stejné platí pro torkretování vysokých stěn mokrou metodou. 
     Technologický předpis pro hrubou spodní stavbu obsahuje požadované znalosti 
těsnění pracovních spár železobetonové konstrukce z vodostavebního betonu. To blízce 
souvisí s tím, kolik druhů betonů je na stavbě použito. Od vodostavebního, přes 
betonové mazaniny, lehčený beton, podkladní, torkretovaný, standartní železobeton a 
pohledový beton. Při jejich studiu jsem si velice rozšířil přehled o jednotlivých betonech 
a jejich využití. Také jsem se zde musel přesvědčit o proveditelnosti konstrukce 
z hlediska systémového bednění Doka.  
     Vyzkoušel jsem si osobně komunikaci s úředními osobami. To byla pro mne zcela 
nová zkušenost. Zejména pak jednání na dopravním inspektorátu o dopravním značení 
pro zábory na komunikacích a dojít společnými silami ke spokojenosti obou stran. 
     Součásti této práce jsou položkové rozpočty pro celou stavbu a pro zařízení 
staveniště.  Při této činnosti jsem se naučil vyhledávat a rozlišovat jednotlivé položky 
v programu Build power. Získal jsem ucelenou představu jak složité je nejen určit 
hodnotu objektu, ale i vypočítat výkaz výměr pro takovýto objekt.  
     Při vypracovávání časového plánu pro jednotlivé na sebe navazující práce jsem se 
snažil zkrátit dobu výstavby na minimum. Zejména proto, že jsem mohl vidět, jak 
rychle roste cena za zábory na komunikacích. Také jsem si u této činnosti procvičil 
užívání programu Contec, který se mi jeví jako velice sympatický pro svoji 
jednoduchost a rychlost. 
     U kreslení jednotlivých výkresů zařízení stavenišť bylo velikou výzvou vypořádat se 
se stísněným prostorem, jelikož se stavba nachází mezi dvěma bytovými domy a dvěma 
jednosměrnými ulicemi s řadovou zástavbou. Snažil jsem se zminimalizovat prostory 
pro zázemí zaměstnanců tak, aby vyhovovaly daným normám a přesto splňovali nutnou 
kapacitu pro stavbu takovýchto rozměrů. Zbylý prostor jsem využil jako skládku 
materiálu nebo parkoviště těžkých strojů. Také určit ideální polohu a typ věžového 
jeřábu bylo velice komplikované. 
     Při vypracovávání práce jsem se naučil mnohému. Byla to pro mne nedocenitelná 
zkušenost a navíc obrovská výzva, kde jsem se musel vypořádat s mnoha problémy a 
věřím, že se to podařilo. 
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