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Abstrakt 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v Brně. V rámci 

projektu je vypracován časový plán a rozpočet, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních 

strojů. Podrobně se práce zabývá hlavním stavebním objektem SO01, se zaměřením na etapu 

zhotovení záporového pažení a svislou nosnou konstrukci. Součástí je také plán rizik, 

specializace týkající se návrhu sprinklerového zařízení a údržby technologie rekonstrukcí. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the construction technological project of a polyfunctional building 

in Brno. The project contains schedule, cost estimate, the plan of building site equipment and the 

proposal for machinery. To be more specific, the work concerns the main building SO01 

focusing on the stage of Berlin shoring construction and vertical load-bearing structure. The risk 

assessment, specialization concerning the sprinkler system and the technology maintenance 

using reconstruction are also included. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se bude zabývat návrhem stavebně technologického projektu pro výstavbu 

polyfunkčního domu v Brně. Podkladem pro jeho vypracování je částečná projektová 

dokumentace poskytnutá projkční firmou PROMED Brno spol. s.r.o. 

Práce bude zaměřena na zhotovení projektu zařízení staveniště, vč. jeho napojení na inženýrské 

sítě, návrhu spotřeby energií, rozvržení a zvolení správných pracovních postupů a strojů, včetně 

napojení stavby na širší dopravní vztahy. Pro tyto účely budou vypracovány koordinační výkresy 

zařízení staveniště a návrhy tras zásobování.  

Detailně budou zpracovány technologické postupy pro pažení výkopů a provedení nosné 

železobetonové konstrukce, doplněné o kontrolní a zkušební plán, plán rizik a bezpečnost práce. 

Bude zhotoven položkový rozpočet rozpočet hrubé stavby a na něj navázán časový plán 

výstavby, s bilancí zdrojů. 

Specializace se zaměří na návrh polostabilního hasicího zařízení v podzemních garážích a 

údržbu a technologii rekonstrukcí stavby. 
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1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby:  Polyfunkční dům Eden 

Druh stavby:  Polyfunkční dům - novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

 

Investor:    EDEN PROPERITY, spol. s r.o.      

   Kalvodova 5, Brno 602 00 

IČO:   26935678 

 

Zhotovitel:  Bude stanoven výběrovým řízením 

 

1.1.1 Obecné identifikační údaje o stavební parcele z KN 

Tabulka č. 1 –Výpis dotčených parcel z katastru nemovitostí 

parcelní číslo umístěný objekt k. ú. LV  
3660/1 etapa 1 Královo Pole [611484] 7538 
3656/1 etapa 1 Královo Pole [611484] 8336 
3656/8 etapa 1 Královo Pole [611484] 10001 
3656/9 etapa 1 Královo Pole [611484] 6806 
3656/10 etapa 1 Královo Pole [611484] 6806 
3656/11 etapa 1 Královo Pole [611484] 6806 
3659/2 etapa 1 Královo Pole [611484] 10001 
3660/4 etapa 1 Královo Pole [611484] 4110 
3655/3 etapa 1 Královo Pole [611484] 10001 
3664/2 etapa 1 Královo Pole [611484] 6806 
3655/2 přilehlé komunikace  Královo Pole [611484] 10001 
3656/3 etapa 2 Královo Pole [611484] 7913 
3656/4 přilehlé plochy Královo Pole [611484] 6806 
3656/5 přilehlé plochy Královo Pole [611484] 6806 
3654/2 přilehlé plochy Královo Pole [611484] 10001 

 

POZN.: Parcela č. 3660/1 byla vytvořena sloučením původních parcel 3656/6, 3657, 3659/1, 

3660/1, 3661, 3664/2 
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1.1.2 Členění stavby dle stavebních objektů 

SO 01 – Stavební a konstrukční řešení 

Zahrnuje:  

Stavební řešení akonstrukční řešení celé stavby 

– p.č. 3656/6, 3657, 3659/1, 3660/1, 3661, 3664/2. 

 

SO 03 – Odstraňování stávající zeleně  

Odstranění stávající zeleně  

– p.č. 3656/1, 3656/5, 3656/6, 3657, 3659/1, 3660/1, 3661, 3664/2, 3663/1. 

 

SO 04– Venkovní osvětlení areálu 

 

SO 05 – Terénní úpravy č.1 

Terénní úpravy – změna napojení komunikace Svatopluka Čecha na ulici Purkyňovu  

- p.č. 3618/1, 3664/1. 

 

SO 06 – Terénní úpravy č.2  

Terénní úpravy – sjezdy na ulici Sv.Čecha - p. č. 3664/1, 3664/2. 

 

SO 07 – Sadové úpravy 

Sadové úpravy na upraveném terénu – p.č. 3660/1, 3656/5, 3656/6 3659/2, 3660/4, 3642/2. 

 

SO 08– Úprava stávajícího trolejového vedení 

- p.č. 3618/1, 3657, 3660/1,3661. 

 

SO 09 – Areálová kanalizace 

 

SO 10– Úpravy venkovních ploch 

- p.č. 3618/1, 3660/1, 3661, 3657, 3659/1, 3659/2, 3660/4, 3655/3, 3655/2, 3656/1, 3656/5, 3656/6, 
3664/2, 3664/1. 

 

SO 11– Přípojka horkovodu 

- pro I.etapu – p. č. 3664/1, 3664/2. 

 

SO 12– II.etapa 
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SO 13 – Přípojka VN a trafostanice 

- p.č. 3664/1, 3664/2. 

 

SO 14– II.etapa 

 

SO 15– Přípojka kanalizace 

- p.č. 3618/1. 

 

SO 16 –Přípojka vodovodu 

- p.č. 3618/1, 3655/3. 

 

SO 17– Přípojka PVKS Českého Telecomu 

- p. č. 3664/1, 3664/2. 

 

SO 18 –Přípojka TKR Karneval  

- p.č.3664/1, 3664/2. 

 

SO 21 –Přeložka VO 

- p.č. 3618/1. 

 

SO 22–Přeložka VNna ulici Purkyňova 

- p.č. 3618/1, 4726/1, 3631/6, 3664/1. 

 

SO 23 –II. etapa 

 

SO 24 – PřeložkaVN a NN v ulici Svatopluka Čecha 

- p.č. 3664/1, 3664/2. 

 

SO 25 – Přeložka slaboproudých rozvodů v ulici Purkyňova 

Přeložka Českého telekomu 

Přeložka optické trasy Maxprogres a Eurotel 

Zabezpečení metalické sítě Karneval Media 

p.č. 3618/1, 3664/2, 3664/1, 3663/1, 3660/1, 3661, 3657,  4726/1 
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SO 26 – II.etapa 

 

SO 27 – Propojení plynovodu v ulici Purkyňova 

- p.č. 3618/1. 

 

SO 28 – Přeložka plynovodu v ulici Svatopluka Čecha 

- p.č. 3618/1, 3664/1. 

 

SO 31 – II.etapa 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA  ÚZEMÍ 

1.2.1 Základové poměry dle Geologického průzkumu 

Podloží tvoří horniny Brněnské vyvřeliny, které v místech vyvýšenin vystupují až na povrch. Na 

níže položených místech jsou tyto skalní horniny kryty velmi mocnými pokryvy terciérních 

marinních sedimentů a kvartérních svahových a eolitických sedimentů. Celá plocha staveniště je 

tedy tvořena minimálně do hloubky 20m neogenními jíly s příměsí suťových štěrků a písků. 

Jíly v podloží jsou velmi plastické a řadí se do třídy F8-CH. Konzistence těchto materiálů je 

pevná, hlouběji pevná až tvrdá. Kvartérní pokryv je pak tvořen přeplavenými jíly s příměsí 

prachu a výše pak prachovými hlínami. Zčásti se jedná o sprašové sedimenty s konzistencí tuhou 

až pevnou. Klasifikace těchto zemin je F6-CI až F5-MI. 

Povrch terénu je kryt navážkami, které nepřesahují hloubku 1,8 m. Tvoří je převážně zemina ze 

stavebních výkopů a stavební suť z dříve zbouraných objektů s příměsí jiných odpadů. 

Podzemní voda nebyla v provedených sondách ig průzkumu nalezena. Z přítoku přípovrchové 

vody nebyly zjištěny žádné agresivní látky na betonové konstrukce. 

Spraše a sprašové hlíny mají prosedavé účinky vlivem nadměrného zvýšení vlhkosti. Je nutno 

dbát na řádné utěsnění přípojek kanalizace, vody, zaústění dešťových svodů a spádování terénu 

tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému sedání základové půdy vlivem přísunu zvýšené 

vlhkosti do ní. Staveniště jako celek je zcela stabilní a nehrozí zde tedy posuv zemního tělesa. 
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Jako typický geologický průběh je uvažováno:  

- cca 100 až 160 cm navážek 

- cca 550 až 700 cm sprašových nebo prachových hlín tuhé až pevné konzistence (Rdt=150-200 

kPa) 

- cca 150 až 300 cm jílovitých hlín pevné konzistence (Rdt=200 kPa) 

- cca 150 až 300 cm jílu vysoce plastického pevného (Rdt=160 kPa) 

- níže se bude vyskytovat jíl pevný až tvrdý (Rdt=200-250 kPa) 

 

1.2.2 Korozní průzkum 

Výsledky korozního průzkumu základových zemin: 

Podle výsledků rozboru podzemní vody je její vodivost 214.7 mS/m. Z této hodnoty, dle normy 

ČSN 03 8375, vyplývá zatřídění do skupiny IV, což značí pro ocel velmi vysokou agresivitu 

prostředí. Ustálená hladina této podzemní vody byla zaměřena v hloubce 5.8 m 

Bludné proudy jsou silné po celé ploše staveniště, nejsilnější pak ve směru kolmém na ulici 

Purkyňova. Což je způsobeno především provozem elektrické tramvajové dráhy. Nejslabší 

bludné proudy byly zjištěny ve směru podél ul. Purkyňova. Vzhledem k tomu, že pro celkové 

určení agresivity prostředí na ocel je rozhodující nejméně příznivé hodnocení, uvažujeme 

agresivitu prostředí na ocel ve všech místech jako velmi vysokou.  

 Na základě tohoto zjištění bude, dle technických podmínek MDS „Základní ochranná 

opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 

pozemních komunikací“, nutné provést ochranná opatření stupně 4. 

 Podle ČSN 03 8372 musí konstrukční uspořádání, způsob uložení a materiál objektu 

umožňovat spolehlivou a účinnou ochranu před korozí. Podle úrovně agresivity prostředí na ocel 

je vhodné použít aktivní (katodickou) nebo pasivní ochranu např. izolováním jeho povrchu od 

okolního prostředí (izolací, nátěry, stavební úpravou). 1 

 

                                                 
1Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Technická zpráva 
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1.3 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

1.3.1 Urbanistické řešení 

Polyfunkční dům se bude nacházet v Brně na západním okraji městské části Králova Pole. 

Území je vymezeno ulicemi Královopolská, Purkyňova a Svatopluka Čecha a je částečně 

zastavěno. Na jeho jižní straně se nachází bytový panelový dům, uprostřed obchodně 

administrativně-výrobní budova SHARP – NEPA a na severní straně přízemní budova prodejny 

potravin Brněnka, která bude v rámci příprav pro I.etapu zbourána. Její prostory budou později 

přesunuty do nově vzniklého objektu. 

Ten je navržen tak, aby zaplnil prázdné místo po třech zbouraných bytových domech 

a z urbanistického hlediska dotvořil nároží křižovatky ulic Královopolská a Purkyňova. Nově 

vzniklý objekt se bude skládat ze dvou bytových domů. První budova bude lemovat ulici 

Purkyňova a druhá ulici Královepolská. Budou tak zapadat do pravoúhlého rastru okolních bloků 

a jejich půdorysný tvar tak bude tvořit profil písmene L. Stavba bude z provozních důvodů 

rozdělena do dvou etap, které jsou ještě rozděleny na části A1 až A3.   

Budova v ulici Purkyňove se skládá ze tří objektů v situaci vyznačenými jako A1, A2, A3.  

Budova A1 doplňuje výšku zástavby okolních budov, s hlavní římsou na úrovni 5.NP. Šesté 

a sedmé patro včetně čtyř ateliérů na úrovni střechy budovy A1 ustupuje směrem do dvora. 

V přízemí budovy A2 bude umístěna jednopodlažní prodejna potravin Brněnka, která je 

směřována do vnitrobloku, jenž vymezuje průchod mezi bloky A2 a A3. 

Nejdůležitější bod návrhu z urbanistického hlediska tvoří nároží budov směrem do křižovatky. 

Pro větší přehlednost a vytvoření moderního vzezření objektu, bude přízemí odlehčeno krátkými 

pasážemi. Ty vytvoří ve vnitrobloku ze dvou stran pochozí část, která bude sloužit jako 

komerční plocha. Přes tyto nově vzniklé pasáže a průchody budou přístupné stávající obchody i 

v sousední budově Sharp-Nepa. Rozdíl výšek, které činí 1,4m budou v průchodu překlenuty 

schodištěm a bezbariérovou rampou. 

Dominantou návrhu je patnáctipodlažní věž bytového domu vyčnívající z nároží ulic Purkyňova 

a Skácelova. 

Vjezd i výjezd z podzemních garáží a zásobování prodejny potravin Brněnka je navrženo 

v nejnižším místě ulice Svatopluka Čecha, hned za křižovatkou tak, aby doprava neobtěžovala 

obyvatele bloku. Součástí urbanistického řešení je rovněž návrh nových úprav chodníků a ploch 
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v ulici Purkyňova. Chodník bude snížen do úrovně kopírující průběh komunikace a budou zde 

zřízena odstavná podélná stání. Součástí návrhu je i nové řešení sadových úprav.  

 

1.3.2 Architektonické řešení 

Architektonické řešení bytového domu vyjadřuje pestrou funkční náplň budovy. Obchodní část 

se navenek projevuje velkými prosklenými plochami výkladců, které jsou doplněny barevnými 

krabicemi vyznačujícími vstupy do bytů. Fasáda bytových pater je vyzděna a omítnuta. Fasádu 

ve vnitrobloku tvoří pravidelně prosklené otvory s balkony. V místě sedmého patra je vytvořen 

odskok, který je opticky řešen tak, aby vypadal, že navazuje na střechu sousední části objektu. 

Nároží budovy je tvořeno, z důvodů prosvětlení administrativních ploch, plošně prosklenou 

fasádou. Celá tato část je v místě rohů zaoblená. 

Budova A1 je osmipodlažní, s rovnou střechou a skládá se z jednoho podzemního a sedmi 

nadzemními podlaží. Nároží u křižovatky má šest nadzemních podlaží. Bytový dům je klasický 

schodišťový s čtyřmi vstupy a třemi až čtyřmi byty. Přístup do těchto bytů je zprostředkován za 

pomocí centrálního jádra. V přízemí domu je navržena velkoprostorová prodejna potravin 

s vlastním krytým zásobovacím dvorem. Střecha prodejny směrem do dvora je kryta vegetační 

vrstvou s extenzivní zelení. Do ulice Purkyňova jsou obráceny malé obchody. Ve 2.-5.NP jsou 

směrem do vnitrobloku navrženy byty a směrem do ulice jsou navrženy malé pronajímatelné 

kancelářské jednotky, které mohou rovněž sloužit jako ateliery, ordinace i byty.  Na nároží 

budovy (část A3) jsou od 2. do 6.NP navrženy velké kancelářské prostory. V 6. a 7. NP ustupuje 

fasáda směrem do nitra bloku a vytváří tak dvě roviny střešních teras s mezonetovými byty. Nad 

rovinu střechy vystupují čtyři prosklené kostky ateliérů.  

Dominantní patnáctipodlažní věž bytového domu vytváří přirozený střed celého nově řešeného 

komplexu. Věž má tvar jednoduchého hranolu prolomeného nepravidelně otvory lodžií 

s terasami a velkými nepravidelně rozmístěnými prosklenými plochami. Věž je obložena 

barevnými obkladovými deskami Cembonit velkých nepravidelných formátů. 

Garáže v suterénu pod bytovým domem vyplňují takřka celou plochu parcel. Úroveň suterénu 

pod budovou A1, A2, A3 je výškově odskočena o půl podlaží s budoucím suterénem pod 

II.etapou. V projektu jsou provedeny opatření pro budoucí propojení polorampou. Přístup 

z garáží je rovnou do vertikálních jader bytových domů nebo kanceláří.  
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1.3.3 Stavebně technologické řešení 

1) Založení objektu 

Založení objektu bude provedeno na železobetonové bílé vaně založené na vrtaných 

železobetonových pilotách, které budou přenášet především nerovnoměrné zatížení horní 

stavbou. Skupina pilot bude dosahovat zejména následujících hodnot – 1000 kN, 3000 kN, 

8000 kN a 16000 kN. Pro hodnoty zatížení do cca 8000 kN bude použita vždy jedna pilota 

pod zatěžovaný uzel, pro vyšší hodnoty reakcí (zejména u 16-ti podlažního objektu) bude 

provedena vždy dvojice nebo čtveřice pilot pod jeden zatěžovaný uzel. Čímž bude dosaženo 

rovnoměrného sedání objektu. 

Piloty budou navrženy jako velkoprůměrové vrtané profilů 630, 900, 1200 a 1500 mm. Jejich 

únosnost bude dána zejména plášťovým třením v prostředí terciérních jílů. Délky pilot budou 

dosahovat od 8m až do cca 20 m. Beton pilot bude zejména C25/30, výztuž bude provedena 

jako vázaná z oceli R(10505). 

Základová deska bude provedena v tloušťce 30 cm se zesílenými „hlavicemi“ otočenými do 

země v místech, kde pod zatěžovaným uzlem bude provedeno více pilot. Tato hlavice bude 

sloužit k přenosu zatížení ze zatěžovaného uzlu do všech pilot a k přenosu napětí od 

propíchnutí základové desky. V případě použití základových konstrukcí jako „bílé vany“ 

budou všechny dilatační a pracovní spáry opatřeny systémovými prvky do těchto spár. 

Dilatační celky budou ve spárách vzájemně propojeny dilatačními trny pro přenos 

smykových sil (s případnou povrchovou úpravou jako ochranou proti bludným proudům). 

Základová deska bude provedena z betonu C30/37 a bude vyztužena prutovou výztuží z oceli 

V(10425) nebo R(10505) a svařovaných KARI sítí (SZ). Distanční prvky dolní výztuže 

budou z vláknobetonu. Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton v tloušťce 10 

cm z betonu C8/10 a hutněný polštář tl. 30 cm s parametrem zhutnění Edef,2=50 MPa při 

95% zhutnění dle Proctor Standard. 

Stavební jáma bude provedená jako pažená. Pažení bude provedeno z berlínské stěny 

(zápory, resp. mikrozápory s kotvením dočasnými kotvami, pažiny z dřevěných hranolů). 

Přesná technologie provedení pažené stavební jámy bude popsána v návazné kapitole. 

 

 

 



28 
 

2) Horní stavba 

Horní stavba objektu bude navržena jako železobetonový monolitický skelet s nosnými 

stěnami z keramických tvárnic Porotherm, při překročení únosnosti těchto stěn budou nosné 

stěny nižších podlaží železobetonové. 

Objekt bude rozdilatován do 3 dilatačních celků dle doporučení normy ČSN 731201 -

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. Dilatace budou odstupňovány 

v závislosti na členitosti objektu s ohledem na výšku jednotlivých budov a etapovitou 

výstavby. Výrazným samostatným dilatačním celkem bude například 16-ti podlažní část. 

Jednotlivé dilatační celky budou vzájemně propojeny v dilatačních sparách smykovými trny 

pro přenos smykových sil a zajištění spojitosti mezi danýmikonstrukcemi. 

Prostorová tuhost bude zajištěna tuhými prvky v podobě železobetonových stěn, sloupů, 

výtahových a schodišťových jader. 

Stěny budou navrženy jako železobetonové z betonu třídy C25/30 a ve více zatěžovaných 

místech třídy C35/45. Budou vyztuženy prutovou výztuží z oceli R(10505) a svařovaných 

KARI sítí. Stěny ve 2.NP a 3.NP budou navrženy jako stěnové nosníky zajišťující přenos 

zatížení ze stěn vyšších podlaží do sloupů v nižších podlažích. Stěny budou vyzděny ze dvou 

typů keramických tvárnic Porotherm a to tvarovek P+D pro obvodový plášť a tvarovek AKU 

pro vnitřní stěny. 

Sloupy budou navrženy jako železobetonové, monolitické, kruhového nebo obdélníkového 

průřezu a budou provedeny z betonu C35/45 v nižších objektech a ve vyšších podlažích 

vyššího z objektů.V nižších patrech tohoto objektu bude pak použit beton třídy C90/105. 

Sloupy budou vyztuženy také prutovou výztuží z oceli R(10505). 

Stropní desky budou v nižších podlažích u podpor sloupů hlavicové a ve vyšších podlažích 

podporovaných stěnami deskami bezhlavicovými a bezprůvlakovými. Stropní desky budou 

navrženy z betonu C25/30, výjmečně v namáhaných místech třídy C35/45 a budou vyztuženy 

prutovou výztuží z oceli R(10505), svařovaných KARI sítí a smykové výztuže třmínkovými 

lištami. Jednotlivé tloušťky stropních konstrukcí se budou pohybovat od 200-300 mm. 

V místech kde budou stropní desky podporovány sloupy z betonu C90/105 je nutno provést i 

část stropních desek okolo tohoto sloupu z betonu C90/105 – budou tedy pomocí B-systému 

„zabedněny“ skryté hlavice, které budou nejdříve vybetonovány betonem C90/105 a poté 

bude zbytek stropní desky vybetonován betonem C25/30. 



29 
 

Akustickým mostům bude předcházeno zděním z akustických keramických tvarovek AKU 

a použitím zvukových izolací v podlahách a odhlučněním schodišť a výtahových šachet 

systémem Tronsole a Sylomer. Tepelné mosty budou řešeny převážně využitím systémů 

Isokorb. 

Schodiště budou provedeny jako monolitické.Balkóny budou provedeny jako železobetonové 

prefabrikované s osazenými nosníky Isokorb pro přerušení tepelných mostů a s osazenými 

prvky pro kotvení zábradlí.2 

 

3) Zaměření na obvodové a svislé konstrukce jednotlivých objektů 

Budova A1 -Obvodové zdivo od 2. do 7.NP bude ze systému POROTHERM 40 P+Dzděno 

na tepelně izolační maltu a omítnuto tepelně izolační omítkou. V 1.NP směrem do ulice 

budou obvodové konstrukce tvořeny z velké části prosklenými stěnami – výklady 

v hliníkových zasklívacích systémech s přerušeným tepelným mostem systéma to včetně 

vstupních dveří do obchodů.Výklady budou zaskleny čirým bezpečnostním dvojsklem. 

Vstupy do bytových domů jsou navrženy s lehké sendvičové konstrukce s nosnými 

ocelovými prvky, zateplené minerální plstí a obložené barevnými deskami cembonit. 

Budova A3 - Obvodové zdivo od 7. do 15.NP bude ze systému POROTHERM24 P+D 

zděno na vápenocementovou maltu a z venkovní strany bude zatepleno odvětrávaným 

zateplovacím systémem. Obklad z velkoformátových desek je kotven do hliníkového roštu. 

Obchody v přízemí a kanceláře ve 3. - 6.NP budou mít plášť budovy tvořeny proskleným 

fasádním hliníkovým systémem. Okna budou zasklena čirýmdvojsklem. 

Překlady nad okny a dveřmi budou keramické systému POROTHERM s tepelnou izolací. 

Obvodové konstrukce jsou navrženy s ohledem na tepelně technické požadavky ČSN 73 

0540-2 – Tepelná ochrana budov, včetně řešení dílčích detailů – energetický průkaz budovy. 

Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0532 – Akustika, Hodnocení zvukové 

izolace stavebních konstrukcí a budov, nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibracemi. 

Příčky a obezdívky instalačních šachet jsou navrženy zděné z příčkovek Porotherm 6,5 a 

Porotherm 11,5. V místech rozvodů kanalizacebudou profily CW 100. Za umyvadly a 

                                                 
2Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Technická zpráva 
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klozety budou osazeny ocelové úchyty a nosiče ve standardu výrobce příček. Do vlhkých 

provozů budou použity sádrokartonové desky impregnované včetně příslušných tmelících 

materiálů. 

Konstrukce lemující požární úseky budou provedeny do stropní konstrukce a prostupy 

jednotlivých médií budou opatřeny požárními ucpávkami, manžetami apod.  

Mezibytové příčky budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU tak aby byly 

dodrženy požadavky ČSN na zvukovou izolaci R´w= 52dB. Překlady nad okny a dveřmi 

budou keramické systému POROTHERM s tepelnou izolací, nebo budou tvořené dospodu 

zalomeným průvlakem železobetonové stropní desky, z vnější strany opatřeným tepelnou 

izolací. 

4) Podhledy 

V obchodech v budově A1 podhledy nebudou, stropy budou opatřeny štukovou omítkou. 

Pouze v obchodech v budově A3  budou kombinace rozebíratelných podhledů z minerální 

vlny s podhledy z pevných sádrokartonových  desek. Ve společných prostorách bytových 

domů – chodbách, halách,garážích, schodištích všech podlaží podhledy rovněž nebudou, 

stropy budou opatřeny štukovou omítkou. Podhledy budovy A3 ve venkovním prostředí 

budou se zateplovacího kontaktního systému a budou omítnuty. 

V bytech budou stropy v obytných místnostech opatřeny štukovou omítkou, podhledy 

z pevných sádrokartonových desek budou v koupelnách a wc. V suterénu, garážích a 

technickém zázemí podhledy nebudou. V prodejně Brněnka – budova A2 podhledy rovněž 

nebudou, VZT, potrubí, el. instalace a osvětlení bude vedeno viditelně pod stropem. 

5) Střechy 

Konstrukce plochých střech nad nejvyšším podlažím bude jednoplášťová, nevětraná 

s pohledovou vrstvou z vymývaného kameniva. Hydroizolace střechy je navržena v systému 

hydroizolačních fólií PVC, tl. 1,5 mm. Součásti dodávky hydroizolací bude dodávka také 

systémových tvarovek pro průchodky instalací, lemování apod. vč. poplastovaných plechů 

pro ukončení. 

Střecha nad přízemními podlažími v SO 01 i SO 02 je navržená jako vegetační plocha 

s extenzivní zelení, s občasným přístupem pro údržbu střechy. Hydroizolační folie navržená 

do této skladby musí mít atest na odolnost proti prorůstání kořenů rostlin. 
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V ustupujících podlažích budou terasy, které budou z části s vegetací a z části pochůzí. 

Pochůzí plochy budou provedeny z dřevěných prken na ocelových sloupcích. Vegetační 

plochy budou osázeny extenzivní zelení do substrátu pro střešní zahrady.  

6) Hydroizolace 

Hlavní hydroizolaci proti zemní vlhkosti bude splňovat základová konstrukce včetně bočních 

stěn z vodo-stavebního betonu tzv. „bílá vana“.  Ve strojovnách, sociálních zařízeních se 

sprchou a bude pod keramickou dlažbou i obkladem aplikován stěrkový hydroizolační 

systém. 

7) Tepelné a zvukové izolace 

Pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti zdiva výtahové šachty je do svislé mezery mezi stěnami 

z tvárnic POROTHERM 25 AKU a zdivo z cihel plných vložena vrstva elastifikovaného 

pěnového polystyrenu POLYFON v tloušťce 30 mm. Pro útlum kročejového hluku je do 

skladeb podlah vložena vrstva pěnového polyethylénu. 

Ve střešních pláštích, na podhledech stropů nad venkovním prostorem a v podlahách jsou 

aplikovány polystyrénové desky tak, aby byly splněny požadavky ČSN 730540-2 Tepelná 

ochrana budov. 

Čela železobetonových stropních konstrukcí v obvodovém zdivu budou izolovány deskami 

Heratekta. 

Tepelné mosty, které by mohly vytvářet železobetonové konstrukce, jsou přerušeny vložením 

tepelně izolačních prvků ISOKORB (SCHÖCK).  

Tepelná izolace podlah bude z expandovaného pěnového polystyrénu. Styky oken, dveří a 

prosklených stěn se zdivem budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Kontaktní zateplovací 

systém bude navržen dle požadavků požárně bezpečnostního řešení z minerální plsti, 

v nižších částech objektu z tepelně izolačních desek Heratekta.  

8) Podlahy 

Veškeré betonové mazaniny budou dilatovány ve čtvercích i od svislých konstrukcí po 

obvodu a to včetně veškerých prostupujících instalací. Plovoucí betonové mazaniny budou 

vyztuženy ocelovou svařovanou sítí. Izolace proti kročejovému hluku je navržena z 

pěnového polyethylenu. Betonové vrstvy podlah budou od tepelné a kročejové izolace 

odděleny PE folií. Keramické dlažby budou pokládány do lepícího tmelu, ve vlhkých 
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prostorách je navrženo lepení a utěsnění dlažby hydroizolačním systémem včetně 

příslušenství a popřípadě speciálních lišt. 

Podlahy v obytných místnostech jsou navrženy plovoucí. V garážích bude podlaha 

provedena z vyrovnávací stěrky odolné vůči ropným látkám. V prostoru vjezdu pro 

zásobování bude provedena polyuretanová stěrka. V rozvodně elektro bude podlaha zdvojená 

elektrostaticky vodivá na ocelovém roštu a ocelových sloupcích s odnímatelnými 

podlahovými panely.  

Veškeré podlahy budou splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení zejména index 

šíření plamene.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ 

Celý objekt je rozdělen, použitými stavebními materiály, na jednotlivé požární úseky, přičemž 

konstrukce lemující požární úseky budou sahat, až do stropní konstrukce a prostupy 

jednotlivých médií budou opatřeny požárními ucpávkami. V prostorách schodišť jsou 

navrženy sádrokartonové příčky, sloužící jako protipožární, dělící konstrukce. U vchodových 

dveří do bytů, budou protipožární dveře osazené v ocelové zárubni. Veškeré podlahy budou 

splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení zejména index šíření plamene a kontaktní 

zateplování bude řešeno, dle stejných požadavků.V samostatné kapitole níže pak bude navíc 

podrobně popsáno požární jištění podzemních garáží v podobě polo-stabilního hasicího 

zařízení, podložené hydraulickým výpočtem. 
                                                 
3Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Technická zpráva 
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1.5 ŘEŠENÍ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ 

Polyfunkční dům je z hlediska dopravy umístěn na velmi dobře dostupném místě, nejen 

pomocí automobilu ale také s využitím městské hromadné dopravy. Budova se nachází na 

fregventované ulici Purkyňova, která slouží jako jeden z hlavních dopravních tahů do centra 

města. Z pohledu řidiče je zde díky nově realizovanému tunelu a napojení na městský okruh 

dobrá přístupnost jak do centra tak i jako výjezd z města. Pro pohodlné parkování budou 

zhotoveny v objektu podzemní garáže a venkovní stání. 

1.6 ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Řešený objekt bude napojen na všechny nezbytné energie a optické sítě potřebné pro moderní 

komunikaci zbudováním nových přípojek, převážně z ulice Purkyňova a jižní strany ulice Sv. 

Čecha, prostřednictvím nově zhotovených přípojek. Pro udržení chodu objektu při výpadku 

elektrické energie, je v podzemním podlaží umístěn záložní diesel agregát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÉ U
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

 
FACULTY OF CIVIL 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

 

 

 

 

2. SITUACE STAVBY S

DOPRAVNÍCH TRAS
 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER´S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2015 

34 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

SITUACE STAVBY S ŠIRŠÍMI VZTAHY 

DOPRAVNÍCH TRAS  

BC. PAVEL KAPOUN 

ING. YVETTA DIAZ  

ÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

ŠIRŠÍMI VZTAHY 



35 
 

2.1 ÚDAJE O MÍSTĚ STAVBY 

2.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  Polyfunkční dům Eden 

Druh stavby:  Polyfunkční dům - novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt v hustě osídlené části města Brna, doplňující 

blok stávajících budov. Jeho obdélníkový půdorys se rozkládá na celkové ploše 2988m2 a to na 

parcelách číslo: 3660/1; 3656/1; 3656/8; 3656/9; 3656/10; 3656/11; 3659/2; 3660/4; 3655/3; 3664/2. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu rozděleného dispozičně na dva propojené celky. 

Jižní část tvoří sedmipodlažní bytový dům, v jehož přízemí je plánováno vybudovat 

samoobslužnou obchodní jednotku Brněnka. Severní část objektu je tvořena výškovou budovou 

s 15 nadzemními podlažími a jeho celková výška bude 47,6m. V přízemí se budou nacházet malé 

nákupní a gastronomické jednotky. Do 5. nadzemního podlaží bude objekt sloužit jako 

administrativní zázemí pro kanceláře firem. Vyšší patra pak budou opět sloužit jako bytové 

jednotky. Střechy objektu jsou ploché, z velké části sloužící jako pochůzné terasy mezonetových 

bytů. 

Objekt má jedno podzemní podlaží společné pro obě zmíněné části. Zde jsou situovány 

podzemní garáže s vjezdem v jižní části. 

Celý skelet objektu tvoří železobetonová konstrukce, z čehož podzemní podlaží je řešeno jako 

tzv. bílá vana. Vzhledem k rozsahu stavby a základovým podmínkám (pospaných v kapitole 2.3), 

je objekt založen na 159 pilotách. Dále je nosná konstrukce tvořena kombinací železobetonových 

nosných stěn a sloupů. Ve vyšších patrech poté železobeton ustupuje klasické zděné konstrukci. 
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2.1.2 Obecné identifikační údaje o stavební parcele z KN 

Tabulka č. 2 -  Výkaz výměr dotčených stavebních parcel 

parcelní číslo umístěný objekt výměra [m2] k.ú. LV  

3660/1 etapa 1 3347 Královo Pole [611484] 7538 

3656/1 etapa 1 359 Královo Pole [611484] 8336 

3656/8 etapa 1 49 Královo Pole [611484] 10001 

3656/9 etapa 1 14 Královo Pole [611484] 6806 

3656/10 etapa 1 10 Královo Pole [611484] 6806 

3656/11 etapa 1 16 Královo Pole [611484] 6806 

3659/2 etapa 1 19 Královo Pole [611484] 10001 

3660/4 etapa 1 42 Královo Pole [611484] 4110 

3655/3 etapa 1 5 Královo Pole [611484] 10001 

3664/2 etapa 1 35 Královo Pole [611484] 6806 

3655/2 přilehlé komunikace  214 Královo Pole [611484] 10001 

3656/3 etapa 2 1085 Královo Pole [611484] 7913 

3656/4 přilehlé plochy 124 Královo Pole [611484] 6806 

3656/5 přilehlé plochy 992 Královo Pole [611484] 6806 

3654/2 přilehlé plochy 9 Královo Pole [611484] 10001 

Celková plocha dotčených parcel 6320 

 

POZN.: Parcela č. 3660/1 byla vytvořena sloučením původních parcel 3656/6, 3657, 3659/1, 

3660/1, 3661, 3664/2 

Součástí přípravy staveniště před hloubením základové jámy je také nutnost geodeticky vytýčit 

průběh stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti zajistit jejich demontáž, ochranu, nebo 

přeložku. Jedná se o níže uvedené přípojky. 

SO 08 - Úprava stávajícího trolejového vedení 

SO 09 - Areálová kanalizace 

SO 10 - Úprava venkovních ploch 

SO 11 - Přípojka horkovodu 

SO 13 - Přípojka VN a trafostanice 
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SO 15 - Přípojka kanalizace 

SO 16 - Přípojka vodovodu 

SO 17 - Přípojka PVKS Českého Telecomu 

SO 18 - Přípojka TKR Karneval 

SO 21 - Přeložka VO 

SO 22 - Přeložka VN na ulici Purkyňova 

SO 24 - Přeložka VN a NN v ulici Sv. Čecha 

SO 25 - Přeložka slaboproudých rozvodů v ulici Purkyňova 

SO 27 - Propojení plynovodu v ulici Purkyňova 

SO 28 - Přeložka plynovodu v ulici Sv. Čecha 

POZN.: (vynechaná čísla stavebních objektů se netýkají I. etapy) 

Řešení těchto přípojek a způsob napojení na realizovaný objekt je rozepsán v kapitole č. 5 – 

Projekt zařízení staveniště I. etapy Polyfunkčního domu. 

 

2.2 DOPRAVA A MOŽNOSTI NAPOJENÍ 

Stavba je na severní straně ohraničena světelnou křižovatkou, kterou tvoří styk ulic Skácelova a 

Purkyňova. Obě tyto ulice jsou komunikacemi 1. třídy, přičemž ulice Purkyňova obsahuje 

tramvajové vedení. Na jižní straně objektu se na ulici Purkyňovu napojuje vedlejší komunikace 

v podobě ulice Svatopluka Čecha. Tato křižovatka neobsahuje světelné zařízení pro automobily, 

je ale osazena v podélném směru s ulicí Purkyňovou, signalizačními světly pro chodce. Z ulice 

Svatopluka Čecha ústí vedlejší komunikace, která je rovnoběžná s ulicí Purkyňova a vede 

západně od stavby až k ulici Purkyňova. Tato komunikace slouží pouze jako příjezdová cesta 

k bytové zástavbě a jako zásobovací trasa pro objekt NEPA, jejíž pozemek bezprostředně 

sousedí s plochou staveniště. 

Řešení zásobování stavby je uvažováno při zemních pracích ze dvou stran. A to od ulic 

Skácelova, kde se bude nacházet hlavní vjezd na stavbu a z ulice Svatopluka Čecha, kde bude 

vjezd vedlejší. Druhý ze jmenovaných vjezdů bude po odtěžení zeminy ze stavební jámy uzavřen 

a dále bude fungovat jen první, hlavní vjezd. 
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2.2.1 Trasa odvozu zeminy 

Vytěžená zemina ze stavební jámy, se bude odvážet na skládku vzdálenou cca 3 km do 

vyhrazeného prostoru za vlakovou zastávku Brno - Královo Pole. Trasa nákladních automobilů 

povede ze staveniště po ulici Skácelova, přičemž automobily vyjíždějící z vedlejšího vjezdu se 

na ní budou muset napojit přes ulici Purkyňova, neboť ulice Svatopluka Čecha vedoucí s ní 

rovnoběžně, je omezena přikázaným směrem jízdy. Trasa povede po ulici Purkyňova kolem 

Slovanského náměstí, kde se napojí přes ulici Husitská na Palackého třídu. Dále budou 

automobily směřovat severně ke křižovatce u Semilasa, kde odbočí na ulici Kosmova a přes ulici 

Božetěchovu se pod podjezdem rychlostní komunikace R42 napojí na ulici Myslínova, na níž se 

nachází zmíněná skládka. Tato trasa je po celé délce obousměrná, tím pádem se po vyprázdnění 

budou auta vracet stejnou cestou. Délka jedné cesty dle souřadnic GPS měří skoro úplně přesně 

3 km. 

2.2.2 Dopravní situace, omezení a doporučení na dané trase 

Zvolená trasa vede městskou částí, proto je po celé její délce maximální dovolená rychlost 

50km/h. Okruh kolem Slovanského náměstí je značen jako kruhový objezd, proto je zde nutné 

dodržet přikázaný směr jízdy. Podjezd pod rychlostní komunikací R42 nemá sníženou výšku 

průjezdu, je zde tedy dostatečná rezerva i pro průjezd plně naloženého nákladního auta. U 

nájezdu na ulici Myslínova je přemostěna dráha železnice. Most není označen žádným váhovým 

ani jiným omezením, z hlediska bezpečnosti je však doporučeno míjet se s protijedoucími vozy 

mimo mostní těleso. Celá trasa po ulici Myslínova je lemována hustým porostem, proto je třeba 

zde dbát zvýšené opatrnosti především při průjezdu zatáčkami. Dále je třeba brát zřetel na 

dopravní situaci především v ulicích Purkyňova a Palackého třída, kde je provoz komplikován 

průjezdem tramvajemi a na ulici Skácelova kde jezdí trolejbusy. V těchto místech hrozí 

především v odpoledních hodinách extrémní pohyb vozidel a tudíž se i zvyšuje riziko 

nehodovosti.   
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2.3 MAPA ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 

Na mapě jsou vyznačeny tři alternativy transportu zeminy do deponie. Modře je vyznačena 

ideální trasa. Oranžově zvýrazněné části označují kritické světelné křižovatky s nejvyšším 

provozem. Zde je nutná zvýšená pozornost řidičů. Šedě vyznačené trasy lze zvolit jako 

alternativy v případě nečekaných uzavírek nebo v případě dopravní nehody na ideální trase, která 

by mohla vést ke zdržení a tedy narušení plynulosti stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Mapa širších vztahů(Zdroj 4) 

 

Svatopluka Čecha – umístění staveniště 

Myslínova – umístění depote 

                                                 
4 www.googlemaps.cz 



40 
 

2.3.1 Trasy zásobování betonovou směsí 

TBG BETONMIX, a.s.- Křižíkova 2964/68e, 612 00  Brno 

 

 

Obrázek 2–Trasy zásobování betonovou směsí (zdroj5) 

2.3.2 TRANSBETON s.r.o. - Vídeňská 120, 619 00 Brno 

 

 

Obrázek 3–Transbeton (zdroj6) 

                                                 
5http://www.power-technology.com/contractors/operations/petrochem/petrochem4.html 
6http://www.power-technology.com/contractors/operations/petrochem/petrochem4.html 
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2.3.3 CEMEX s.r.o. - Masná 403/110, 602 00  Brno 

 

 

Obrázek 4 – Cemex (zdroj7) 

 

2.3.4 Vnitro-staveništní doprava 

Vnitro-staveništní doprava bude podléhat zákonu č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a vnitro-staveništním předpisům. Provoz bude řízen pomocí dopravního značení. 

Koordinaci plynulého a bezpečného pohybu vozidel na staveništi budou zajišťovat proškolení 

vrátní. Ti budou vést evidenci vozidel na stavbě a zamezovat vjezd nepovolaným a nehlášeným 

osobám. 

 

 

 

 

                                                 
7http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 

 



   Použité dopravní značení: 

Zákaz vjezdu   

Stůj    

Zákaz parkování  

Dej přednost v jízdě  

Zákaz stání   

Pozor výjezd vozidel stavby

Obrázek 5–Dopravní značení (zdroj8)

 

2.3.5 Vnitro- staveništní komunikace

Staveniště bude opatřeno dvěma vjezdy, p

části staveniště a sekundární pak v

sloužit k vjezdu a výjezdu ze staveništ

jihu (také ulice Sv. Čecha), je volen jako pomocný vjezd na staveništ

těžké mechanizace využíván pouze ve výjime

logisticky výhodné, pro bezproblémový a plynulý chod stavby. Druhý z

v projektu veden jako jediný př

a stane se tak v průběhu stavby hlavním místem pro zásobování jednotlivých 

stroji a materiály, které se budou z podzemí p
                                                 
8http://www.johnnyservis.cz/cs/wc
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 Nepovolaným vstup zakázán 

  Zákaz pohybu osob pod zvedanými b

  Pozor práce na silnici 

  Dej přednost protijedoucímu vozidlu

  Pozor nerovnost vozovky 

Maximální povolená rychlost 

Pozor výjezd vozidel stavby 

 

staveništní komunikace 

ř ěma vjezdy, přičemž primární vjezd bude situován v

 a sekundární pak v jižní části. Hlavní vjezd z ulice Svatopluka 

vjezdu a výjezdu ze staveniště po celou dobu realizace objektu. Druhý vjezd, který je na 

Čecha), je volen jako pomocný vjezd na staveniště, který bude z

žké mechanizace využíván pouze ve výjimečných případech, za předpokladu, že to bude 

ezproblémový a plynulý chod stavby. Druhý z

projektu veden jako jediný přístupový bod pro motorová vozidla do podzemních garáží budovy 

ěhu stavby hlavním místem pro zásobování jednotlivých 

a materiály, které se budou z podzemí přemísťovat dále do vyšších pater pomocí výtah
 

http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 

Zákaz pohybu osob pod zvedanými břemeny 

ednost protijedoucímu vozidlu 

 

emž primární vjezd bude situován v severozápadní 

ulice Svatopluka Čecha bude 

u dobu realizace objektu. Druhý vjezd, který je na 

ě, který bude z hlediska 

ředpokladu, že to bude 

ezproblémový a plynulý chod stavby. Druhý z uvedených vjezdů je 

ístupový bod pro motorová vozidla do podzemních garáží budovy 

hu stavby hlavním místem pro zásobování jednotlivých řemesel drobnými 

ovat dále do vyšších pater pomocí výtahů. 
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Komunikace na staveništi je zhotovena zčásti ze železobetonových panelů a zčásti ze zhutnělého 

stavebního recyklátu. Betonové panely jsou vyskládány u hlavního vjezdu a to v oblasti od 

hranice ulice Sv. Čecha až po myčku aut. Tato varianta je volena z toho důvodu aby se zamezilo 

opětovnému znečištění kol automobilů vyjíždějících z myčky na pozemní komunikaci. Plocha 

vjezdu je vyskládaná celkem ze 24ks panelů o rozměrech jednoho panelu 3000x2000x150 mm. 

Celková plocha panelové cesty je 144m2. Na uvedenou panelovou cestu plynule navazuje 

zpevněná pojezdová plocha vytvořená ze staveništního recyklátu. Ta slouží pro pojezd 

nákladních automobilů při nakládce a vykládce materiálu a jako obratiště. V oblasti mezi 

obratištěm a samotnou hranicí budovy je cesta ve spádu 10%, tak aby v nejnižším bodě 

navazovala na rovinu základové plochy a umožnila tak jednoduše vyvážet vytěženou zeminu. 

Tato zpevněná plocha vč. zmíněného obratiště zaujímá zhruba 430m2. Sekundární výjezd v jižní 

části má výrazně menší zpevněnou plochu o obsahu 110m2 a výjezd je tedy ve větším spádu a to 

cca 15%. Celý pojezdný prostor staveniště je dimenzován tak, aby se zde mohly při navážení 

materiálu bezpečně vytočit i nákladní automobily s poloměrem otáčení až do 15m.  

Ostatní plochy, mimo již zmíněné komunikace, tzn. plochy sloužící pro skladování materiálu a 

umístění staveništních buněk jako zázemí pro pracovníky je vzhledem k předchozím demoličním 

pracím dostatečně zhutněny a není třeba dalších úprav. 
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3.1 ČASOVÝ PLÁN 

Časový plán byl vytvořen v programu MS Project, na základě množství použitého materiálu a 

prací vycházejících z rozpočtu této stavby. Pro zajištění vzájemné návaznosti byly také 

z programu BuildPower převzaty jednotlivé normohodiny a přiřazeny v programu MS Project 

k příslušným činnostem. 

3.1.1 Postup prací v závislosti na čase 

Postup výstavby byl prováděn proudovou metodou, při níž pracovní čety přechází plynule po 

dokončení jedné fáze technologické etapy do navazující. Z hlediska velikosti řešené stavby se 

zde jedná převážně o přesun pracovních čet během technologických pauz, po jednotlivých 

podlažích budovy. Z důvodu velké půdorysné rozlohy objektu, bylo nutno rozdělit nižší patra na 

několik pracovních dílů, zhotovovaných současně. K tomuto procesu bylo přistoupeno 

především v nižších patrech, nejen pro urychlení celé stavby ale i za účelem nutnosti, dodržet u 

betonových konstrukcí návaznost prací a zamezení vzniku nežádoucích, skrytých pracovních a 

dilatačních spár. První podzemní podlaží bylo tedy při zhotovování betonových stěn rozděleno 

do tří stejně velkých celků tvořených různými pracovními četami souběžně. Toto rozdělení bylo 

v závislosti na ustupujícím množství použitého betonu ve vyšších patrech upraveno. Následující 

1.NP bylo tedy rozloženo jen do dvou dílů, které pak byly zachovány až do 6.NP. 

V následujících patrech byl objem betonu opět nižší a nebylo tedy nutno již svislé konstrukce 

takto dělit.  

Oproti svislému nosnému systému, kde betonové plochy, s přibývajícími patry ustupují zdícím 

prvkům, není u stropního systému tento rozdíl tak značný a proto jsou stropy rozděleny do třech 

částí, až do 8. NP. Další patra výškové budovy jsou výrazně menší a nebylo tak nutné žádné 

činnosti na jednotlivých podlažích dále rozdělovat.  

Znázornění tohoto plánu je vyhotoveno v příloze č. 1 – Časový plán stavby. 
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3.1.2 Zhodnocení časového průběhu výstavby 

Díky zvolenému časovému plánu upraveného na míru řešené stavby, nevznikly žádné výrazné 

prodlevy způsobené křížením pracovních procesů nebo vlivem nutnosti dodržování 

technologických pauz. Technologické pauzy především u zhotovení betonových ploch byly 

vykryty jinými pracovními činnostmi, které neměly na průběh řešené činnosti vliv.  

Z grafické části lze odečíst, že nejdéle trvající procesy z hlediska tvorby hrubé stavby, je 

vyvazování výztuže u všech prvků a montáž bednění u stropů. Zde by také při ponechání 

jednotlivých pater v celku, bez rozdělení do jednotlivých dílů došlo k největší časové ztrátě. Za 

předpokladu, že by danou činnost řešil stejný počet pracovníků jako jednu část, by bylo toto 

prodlení nejvyšší u zhotovení stěnových prvků v 1.PP, které by bylo až 86 dní a u zhotovení 

stropů pak až 65 dnů. Z toho vyplývá, že bez rozdělení jednotlivých činností by se celkové doba 

dokončení díla, i při zdvojnásobení pracovníků, protáhla na neúnosnou dobu. 

3.1.3 Riziko časové prodlevy 

Vzhledem k tomu, že navržená doba realizace je od 1.4.2015 do 15.2.2018, prochází výstavba i 

přes zimní období. Toto může mít vzhledem k provádění mokrých procesů negativní dopad 

v podobě vzniku časové prodlevy při betonáži, popřípadě navýšení ceny za přidávání 

plastifikátorů do betonové směsi a jejím proteplování. 

 

3.2 ROZPOČET STAVBY A FINAN ČNÍ PLÁN 

Položkový rozpočet byl vytvořen v programu BuildPower S. Z důvodu zpřehlednění, byl 

rozpočet rozložen na jednotlivé stavební objekty, které tvoří z převážné většiny přípojky a 

přeložky napojovaných inženýrských sítí.  Samostatný stavební objekt SO01 byl pak z důvodu 

své velikosti počítán po jednotlivých patrech.  Vlivemneúplné projektové dokumentace, nebyly 

do rozpočtu zahrnuty rozvody instalací, jedná se tak pouze o rozpočet hrubé stavby.Tento 

položkový rozpočet tvoří samostatnou přílohu č. 2 – Rozpočet stavby. 

Návaznost rozpočtu a časového plánu byla znázorněna, stejně jako časový plán, pomocí 

Ganttova diagramu. Díky němu byl vytvořen finanční plán stavby, ukazující finanční nárůst 

v průběhu výstavby, po jednotlivých měsících. Tento diagram byl doplněn i jednotlivými grafy a 

spolu se zobrazením nasazených strojů v čase tak všechny tyto části tvoří další přílohu č. 3 – 

Bilance zdrojů. 
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3.3 BILANCE ZDROJ Ů 

Bilance zdrojů stavby tvoří samostatnou přílohu č.3, která je vypracována formou Ganttova 

diagramu, kde ve znázornění nasazení strojů, vodorovně probíhá časová osa a na svislé ose jsou 

pak uvedeny jednotlivé nasazené stroje. Pro uvedení bilance pracovníků, byl zvolen klasický 

řádkový diagram, na jehož spodní straně je vždy zapsán celkový počet pracovníků, pracujících 

na stavbě současně v daném měsíci. Tato hodnota ukazuje vždy jejich ideální počet, vzhledem 

náročnosti realizovaných pracovních procesů. 
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4.1 VÝKRESY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

Výkres zařízení staveniště byl vytvořen v programu AutoCAD. Tento výkres byl vyhotoven ve 

dvou provedeních, kdy v prvním provedení, je zakresleno zařízení staveniště (dále jen ZS) při 

zhotovování základové spáry a ve druhém je znázorněno, při realizaci hrubé horní stavby, ve fázi 

výstavby třetího nadzemního podlaží. Tyto výkresy byly navíc doplněny o samostatný 

zjednodušený náčrt rozmístění a rozsahu pracovních strojů při betonáži do 8. nadzemního 

podlaží a pohledořez, ve kterém je zakresleno rozmístění stavebních jeřábů. Poslední jmenovaný 

výkres je doplněn i o zakreslení kritických břemen do zátěžového grafu nasazených strojů. 

Zmíněné výkresy tvoří samostatnou přílohu č. 4 – Výkresy zařízení staveniště a nasazení 

vybraných strojů. 

Seznam výkresů v příloze č.4: 

Výkres č. 1: ZS, fáze 1 - Zhotovení základové jámy 

Výkres č. 2: ZS, fáze 2 – Zhotovení horní stavby objektu  

Výkres č. 3: Schéma umístění jeřábů  

Výkres č. 4: Schéma rozmístění mobilních čerpadel při betonáži 

V posledním jmenovaném výkrese je znázorněn rozsah ramene mobilního čerpadla vzhledem 

k jednotlivým patrům a to toho důvodu, že při postupné výstavbě budou zhotovená a vzdálenost 

od objektu tento rozsah limitovat.  Při stejném umístění tohoto stroje zde pak bude jasně vidět, 

ve kterém patře vzniknou hluchá místa mimo dosah výložníků a jejich přesná poloha. Pro 

betonování těchto ploch pak bude nutné změnit postup zásobování betonovou směsí, buďto 

pomocí bádií na beton, nebo nastavením konce výložníku mobilního čerpadla flexibilní hadicí. 
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5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE: 

 

Název stavby:  Polyfunkční dům Eden 

Druh stavby:  Polyfunkční dům - novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt v hustě osídlené části města Brna, doplňující 

blok stávajících budov. Jeho obdélníkový půdorys se rozkládá na celkové ploše 2988m2 a to na 

parcelách číslo: 3660/1; 3656/1; 3656/8; 3656/9; 3656/10; 3656/11; 3659/2; 3660/4; 3655/3; 3664/2. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu rozděleného dispozičně na dva propojené celky. 

Jižní část tvoří sedmipodlažní bytový dům, v jehož přízemí je plánováno vybudovat 

samoobslužnou obchodní jednotku Brněnka. Severní část objektu je tvořena výškovou budovou 

s 15 nadzemními podlažími a jeho celková výška bude 47,6m. V přízemí se budou nacházet malé 

nákupní a gastronomické jednotky. Do 5. nadzemního podlaží bude objekt sloužit jako 

administrativní zázemí pro kanceláře firem. Vyšší patra pak budou opět sloužit jako bytové 

jednotky. Střechy objektu jsou ploché, z velké části sloužící jako pochůzné terasy mezonetových 

bytů. 

Objekt má jedno podzemní podlaží společné pro obě zmíněné části. Zde jsou situovány 

podzemní garáže s vjezdem v jižní části. 

Celý skelet objektu tvoří železobetonová konstrukce, z čehož podzemní podlaží je řešeno jako 

tzv. bílá vana. Vzhledem k rozsahu stavby a základovým podmínkám (pospaných v kapitole 2.3), 

je objekt založen na 159 pilotách. Dále je nosná konstrukce tvořena kombinací železobetonových 

nosných stěn a sloupů. Ve vyšších patrech poté železobeton ustupuje klasické zděné konstrukci. 
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5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, deponie, přístupy a příjezdy na staveniště 

Staveniště se rozprostírá v lokalitě Brno-Královo pole. Jeho prostor je ohraničen ze tří stran 

komunikacemi I. třídy a ze čtvrté strany přiléhá vedlejší příjezdová cesta. Nejfrekventovanější 

z těchto komunikací je na severovýchodní straně ulice Purkyňova, na které je provoz 

komplikován tramvajovou dopravou. Přibližně stejný provoz je i na ulici Skácelova, která kříži 

Purkyňovu ulici na severozápadní straně od staveniště. Zde je provoz zvýšený díky pohybu 

trolejbusů. Vjezd na staveniště je proto zvolen na klidnější přilehlé příjezdové cestě (ulice 

Svatopluka Čecha), ze které se vyjíždějící auta napojí přímo na ulici Skácelova.  

Plocha staveniště čítá celkem 6320 m2, z toho řešená část stavebního objektu zahrnuje 3083 m2. 

Čistá plocha pro zařízení staveniště mimo stavěný objekt bude činit zhruba 2455 m2. Zbylý 

prostor tvoří plochy v bezprostřední blízkosti okolí stavby, na nichž bude umístěno pažení a 

později lešení, popřípadě se jedná o hluchá místa, která nejdou využít jako výrobní, nebo 

provozní plochy.  

Staveniště bude ohraničeno po celém obvodu plotem z plechových plátů, do výšky 1,8 m, 

přičemž sloupky tohoto plotu budou z trubek osazených do betonových kvádrů. Na plotě budou 

nalepeny štítky zakazující vstup na staveniště neoprávněným osobám. V místě vjezdu na 

staveniště, bude plot přerušen a nahrazen průmyslovou závorou Wil7.5 Kit s délkou ramene 

7,5m (možná jen brána ze dvou kusů pletiva v ocelovém rámu na kolečku – závora stojí 30 tisíc). 

Tu bude pomocí dálkového ovládání řídit hlídač z vrátnice tvořené stavební buňkou u vjezdu. 

Ten bude také kontrolovat a evidovat vstup veškerých osob na staveniště. V oblasti vjezdu a 

vrátnice budou také umístěny veškeré pokyny a značky související s provozem na staveništi. Pro 

vstup osob na staveniště platí především pokyny o dodržování pravidel BOZ spojené 

s dodržováním pracovní kázně a tedy i nutností používat pracovní oděv, který tvoří především 

reflexní vesta, přilba a pracovní obuv. Bez tohoto pracovního oděvu nebude žádná příchozí 

osoba na staveniště vpuštěna. 

Příjezdová plocha bude vyskládaná z 25 ks betonových, silničních panelů o půdorysných 

rozměrech 2 x 3m. Vnitro-staveništní komunikace a obratiště navazující na zmíněné panely bude 

zpevněno zhutněným makadamem se zrnitostí 32-63 mm. Ostatní provozní a skladovací plochy 

budou zpevněné recyklovanou a rovněž zhutněnou staveništní sutí, viz.: výkres č.1a 2 -Zařízení 

staveniště. 
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Zařízení staveniště se rozprostírá v městské části, na místě znehodnoceném bouracími pracemi 

dříve stojících budov. Z tohoto důvodu se neuvažuje snímání ornice a její ukládání do deponie na 

staveništi. Veškerá zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 3 km od řešeného objektu 

(podrobně viz.: 2. část DP – Situace stavby a dopravní napojení tras).  

 

5.2 SPECIFIKACE STAVENIŠT Ě 

Plocha staveniště se rozprostírá na parcelách o celkové rozloze 6320m2. Tato plocha tvoří 

nepravidelný tvar podobný obrácenému písmenu L a spolu se zástavbou v jihozápadním směru 

tvoří obdélníkový blok. Ten je ohraničen na jižní a západní straně ul. Svatopluka Čecha, na 

severu ul. Kralovepolská a na východě ul. Purkyňova. Celá parcela je v pozvolném spádu, dolů 

ze západu na východ a ze severu na jih. Celkové převýšení ve směru západ – jih činí cca 2m, což 

vzhledem k největší délce parcely v tomto směru odpovídá sklonu 2% a u druhého z uvedených 

směrů je převýšení 3m a 2,3%. Půdorysná plocha plánované novostavby obsadí 2988m2, což je 

47% z uvažované plochy. Zbylý prostor poslouží pro většinu potřeb zařízení staveniště. 

Díky poměrně velké rozloze staveniště, je zde dostatek prostoru na rozmístění strojů, 

skladovacích ploch a staveništních buněk, jako zázemí pro pracovníky. Při vjezdu na staveniště 

bude umístěna samostatná staveništní buňka sloužící jako vrátnice. Naproti a vedle této buňky 

budou po obvodu hranice staveniště umístěny další staveništní buňky sloužící v severní části 

jako uzamykatelné sklady a východně od vrátnice budou osazeny na dvě patra buňky sloužící 

k potřebám pracovníků a jako zázemí pro vedení stavby. Patrové osazení buněk bude zhotoveno 

s přesahem 1,1m po celé délce, tak že na straně příjezdové komunikace vznikne balkón opatřený 

zábradlím proti pádu. Nástup na něj bude pomocí schodišť na obou koncích. Tato schodiště 

budou ocelová, vč. stupnic z roštů s vystouplou protiskluzovou úpravou. 

Vjezd na staveniště je obousměrný a umožňuje tak míjení se dvou nákladních aut. Aby 

nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací je ve vzdálenosti 10m od vjezdu umístěna 

myčka náprav nákladních automobilů. Ta je složena ze dvou vodních nádrží, sloužících jednak 

jako zásobárna vody pro trysky ale i jako odkalovací jímka pro recyklování a možnost 

opětovného použití vodního média. Pro zajištění ekologického chodu bude tato myčka navíc 

propojena s odkalovačem ropných látek, který bude po vyhloubení základové jámy umístěn u 

paty stavby v místě vnitřní hrany písmene L, jakožto půdorysu plochy staveniště. Toto místo 

bylo záměrně zvoleno z důvodů vhodného napojení na nově vzniklou kanalizační přípojku, která 

bude poblíž tohoto místa vyúsťovat a bude tak možné odvádět očištěnou vodu ze staveniště 
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přímo do kanalizace. Vzhledem k tomu, že jsou veškeré plochy staveniště přirozeně spádovány 

na jih, bude do tohoto systému sváděna, pomocí žlabů umístěných před hranicí sousedního 

pozemku, i veškerá dešťová voda. Tím se zabrání vyplavování, stavbou znečištěné vody, na 

sousední pozemek. 

Nejvýznamnějšími zařízeními staveniště jsou věžové jeřáby. Celou stavbu budou obsluhovat dva 

jeřáby značky Liebherr. Hlavní jeřáb bude umístěn v prostoru vedle zmíněného odkalovače, což 

je zhruba střed pozemku staveniště. Díky tomuto umístění dokáže maximálně využít délku svého 

výložníku. Je navržen tak, aby sloužil nejen po celou dobu výstavby řešené etapy, ale aby mohl 

dále pracovat i na další etapě, která má být realizována později v místě zmíněných skládek. 

Tento jeřáb bude primárně sloužit pro výstavbu výškové budovy v severozápadní části a jeho 

vedlejší náplní bude zásobovat materiálem pomocný věžový jeřáb, který ze svého místa 

nedosáhne na plochy skládek. Pomocný jeřáb je umístěn v jižnější části stavby a to v místě 

budoucí výtahové šachty bytového domu, o jehož výstavbu se bude starat. Je počítáno s tím, že 

tento pomocný jeřáb bude instalován a po dokončení stavby i demontován hlavním jeřábem. 

Jeho výložník je navržen tak, aby obsáhl celou plochu bytového domu a zároveň aby nemohlo 

dojít ke kolizi s nosnou částí hlavního jeřábu. Díky tomuto rozmístění a značnému výškovému 

rozdílu obou jeřábů se tak minimalizovala možnost vzájemné kolize.  

 

5.2.1 Základové poměry a předpokládané terénní úpravy 

Řešený polyfunkční dům uvažuje ve svém rozsahu s jedním podzemním a až 15. nadzemními 

podlažími. To si vzhledem ke geotechnickým podmínkám, uvedených v odstavci 2.3. Stavebně 

technologické řešení, vyžádá poměrně značný zásah do základové půdy. Vzhledem k tomu, že 

staveniště prošlo v předchozí etapě, přípravou v podobě demolice objektu na severní straně, 

neuvažuje se již se sejmutím ornice. Ta byla již z prostoru stavby odvezena do deponie a bude 

použita opět při finálních sadových úpravách. Recyklát stavební suti z demolované budovy byl 

použit jako zpevňující pojízdná vrstva v místech, kde se nebudou provádět výkopové práce. 

Nejvýraznějším zásahem do základové půdy bude hloubení základové jámy po celé délce 

východní strany staveniště, přilehlké k ulici Purkyňova a následné zhotovení celkem 149 pilot. 

Další významné terénní úpravy jsou uvažovány jako samostatné stavební objekty SO05 a SO06, 

které se dotýkají změny napojení komunikací, především vjezdu a výjezdu ze staveniště na ulici 

Svatopluka Čecha a v pozdější fázi zhotovením chodníků podél ulic Kralovepolská a Purkyňova.   
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5.2.2 Ochrana zeleně a sadové úpravy 

V prostoru staveniště se nenachází žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň, kterou by bylo nutno 

zachovat a chránit před negativními vlivy stavby. Byly zde pouze keře a nálety, které byly 

odborně odstraněny v předchozí etapě, jako příprava staveniště pro demoliční práce ve výše 

zmíněném stavebním objektu, SO03. Výsadba nové zeleně a sadových úprav naplňuje obsah 

SO07, který bude zmíněn v pozdějších etapách, dokončovacích prací. 

5.2.3 Inženýrské sítě na staveništi 

Inženýrské sítě na staveništi tvoří tyto samostatné stavební objekty: 

SO08 – Úprava stávajícího trolejového vedení 

SO09 – Stávající areálová kanalizace 

SO11 – Přípojka horkovodu 

SO13 – Přípojka VN a trafostanice 

SO15 – Přípojka kanalizace 

SO16 – Přípojka vodovodu  

SO17 – Přípojka Českého Telecomu 

SO18 – Přípojka TKR Karneval 

SO21 – Přeložka VO 

SO22 – Přeložka VN v ulici Purkyňova  

SO24 – Přeložka VN a NN v ulici Svatopluka Čecha 

SO25 – Přeložka slaboproudých rozvodů v ulici Purkyňova 

SO27 –Propojení plynovodu v ulici Purkyňova 

SO28 – Přeložka plynovodu v ulici Sv. Čecha 

POZN.: (vynechaná čísla stavebních objektů se netýkají I. etapy) 
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SO 08 - Úprava stávajícího trolejového vedení 

Stávající tramvajové vedení na ulici Purkyňova je kotveno z části do stěn okolní zástavby a 

z části na ocelové sloupy s převěsovými lany, pro závěsy trolejí. Zatím co protilehlá strana 

silnice je již kotvena převážně do stěn budov.  V místě plánované výstavby se nacházejí 

ocelové sloupy. Ty jsou na pozemku, který bude dotčen stavebními úpravami, a proto bude 

nutno tyto sloupy demontovat a nahradit je kotvením do nově vzniklé budovy. Jedná se o 

výměnu celkem pěti stožárů, z čehož dva z nich budou nahrazeny za kotvení do líce budovy a 

zbylé tři budou posunuty a nahrazeny novými ocelovými trubkovými podpěrami.  

Tyto úpravy budou realizovány souběžně se stavebním objektem  SO15, kvůli kterému dojde 

z důvodu zásahu do silničního tělesa k omezení provozu na ulici Purkyňova (viz. níže). 

 
SO 09 - Areálová kanalizace 

Vzhledem k rozsahu budovy a jejího využití bude pro objekt zhotovena zvlášť kanalizace 

splašková a zvlášť kanalizace dešťová. Splašková kanalizace bude odvádět kromě odpadní 

vody z bytů také odpadní vody z gastronomického provozu v přízemí budovy, kde jsou kromě 

prodejny Brněnka plánovány i rychlá občerstvení a podobné provozy pracující s mastnými 

látkami. Z toho důvodu musí být toto potrubí napojeno před vypuštěním vod do kanalizace na 

odlučovač tuků.  

Dešťová voda bude podobně jako splašková odváděna samostatným potrubím do kanalizace. 

Tato voda je svedena ze střech objektu a ze zpevněných ploch přilehlých k této budově, které 

budou sloužit převážně jako parkoviště a komunikace pro pěší. Z tohoto důvodu musí také 

dojít k očištění vod od možného úniku technických kapalin z motorových vozidel pomocí 

odlučovače ropných látek. Ten bude umístěn vně řešeného objektu, taktéž před napojením 

potrubí na veřejnou kanalizaci. 

Obě zmíněné přípojky budou ústit do městské kanalizace na ulici Purkyňova. Plánovaná 

dimenze těchto přípojek je cca DN 300. 

 

SO 11 - Přípojka horkovodu 

Přípojka horkovodu bude realizována prostřednictvím nově zhotovené šachty na ulici 

Svatopluka Čecha. Zde dojde k napojení na městský horkovod. Napojení bude provedeno 

pomocí bezkanálového vedení z předizolovaného potrubí. Toto potrubí povede v zemi až za 
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obvodovou stěnu suterénu budovy, kde je navržena výměníková stanice. Potrubí bude za 

touto stěnou, stejně jako ve zřízené šachtě, ukončena uzavírací armaturou.  

 
Obrázek 

Obrázek 6 – Horkovodní potrubí (zdroj9) 

Postup prací: 

Nové potrubí bude pokládáno do otevřené zemní rýhy na hutněné lože, které bude tvořit 

kamenivo s frakcí 0-16mm do vrstvy o výšce 100-150mm. Po montáži potrubí budou 

provedeny rentgeny všech svarů. Montáž spojek bude provedena po tlakové zkoušce. Potrubí 

ve výkopu bude následně obsypáno ochrannou vrstvou kameniva s frakcí 0-16mm do výše 

min. 100mm nad vnější plášť potrubí, na kterou bude s přesahem položena zelená výstražná 

folie. Následně dojde k zasypání výkopu zeminou a postupnému hutnění. 

 
SO 13 - Přípojka VN a trafostanice 

Přípojka vysokého napětí bude realizována jako prodloužení stávající kabelové smyčky 

z ulice Sv. Čecha. Délka nově budované přípojky bude cca 10m. 

Nová transformovna bude zhotovena v1.PP u místa výjezdu z podzemních garáží. V ní 

budou umístěny olejové rozvaděče vysokého napětí a plechové rozvaděče nízkého napětí. 

Vstup do místnosti trafostanice bude z podzemního parkoviště. 

 

SO 15 - Přípojka kanalizace 

Dle normy ČSN 75 6101 je kanalizace navržena a napojena na kanalizační řad města Brna za 

pomocí dvou přípojek DN300 a DN200 z kameninových trub. Pro napojení přípojek budou 

zhotoveny nové šachty na kanalizační stoce a revizní šachty se vstupem z prostoru 

podzemních garáží v 1.PP realizovaného objektu. Z tohoto důvodu musí být částečně omezen 

                                                 
9
Zdroj:  http://www.power-technology.com/contractors/operations/petrochem/petrochem4.html (14.10.2014) 
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provoz na ulici Purkyňova, pod níž zmíněná kanalizační stoka probíhá. Délka nově 

budovaných přípojek bude cca 15m. 

Hrubý postup prací dle normy (ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin): 

Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu, jehož stabilita bude zajištěna rozpěrným 

pažením.Zhutněné, řádně zarovnané a vyspárované dno výkopu bude opatřeno podkladní 

betonovou vrstvou s prostého betonu o šířce 100mm. Na tuto vrstvu budou uloženy betonové 

pražce a následně kameninové trubní vedení. Po provedení zkoušek těsnosti bude potrubí 

obetonováno a po zatvrdutí betonu obsypáno štěrkopískovou vrstvou do výšky 300mm nad 

horní hranu instalovaného potrubí. Místo trubního vedení bude označeno reflexní folií a 

identifikačním vodičem. Po tomto opatření dojde k zásypu vytěženou zeminou a patřičnému 

zhutnění, přičemž nesmí být použita nevhodná zemina, jako je např. jíl. Hutnění musí být 

prováděno rovnoměrně, aby nedošlo k poškození uloženého potrubí.   

Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 

SO 16 - Přípojka vodovodu 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovod v ulici Purkyňova (obdobně 

jako přípojka kanalizace). Použitý materiál trubního vedení bude PE. Přípojka bude jak 

v místě napojení na stávajícího potrubí, tak i za prostupem do řešeného objektu oddělena 

šoupětem. Tento nápojný bod bude stejně jako přípojka kanalizace ústit v místě 1.PP. Zde 

bude pro přípojky zhotovena samostatná uzavíratelná místnost se vstupem z podzemních 

parkovacích ploch. V této místnosti bude před napojením na vnitřní rozvody objektu 

umístěna vodoměrná sestava, pro měření odběru vody. 

Uložení potrubí bude probíhat podobně jako u kanalizační přípojky, s tím rozdílem že 

nebude použit beton. Tzn. do zapaženého výkopu, na zhutněný podklad s pískovým ložem o 

výšce 100mm a zásypem 300mm nad horní hranu potrubí. Před zásypem dojde k označení 

potrubí výstražnou fólií a připevnění identifikačního vodiče. Následně bude rýha zasypána 

vytěženou zeminou a řádně zhutněna. 

SO 17 - Přípojka PVKS Českého Telecomu 

Přípojka telefonních linek bude napojena na rozvody Českého Telecomu z nápojného místa 

na ulici Svatopluka Čecha, pomocí optického kabelu. 
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SO 18 - Přípojka TKR Karneval (kabelová televize) 

Napojení objektu na kabelovou televizi bude provedenou pomocí metalické kabeláže na 

sekundární síť kabelového televizního rozvodu provozovatele Karneval Media s.r.o., jakožto 

poskytovatele v této oblasti. Přičemž připojení stavby bude provedeno ze spojky na ulici 

Svatopluka Čecha. 

 

SO 21 - Přeložka VO 

Z důvodů terénních úprav a změny výšky chodníku podél ulice Purkyňova dojde k nutnosti 

přeložení stávajícího kabelu veřejného osvětlení. Přeložka bude umístěna ve stejné poloze 

jako stávající vedení. Celková délka trasy činí 160m a kabely se budou ukládat 

v jednotlivých úsecích v celku vždy mezi jednotlivými stožáry svítidel. 

 

SO 22 - Přeložka VN na ulici Purkyňova 

Přeložka VN je nutná realizovat ze stejného důvodu jako přeložka VO, čili z důvodů 

terénních úprav a změny výšky chodníku podél ulice Purkyňova. Délka této přeložky bude 

tudíž také 160m. 

 

SO 24 - Přeložka VN a NN v ulici Sv. Čecha 

Tuto přeložku je nutno zhotovit z důvodů terénních úprav, potřebných pro vybudování 

vjezdu do podzemních garáží na ulici Svatopluka Čecha. V tomto případě dojde k přeložení 

jednoho kabelu VN a dvou kabelů NN. Tyto kabely budou umístěny do nově zhotovených 

chrániček o celkové délce trasy 35m. 

SO 25 - Přeložka slaboproudých rozvodů v ulici Purkyňova 

Přeložka je opět realizována z již zmíněného důvodu snižování terénu v ulici Purkyňova. Zde 

budou taktéž všechny kabely slaboproudých rozvodů odkryty a výškově přeloženy ve stejné 

trase do hloubky 60 cm pod nový terén. Jedná se o metalické kabely Českého Telecomu, 

kabely kabelové televize a HDPE potrubí pro VUT, které se nacházejí před nově 

uvažovaným vjezdem na jižní straně objektu. Tyto sítě budou odkopány a pomocí spojek 

budou vloženy nové kusy stejného typu vedení. Nové kabely budou umístěny do chráničky 

v hloubce 150cm. Tato chránička bude následně obetonována.  
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SO 27 - Propojení plynovodu v ulici Purkyňova 

Z důvodů stavebních úprav dojde na křižovatce ulice Purkyňova a Svatopluka Čecha k 

propojení potrubí se stávajícím plynovodem vedoucím v ul. Svatopluka Čecha. 

Tento propoj, bude necelých 15m dlouhý a bude zhotoven za pomoci  plastových trub typu 

ROBUS PIPE. Z důvodu vedení tohoto rozvodu pod trasou tramvaje, musí být potrubí 

umístěno do ochranného plastového potrubí, které bude drážní těleso tramvaje přesahovat na 

každé straně minimálně 1m. 

Napojení na Plynovod bude provedeno vsazením odbočky. Napojení na plynovod v ul. 

Svatopluka Čecha bude pokračovat přeložkou plynovodu – viz SO 28. 

 

SO 28 - Přeložka plynovodu v ulici Sv. Čecha 

Stejně jako na ulici Purkyňova, tak i na ulici Sv. Čecha dojde k terénním úpravám a z toho 

důvodu je potřeba přeložit stávající potrubí plynovodu. Tato přeložka bude vymezena 

rozsahem od výše zmíněného propojení plynovodu SO 27 v křižovatce Purkyňova a Sv. 

Čecha, až do potřebné vzdálenosti, kde bude sklon terénu poskytovat dostatečnou hloubku 

pro uložení tohoto potrubí.  

Na trase se nachází jedna plynovodní přípojka DN 80, která bude v rámci přeložky přepojena. 

Přeložka plynovodu bude provedena z trub ROBUS PIPE PE 160 s integrovaným 

signalizačním vodičem.  

5.2.4 Stávající objekty 

Na staveništi se nenacházejí žádné stavební objekty, které by ovlivňovali průběh výstavby. 

V minulosti se v místě skladovacích ploch a obratiště nacházela budova potravin společnosti 

Brněnka a.s. a v místě řešeného objektu bytové domy. Veškeré stavby však byly před zahájením 

výstavby řešeného objektu zbourány. Jako jediný stávající objekt uvažovaný a dotčený při 

výstavbě polyfunkčního domu zůstala průmyslová kanalizace v severní části staveniště. Její 

demontáž a nahrazení novými přípojkami je řešena výše jako samostatný stavební objekt pod 

názvem SO09. 
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5.3 SOCIÁLNĚ-SPRÁVNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

5.3.1 Sociálně-správní zázemí 

Zařízení staveniště bude vybaveno stavebními buňkami, které budou sloužit z menší části jako 

sklady a z větší části jako sociální zázemí pro potřeby zaměstnanců. Buňky budou pro tyto účely 

sloužit jako vrátnice, kanceláře, šatny, toalety, sprchy, jídelna s kantýnou a zasedací místnost. 

Celkový počet buněk na staveništi bude 24 ks. Jedná se o klasické variabilní stavební kontejnery 

o rozměrech:  V = 2,5 m; Š = 2,4 m a D = 6 m, které budou dle potřeby spojovány, tak aby 

vytvořili potřebnou vnitřní plochu k požadovanému účelu. Pro speciální místnosti, jako jsou 

například sprchy a WC budou použity speciální sanitární kontejnery. Rozmístění na staveništi je 

podrobně rozkresleno ve výkresu zařízení staveniště a to tak, že v severozápadní části budou 

umístěny 3 buňky sloužící jako sklady s materiálem a vybavením pro skládky. U vjezdu bude 

umístěna samostatná buňka sloužící jako vrátnice a zbylé buňky na ni budou s odstupem 

navazovat ve dvoupatrovém bloku po 10 ks na jedno patro. Na výstup do vrchního patra budou 

sloužit 2 ocelová schodiště umístěná na konci a začátku bloku. Buňky budou napojeny na proud 

elektrické energie a odpad ústící do přípojky jednotné kanalizační stoky. 

5.3.2 Základní popis buněk: 

Konstrukci staveništních buněk tvoří ocelový rám, osazený vlnitým plechem, ošetřeným 

antikorozním nátěrem. V rozích střechy vystupují ocelová oka, sloužící pro uchycení vazacích 

nástrojů při transporu pomocí jeřábu, nebo auta s hydraulickou rukou. Dutiny stěn jsou vyplněny 

tepelnou izolací v podobě minerální vaty, obalené parozábranou. Vnitřní strana stěn je obložena 

laminátovanými dřevotřískovými deskami (DTD). Podstava kontejneru je tvořena z pevného 

ocelového rámu, díky němuž je možné ukládat několik kontejnerů na sebe. Při osazování musí 

být zajištěno pevné vodorovné, dostatečně zhutnělé podloží, nebo vytvořen základ z betonových 

panelů v toleranci max. 10mm.  

 Vnitřní dispozice staveništních buněk je v současné době dostatečně variabilní, díky 

čemuž lze vytvořit vyhovující a plnohodnotné pracovní zázemí. Na základě toho byly pro účely 

stavby vybrány níže uvedené typové buňky, jejichž variacemi bylo vytvořeno sociální a 

hygienické zázemí na stavbě.  
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Návrh minimálního počtu staveništních buněk: 

 

Tabulka č. 3 – Návrh počtu staveništních buněk 

Účel místnosti
uvažovaný 
počet os.

min. požadovaná 
plocha na os.  (m2)

výpočtová 
plocha 

plocha 
buňky

počet buněk

kancelář - Investor 1 15 15 14,4 1
kancelář - stavbyvedoucí 1 15 15 14,4 1
kancelář - mistr 5 12 60 14,4 4
kancelář - st. Dozor 1 12 12 14,4 1
zasedací místnost 15 2 30 14,4 2
šatna 25 1,25 31,25 14,4 2
šatna ženy 5 1,25 6,25 14,4 1
jídelna 25 1,75 43,75 14,4 4
vrátnice 1 12 12 14,4 1
sklad 3 14,4 43,2 14,4 3
celkem za oddíl 20

Sociální a hygienické 
zázemí muži

uvažovaný 
počet os.

max. počet osob na 
jeden kus 

potřebný 
počet kusů

kusy v 
buňce

počet buněk

umyvadlo 40 10 4 4 1
sprchový kout 40 15 3 4 1
toaleta 40 25 2 3 1
pisoár 40 25 2 3 1
celkem za oddíl 4

Sociální a hygienické 
zázemí ženy

uvažovaný 
počet os.

min. potřebná plocha 
na os.  (m2)

výpočtová 
plocha 

plocha 
buňky

počet buněk

umyvadlo 5 10 1 4 1
sprchový kout 5 15 1 4 1
toaleta 5 25 1 3 1
celkem za oddíl 3

Celkem za stavbu 27  

Zdroj: Vlastní 
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Technická data staveništních buňek: 

Základní vnější rozměry - 6,058 x 2,438 x 2,591 m 

Hmotnost   - cca 1700 kg (mění se s vybavením buněk) 

Užitné zatížení střechy  -  1,5 kN/m² (u = 0,43 W/m²K) 

Užitné zatížení podlahy  - 2,5 kN/m² (u = 0,43 W/m²K) 

podlahová krytina  - PVC, tl. 1,5 mm 

roznášecí vrstva  - dřevotřískové desky, tl. 22 mm 

parozábrana    - PE folie, tl. 0,2 mm 

tepelná izolace  - minerální vata, tl. 100 mm 

vnější krytí   - pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 

 

Schémata stavebních buněk: 

 

Obrázek 7 -Skladový kontejnerLean standard (zdroj10) 

 

Skladový kontejner má vyšší užitní zatížení podlahy a jeho vrata jsou osazena gumovou 

obsázkou, z důvodu izolace proti vniku vlhkosti. Z bezpečnostního důvodu je slouží k jejich 

zavírání páková ocelová petlice, která jde osadit bezpečnostním visacím zámkem. 

                                                 
10http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
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Obrázek 8 – obytný kontejner lean standard (zdroj11) 

 

 

Obrázek 9 - Sanitární kontejner Lean WC (zdroj12) 

 

 

Obrázek 10 - Sanitární kontejner standard Lean umývárna (zdroj 13) 

 

Vnitřní uspořádání buněk lze na zakázku měnit, pro zasedací místnost a jídelnu došlo z důvodu 

zvětšení užitné plochy k propojení jednotlivých buněk, vyjmutím bočních stěn. Tyto buňky byly 

navíc doplněny automaty na vodu a lehké občerstvení, pro zpříjemnění pobytu pracovníků na 

stavbě. 

 

                                                 
11http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
12http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
13http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
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Z důvodu špatné přístupnosti sociálního zázemí při výstavbě vyšších pater, budou pro 

pracovníky instalovány, na střechu řešeného objektu, i mobilní pisoáry. Tato technická výpomoc 

s objemem zásobníku 400l, je schopná uspokojit potřebu až 4 pracovníků současně. Mimo ně 

budou na staveništi umístěny i další mobilní toalety. 

 

 

Obrázek 11-  Mobilní WC Johny Sport (zdroj14) 

 

 

Obrázek 12 -MOBILNÍ PISOÁR JOHNY KROS 2 (zdroj 15) 

 

 

                                                 
14http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
15http://www.johnnyservis.cz/cs/wc-a-sanitarni-technika 
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5.4 PROVOZNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

5.4.1 Sklady a skládky 

Plocha pro zařízení staveniště neobsahuje žádné deponie pro ukládání vytěžené zeminy. Pro tyto 

účely byla zřízena skládka ve vzdálenosti 3 km od místa stavby. Vzhledem k velké půdorysné 

ploše budovaného objektu, se bude materiál uvažovaný pro použití v aktuálně prováděné 

činnosti, případně nejbližší navazující činnosti, okamžitě přemísťovat na dané místo. Na 

staveništi bude tedy vyhrazen prostor pro skladování pouze stavebních materiálů, které nebude 

možné okamžitě přesunout na místo použití v prostoru samotného stavebního objektu. Celková 

plocha těchto skládek bude činit 600m2 a dále bude možné z části využít jako skladovací plochu 

prostor určený jako záměsové centrum s velikostí 160m2. To ale jen v případě, pokud nebudou 

probíhat žádné záměsové práce, jinak zde bude moct být skladován pouze materiál používaný 

pro tuto činnost. 

Veškeré skladovací plochy budou spádované do odvodňovacích žlábků, který je napojen na 

lapač ropných látek a následně na jednotnou stoku. Tyto plochy budou zpevněny zhutněným 

recyklátem ze staveništní suti. Jako podložky pod skladovaný materiál pak budoupoužito 

dřevěné řezivo nebo palety. Veškerý materiál na těchto skládkách je nutno chránit před 

povětrnostními vlivy, proto budou na stavbě uskladněny nepromokavé plachty, kterými se bude 

veškerý materiál, který není zabalený v ochranémobalu,  přikrývat vždy pokud se s nimi  nebude 

pracovat. Tyto plachty musí být vždy zatíženy, aby nedošlo k jejich odfouknutí nebo odhrnutí.  

Pro skladování ochranných plachet a folii bude vyhrazena samostatná staveništní buňka. Další 

staveništní buňky budou sloužit také jako zamykatelné sklady, ve kterých bude ukládáno nářadí 

a materiály, které jsou náchylné na znehodnocení vlivem vlhkosti. Klíče od těchto buněk budou 

mít příslušní vedoucí pracovních čet. Po výstavbě prvních pater mohou být využity jako sklady 

dle potřeby jednotlivých pracovních čet i některé nově vzniklé místnosti, které k těmto účelům 

schválí stavbyvedoucí. 

Množství odvezené zeminy: 

Při hloubení samotné základové jámy bude vytěženo celkem 12477 m3 zeminy a dalších 1523m3 

pak při těžbě pilot. Množství odvezené zeminy bude zaujímat, po vynásobení konstantou 

nakypření 1,15, celkový objem 16100 m3. Při předpokladu užitého objemu korby nákladního 

auta Tatra Phoenix T158 – 18m3, bude k odvozu zeminy zapotřebí 895 těchto nákladních aut.  
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5.4.2 Jeřáby 

Vzhledem k rozsahu stavby byly k její realizaci navrženy dva věžové jeřáby značky Liebherr. 

Jako hlavní jeřáb byl navržen stroj Liebherr200EC-H10 Litronic, typ High-top, který je umístěn 

v severní části staveniště. Jeho primární funkcí bude výstavba výškové budovy polyfunkčního 

domu a zásobování materiálem přiléhající osmipodlažní objekt. Jedná se o jeřáb s horní otočí, 

který nemá pohyblivou základnu věže a neklade tak nároky na otočný prostor. Výška háku je 

vzhledem k výšce stavby a potřebnému manipulačnímu prostoru pod ním, stanovena výpočtem 

níže na 56,94m od nulové hladiny stavby. Maximální délka výložníku je 60ma únosnost na jeho 

konci je při zdvojení počtu zdvihacích lan2,65 tuny. Pro danou stavbu byl typ tohoto jeřábu 

zvolen, z důvodů únosnosti kritického břemena ve vzdálenosti 55m.Jedná se o prefabrikované 

desky pro lodžie na východní straně objektu o váze 3,05 tuny. Dalším kritickým břemenem by 

mohla být při maximálním naplnění bádie na beton, která při svém objemu 2000l může vážit až 

4,8 tuny. Nepředpokládá se ale, že takto naplněnou bádii bude některý z jeřábu přesouvat do 

krizových poloh svého výložníku. 

Sekundární činnost prvního jeřábu je i částečně zajistit montáž a demontáž druhého menšího 

jeřábu značky Liebherr110 EC-B 6 typ Flat-top, který bude umístěn v jižní části staveniště, 

konkrétně v místě budované výtahové šachty. Bohužel dle rozsahu stavby není možné, aby jej 

demontoval celý, protože jeho nejtěžší část, kterou je otočná platforma váží 5,94 tun, což je, 

vzhledem ke vzdálenosti 60m mezi oběma stroji, vyloučené. Tento prvek tak bude muset být 

instalován zvlášť pomocí mobilního jeřábu.  

Druhý věžový jeřáb je také typ s horní otočí. Jeho usazení však nebude jako v prvním případě 

pomocí rozměrných betonových závaží, ale pomocí kotvení do předem připraveného 

základového pasu v místě výtahové šachty. Tento jeřáb bude zajišťovat pouze výstavbu menšího 

8 podlažního objektu. Maximální výška jeho háku bude 30,4m od nulové hladiny stavby, čímž se 

zajistí, jak dostatečný manipulační prostor pro výstavbu, tak i dostatečná rezerva pro mezi-

úrovňové křížení výložníků obou jeřábů. Délka výložníků tohoto jeřábu je 50m s únosností 1,8 

tuny na jeho konci. Kritické břemeno pro tento jeřáb je stejné jako v prvním případě, tedy 3 

tunové prefabrikované prvky, tentokrát ve vzdálenosti do 30m. 

Na tělech obou jeřábů bude umístěno staveništní osvětlení. Z bezpečnostních důvodů pak budou 

nejvyšší části těchto strojů označeny bezpečnostním světlem červené barvy. Jejich provoz na 

staveništi bude doprovázen oranžovým výstražným světlem, které bude svítit při jakémkoliv 
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pohybu jeřábu a signalizačním zvukovým zařízením, které se rozezní vždy při začátku zdvihání 

břemene. 

Nasazení obou jeřábů s vyznačením kritických břemen je ztvárněnov podobě schématického 

výkresu č. 3, v samostatné příloze č. 4 – Výkresy zařízení staveniště. 

 

Zjišt ění potřebné výšky jeřábového háku 

Zjištění potřebné výšky háku jeřábu, se provádí postupným sečtením jednotlivých výšek 

ocelových dílů a nástavců věže jeřábu. Při tomto výpočtu je nutné brát ohled na velikost 

podstavce jeřábu, který je pod nulovou hladinou stavby a nejde tedy brát jeho patu jako výchozí 

bod výpočtu. V tomto se oba zvolené jeřáby liší, neboť jeřáb typu 200 EC-H10 disponuje 

masivní základnou s betonovými závažími o celkové půdorysné ploše 6x6m, která sahá do výšky 

4,85m od jeho paty, čímž se dostaneme celkem 1,05m nad nulovou hladinu stavby. Druhý jeřáb, 

typ 110 EC-B 6 je naproti tomu kotven do připraveného základového pasu v šachtě výtahu a 

nepotřebuje tedy instalovat rozměrnou patní konstrukci se závažími. Namísto ní, je rovnou 

instalována základní ocelový věžový dílec, který svou výškou výrazně převyšuje další menší 

šplhací kusy.  Stejně tak tomu je i u prvního zmíněného typu jeřábu. Po montáži těchto 

základních prvků již oba jeřáby stoupají vzhůru, vkládáním zmíněných šplhacích prvků. Délka 

základního dílce u prvního jeřábu je 8,85m a délky dalších kusů jsou pak již vždy 4,14m u 

druhého typu jeřábu měří základní dílec 12m a dílčí kusy jsou pak po 3,9m. Věž jeřábu složená 

z těchto prvků se postupně vyskládá do potřebné výšky vyrovnávající horní hranu realizovaného 

objektu a k ní se následně přičte manipulační prostor pod hákem (min. 2m), ke kterému musí být 

přičtena výška kritického břemene, včetně vázacích prostředků. Tímto postupem dostaneme 

minimální požadovanou výšku háku. Skutečnou výšku pak určíme ověřovacím výpočtem, kde 

obdobně vypočítáme výšku věže nad nulovou hladinou, vč. horní otoče, čímž se dostaneme na 

konstrukční výšku spodní hrany výložníku. Od té následně odečteme manipulační výšku 

jeřábové kočky s hákem (2,5 m). Výsledná hodnota musí být vyšší nebo rovna hodnotě z prvního 

výpočtu. Pokud bude hodnota nižší, musí být přidán potřebný počet šplhacích dílů. Pokud to 

daný typ jeřábu neumožňuje, je třeba zvolit jiný typ jeřábu. 
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Dle tohoto postupu byly provedeny následující propočty: 

Liebher 200 EC-H10 Litronic: 

Minimální nutná výška háku 

Hmin = h1 +h2 +h3, 

 

kde:  h1 … výška horního okraje budovy měřená od nulové hladiny stavby  

h2 … manipulační prostor (2 m)  

h3 … výška kritického břemene (bádie na beton - Eichinger typ 1034 čtyřhranná) 

 

Hmin = 47,6 + 2 + 2,05 + 1,5 = 53,15 m 

 

Návrhová výška háku 

Hn = H1 + H2 + H3 + H4 – H5 

 

Kde: H0 … hodnota výšky konstrukce jeřábu pod nulovou hladinou stavby (3,8 m) 

Hp … výška podstavy jeřábu (4,85 m) 

H1 … výška podstavy jeřábu vystupující nad nulovou hladinu stavby 

H2 … výška prvního nosného dílu věže jeřábu 

H3 … součet výšek nástavných dílů po horní otoč jeřábu 

H4 … výška horní otoče 

H5 … manipulační výška jeřábové kočky s hákem 
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H1 = Hp – H0 = 4,85 – 3,8 = 1,05 m 

Hn = 1,05 + 8,85 + 10 x 4,14 + 4 – 2,5 = 52,8 m 

Hn<Hmin  => Nevyhovuje 

 

Jelikož je maximální povolená výška pro tento typ jeřábu až 278m můžeme přidat další díl 

ocelové věže jeřábu. 

Hn2 = 1,05 + 8,85 + 11 x 4,14 + 4 – 2,5 = 56,94 m 

 

Hn(56,94 m) >Hmin (52,8 m) => VYHOVUJE 

 

Liebher110 EC-B6: 

Použijeme stejný vzorec a postup jako v předchozím případě. 

 

Hmin = h1 +h2 +h3 = 24,6 + 2,05 + 1,5 = 28,15 m 

H1 = Hp – H0 = 12 – 4,9 = 7,1 m 

Hn = H1 + H2 + H3 + H4 – H5 = 7,1 + 10 x 2,5 + 0,65 – 1,9 = 30,85 m 

Hn(30,85 m) >Hin (28,15 m) => VYHOVUJE 

 

5.4.3 Lešení 

Pro realizaci řešené stavby je uvažováno z velké části klasické fasádní lešení ze slitin hliníku s 
označením EN AW-6082. Fasádní lešení bude použito po obvodu celé stavby s výjimkou 
zaobleného nároží na severní straně, kde bude z důvodů vyšší tvarové náročnosti použitolešení 
modulové. Tento typ lešení je zvolen z důvodu možnosti jeho stavby jako samostatného celku 
bez nutnosti kotvení do stěn budovy. Obě tyto lešení budou zaštiťovat celý obvod stavby, který 
činí zhruba 300m. Navíc bude nutno ve vyšším patře zhotovit odskok lešení z důvodu menšího 
půdorysného rozměru věže výškové budovy, která je zasazena do vnitřní plochy půdorysu 
stavby. V tomto případě bude nutno vystavět lešení na železobetonový stropnižších částí objektu. 
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Lešení fasádní: 

 

1. svislý ocelový pozinkovaný rám 
2. podlážka (dřevěná svlakovaná, 
ocelová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová 
v hliníkovém rámu) 
3. boční zábradlí v běžném poli 
4. zábradelní nosník v posledním patře 
5. okopová zarážka příčná 
6. okopová zarážka podélná 
7. zábradlí 
8. zábradelní sloupek v posledním patře 
diagonála 

9. zavětrovací díl 
10. vřetenová výškově nastavitelná patka 
 

O
brázek 13- Lešení fasádní (zdroj16) 

Lešení Modulové: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Lešení modulové (zdroj17) 

Možná délka pole:  0,73m; 1,09m; 1,57m; 2,07m, 2,57m; 3,07m 

Možná šířka pole:  0,73 m; 1,09 m; při použití konzol je možné rozšířit pole o 0,36 m  

Výška patra:   2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m 

                                                 
16http://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/ 

17http://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/ 
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Kotvení:  kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm zavrtanými do fasády – 

běžně po 8m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m, 

úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole 

 

5.4.4 Mycí linka 

Mycí linka je zařízení sloužící k odbahnění podvozků stavebních strojů a nákladních aut 

vyjíždějících ze stavby. Je složena z mycí rampy, ocelových nájezdníků, odkalovacím zařízením, 

čerpadel a řídícího zařízení. Linka také disponuje jednou nádrží pro zásobu vody a druhou 

akumulační nádrží, ve které se ukládá kal. Varianta této linky je semi-mobilní tzn., že je možné ji 

při dokončení prací převést na jinou stavbu. 

Technická data 

Maximální výkon čerpadel:   1800 l/min 

Příkon zařízení:   11,5 Kw/h  

Délka mycího modulu:  400 cm 

Průjezdná šířka:   280 cm 

Maximální osové zatížení:  15 t 

Počet trysek:    94 ks 

Počet nosníků bočních trysek: 2 ks 

Objem recyklační nádrže:  20 m3 

Použitelné množství vody:  11m3 

Výška ochranných bočnic:  136 cm 

Výška vynášeče nad terénem:  196 cm 

 

 

 

 

Obrázek 15- Mycí linka (zdroj18)       

Obrázek 16–Mycí linka sloužící k odbahnění nákladního automobilu (zdroj19) 

                                                 
18 
19 
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5.4.5 Odkalovač ropných látek 

Jedná se o polypropylenovou nádrž se sedimentační komorou, koalescenční vložkou absorbčním 

filtrem. Tato soustava má za úkol zachytit ropné látky uniklé ze strojů na staveništi, které by 

mohly být splavené dešťovou vodou. Voda do tohoto odkalovače je sváděna z plochy staveniště 

o rozloze 2300m2. Proto byl zvolen odkalovač GSOL – 10/50. Ten bude umístěn v zemi před 

kanalizační přípojkou, viz výkres zařízení staveniště. Dešťová voda bude do lapače odváděn 

prostřednictvím žlabu umístěného u hranice pozemku staveniště, do kterého bude díky spádování 

plochy dešťová voda samovolně stékat. Mimo dešťovou vodu bude na lapač ropných látek 

napojen i odtok vody z mycí linky a záměsového centra. Odlučovač je navržen dle požadavků 

normy ČSN EN 858-1: Odlučovače lehkých kapalin. 

Technická data 

Rozměry odlučovače:  3,4 x 1,5 x 1,5 m 

Rozměry poklopu:  900 x 600 x 55mm 

Hmotnost kompletu:  500 kg 

Hrdlo na vstupu:  DN 300 

Potrubí na výstupu:  DN 300 

Velikost odlučovače:  NS 50 

Max. Průtok:   50 l/s 

Jmenovitý průtok:  10 l/s 

Odvodňovaná plocha:  1300 – 5000 m2 

Max. znečištění vody: 1000 mg rop. látek v 1 litru vody 

Kvalita vody na výstupu: 0,5 mg rop. látek v 1 litru vody 

 

a) podkladní beton 
b) obetonování 
c) betonové tvarovky 
d) překlad 
e) šachtová skruž 
f) vyrovnávací prstenec 
g) šachtový poklop 

 

Obrázek 17 – odkalovač ropných látek 
(zdroj 20) 

                                                 
20http://www.sekoprojekt.cz/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin 
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Obrázek 18–Výkres odlučovače (zdroj21) 

 
                                                 
21http://www.sekoprojekt.cz/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin 
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5.4.6 Kontejnery na tříděný odpad 

Z důvodu nutnosti třízení odpadu kvůli ochraně životního prostředí budou na stavbě umístěny 

ocelové kontejnery. Každý kontejner bude označen štítkem, na kterém bude uvedeno, jaký typ 

odpadu se do něj může vkládat. Tyto kontejnery budou pravidelně vyváženy. Bude se třídit 

zvlášť stavení odpad, pro který bude určen velký vyztužený kontejner o objemu 17,5m3. Do něj 

budou vyhazovány zbytky nerecyklovatelných stavebních hmot. Tento kontejner má otevírací 

zadní stěnu, pro možnost najetí kolečkem. Zvláště pak budou na stavbě umístěny menší 

kontejnery na třízení plastů (žlutá barva), skla (zelená barva) papíru (modrá barva) a směsného 

komunálního odpadu (černá barva). Kontejner na staveništní suť bude umístěn na severní straně 

stavby u obratiště, tak aby jej bylo možné bez větších komplikací vyvézt. Menší kontejnery pak 

budou umístěny poblíž staveništních buněk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 - Kontejner pro staveništní suť (zdroj22)  Obrázek 20 – Kontejner pro třízený odpad (zdroj23) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22http://www.prodejkontejneru.cz/clanek/kontejnery-abroll 
23http://www.prodejkontejneru.cz/clanek/kontejnery-abroll 
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5.4.7 Oplocení a protihlukové bariery 

Staveništní ploty budou sestaveny pomocí mobilních, svařovaných, plotových dílců o rozměrech 

3500x2000mm (délka / výška). Tyto dílce se budou vzájemně spojovat pozinkovanými spojkami 

se šroubem a matkou. Stabilita celého systému bude zajištěna pomocí osazení dílců do těžkých 

betonových patek a v pravidelných rozestupech pak dojde k zavětrování pomocí vzpěr s patkou. 

U vjezdu na staveniště bude z tohoto systému vytvořena též otevíratelná brána s kolečkem, pro 

pohodlnou manipulaci při otevírání a zavírání. Tento plot bude chránit celý obvod stavby, o 

výsledné délce 440m. Z toho vyplývá, že bude použito zhruba 125 zmíněných plotových panelů. 

Staveništní plot bude navíc v pravidelných rozestupech cca 20m opatřen výstražnými cedulemi, 

upozorňující na nebezpečí úrazu a zákazu vniku neoprávněných osob. Na tyto ploty nebo kolem 

hlučných strojů lze také umístit protihlukové bariery o rozměrech jednotlivých dílů shodujících 

se s díly staveništního plotu, čily 3,5 x 2m . Váha těchto prvků je 18 kg, proto musí být ploty 

řádně zapřeny. Navržené bariery snižují hlučnost až o 20dB. Protože jsou tyto bariery 

dimenzované spáše na drátěné ploty, je třeba počítat s přichycením na plnoplošné plotní dílce 

pomocí háčků z pevného rádlovacího drátu.  
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A) C)    D) 
 

 

 

 

 

 

 

     

B)   E)    F) 

 

 

 

B) 

 

 

 

Obrázek 21- Vybranéprvky plotního systému (zdroj24) 
 

A) Plný plechový plotní dílec 
B) Protihluková barier 
C) Ocelová plotní patka 
D) Těžká betonová plotní patka 
E) Spojka plotních dílců 
F) Zavětrovací tyč s kotevním kolíkem 

 

 
 
 
 

                                                 
24http://www.johnnyservis.cz/cs/oploceni 
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5.5 VÝROBNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

5.5.1 Rozvržení pracovních a skladovacích ploch 

Plocha staveniště je pomyslně rozdělena na dvě části. První část je plocha samotné výstavby 

stavebního objektu a druhá část je plocha sloužící pro přípravu, skladování a jako zázemí pro 

účastníky výstavby. První ze jmenovaných částí je rozdělena na bytový dům (jižní část) a 

výškový objekt (severní část). Druhá ze jmenovaných ploch je rozdělena na příjezdovou 

komunikaci (viz.vnitro-staveništní komunikace výše), plochy určené pro umístění staveništních 

buňek jako zázemí pro pracovníky a vedení stavby, dále dvě skládky, závěsové centrum a 

deponii. 

1) Skládky 

Skládky jsou umístěny na severní straně řešené staveništní plochy. Jako veškeré plochy 

mimo stavbu je jejich plocha upravena za pomoci zhutněné staveništní suti a vyspádovaná 

ve směru ze severu na jih tak, aby nedocházelo k tvorbě kaluží a následnému rozbahňování 

jejího povrchu. Z důvodu nutnosti zbudování obratiště pro nákladní automobily, jakožto 

zásobování stavby byla plocha skládky rozdělena na dvě části, každá z jedné strany tohoto 

obratiště. Tím bylo docíleno možnosti pohodlně vykládat materiál z koreb nákladních aut na 

obě strany, za pomocí desty a předešlo se tak nebezpečné a krkolomné manipulaci při 

vykládání v případě, že vidle desty nedosáhnou na vzdálenější stranu korby auta.  

Plocha těchto skládek zaujímá celkový prostor o rozloze cca 615m2. Přičemž plocha 

skládky blíže ke stavbě zaujímá cca 380m2 a vzdálenější skládka pak cca 235m2. 

Zmíněné obratiště, rozdělující tyto skládky, je zvoleno také s ohledem na možnost vykládání 

materiálu přímo pomocí jeřábu. Vzhledem k tomu, že se předpokládá velké vytížení jeřábu, 

je tato varianta uvažvána spíše jako výjimečná a uvažuje se především nejprve s vyložením 

materiálu na plochu skládky a až poté transportem na stavbu pomocí jeřábu. Z tohoto 

důvodu, spolu s ohledem na umístění obou skládek vzhledem ke vzdálenosti těchto ploch od 

osy jeřábu, bylo určeno, že na skládku vpravo od obratiště (tedy blíže k výstavbě a jeřábu) 

budou ukládány materiály určeny přednostně k exportu na stavbu a na skládku vlevo od 

obratiště se budou ukládat méně důležité materiály. Skládka vpravo by tedy měla sloužit 

spíše jako překladiště. Díky tomu, že na ni nebudou zůstávat dlouho odložené a aktuálně 

nepotřebné materiály, mělo by zde být také více místa pro manipulaci s těžkými břemeny. 

Ty je z hlediska únosnosti výložníku jeřábu nutno skladovat taká na této skládce, aby byly 
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v jeho maximální únosnosti a nedocházelo tak ke složitým přesunům, v případě že by bylo 

břemeno dočasně uloženo za mezí únosnosti výložníku jeřábu. 

 

2) Uzamykatelné sklady 

Jako uzamykatelné sklady budou sloužit staveništní buňky přilehlé ke skládce 

v severozápadní části staveniště.Ty budou sloužit k tomuto účelu do doby, než stavba 

postoupí do fáze, kdy bude možno tyto sklady provizorně vybudovat v nově vzniklých 

místnostech řešeného objektu. Zmíněné staveništní buňky u plochy skládek pak budou 

sloužit k ukládání materiálů, které z hlediska bezpečnosti stavby není možné nechávat 

uložené v prostorách stavby (např. tlakové nádoby svářečů apod.).  

 

3) Záměsové centrum 

Plocha určená pro záměsové centrum je zvolena zhruba uprostřed staveništní plochy, mezi 

buňkami sloužící jako zázemí pro pracovníky stavby a jeřábem. Toto místo bylo zvoleno 

díky dobrému přístupu ke zdroji vody a elektrické energie a zároveň u odlučovače ropných 

látek, který je napojen na kanalizaci. Díky tomuto umístění bude možné dobře hospodařit 

především s vodou při mokrých procesech míšení a bude tak zároveň zabezpečeno odvádění 

použité vody do kanalizace, aniž by hrozilo zaplavení staveništních nebo sousedních ploch, 

popřípadě znečištění životního prostředí. 

 

4) Možnost využití ostatních ploch uvnitř stavby  

Jak už bylo předesláno dříve, u řešení uzamykatelných skladů, počítá se s využitím ploch 

uvnitř stavby, nejen k výrobním procesům, ale také ke skladování materiálů a stavebních 

pomůcek. Tím se ušetří místo na volné ploše staveniště a čas tím, že se montéři nebudou 

muset vycházet pro své pomůcky ven ze stavby na staveniště. Tyto sklady budou dočasně 

zhotoveny převážně v nižších patrech stavby, z toho důvodu, že jsou zde nižší nároky na 

dokončovací práce a je možno je lépe zásobovat přes vjezd do podzemních garáží. 

 

5) Deponie 

Plocha sloužící jako deponie pro ukládání vytěžené zeminy není přímo na stavbě 

uvažována.  Toto bylo zvoleno nejen důvodu snahy maximálního využití staveniště přímo 
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pro stavební účely, ale také díky tomu, že veškerá zemina z výkopů, byla odvezena na 

nedalekou skládku a je tak možno, v případě potřeby, kdykoliv menší množství 

transportovat zase zpět na stavbu. 

 

6) Přívod vody a  el. energie 

Přívod vody na staveniště bude zajišťován z přípojky zřízené pro následné zásobování 

novostavby, ústící z vodovodního řadu na parcele č. 3660/1. Stejným způsobem bude řešena 

i přípojka elektřiny. Přípojka NN pro buňky bude, z důvodu jejich ochrany před 

mechanickým poškozením vedena v kabelové chráničce. Elektřina tak bude přivedena 

k buňkám a dále po staveništi rozváděna pomocí staveništního rozvaděče s odpovídajícím 

příkonem a měřením. Musí být zajištěno, aby v průběhu výstavby, byla použita pouze taková 

technika, která nepřesáhne svým příkonem předpokládaný příkon celého objektu za plného 

provozu. Maximální příkon energie vyplývá z navržené strojní sestavy a časového plánu 

nasazení strojů. 

 

5.6 VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ ENERGIÍPRO STAVENIŠT Ě 

Pro výpočet potřebného množství dodávky energii je uvažováno s dodávkou během špičky, to 

znamená při nejvyšším množství pracovníků na stavbě a využití nejnáročnějších strojů na odběr 

elektrické energie ve stejném okamžiku. Mezi energeticky nejnáročnější stroje patří věžové 

jeřáby a myčka podvozků automobilů. Jako nejnáročnější stavební proces je bráno ošetřování 

betonů. 
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5.6.1 Výpočet spotřeby vody 

Tabulka č. 4 – Výpočet spotřeby vody

Typ spotřeby množství m. j.
Střední 
hodnota 

[l/m3]

Potřeba vody 
[l/den]

Ošetřování betonu 350 m3 100 35000
Výroba malty 25 m3 150 3750
Zdění 300 m3 20 6000
Omítky 450 m2 25 11250

celkem 56000

Mytí podvozků vozidel 6 aut 1200 7200
Mytí stavebního nářadí 10 ks 25 250

celkem 7450

Sprchování 30 prac. 45 1350
Hygienické účely 30 prac. 40 1200

celkem 2550

Spot řeba vody
1) Technologické účely

2) Provozní účely

3) Sociální požby a hygiena

  
Zdroj: Vlastní 
 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn = Ʃ(Pn*kn)/(t*3600) [l/s] 

Pn … spotřeba vody v l na směnu [l/s] 

Kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t     … doba, po kterou je voda odebírána [hod.] 

Qn1 = (56000*1,5)/(8*3600) = 2,91 l/s 

Qn2 = (7450*1,5)/(8*3600) = 0,39 l/s 

Qn3 = (2550*2,7)/(8*3600) = 0,24 l/s 

 

Qn = Qn1 + Qn2 + Qn3 = 2,91 + 0,39 + 0,24 =3,54 l/s 
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Tabulka č. 5 – Určení dimenze potrubí 

Spotřeba vody (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00
Jmenovitá světlost (coul) 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5
Jmenovitá světlost (DN) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125  

 

Návrh přívodního potrubí pro spotřebu vody na staveništi vychází na dimenzi DN65. 
Přičemž pro samostatný rozvod sociálních služeb a hygienické účely postačí i dimenze DN15. 
Při ukládání rozvodů vody na staveništi musí být dodržen minimální odstup od rozvodů 
elektrické energie minimálně 1m. 

 

5.6.2 Výpočtové zatížení elektrické energie pro staveniště 

Výpočet celkové spotřeby elektrické energie je dán součtem výkonu motorů jednotlivých 

pracovních strojů použitých na staveništi souběžně. Z důvodu nutnosti započítání výkonu 

otopných soustav je uvažováno pro výpočet v zimním období. 

 

Tabulka č. 6 - Hodnoty výkonu strojů 

stavební stroje počet [ks] výkon [kW] Celkem [kW]
míchačka 1 1,5 1,5
svářečka 4 5,3 21,2
bruska 4 2 8
ponorný vibrátor 2 2,3 4,6
míchadlo 2 1 2
vrátek 1 0,85 0,85
jeřáb primární 1 65 65
jeřáb sekundární 1 22 22
myčka aut 1 23 23
elektrické přímotopy 10 5 50

198,15

Instalovaný výkon stroj ů

celkový výkon  

Zdroj: technické listy jednotlivých strojů 

kWPim 15,1985023226585,0260,482,215,1 =+++++++++=
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K vypočtenému výkonu strojů je nutno připočíst i osvětlení staveniště a staveništních buněk. 

Intenzita osvětlení je podmíněna účelem provozu jednotlivých prostor. Proto je pro jednotlivé 

staveništní buňky určen předepsaný koeficient, viz tabulka níže. Osvětlená plocha buňky je 

počítána dle jejího základního půdorysného rozměru 6 x 2,4m.  

Osvětlovaná plocha 1 buňky = 14,4 m2 

Osvětlovaná plocha staveniště = 6300m2 

Tabulka č. 7 – Instalovaný výkon osvětlení na staveništi 

 

 

 

 

 

 

 

Součet výkonů instalovaných strojů a osvětlení: 

kWPPP ioimi 94,26479,6615,198 =+=+=  

 

Celkový výpočtový výkon: 

kWkPP sip 26594,264194,264 ==⋅=⋅=  

ks… koeficient současnosti chodu strojů 

 

Celkový výpočtový výkon je dán součtem všech instalovaných strojů a osvětlení, vynásobený 
koeficientem současnosti „ks“. V tomto případě je brán nejnepříznivější případ, kdy je 
uvažovaný provoz všech spotřebičů zároveň. Pro tuto variantu je hodnota tohoto součinitele 
rovna jedné. 

 

 

 

 

osvětlovací vnitřní 
prostory

výkon pro osvětlení 

plochy [kW/m2]
celková plocha [m2]

výkon osvětlení 
[W]

kanceláře 0,02 144 2,88
šatny, umývárny, toalety 0,006 57,6 0,3456
sklady 0,003 72 0,216
jídelna 0,006 57,6 0,3456

osvetlení venkovních 
prostor

výkon pro osvětlení 

plochy [kW/m2]
celková plocha [m2]

výkon osvětlení 
[W]

plocha staveniště 0,01 6300 63

66,79

Instalovaný výkon osv ětlení na staveništi

celkový instalovaný výkon na osvětlení P io
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Pro napájení staveniště bude použit transformátor 400kVA; 35/04kV IP00 se štítkovými 

parametry: 

 

jmenovitý výkon transformátoru Sn = 400kVA 

ztráty nakrátko ∆Pk = 5,45kW 

ztráty naprázdno ∆Po = 1,6kW 

proud naprázdno io = 1,2% 

 napětí nakrátko uk = 6% 

koeficient využití transformátoru γs = 0,752 

koeficient poruchy transformátoru  γp = 1,00. 

hmotnost g = 1,5t 

 

Jelikož je návrh transformátoru s mnohem větším výkonem, než je požadovaných 265 kW lze 

připojit všechny spotřebiče současně. 

 

5.6.3 Ochrana okolí staveniště 

Staveniště se nachází v hustě osídlené oblasti, z tohoto důvodu je nutné brát zvýšenou pozornost 

ochraně nejen pracovníků uvnitř staveniště, ale také obyvatel a ploch v okolí stavby. K tomuto 

účelu budou sloužit níže uvedené nástroje a opatření. 

 

1) Staveništní ploty 

Za účelem ochrany okolního obyvatelstva před vnikem do nebezpečné zóny staveniště a 

zároveň jako ochrana stavby před vandalstvím a krádežemi, bude celá stavební plocha 

ohraničena stavebními ploty o výšce 200cm.  

 

2) Hlukové a vibrační bariery  

Z důvodů nasazení těžké mechanizace a velkého množství pracovních nástrojů, je nutno 

okolí stavby chránit před nadměrným hlukem a vibracemi. Jako ochrana před vibracemi od 

těžkých strojů bude částečně sloužit oddělení pracovní plochy od ostatních konstrukcí 
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základovou spárou, čímž se minimalizuje jejich přesun do okolní zástavby. Jako další 

opatření ke zmírnění dopadů jak vibrací, tak hluku, bude zajištění dodržování pracovní doby 

a nasazení krizových strojů pouze na dobu nezbytně nutnou pro realizaci díla. Jako další 

ochranný prvek před hlukem bude sloužit nasazení dočasných akustických barier. Tato 

bariery lze instalovat nejen na použitý typ stavebního oplocení, ale v případě nutnosti i 

individuálně přímo těsné blízkosti stroje šířící hluk. Jejich použití primárně snižuje hlučnost 

až o 20 dB a sekundárně pak mohou sloužit i jako krytí pohledu z vnější strany stavby, popř. 

jako bariera zabraňující šíření prachu od pracujících strojů.  

 

3) Prašnost 

Jak bylo již zmíněno dříve, částečnou ochranu proti šíření prašnosti bude obestavění stavby 

pomocí plotů, složených z plechových, tedy nepropustných dílců. Jako hlavní eliminátor 

prašnosti však bude sloužit především prevence proti jejímu vzniku. Ta bude zajištěna 

skrápěním vyschlých ploch v lokálních případech kropící hadicí, v krajní nouzi rozsáhlým 

kropením velkých ploch, především příjezdových tras, nasazením kropícíhovozu. Proti 

exportu prachu a bláta ze staveniště bude zároveň bojovat myčka podvozků nákladních 

automobilů při výjezdu ze stavby. 

 

4) Dopravní značení a uzavírky 

V rámci dodržení bezpečnosti na stavbě i v jejím přilehlém okolí bude instalováno dočasné 

dopravní značení a informační cedule. Toto výstražné značení bude umístěno pro pěší 

v pravidelných rozestupech na obvodovém plášti staveništního oplocení. Dopravní značení 

upozorňující na zvýšený pohyb automobilů zásobujících stavbu a omezení z toho plynoucí, 

budou umístěny v předepsané vzdálenosti, vždy před křižovatkou navazující na komunikace 

sousedící se stavbou. Další značení bude umístěno při vjezdu/výjezdu ze staveniště a po 

plánované trase odvozu zeminy při výkopových pracích. V případě, že by došlo při výstavbě 

k transportu nadměrných nákladů, bude předem zajištěno doprovodné vozidlo a zároveň 

dojde k ohlášení této situace na dopravní podnik města Brna, aby se předešlo případným 

komplikacím a kolapsu městské hromadné dopravy. Pro zajištění plynulosti a bezpečnosti 

dopravy, bude použito dopravní značení a informační cedule uvedené v odstavci 11.1 

(Vnitro-staveništní doprava).  
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5) Dodržování nočního klidu 

Noční klid, ale i ostatní narušování v podobě nadměrného pohybu vozidel stavby, včetně 

nežádoucího osvětlení jejího okolí, bude eliminováno dodržováním vnitro-staveništních 

předpisů, které jasně vymezují pracovní dobu od 7 do 21 hodin. Mimo tuto dobu nebude 

možné provádět řezné ani jiné hlučné práce. Navíc dojde k nastavení úsporného režimu, 

který bude sloužit pouze k tlumenému osvětlení stavby, tak aby bylo možné se po ní 

pohybovat i v případě vícesměnného provozu. 

 

5.7 POŽÁRNÍ ZABEZPE ČENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v městské části. Je po jeho obvodu umístěno celkem 

9 hydrantů, na které by bylo možno se v případě požáru napojit. Mimo to bude staveništní 

přípojka dimenzovaná tak, aby mohlo dojít k napojení požárních hadic přímo na staveništi. 

Potřebná dimenze je určena následujícím výpočtem potřeby požární vody dle ČSN 73 0873 - 

Zásobování požární vodou. Podle ní se na jeden hydrant, na staveništi uvažuje průtok 3,3 l/s a 

navrhuje se pro něj dimenze potrubí s průměrem DN80 mm.  

K zajištění bezpečnosti na staveništi budou dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. -    

„O Technických podmínkách požární ochrany staveb“, instalovány také přenosné, práškové 

hasící přístroje typu P6Th, s minimální hasicí schopností 34A, 233B, C.  Tento typ hasicího 

přístroje  tedy obsahuje 6 kg hasicího prášku s použitelností na třídy požárů typu A, B, C. Jeho 

teplotní funkčnost je dána hranicí od -30°C do +50°C. Rozměry tohoto přístroje jsou: průměr 

150 mm, výška 570 mm a celková váha 9,7 kg. Tyto hasicí přístroje budou umístěny v předem 

určených a řádně označených stavebních buňkách a v průběhu výstavby pak také v jednotlivých 

patrech nově zřizovaného stavebního objektu. 

Všechny použité přístroje musí být označeny platným certifikátem a revizním štítkem označující 

dobu trvanlivosti a datum poslední revize. Všechny hasicí přístroje musí být řádně 

zaplombovány a zajištěny pojistkou, proti samovolnému spuštění. Všichni pracovníci musí projít 

školením o správné manipulaci a nasazení těchto hasicích přístrojů. U každého hasicího 

přístrojebude také nálepka s telefonními čísly na zásahové složky požárníků, policie a záchranné 

služby. 
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5.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

Z HLEDISKA EMS A BOZP 

V průběhu výstavby je nutno postupovat v souladu s plány EMS 

(EnvironmetnManagmentSystem) a BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví Pracovníků). Tyto 

plány ukládají dodržovat zásady ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků (viz. 

samostatné přílohy). 

 

5.9 EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

V rámci dodržování nároků na životní prostředí na staveništi smí být použity pouze stroje 

s platným technickým listem, kterým splňují potřebné emisní a imisní hodnoty. Ty budou 

podléhat pravidelným kontrolám a prohlídkám, aby nedošlo k znečištění ovzduší nebo půdy na 

staveništi a v jejím okolí. Dále je nutné brát ohledy na obnovitelné a neobnovitelné zdroje, proto 

je potřeba na stavbě dodržovat efektivní a úsporné řešení pracovních postupů a minimalizovat 

tak spotřebu zejména pohonných hmot, elektrické energie a vody. Je nutné dodržovat také 

zásady na třídění a likvidování staveništního odpadu. Pro tyto účely budou na staveništi zřízeny 

provozní zařízení, které budou tyto negativní vlivy eliminovat.   

Na staveništi budou umístěny ochranné složky v podobě protihlukových clon, mycí linky a 

kontejnerů na tříděný odpad. Jako hluková clona bude sloužit plot, který bude po obvodu celého 

staveniště, tvořený plechovými pláty, díky němuž se zabrání pronikání nadměrného hluku a 

pronikání prachu do okolní zástavby.  

Čistotu okolí bude zajišťovat také mycí linka, která je instalována u výjezdu ze staveniště. Jejím 

úkolem je omývat tlakem vody podvozky a šasi nákladních automobilů od bahna vyskytujícím se 

na staveništi především v prvních fázích výstavby. Tato myčka je vybavena sedimentačními 

nádržemi, díky kterým dochází k úspoře vody, díky koloběhu sedimentace, recyklace a jejího 

znovu použití. Výměna této vody bude probíhat skrz napojení na lapač ropných látek, přes který 

bude voda postupně odváděna do jednotné kanalizační stoky. Vyloučí se tak znečištění půdy 

vlivem případného úniku ropných látek z automobilů. 

Na staveništi budou také umístěny kontejnery pro tříděný odpad. Ty budou umístěny na konci 

obratiště, tak aby se k nim mohl bez problémů dostat vyvážecí vůz. Tyto kontejnery budou 

označeny štítky a pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k zaměňování jednotlivých odpadů 

vlivem nedbalosti pracovníků.  
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V případě nedodržování a nerespektování veškerých výše zmíněných zásad a pravidel, bude 

docházet k ukládání pokut, dle předem určené vnitropodnikové směrnice. S tou musí být všichni 

zaměstnanci obeznámeni a patřičně proškoleni, což stvrdí podpisem v příslušném formuláři. 
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6.1 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO REALIZACI ZEMNÍCH PRACÍ 

Navržené pracovní stroje byly voleny na základě jejich parametrů, vždy tak aby vyhověli 

stavebním nárokům na prováděné činnosti. Co se týče strojů určených pro zemní práce, je možné 

je využít opakovaně při výstavbě a i na jejím závěru k pracím dokončovacím. 

6.1.1 Kolový nakladač CASE 521F XR 

Kolový nakladač bude sloužit pro těžení zeminy při výkopu stavební jámy. Vzhledem velkému 

množství odvozu zeminy bude osazen lopatou s objemem 2,1 m3. Díky tomuto objemu bude 

moct naplnit níže uvedené nákladní auto určené pro odvoz zeminy, pomocí pouhých 9 náběrů. 

Výkon (kW / hP)   106 / 142 

Objem lopaty (m3)   1,9 / 2,1 

Hmotnost stroje (t)   10.582 

Maximální nosnost (t)  7.011 

Max.výška čepu lopaty (mm) 3.990 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – kolový nakladač (zdroj25) 

                                                 
25http://www.folcomerequipment.com/new_galleria.asp?veh=352491&CatDesc=Loaders 
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6.1.2 Tatra T158 8x8 

Toto nákladní auto bylo zvoleno z důvodu velké kapacity korby, tak aby došlo k co 

nejefektivnějšímu odvozu zeminy při hloubení základové jámy. Celková doba jednoho cyklu 

převozu zeminy tímto automobilem bude, za předpokladu doby nakládky cca 5 min., vykládky 

3min., cesty na skládku a zpět 2x 10min., trvat celkově téměř 30min. Z tohoto důvodu bude pro 

maximální vytížení kolového nakladače nasazeno 5 těchto nákladních automobilů. 

Max. tech. přípustná hmotnost 44 000 kg 

Stoupavost při 44 000 kg  57 % 

Užitečné zatížení   28 250 kg 

Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Rozvor    2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

Nástavby Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 18 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Tatra T158 (zdroj26) 

 

                                                 
26http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/8x8-jednostranny-sklapec/ 
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6.1.3 Rypadlový nakladač JCB - 4CX ECO 

Hlavní úlohou rypadlového nakladače bude hloubení rýh pro zhotovení stavebních přípojek a 

přeložek. Navíc bude tento stroj dopomáhat k těžení zeminy a tvoření hran základové jámy, vč. 

specifických výkopů pro dna výtahových šachet, které jsou pod úrovní základové roviny. 

Parametry rýpadla  

Max. hloubka hloubení  5880 mm 

Max. nakládací výška  4730 mm 

Max. pracovní výška  6260 mm 

Rypná síla lopaty   62,28 kN 

Rypná síla násady   39,03 kN 

Vodorovný dosah od středu kol 7880 mm 

 

Parametry nakladače 

Nakládací výška   3180 mm 

Výsypná výška   2690 mm 

Nosnost do max. výšky  4378 kg 

Provozní hmotnost   8660 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – Rypadlový nakladač JCB -  4CX ECP (zdroj27 
 

 

                                                 
27http://www.terramet.cz/rypadlo-nakladace/jcb-4cx-eco 
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6.1.4 Smykem řízený nakladač CASE SR 150 

Tento nakladač bude sloužit převážně pro vodorovný přesun staveništních hmot pro zásypy 

stavebních rýh a pro převoz drobnějších strojů nebo materiálů při terénních úpravách. Také bude 

nasazen všude tam, kde je zbytečné nasazovat kolový, nebo rypadlový nakladač.  

 

Výkon  kW / hP  Výkon  kW / hP 

Hmotnost  stroje  2400 

Doporučená nosnost  680 

Maximální nosnost  1374 

 

 

 

 

Obrázek 25 – Smykem řízený nakladač CASE SR 150 (zdroj28) 

 

6.1.5 Kloubový tahačový vibrační válec AMMANN ASC 70 

Tahačový válec bude sloužit k zhutnění velké plochy základové jámy.   

 

Kategorie:  Tahačový 

Provozní hmotnost: 7140 kg 

Pracovní šířka: 168 cm 

Odstředivá síla: 145/130 kN 

Frekcence:  30/40 Hz 

Výkon:   74 kW 

 

Obrázek 26 – Kloubový tahačový vibrační válec AMMANN ASC 70 (zdroj29) 

                                                 
28http://caseconstruction.agrics.cz/ssl-3 
29http://www.ammann-group.com/fileadmin/ammann/syncfiles/International/images/ammann-single-drum-roller-
asc-t4_nl.jpg 
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6.1.6 Tandemový válec lehký AMMANN ARX 36 

Lehký tandemový válec bude sloužit, jako sekundární hutnící stroj v místech kam se nedostane 

kloubový tahačový  válec a na větší plochy terénních úprav, tam kde by bylo neúměrné používat 

vibrační desku. 

 

Provozní hmotnost (kg)  3725 

Pracovní šířka (cm)   130 

Max. odstředivá síla (kN)  50 

 

 

 

 

Obrázek 27 – Tandemový válec lehký (zdroj30) 

 

6.1.7 Vibra ční deska Lumag RP 1100PRO 

Vibrační deska bude nasazena na hutnění menších ploch, převážně zásypů rýh a špatně 

přístupných míst, do kterých se nedostane velký válec. 

                                                 
30http://www.ammann-group.cz/br/hutnici-stroje/tandemove-a-kombinovane-valce/lehke-tandemove-
valce/podrobnosti/articleproduct/15281/ 

Výkon motoru: 4,8 kW 

Délka desky: 570 mm 

Šířka desky: 440 mm 

Frekvence: 70 Hz 

Plošný výkon: 416 m2/h 

Maximální posuv: 15-20 m/min 

Vibra ční údery: 4200 vpm 

Účinná hloubka hutnění: 30cm 

Max. dovolené  
naklonění motoru: 

20° 
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Obrázek 28 – Vibrační deska Lumag (zdroj31) 

 

 

6.1.8 Vrtná souprava KLEMM KR 805-1 

Vrtná souprava bude sloužit pro zhotovení vrtů zemních kotev.  

Hmotnost      14t 

Specifické zatížení     6,8 N/cm2  

Minimální výška s postavenou lafetou  8,8m 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 – Vrtná souprava KLEMM (zdroj 32) 

                                                 
31http://www.lumag.cz/vibracni-deska-rp1100pro 
32http://www.aarsleff.cz/nase-zarizeni/nase-zarizeni/vrtne-soupravy/ 

Rozměry stroje se sklop. rukojetí: 
430 / 600 
/780mm 

Provozní hmotnost: 95 kg 
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6.1.9 Vrtná souprava BAUER BG 40 

Vrtná souprava bude sloužit pro zhotovení pilot pod realizovaným objektem, byla zvolena tak, 

aby byla schopná vyvrtat největší pilotu, která má průměr 150 cm a hloubka její paty je 49 m. 

 

Výkon motoru:  440 kN 

Kroutící moment:  390 kNm 

Operační váha: 142 t  

Výška soupravy: 27,08 m 

Délka soustavy: 9,75 m 

Pracovní šířka: 3,7 m 

Max. hloubka vrtu:  60 m 

Vrtný nástroj:  630-1520mm 

Max. rychlost vrtu: 55 m/min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 30 – Vrtná souprava BAUER BG 40 (zdroj54) 
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Vibroberanidlo PTC 26HV 

Vibroberanidlo bude nasazenu pro osazování zápor pažení, porostřednicvím zavěšení na hák 

mobilního jeřábu subdodavatelské firmy. 

 

Odstředivý moment:  0-26 m.kg 

Hydraulický výkon:   144 kW 

Frekvence:    26 – 1560 Hz 

Odstředivá síla:   707 kN  

Max. trakce:    200 kN 

Vibra ční hmotnost:   2600 kg 

Celková hmotnost:   3900 kg 

Rozměry (v x š x d):   0,38 x 0,78 x 1,98 m 

Min./Max. pr ůměr stěny břemen:190/1210 mm  

Max. hmotnost břemene:  1560 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31Vibroberanidlo PTC 26HV (zdroj57) 
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6.2 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO REALIZACI HORNÍ STAVBY 

Navržené stroje pro realizaci horní stavby (např. vysokozdvižný vozík) lze nasadit i při 

zásobování zemních prací a mohou tak doplnit stroje uvedené v předešlém odstavci. 

 

6.2.1 Vysokozdvižný čelní motorový vidlicový vozík DV 35 T4K 

Desta bude sloužit především pro vykládku a nakládku materiálů sovezených na stavbu na 

korbách nákladních automobilů a rozvoz materiálů a strojů po staveništi. 

Q-zdvihaná hmotnost kg: 3 500 

Druh motoru :  Vznětový naftový 

Tažná síla (s Q/bez Q) 10/10kN 

Výška zdvihu   3300mm 

Obrysové rozměry   3130 x 2066 x 2550 

Otočný rádius vnější (mm) 4100  

 

 

Obrázek 32 – Vysokozdvižný čelní motorový vozík (zdroj33) 

Vozík splňuje požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. 

 

6.2.2 JeřábLiebherr 110 EC-B 6 

Věžové jeřáby Liebherr byly vybrány tak, aby unesli nejtěžší uvažované břemeno v podobě 

prefabrikované balkonové desky a plné bádie s betonem o maximální váze až 4,8 t. Využití 

rozsahu výložníků je zakresleno do grafu v samostatné příloze č. 3 Schéma rozmístění jeřábů. 

                                                 
33http://www.externiservis.cz/prodej/vysokozdvizny-vozik-dvhm-3522-tx-txk-a-dv-35-t4-t4k.php 
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6.2.3 Kolový nakladač CASE 521F XR 

 

 Obrázek 33 Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 (zdroj55) 
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6.2.4 JeřábLiebherr 200 EC-H Litronic 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 34 Jeřáb Liebherr 200 EC-H10 Litronic (zdroj 56) 
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6.2.5 SCHWING S58 SX 

Mobilní čerpadlo betonové směsi bude zásobovat stavbu po dobu téměř celé výstavby 

osmipodlažní bytové jednotky. Rozsah ramene výložníku je naznačen v přiloženém výkresu 

zařízení staveniště. Mimo tento rozsah bude nutno nasadit betonovací bádie. 

 

Výložník S 58 SX:    Čerpací jednotka P 2525: 

 

Vertikální dosah (m) 57,3  Pohon (l/min)   636 

Horizontální dosah (m) 53,4  Dopravní válec (mm)  250 x 2500 

Počet ramen   4  Hydraulický válec (mm)  120 / 85 

Dopravní potrubí  DN 125  Počet zdvihů (min -1)  22 

Délka koncové hadice (m) 3  Dopravované množství (m 3/h) 163 

Pracovní rádius otoče 370°  Tlak betonu max. (bar)  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35  - Schwing S58 SX (zdroj34) 

 

 
                                                 
34http://www.schwing.cz/cz/s-58-sx.html 
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Pracovní rozsah stroje: 

 

Obrázek 36 – grafické znázornění rozsahu stroje (zdroj35) 

 

 

 

                                                 
35http://www.schwing.cz/cz/s-58-sx.html 
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6.2.6 Bádie na beton 

Ve vyšších patrech stavby, které již budou mimo dosah mobilních čerpadel betonové směsi, 

budou nasazeny tyto bádie, a to pro každý z uvedených jeřábů jedna. Menší bádie s pracovní 

plšinou je určena pro sekundární jeřáb u nižší stavby a větší bádie pro primární jeřáb, která má i 

větší únosnost na užitné délce výložníku.  

Badie na beton, Eichinger typ 1016H s plošinou 

Objem    1500 l 

Nosnost   3600 kg 

Výška    2 m 

Pracovní plošina   pro jednoho člověka  

 

 

 

 

Obrázek 37 – badie na beton (zdroj36) 

Badie na beton, Eichinger typ 1034 čtyřhranná 

Objem   2000 l 

Nosnost   4800 kg 

Výška    2,05 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 – Badie na beton, typ 1034 čtyřhranná (zdroj37) 

                                                 
36http://www.emkol.cz/eshop/product/badie-na-beton-typ-1016h-s-plosinou-ovladani-kolem/ 
37http://www.emkol.cz/eshop/product/badie-na-beton-typ-1034-ctyrhranna/ 
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6.2.7 Autodomíchávač Stetter C3 - AM 10 C 

Pro zásobování stavby čerstvé betonové směsi byly zvoleny tyto domíchávače, z důvodu velkého 

objemu bubnu, který činí 10m3. 

Jmenovitý objem (m3)  10 

Geometr. objem (l)   17040 

Vodorys (l)    11400 

Stupeň plnění (%)   58,7 

Sklon bubnu (°)   11,2 

Separátní pohon SH (typ/kW) D914L06/ 86,5 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39  - autodomíchávač STETTER C3 – AM 10 C (zdroj38) 

6.2.8 Ponorný vibrátor Enar M7 AFP 

Pro hutnění betonové směsi bude použit tento typ ponorného vibrátoru. 

Napětí    42 V 

Hmotnost   19 kg 

Hutnící výkon  40 m3/hod 

Otáčky   12 000 ot./min 

Průměr   65 mm 

Délka hřídele   5 m 

Délka hlavice   395 mm  

Obrázek 40 - Vysokofrekvenční ponorný vibrátor (zdroj 39) 

                                                 
38http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html 
39http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-m7afp 
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6.2.9 dvourotorová hladička HALCON DUPLO G-20H 

Tento stroj bude sloužit k vyhlazení povrchu betonových podlah na stavbě. 

 

Hmotnost   310 kg 

Motor    zážehový HONDA 

Průměr rotoru   900 mm 

Rozměry (dxšxv)  1950x980x1100 mm 

Startování   elektricky 

Výkon    20 HP / 14,5 kW 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41 – dvourotorová hladička (zdroj40) 

 

6.2.10 Stavební míchačka ATIKA EXPERT 185 

Elektrické napájení  230 / 50 V/Hz 

Hlučnost LwA  82 dB(A) 

Hmotnost   85 kg 

Objem bubnu  185 l 

Ochranná izolace  dvojitá 

Rozměr   136x91.2x135.5 cm 

Výkon P   900 W 

Obrázek 42  - Stavební míchačka ATIKA EXPERT 185 (zdroj 41) 

 

                                                 
40http://www.naradiprofesional.cz/halcon-duplo-g-20h-900-900-mm-dvourotorova-hladicka-sima/ 
41http://www.stavebni-michacky.cz/doobjemu185l/expert185 
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6.2.11 Omítačka PFT G4 

Omítačka bude nasazena při zhotovení interiérových omítek. Tento typ je osazenmísícím 

motorem o příkonu 5,5 kW 230/400V , 50 Hz, 400 ot/min , vzduchovým kompresorem 0,9 kW s 

výkonem cca 250 l/min , tlak 4 bary, motorem podávacího kola o příkonu 0,55 kW, což 

představuje ideální hodnoty pro realizovanou stavbu. 

Výška plnění/obsah zásobníku materiálu: 930 mm/150 l 

Rozměry      cca 1200x730x1550mm      

Hmotnost      cca 253 kg bez příslušenství 

Požadované jištění     25 A 

Požadovaný průřez přívodního kabelu  5x4,0 mm2 

Požadovaný vstupní tlak vody   3 bary při provozu stroje 

Požadovaný průřez vodovodní hadice  min. ¾“ 

 

Obrázek 43 – Omítačka PFT G4 (zdroj42) 

6.2.12 Stavební výtah Geda 1500 Z/ZP 

Stroj bude sloužit především jako dopravní prostředek na střechu realizovaného objektu do doby, 

než budou v provozu výtahy uvnitř budovy. Na stavbě budou umístěny dva tyto výtahy a to 

jeden z plochy staveniště do 8.NP bytového objektu a druhý pak ze střechy 8.NP na střechu 

výškové budovy. 

Nosnost   1500 kg 

Rychlost zdvihu  12 m/min (osoby) 

24 m/min (náklad) 

Max. výška   100 m 

Napájení   400 V/2x 3kW/6,1 kW 

Vidlice   32 A (pětikolík) 

Rozměr klece   4,35/1,65/1,1 m (d/š/v) 

Obrázek 44 – Stavební výtah (zdroj43) 

 

                                                 
42http://omitky-strojni.webnode.cz/omitacka-pft-g4/ 
43http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-1500-z-zp.html 
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6.3 DROBNÉ STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

6.3.1 Digitálně řízená svářečka Telwin TECHNOMIG 200 

Metody sváření  obalenou elektrodou, v inertní atmosféře a TIG 

Rozsah regulace   5 - 200 A 

Zatěžovatel    200 A (30%), 140 A (60%) 

Napětí    230 V / 50 Hz 

Příkon    3,5 kW (60%) / 5,5 kW 

Rozměry    505 x 250 x 430 mm 

Hmotnost   27 kg 

Napětí naprázdno   67 V 

Obalovaná elektroda  1,6 - 4 mm 

Hmotnost cívky (max)  5 kg 

Obrázek 45 – Digitálně řízená svářečka Tewin (zdroj44) 

 

6.3.2 Laserový digitální měřič vzdáleností Bosch GLM 250 VF 

Integrovaný cílový optický hledáček  

Snadné měření vzdáleností, ploch a objemů 

Dosah 250 m 

Měrné jednotky: m/cm 

Množství praktických funkcí, například nepřímé měření 
délek, kontinuální měření, funkce minima a maxima, 
funkce pro sčítání a odečítání  

Univerzální koncová opěrka umožňuje měření od ploch, hran 
a z rohů 

1/4" upínání stativu 

Obrázek 46 – Laserový digitální měřič vzdálenosti 
(zdroj 45) 

 

                                                 
44http://www.proma-ferm.cz/svarecky-co2-mig-mag/digitalne-rizena-svarecka-co2-telwin-technomig-200-p-
156660.html?cPath=215437&PHPSESSID=gcv77bgqcl17ek0m4v9pcjf0d4 
45http://www.naradiprofi.cz/bosch-glm-250-vf-professional-stativ-bs-150-653.html 
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6.3.3 Paletový vozík DF 

 

Nosnost     2000 kg 

Standardní délka a šířka vidlic na europalety. 

 

 

 

 

 

Obrázek 47 – Paletový vozík (zdroj46) 

 

6.3.4 Benzinová motorová pila Stihl MS 441 

Motorová pila bude sloužit k zařezávání výdřev záporového pažení a při nutnosti upravit dřevěné 

vložky mezi systémové bednění. 

Otáčky při maximálním výkonu ot./min  9.500 

Výkon kW      4,2 

Objem palivové nádrže l    0,72 

Hmotnost kg       6,6 

Zdvihový objem cm³     70,7 

Dělení řetězu      3/8 " 

 

 

 

Obrázek 48 – Motorová pila Stihl (zdroj47) 

 

 

 

                                                 
46http://paletovevoziky.eu/index.php/paletove-voziky-standardni 
47http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Motorov%C3%A9-pily/Siln%C3%A9-motorov%C3%A9-pily-pro-
lesnictv%C3%AD-a-z%C3%A1chran%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-pila/21217-131/MS-441.aspx 
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6.3.5 Úhlová bruska Makita GA4541C01 

 

Příkon    1400 W 

Otáčky naprázdno   2.800 - 11.000 min⁻¹ 

Brusný kotouč (Ø)   115 mm 

Velikost vřetene   M14 x 2 

Hmotnost    2,7 kg 

Rozměry (DxŠxV)   325 x 130 x 121 mm 

Obrázek 49 – Úhlová bruska (zdroj48) 

 

6.3.6 Vrtací kladivo Bosch GBH 4-32 DFR Professional 

 

Jmenovitý příkon     900 W 

Rázová energie, max.    4,2 J 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách  0 – 3.600 min–1 

Jmenovité otáčky     0 – 800 ot/min 

Hmotnost      4,7 kg 

Upínání nástrojů     SDS-plus 

Obrázek 50 – Vrtací kladivo Bosh (zdroj49) 

 

Rozsah vrtání  

Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva    6 – 32 mm 

Optimální rozsah použití do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 14 – 25 mm 

Max. Ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími korunkami   90 mm 

Max. průměr vrtání, ocel       13 mm 

Max. průměr vrtání, d řevo       32 mm 

 

                                                 
48http://www.narex-makita.cz/uhlove-brusky/115mm/makita-ga4541c01/ 
49http://www.bosch-professional.com/cz/cs/gbh-4-32-dfr-14167-ocs-p/ 
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7.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

V rámci mé práce byl zhotoven kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) hrubé stavby celého 

objektu, formou tabulkového zobrazení, jenž je uveden jako příloha č. 5 -Kontrolní a zkušební 

plán stavby. Z něj byla vyjmuta a podrobně zpracována část, řešící technologickou etapu: 

provedení nosné železobetonové konstrukce, která se tak stala hlavním obsahem této kapitoly.  

Níže jsou tedy uvedeny veškeré požadavky z hlediska kontrol a zkoušek, pro zmíněnou 

technologickou etapu, dle standardních požadavků na zajištění jakosti a kvality realizovaného 

díla. 

 

7.2 VSTUPNÍ POŽADAVKY 

7.2.1 Prověrka projektové dokumentace 

Musí být prověřeno, že je používána realizační projektová dokumentace (dále jen RPD), pro 

zhotovení svislých nosných konstrukcí, která je aktuální a platná. Tato projektová dokumentace 

musí obsahovat výkresovou část, technickou zprávu, výkazy materiálů, vč. všech příloh a 

dodatků. Dojde k technické kontrole výkresů, která prověří, že nebyly opomenuty žádné 

technické detaily, řezy, kóty, značky a další prvky, jejichž neúplnost by mohla vést k prodlení 

nebo zastavení prací. Nesmí chybět vyplněné a podepsané hlavičky s razítkem autorizovaného 

projektanta. Zároveň musí dojít ke koordinaci řešené části RPD s ostatními navazujícími 

činnostmi, aby později nedošlo ke kolizi jednotlivých profesí. RPD musí být odsouhlasena 

investorem a hlavním stavbyvedoucím, který výsledek kontroly zapíše do stavebního deníku.     

 

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI 

Způsob kontroly:   jednorázová, vizuální, před zahájením prací 

Výstup kontroly:  zápis do stavebního deníku (dále jen SD) 

 

Vše musí být v souladu s předpisy:    

Zák. č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Vyhláška 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb 

Vyhláška 268/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby 

 

7.2.2 Kontrola kompletnosti předchozích prací 

Před předáním/převzetím pracoviště a započetím prací musí být provedena kontrola 

dokončenosti a kompletnosti předchozích prací. U etapy svislých nosných železobetonových 

konstrukcí musí být v 1. PP zkontrolována dokončenost základové spáry. Její zhotovení musí 

odpovídat RPD, vč. dodržení maximálních povolených odchylek. Povrch podkladového betonu 

musí být vyzrálý alespoň na 80% z celkové pevnosti betonu. Pevnost bude ověřena 

nedestruktivní zkouškou pevnosti (popsáno níže). Plocha podkladního betonu musí být v místě 

uvažované návaznosti na svislé konstrukce čistá a zdrsnělé pro lepší spolupůsobení obou 

betonových ploch. Musí dojít ke kontrole, zda vystupující výztuž vyčnívá minimálně 100 mm ze 

zatvrdlého betonu, že není zkorodovaná a že je očištěná od mastnoty a zbytků betonu. Takováto 

kontrola se bude provádět i v každém dalším patře, s tím rozdíle, že na místo základové spáry 

bude kontrolována podlaha posledního patra, vč. umístění a napojení betonových prefabrikátů, 

tvořených balkóny a lodžie. Ve vyšších patrech musí být navíc také prověřena dokončenost a 

stabilita lešení a podpěrných konstrukcí. 

 

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI 

Způsob kontroly:   jednorázová, vizuální a měřením, před zahájením prací 

Výstup kontroly:  zápis do stavebního deníku (dále jen SD) 

 

Vše musí být v souladu s předpisy:    

ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
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Zkouška pevnosti podkladového betonu 

Zkouška pevnosti ztvrdlého betonu v tlaku bude provedena pomocí odrazového tlakoměru, 

známého jako Smidtovo kladívko. Tato metoda je nedestruktivní, založena na odrazu ocelové 

kuličky uvnitř přístroje od povrchové plochy betonu. Po natažení pružiny uvnitř přístroje, se 

Smidtovo kladívko přiloží kolmo ke konstrukci, tak aby jeho špička těsně doléhala k povrchu 

betonové plochy. Pomocí uvolňujícího tlačítka dojde k vystřelení kuličky, jejíž odraz nám na 

stupnici přístroje rovnou ukáže pevnost betonu v tlaku. 

Tato zkouška musí být provedena v souladu s normou:  

ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

 

 

Obrázek 51  -Smidtovo kladívko typ ADA 225(zdroj50) 

 

7.2.3 Kontrola dodávek materiálu 

Veškeré kontroly dodávaného materiálu budou probíhat bezprostředně po příjezdu na stavbu, 

z důvodů ověření, zda byl materiál správně uložen a zda nedošlo k jeho poškození během 

transportu. Každá dodávka musí být doložena dodávkovým listem, který bude porovnán s listem 

poptávkovým. Na dodacím listu musí být uvedeny kompletní informace o dodavateli. Při 

přebírání těchto listů bude provedena kontrola oprávněnosti dodavatele a platnost certifikátů 

dodávaného materiálu. Zároveň bude do SD zapsáno přesné datum dodávky, jméno, adresa a 

IČO dodavatele, jméno řidiče a SPZ transportního vozidla. Následně proběhne kontrola typu a 

množství dodaného materiálu s údaji uvedenými v dodacím listě, vč. cen materiálu. Kontrola 

veškerých dodávek musí být v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi.  

 

1) Kontrola výztuže 

                                                 
50http://www.mprofi.cz/Tvrdomer-ADA-225-Schmidtovo-kladivko-d329.htm 
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Kontrola výztuže vyžaduje porovnání dodaných prutů a svařenců s PD. Musí se 

zkontrolovat, zda dodané prvky odpovídají jak délkově tak i tvarově výpisu prvků. Musí 

se kontrolovat i průměr výztuže, třída pevnosti a povrchová úprava. Výztuž nesmí být 

zkorodovaná ani znečištěná mastnými látkami, nátěry nebo jinými nečistotami. Musí být 

zkontrolováno, zda není výztuž pokřivená nebo jinak mechanicky poškozená.  

 

Kontrolu provede:   HSV a PSV 

Způsob kontroly:   jednorázová, vizuální u každé dodávky 

Výstup kontroly:  zápis do SD, přebírka dodacích listů a certifikátů 

Vlastnosti oceli musejí být v souladu s předpisy: 

 

ČSN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí,  

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 

ČSN EN 10080–Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN EN 10025 –Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí 

 

2) Kontrola bednění: 

Musí být zkontrolováno, zda bylo bednění dovezeno v montážní poloze. Musí být 

provedena kontrola ploch jednotlivých dílců, zda nejsou podřeny, nejsou v nich díry, 

zatlučeny hřebíky, rozestoupeny spáry nebo zašpiněny od předchozí betonáže. Musí být 

prověřeno, že k jednotlivým plošným dílcům jsou dodány veškeré zámky, podpěry a jiné 

konstrukční prvky sloužící k jejich spojování a stabilizaci. Musí být provedena i kontrola 

vnější nosné části bednících dílců, především mechanické poškození a rez. Veškeré 

nedostatky nebo nesrovnalosti musejí být sepsány do stavebního deníku, aby při vracení 

sporných dílců nebylo možno, od dodávající společnosti, vyžadovat finanční náhradu. 

 

Kontrolu provede:   HSV a PSV 
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Způsob kontroly:   jednorázová, vizuální u každé dodávky 

Výstup kontroly:  zápis do SD, přebírka dodacích listů a certifikátů 

Vlastnosti bednění musejí být v souladu s předpisy: 

 

ČSN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí,  

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 

 

3) Kontrola betonu 

U dodávek betonu musí být kontrola informací rozšířena o přesné místo, čas zamísení a 

době trnsportu. Je kladen na zvýšené nároky kontroly na přesný typ betonu, jeho třídě 

zrnitosti, konzistence, obsahu příměsí a plastifikátorů. Musí být také uvedena třída 

pevnosti a třída prostředí, do které je beton navržen. Z každé dodávky musí být odebrán 

vzorek, na kterém budou provedeny zkoušky, díky nimž se potvrdí pravdivost informací 

uvedených v dodávkovém listu. Bude provedena zkouška konzistence sednutím kužele 

(viz. níže) a budou zhotoveny odlitky do krychlových forem o rozměrech 150x150 mm 

pro provedení laboratorních zkoušek, po 28 denní době zrání. Kromě dodacího listu a 

certifikátu kvality, musí být při první dodávce betonu doručen i atest příslušné betonárny. 

 

Kontrolu provede:   HSV a PSV 

Způsob kontroly:  jednorázová, vizuální, zkouška konzistence u každé 

dodávky 

Výstup kontroly:  zápis do SD, přebírka dodacích listů a certifikátů 

Vlastnosti betonu musejí být v souladu s předpisy: 

 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 
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4) Zkouška konzistence čerstvého betonu 

U každé dodávky betonové směsi je nutno zhotovit zkoušku sednutím kužele dle 

Abramse, v souladu s normou ČSN 12 750-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: 

Zkouška sednutím. Z dodacího listu musí být ale ověřeno, že testovaná betonová směs 

neobsahuje frakci kameniva větší než 40mm. Pro beton s takto velkými zrny, není možné 

tuto zkoušku použít a musí být zvolena jiná metoda zkoušení. Tato zkouška se provede za 

pomoci testovací desky a plechového trychtýře kuželovitého tvaru. Průměr jeho dolní 

podstavy je 200mm, průměr horní podstavy je 100mm a výška 300mm. Před provedení 

zkoušky musí dojít ke zvlhčení povrchu obou těchto součástí. Poté bude plechová forma 

umístěna do středu desky, vždy širší podstavou dolů a postupně do ní bude, ve třech 

vrstvách, vlévána čerstvá betonová směs. Každá vrstva musí být zhutněna pomocí 

opakovaných vpichů hutnícího kolíku (doporučeno je 10 vpichů). Po zaplnění celé formy 

a zhutnění vzorku dojde k uvolnění betonové směsi, kolmým zdvihem formy. Dle míry 

sednutí a stavu soudržnosti stěn dojde k vyhodnocení použitelnosti a zatřídění vzorku do 

příslušné třídy konzistence S1 až S5 dle normy ČSN EN 206-1Beton - Část 1: Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda. 

S1 – sednutí 10 – 40 mm   (zavlhlá betonová směs) 

S2 – sednutí 50 – 90 mm   (měkká směs) 

S3 – sednutí 100 – 150 mm   (velmi měkká směs) 

S4– sednutí 160 – 210 mm   (tekutá směs) 

S5 – sednutí větší než 210 mm  (velmi tekutá směs) 

 

Obrázek 52 - sednutí kužele (zdroj51) 

 

                                                 
51http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele 
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Po odejmutí plechové formy musí zůstat stěny betonové směsi v kuželovitém tvaru a nesmí dojít 

k jejich usmyknutí. 

 

7.3 MEZIOPERA ČNÍ POŽADAVKY 

V průběhu realizace jednotlivých stavebních etap je nutno dohlížet nejen na aktuální činnosti, ale 

také na stav ostatních konstrukcí a vliv, který na ně má jak okolní prostředí, tak i aktuálně 

prováděné práce. Není přípustné ignorovat možné negativní dopady jednotlivých činností mající 

vliv na celkovou kvalitu zhotoveného díla. Proto je nutno nahlížet na průběžné mezioperační 

kontroly jako na lokální prověrku, zahrnující všechny souvislosti s navazujícími pracemi. U 

všech mezioperačních kontrol bude probíhat i zvýšený dohled nad dodržováním BOZP. 

 

7.3.1 Kontrola skladování materiálu a souvisejících činností 

V průběhu realizace této etapy bude docházet k velkému množství staveništního přesunu hmot, 

které může mít značný dopad na skladovaný materiál. Z tohoto důvodu bude průběžně probíhat 

kontrola uložení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí. Zde musí být provedena kontrola 

dodržení distančních vzdáleností pro bezpečnou manipulaci s břemeny, tak aby nedošlo k jejich 

poškození nebo nebyla narušena bezpečnost práce. Zároveň se bude průběžně kontrolovat 

rozmístění a stav prokladků, funkčnost vazacích nástrojů a stav používaných strojů. Zde se bude 

kontrolovat možný únik technických kapalin a pohonných hmot. Zároveň se bude důkladně 

provádět kontrola dodržování BOZP. Musí být také kontrolováno zajištění ochrany 

skladovaného materiálu před povětrnostními vlivy. Bude se provádět kontrola, zda ocelové 

prvky, stavební dílce nebo suché směsi nejsou uloženy ve vodě a vlhku a že jsou zakryty a 

uloženy tak, aby je nemohlo znehodnotit sluneční záření, mráz nebo jiné vnější vlivy prostředí.    

Kontrolu provede:   BZT, HSV a PSV 

Způsob kontroly:   průběžná, vizuální 

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

Vnitropodnikové předpisy, plán BOZP a plán rizik. 

 



118 
 

7.3.2 Kontrola stavu přebraných konstrukcí 

Po dobu realizace dané etapybude průběžně kontrolován stav ostatních konstrukcí, zejména zda 

nedochází ke vzniku trhlin, nebo jiné deformaci vlivem přitěžování konstrukce v průběhu 

výstavby. Tato kontrola zahrnuje i neustálý dohled nad všemi částmi stavby, aby bylo možné 

včas odhalit jakékoliv předchozí pochybení, které by mohlo mít za následek jakékoliv 

pozastavení stavby nebo narušení bezpečnosti. 

Bude i kontrolováno, zda při manipulaci nedošlo k mechanickému poškození nebo dokonce 

zničení již hotových konstrukcí. Budou také probíhat pravidelné kontroly čistoty pracoviště, aby 

nedocházelo ke špinění a znehodnocování jiných částí stavby.  

 

Kontrolu provede:   HSV a PSV 

Způsob kontroly:   průběžná, vizuální 

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

Vnitropodnikové předpisy, plán BOZP a plán rizik. 

 

7.3.3 Kontrola zhotovení bednění 

Po dobu montáže bednění bude kontrolováno dodržování prací v souladu s RPD, především 

s kladečskými a montážními listy. Bude se kontrolovat správné ukládání a kotvení jednotlivých 

bednících dílců a dodržování technologických postupů, vč. dodržení všech maximálních mezních 

odchylek. Měření metrem nebo laserovým přístrojem se zkontroluje přesné umístění stěnových 

dílců, libelou pak jejich svislost i kolmost, dále vyznačení a zabednění vnitřních míst pro 

vytvoření budoucích otvorů a prostupů. Také se bude kontrolovat těsnost mezi přiléhajícími 

prvky, dotažení všech spojovacích zámků a stav pohledové plochy bednících dílců, vč. kontroly 

nanesení odbedňovacího přípravku. 

Všechny tyto kontroly budou muset být provedeny minimálně dvakrát a to jak při montáži vnější 

strany bednění tak i při zaklápění vnitřních stran bednění po vyztužení stěn a sloupů. Po tomto 

zaklopení budou znovu zkontrolovány všechny distanční vzdálenosti mez jednotlivými prvky 
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bednění i mezi prvky bednění a výztuží tak aby bylo zajištěno minimální krytí 30 mm. Dále bude 

znovu kompletně překontrolována pevnost i stabilita celého bednění. 

 

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI  

Způsob kontroly:  průběžná, vizuální, měřením 

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

7.3.4 Kontrola vyztužování 

Během vyztužování semusí kontrolovat soulad skladečskými listy a s celkovou RPD, vč. 

technologických postupů. Musí být kontrolováno přesné rozmístění jednotlivých prutů s ohledem 

na jejich průměry. Bude kontrolováno spojování prutů, kvalita, délka a typ provedených svárů 

nebo provázání, kontrola přesahu napojovaných prutů. Musí být také kontrolováno, zda u 

podobných prvků nejsou zaměněny výztuže s různým průměrem, zda nedošlo k zašpinění 

výztuže odbedňovacím přípravkem a zda vyvázaná výztuž nezasahuje do bednění nebo do míst 

určených pro otvory, nebo naopak nechybí tam, kde by otvor být neměl. Musí být také 

kontrolováno, že míra vyztužení nepřesahuje velikost frakce kameniva, respektive, že rozestupy 

mezi jednotlivými pruty oceli jsou dost velké, aby jimi mohl volně propadat beton až na dno 

bednění.  

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI  

Způsob kontroly:  průběžná, vizuální, měření 

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

ČSN EN ISO 17660-1:2007 - Svařování betonářské oceli 
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7.3.5 Kontrola umístění těsnících a dilatačních prvků 

Kromě kontroly výztuže musí být u svislých nosných stěn bílé vany zkontrolováno, zda jsou dle 

RPD správně rozmístěny a použity injektážní hadičky pro dodatečnou injektáž, včetně jejich 

napojování a ukotvení pomocí ocelových spon pravidelně po 20 cm. Dojde také ke kontrole, že 

rozestup u více rovnoběžně vedených hadiček není menší než 5 cm a že jsou jejich konce 

osazeny speciální zátkou. Stejně tak musí být provedena kontrola těsnících bentonitových pásků. 

U nich musí být také zkontrolováno, že nedošlo k jejich styku se stojící vodou a že jsou uloženy 

na dokonale čistém podkladu. Dále se kontroluje jejich uchycení pomocí zpevňovací mřížky a 

dodržení maximálního rozestupu ocelových kotevních hřebů do 25 cm. Prověří se, že jsou tímto 

systémem opatřena všechna místa uvažovaných dilatačních spár. Musí se také zkontrolovat, že 

minimální vrstva betonu nad těmito pásky bude větší než 7cm. Průběžně musí být také 

kontrolováno, že tento systém nebyl mechanicky poškozen při procesu vyztužování.  

 

Kontrolu provede:   HSV, PSV, S  

Způsob kontroly:  jednorázová, před zaklopením bednění   

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s technologickým předpisem. 

 

7.3.6 Kontrola betonáže 

Při ukládání betonové směsi do bednění se musí kontrolovat nejen vlastnosti betonu, ale 

průběžně musí být kontrolován i stav bednění a výztuže. Mimo to musejí být kontrolovány 

povětrnostní podmínky, aby jimi nebyl negativně poznamenán průběh betonáže. Především 

v zimním období musí být hlídáno, aby teplota prostředí a teplota výztuže neklesla při 

betonování pod +5 °C. Při ukládání betonu do bednění musí probíhat neustále kontrola, zda 

výška mezi dnem bednění a koncem sypákové roury, nebo rukávem bádie nepřesahuje 1,5m. 

Během betonáže pak musí také probíhat kontrola postupného hutnění a celkové míry zhutnění 

betonu, přičemž musí být kontrolováno, zda nedochází k boulení, nebo jiné deformaci bednících 

prvků. Dále musí být kontrolovány délky technologických pauz mezi jednotlivými dodávkami 

betonu, tak aby nedošlo k narušení soudržnosti jednotlivých vrstev a nevznikaly nežádoucí 

dilatační spáry.  
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Po celkovém zaplnění bednění betonovou směsí musí být kontrolováno zrání betonu s ohledem 

na nárůst pevnosti a vzniku hydratačního tepla. V letním období se musí měřit teplota tak aby 

nedošlo k přehřívání betonové směsi. Musí stále docházet ke kontrole povrchu betonové plochy, 

její dostatečné zvlhčování a kontrola zda nedochází naopak k nadměrnému zkrápění a 

vyluhování cementového mléka. Musí být také kontrolováno zda je beton chráněn před deštěm, 

sněhem a jinými negativními vlivy. 

 

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI  

Způsob kontroly:  průběžná, vizuální, zkoušky  

Výstup kontroly:  zápis do SD 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

 

ČSN EN 206-1 –Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 1332 – Stanovení tuhnutí betonu 

ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

 

7.3.7 Kontrola odbedňování 

Před samotným odbedněním musí být zkontrolována dosažená pevnost betonu v tlaku minimálně 

80%. Tato zkouška se provede pomocí Smidtova kladívka, metodou popsanou podrobně 

v odstavci s číslem 9.2 této části. Při samotném odbedňování je třeba kontrolovat technologický 

postup, který je z pravidla opačný než při sestavování bednění. Čili musí být ověřeno, že byly 

uvolněny všechny zámky držící protilehlé strany bednění a až po té je možné odebrat plošné 

bednící dílce. Při tom musí být hlídáno, aby nebylo použito hrubé a bezohledné síly, která by 

mohla poškodit nejen bednící prvky ale i hrany betonových prvků. V žádném případě nesmí dojít 

k pokusu o odtržení bednění za pomocí jeřábu nebo podobné zvedací techniky. Po odbednění 
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musí být zkontrolovány všechny dílce, zda nedošlo při odbedňování k jejich poškození, 

poškrábání a jestli po čištění nezůstaly na pohledové ploše přilnuté zbytky ztvrdlého betonu. 

Kontrolu provede:   HSV, PSV  

Způsob kontroly:  průběžná, vizuální, zkoušky  

Výstup kontroly:  zápis do SD 

 

Způsob kontroly musí být v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi. 

 

7.4 VÝSTUPNÍ POŽADAVKY 

 

7.4.1 Kontrola zhotovené konstrukce 

Zhotovené monolitické konstrukce je nutno přeměřit a zkontrolovat tak jejich rozměry a polohu 

vzhledem k RPD. Musí být přeměřeny maximální povolené odchylky pro rovinnost a svislost, 

které jsou pro svislé betonové konstrukce stanoveny na 5mm na 2m. Zároveň musí být 

zkontrolována pravoúhlost stěn. Kromě rozměrových vlastností musí být také zkontrolována 

pohledovost a drsnost stěn, vč. prověření, že nedošlo k obnažení výztuže nebo vzniku kapes. Na 

takto zhotovené konstrukci se opět provedou zkoušky pevnosti betonu v tlaku, které se zopakují 

po 28 denní pauze a porovnají s laboratorními testy na zhotovených krychelných vzorcích. 

Kontrolu provede:   HSV, PSV a TDI  

Způsob kontroly:  jednorázová, vizuální, měření, zkouška 

Výstup kontroly:  zápis do SD 

 

Způsob kontroly musí být v souladu s předpisy: 

ČSN 73 0210-1 –Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
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8.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

 

Název stavby:  Polyfunkční dům Eden 

Druh stavby:  Polyfunkční dům - novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt v hustě osídlené části města Brna, doplňující 

blok stávajících budov. Jeho obdélníkový půdorys se rozkládá na celkové ploše 2988m2 a to na 

parcelách číslo: 3660/1; 3656/1; 3656/8; 3656/9; 3656/10; 3656/11; 3659/2; 3660/4; 3655/3; 

3664/2. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu rozděleného dispozičně na dva propojené celky. 

Jižní část tvoří sedmipodlažní bytový dům, v jehož přízemí je plánováno vybudovat 

samoobslužnou obchodní jednotku Brněnka. Severní část objektu je tvořena výškovou budovou 

s 15 nadzemními podlažími a jeho celková výška bude 47,6m. V přízemí se budou nacházet malé 

nákupní a gastronomické jednotky. Do 5. nadzemního podlaží bude objekt sloužit jako 

administrativní zázemí pro kanceláře firem. Vyšší patra pak budou opět sloužit jako bytové 

jednotky. Střechy objektu jsou ploché, z velké části sloužící jako pochůzné terasy mezonetových 

bytů. 

Objekt má jedno podzemní podlaží společné pro obě zmíněné části. Zde jsou situovány 

podzemní garáže s vjezdem v jižní části. 

Celý skelet objektu tvoří železobetonová konstrukce, z čehož podzemní podlaží je řešeno jako 

tzv. bílá vana. Vzhledem k rozsahu stavby a základovým podmínkám (pospaných v kapitole 2.3), 

je objekt založen na 159 pilotách. Dále je nosná konstrukce tvořena kombinací železobetonových 

nosných stěn a sloupů. Ve vyšších patrech poté železobeton ustupuje klasické zděné konstrukci. 
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8.2 TRANSPORTMATERIÁLU 

 

Doprava materiálu pro danou technologickou etapu bude značně komplikovaná z důvodu 

zvýšeného pohybu nákladních automobilů a těžkých strojů těžící zeminu. Stavba bude v této fázi 

pro nákladní automobily odvážející zeminu pouze jednosměrně průjezdná, přičemž na ni budou 

najíždět z vedlejšího vjezdu, umístěného na jižní straně staveniště. Po naplnění korby zeminou 

budou pokračovat přes staveniště na severozápad, kde po očištění podvozku v myčce vyjedou 

opět ze stavby ven a budou pokračovat po komunikaci první třídy,  až na místo skládky (popsané 

v kapitole č. 2). Ostatní zásobování staveniště bude probíhat výhradně skrz hlavní bránu, kde 

bude probíhat kontrola a zápis průjezdu všech vjíždějících vozidel, nebo vozidel opouštějících 

stavbu. Návoz jednotlivých dílů pažení, bude směřován do prostorů skládek při severním okraji 

staveniště, odkud bude pomocí vnitro-staveništní dopravy umisťován na aktuální místo spotřeby. 

 

8.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

8.3.1 Připravenost staveniště 

Připravenost stavby pro realizaci výkopů a pažení sestává především ze zajištění: 

1) přístupových komunikací na stavbu  
2) ploch pro skladování materiálů 
3) sociálního zázemí pro pracovníky  
4) vnitro-staveništního přesunu hmot 
5) zdroje energií 
6) koordinace s ostatními pracemi 

Add 1): 

 Vnitro-staveništní pojezdové plochy se budou skládat, u vjezdu na staveniště hlavní 

branou, ze silničních betonových panelů o rozměrech 3x2x0,15m, na něž budou dále navazovat 

komunikace ze zhutnělé, recyklované staveništní sutě. Tyto komunikace zahrnují pro pohodlný 

pohyb na stavbě i obratiště, díky němuž se usnadní návoz materiálu za použití velkých 

nákladních automobilů. Pro usnadnění především opakovaných návozů materiálu na stavbu 

budou pro jednotlivé subdodavatele vytvořeny čipové karty, kterými se každý dodavatel prokáže 

při vstupu na stavbu. Tím se jednak urychlí kontrola oprávnění ke vstupu a zároveň zpřehlední a 

zaznamená pohyb osob na staveništi.  
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 Při realizaci záporového pažení, při němž bude v případě nutnosti vyjet mimo 

ohraničenou plochu staveniště, a dojde tak k zásahu na okolní pozemní komunikace, bude také 

předem zajištěn zábor příslušných ploch, popřípadě dojde k zajištění objížděk a náhradní 

dopravy MHD ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a písemným souhlasem 

vlastníků okolních pozemků a komunikací. 

 Ad. 2): 

 Pro dočasné skladování materiálů budou sloužit skládky v severní části staveniště, odkud 

budou transportovány dle potřeby na místo použití. Pro skladování pracovních pomůcek budou 

po dobu výstavby 1.PP a 1.NP zajištěny uzamykatelné stavební kontejnery a po dokončení hrubé 

stavby těchto pater budou vytvořeny uzamykatelné sklady také uvnitř řešeného objektu. Celková 

plocha zmíněných vnějších skládek bude 615m2 a bude stejně jako ostatní pojezdové plochy 

tvořena ze zhutněné recyklované staveništní suti. Tyto plochy budou zároveň spádované, 

směrem ze severu na jih, tak aby nedocházelo k jejich zavodňování a následnému promáčení 

skladovaného materiálu. 

Ad. 3): 

Jako sociální zázemí pro pracovníky budou sloužit staveništní buňky u vjezdu na stavbu. Ty 

budou plnit funkci především kanceláří, šaten a umýváren. Pro další nezbytné potřeby 

pracovníků, budou dále u tohoto buňkoviště umístěny chemické toalety.  

Celkové počty kontejnerů: 

Skladový kontejner uzamykatelný  – 4ks 

Kontejner sloužící jako kancelář  – 5ks 

Kontejner sloužící jako šatna  – 5ks 

Kontejner sloužící jako jídelna  – 4ks 

Kontejner sloužící jako umývárna  – 2ks 

Chemická toaleta    – 8ks 
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Ad. 4): 

 Při realizaci této technologické etapy nebudou ještě nainstalované věžové jeřáby, které 

jsou na stavbě hlavním transportním mechanizmem. Ve fázi zhotovení stavební jámy se však 

počítá především s vodorovným přesunem hmot, bez nutnosti zvedat těžká břemena. Z tohoto 

důvodů je absence věžových jeřábů téměř neznatelná a nejnutnější vertikální přesuny zastane 

bagr s možností záměny lžíce za zdvihací vidle. Při instalaci zmíněných staveništních 

kontejnerů, vykládky pažení a dalších konstrukcí bude použit nákladní automobil s hydraulickou 

rukou. S mobilním jeřábem se počítá, až v pozdější fázi, při montáži hlavního věžového jeřábu, 

jenž pak nahradí jeho funkci a sám poslouží k montáži sekundárního věžového jeřábu.    

Ad. 5): 

 Staveniště bude zajištěno dodávkou vody a elektrické energie. V této fázi výstavby se 

bude jednat o dočasné napojení, které bude dodatečně nahrazeno zbudováním a napojením na 

přípojky určené pro napojení samotného, řešeného objektu. Dočasné přípojky budou napojeny 

z ulice Svatopluka Čecha a vedeny mimo pojízdné staveništní plochy do místa buňkoviště. 

Tímto se jejich vedení vyhne střetu s nákladními automobily.  

Dodávka vody bude, po dohodě s poskytovatelem pitné vody v oblasti, dočasně řešena 

prostřednictvím hydrantového nástavce a dovedena z něj na stavbu pomocí požární hadice. Jako 

zdroj pitné vody bude navíc sloužit přistavený mobilní cisternový přívěs. Využití této dočasné 

přípojky se předpokládá spíše výjimečné a její zbudování tedy nijak nezatíží chod vodovodního 

řádu.   

Podobně dojde i k napojení do elektrické sítě na z místa určeného poskytovatelem elektřiny 

v této oblasti. Předpokládá se dočasné napojení na přípojku sousedního obchodního domu 

NEPA. S jehož majitelem dojde k vyrovnání jak za toto napojení, tak i za přístup a dočasné 

využití jeho pozemku při řešení pokročilejších fází výstavby. 

Ad. 6): 

 Mimo zajištění řádných pracovních podmínek pro subdodavatele bude připravenost 

stavby spočívat i ve správné organizaci návazností jednotlivých stavebních činností, které bude 

stavba koordinovat, dle předem vyhotoveného časového plánu.  Tím se zajistí dokonalá 

návaznost jednotlivých činností a zamezí se tak kolizím jednotlivých profesí. Tento plán bude 
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v průběhu výstavby aktualizován dle vzniklých nedostatků nebo drobných změn, zjištěných na 

kontrolních dnech. 

 

8.3.2 Připravenost stavby pro pažení výkopů 

Před započetím výkopových prací a zhotovením pažení základové jámy musí být řádně 

připraveny veškeré stavební plochy. To znamená, že bude odstraněn porost, sejmuta ornice a 

povrch zarovnán do hrubé roviny. Budou zajištěny přístupové plochy na staveniště a zpevněny 

pojezdné vnitro-staveništní komunikace.  

Staveniště bude kompletně zaměřeno geodetickou firmou, která vyhotoví geometrický plán a na 

jeho základě budou vytýčeny hranice stavby a staveniště, veškeré inženýrské sítě, okraje výkopů, 

body pro zaražení pažnic a další nezbytné body dle PD. Kromě polohopisu bude také zhotoven 

výškopis a zřízeny minimálně dva hlavní výškové body, které budou sloužit pro kontrolní měření 

v průběhu výstavby.  

Na základě tohoto měření budou pod dohledem stavbyvedoucího a TDI zhotoveny stavební 

lavičky. 

 

Na základě těchto prací bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat:  

 

- vytyčovací výkres 

- seznam souřadnic v systému S-JTSK 

- seznam výškových bodů v systému Bpv. 

- popis charakteristiky vytyčení 

- podpisy zástupců zúčastněných stran 

 

Vytyčovací práce musí být v souladu s následujícími normami: 
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- Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování,  organizace, postupy 

měření a přejímací podmínky -ČSN ISO 4463-1 

- Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky - ČSN 73 0420-1 

- Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky - ČSN 73 0420-2 

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení -ČSN 73 

0210-1 

 

8.3.3 Připravenost pracoviště 

Veškerá pracoviště musí obecně podléhat nárokům na dokončenost předchozích prací, především 

jedná-li se o práce ovlivňující následující činnosti, nebo výslednou kvalitu celkového díla.Co se 

týče zhotovení výkopů a jejich pažení, musí být brán zvýšený zřetel na okolnosti provádění prací 

v závislosti na technologickém postupu a BOZP. Nesmí být podceňovány především 

povětrnostní podmínky, mající vliv na promáčení půdy, které může narušit soudržnost půdních 

vrstev ve výkopu. 

Před započetím prací na výkopech musí být hotovy veškeré terénní úpravy, včetně odstranění 

křovin. Také musí být hotovy všechny. Musí být dostatečně zpevněny plochy pro pojezd vrtných 

souprav. Zároveň musí být zajištěn jejich bezpečný pohyb po trase myšlených vývrtů pro pažení 

záporového bednění. To znamená po celém obvodu staveniště. V místech, pojezdu těchto 

souprav, kde jsou vrty navrženy v bezprostřední blízkosti hranice stavby tzn. na severní, jižní a 

východní straně pozemku, bude zajištěn zábor s dočasným dopravním značením, omezující 

provoz a hlásící nebezpečí v podobě práce na komunikaci. Plochy myšleného pojezdu nebudou 

vykazovat žádné překážky v podobě zaparkovaných strojů, skladovaného materiálu nebo 

odložených pracovních nástrojů.  

Na skládce bude připraven přesný počet ocelových pažnic. Stejně tak budou přichystány i stroje 

a pracovní pomůcky pro plynulé ukládání pažnic do zhotovených vývrtů. Bude zajištěna i 

dodávka betonové zálivky pro stabilizaci pat těchto ocelových profilů a přistaveno autočerpadlo 

s auto-domíchávačem a beranidlem. Také bude zajištěn vysokozdvižný vozík pro zásobování 

beranidla ocelovými pažnicemi.  
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8.3.4 Převzetí pracoviště 

K převzetí a předání pracoviště dojde po kontrole jakosti dokončenosti předchozích pracovních 

etap. V tomto případě se jedná o dokončení zemních úprav. Pracoviště převezme vedoucí 

pracovník pracovní skupiny v přítomnosti stavbyvedoucího. Z hlediska bezpečnosti dojde ke 

kontrole zpevněných pracovních ploch, skladů, veškerého zařízení staveniště, včetně strojů a 

pracovních pomůcek potřebných pro následující pracovní činnost. Po prohlídce a kontrole 

pracoviště dojde k zápisu do stavebního deníku, jak předávajícího, tak i přebírajícího pracovníka. 

Podpisem obou zúčastněných se pracoviště považuje za předané. 

8.4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Personální složení pracovních skupin bude spadat nejčastěji do rukou subdodavatelů 

jednotlivých řemesel. Každá pracovní skupina bude mít vedoucího pracovníka, který bude dle 

předem dohodnuté koordinace řízen stavbyvedoucím příslušné profese. Všichni pracovníci 

budou disponovat oprávněním vykonávat danou činnost a budou řádně proškoleni. 

8.4.1 Pracovní četa 

Pracovní četa bude složena z 6 pracovníků. Přičemž jeden z nich bude vedoucí osoba 

zodpovídající za práci celé skupiny. Mimo níže uvedené personální obsazení bude navíc 

s jednotlivými pracovními skupinami spolupracovat pracovní skupina zajišťující staveništní 

přesun hmot. Tato skupina bude obsahovat následující profese: 

- 1x koordinátor přesunu staveništních hmot 

- 2x vazač  

- 1x řidič vysokozdvižného vozíku 

- 1x řidič auto-domíchávače 

- 1x řidič mobilního betonového čerpadla 

Složení pracovní čety pro zhotovení pažení: 

- 1x vedoucí pracovní čety  

- 1x řidič beranidla  

- 1x řidič vrtné soupravy 
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- 2x tesař 

- 1x svářeč 

- 1x pomocný dělník 

8.4.2 Požadavky na profesní dovednosti pracovníků 

Každý pracovník musí, kromě absolvování předepsaných školení o bezpečnosti práce, doložit i 

doklad o způsobilosti k provádění prací, na které byl najat. Musí mít tedy potřebné zkoušky a 

certifikáty s aktuální platností, jak na předepsanou práci, tak i na ovládání potřebných pracovních 

strojů. Mimo to musí mít dostatečné znalosti a prokazatelně zvládat veškeré činnosti potřebné ke 

správnému provedení požadovaných prací. Minimální požadavky na profesní dovednosti 

pracovníků jsou uvedeny níže. 

Vedoucí pracovní čety: 

 - musí mít dokončenou SŠ nebo VŠ technického směru  

 - musí mít minimálně 2 roky praxe v oboru 

 - musí umět perfektně číst PD 

- musí umět organizovat práci na staveništi ve spolupráci se stavbyvedoucím 

- musí umět vést stavební deník a deník BOZP 

Řidič beranidla a vrtné soupravy musí mít: 

- platný řidičský průkaz skupiny C 

- platný strojní průkaz pro obsluhu zemních pracovních strojů 

Tesař: 

- osvědčení o profesní kvalifikaci (kvalifikační úroveň NSK - EQF: třída 3) 

Svářeč: 

- platný svářečský průkaz (min. zaškolení: ČSN 05 0705 - ZP111-1 1.1) 

 

Pomocný dělník: 
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- platný lékařský posudek o způsobilosti k výkonu práce  

(stejně jako všichni výše uvedení) 

 

8.4.3 Pracovní podmínky 

Pracovní podmínky na stavbě musí být v souladu s BOZP a s platným zákoníkem  

práce č. 262/2006 Sb. Při zjištění porušování jakýchkoliv podmínek týkající se bezpečnosti 

práce, anebo zákoníku práce, je možné stavbu přerušit, do doby než dojde k nápravě. 

 Veškeré montážní práce také nesmějí probíhat a budou pozastaveny v případě 

nevyhovujících pracovních podmínek způsobených povětrnostními vlivy na stavbě a to 

především týkají-li se bezpečnosti práce, nebo mající negativní dopad na výslednou kvalitu 

provedené práce.  

Mezi hlavní vlivy pro přerušení prací na svislých konstrukcích patří: 

- rychlost větru vyšší než 36km/h (především pro montáž bednění) 

- hustý a vytrvalý déšť, sněžení, nebo kroupy (především pro suché a mokré procesy) 

- vysoká nebo nízký teplota (především pro suché a mokré procesy) 

- hustá mlha nebo jinak ztížená viditelnost (především pro staveništní přesuny hmot) 

- při nebezpečí zasažení stavby živelnými pohromami nebo jinými katastrofami  

  (pro veškeré práce) 

Mimo zmíněné porušení BOZP a zákoníku práce mohou být práce přerušeny také při podezření 

na nebezpečí spojené se statikou a stabilitou konstrukcí, nebo pochybnostech o bezpečném 

použití strojů, nebo jiných pomůcek (např. vázacích nástrojů). 
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8.5 VÝPIS STROJŮ A PRACOVNÍCH POM ŮCEK 

Podrobné technické údaje požitých strojů a pomůcek jsou podrobně rozepsány v kapitole č. 6 - 

Návrh strojní sestavy.Pro tuto technologickou etapu je uvažováno s nasazením níže uvedených 

strojů a pracovních pomůcek: 

- vysokozdvižný vozík DV 35 T4K 

- vibroberanidloPTC 16 HFV 

- rypadlový nakladač JCB 4CX ECO 

- nákladní automobil Tatra T158 

- vrtná souprava KLEMM KR 805-1 

- mobilní čerpadlo betonové směsiSchwing S58 SX 

- auto-domíchávač Stetter C3 – AM10C 

- vibrační deskaLumag RP 1100 PRO 

- předpínací pistole 

- motorová pila Stihl MS 441 

- úhlová bruskaMakita GA4541C01 

- svářečkaTelwinTechnomig 200 

- drobné tesařské nářadí (dláta, sekery, pily atd.) 

- drobné montážní nářadí (kladiva, kleště, páčidla atd.) 

- spotřební pracovní pomůcky (řezné kotouče, rukavice, atd.) 

 

8.6 PRACOVNÍ POSTUP 

Pracovní postup bude podléhat následnému sletu navazujících činností: 

 

- přejímka pracoviště 
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- zaměření a vytyčení veškerých bodů potřebných k realizaci dané etapy 

- osazení zápor záporového pažení 

- postupné odtěžování zeminy z výkopu 

- postupné nasazení výdřev do zápor 

- zásyp a hutnění zeminy za záporovou stěnou 

- zhotovení vývrtů pro zemní kotvy 

- osazení převázek 

- montáž zemních kotev  

- odstranění vad a nedodělků 

- předání pracoviště 

8.6.1 Pracovní postup pro pažení výkopů základové jámy 

Dříve než dojde k postupnému pažení výkopu základové jámy, musí být zhotoveny 

všechny přípojky inženýrských sítí vedené v půdorysné ploše řešeného objektu. Většina 

inženýrských sítí se skládá z optických kabelů, kabelů NN a VN mimo tuto půdorysnou plochu a 

jsou ve výkopech s hloubkou do 1,5m a není nutno je tedy pažit.  

Pažení budou podléhat především výkopy pro nově zhotovené přípojky kanalizace, které 

povedou pod základy novostavby, tedy v hloubce větší než 3m. Jde o liniové výkopy o šířce do 

jednoho metru, pro které je nutno použít rozpěrné pažící soustavy. Ty se budou vkládat do 

výkopu ihned po jeho zhotovení, pomocí rypadlového nakladače, tak aby se co nejvíce 

minimalizovalo riziko sesunutí zeminy a zavalení výkopu. Pažnice budou přichystány podél 

myšleného výkopu, v dosahu rypadla nakladače, jehož lžíce bude moct díky rychlospojce 

flexibilně nahrazena za zdvihací hák. Na tento hák budou způsobilým vazačem vždy odborně 

navázány pažící desky a vsunuty do přichystaného výkopu.  

Mezi rovnoběžně umístěné protilehlé pažící desky se následně vloží hydraulické rozpěry, 

které budou umístěny v rozích desky, vždy alespoň 1m od jejich okrajů. Rozpírání pak bude 

prováděno postupně vždy do kříže, tak aby byla zachována rovnoběžnost stěn a rovnoměrné 

rozložení síly vyvozené rozpěrami na pažící desky. Při zapažování musí být pažnice vždy 
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zajištěny proti skřípnutí pracovníka dočasnými ocelovými prvky, které smí být odejmuty až po 

do statečném rozepření hydraulickými rozpěrami. 

Tento postup se bude pravidelně opakovat, dokud nedojde k jeho kompletnímu zapažení. 

Teprve potom je možné zahájit práce spojené s instalací potrubí. Po dokončení instalace 

přípojek, obsypu potrubí a zhutnění minimální krycí vrstvy dojde k demontáži zápor opačným 

způsobem, než jak byly instalovány. Nejprve se postupně uvolní tlak z hydraulických rozpěr a až 

poté dojde k vytažení pažících stěn. Přičemž při procesu vkládání a vytahování pažící soustavy 

se nesmí v nezapaženém výkopu pohybovat žádní pracovníci.  

 

8.6.2 Pracovní postup pro pažení výkopů základové jámy 

Vzhledem k povaze stavby bude zhotoveno záporové pažení, známé též pod názvem Berlínské. 

Zápory tohoto pažení budou zhotoveny z ocelových za teplaválcovaných profilů průřezu H se 

specifikací HEB 200 dle normy DIN 1025-2. 

 

b … šířka příruby    200 mm 

h … výška průřezu   200 mm 

s … tloušťka stojiny       9 mm 

t … tloušťka příruby     15 mm 

r1… poloměr vnitřního zaoblení   18 mm 

G… hmotnost   61,3 kg/m 

F… plocha průřezu    78,1 cm2 

Díky zatřízení zeminy dle geologického průzkumu do třídy 3-5 je možno provést osazení zápor 

pomocí zavibrování. Vibrační souprava bude postupovat po obvodu staveniště ze severní strany, 

z blízkosti uvažovaných skládek ocelových zápor, směrem na jih. Všechny ocelové nosníky 

budou zavibrovány dokonale svisle s maximální povolenou odchylkou 2% a to tak, aby byly 

všechny situovány přírubami směrem do uvažovaného výkopu. V případě rovné stěny bude tedy 

osa x procházet těžištěm všech průřezů a rohové zápory budou natočeny o úhel 45°. Díky tomu 

bude možné vyskládat dřevěné pažnice v místě rohu do pravého úhlu. Vzdálenost mezi 
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jednotlivými záporami bude podléhat projektové dokumentaci, přičemž největší povolený 

rozestup je 2,5m na osu prvku. Celkem bude takto po obvodu stavby umístěno 113 profilů, které 

budou sahat 2m pod hranici dna výkopu. Dno výkopu se uvažuje v hloubce 4m. Délka ocelových 

zápor je tedy volena, dle standartních rozměrů výrobce, na 6m kusy.  

Při postupném odtěžování zeminy budou do rozmístěných zápor vkládány smrkové pažiny 

z hraněného řeziva, které budou mít minimální šířku 100mm. Ty budou nasouvány shora mezi 

profily HEB v ose x, díky čemuž postupně vytvoří dřevěnou stěnu chránící výkop před sesuvem 

zeminy. Vzniklá dutina mezi pažinami a stěnou výkopu musí být hned po umístění dřevěných 

prvků zasypána vytěženou zeminou, aby se zabránilo případnému sesuvu zeminy na vnější straně 

záporového pažení. Pro docílení lepšího kontaktu vzniklé stěny se zeminou, budou mezi 

pažinami a přírubami zápor vtloukány, ze strany výkopu, dřevěné klíny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 53: Postup záporového pažení (zdroj vlastní) 
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Pro zajištění stability záporového pažení budou v pravidelných rozestupech zhotoveny převázky 

z ocelových svařenců, jejichž délka bude odpovídat jednomu polí vymezeného vnějšími hranami 

zápor, tak aby se mohly převázky do zápor zapřít. Tyto převázky budou zhotoveny ze dvou 

rovnoběžných „U“ profilů, se specifikacíUPE180 dle normy DIN 1025-2, jejichž stojny budou 

z vnější srany na několika místech propojeny navařením ocelových platlí (jejich šířkastejná jako 

stojna U profilu). Tím se vytvoří svařenec, který bude mít v řezu profil podobný otočenému 

písmenu „H“. Mezi „UPE“ profily však zůstane zachována mezera pro prostrčení kotevních 

prvků tzv. pramencové horninové kotvy. Převázky budou osazeny ve výšce cca 1,5m od horní 

hrany výkopu a budou natočeny o stejný úhel jaký byl v PD předepsán pro pramencovou kotvu. 

Zajištění tohoto úhlu bude docílen přiletováním ocelových klínů k přírubě zápory. 

 

 

 

Obrázek 54 - Pramencová kotva horninová – dočasná (zdroj52) 

 Pramencové horninové kotvy budou zhotoveny před přichycením převázky, také ve výšce 

1,5m od horní hrany výkopu, pod úhlem předepsaným v PD. Pro každou převázku budou 

zhotoveny vždy dvě kotvy. Jejich umístění bude ve vzdálenosti cca 30-45cm od vnitřní hrany 

                                                 
52http://www.freyssinet.cz/211-horninove_kotvy_pramencove 
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zápory. Umístění obou vývrtů pro kotvy musí být v jednom poli vždy na stejné vodorovné ose. 

Průměr otvorů bude odpovídat kotvě pro 2-4 pramence, tedy min. 90mm.  

Tyto vývrty budou zhotoveny pomocí rotační vrtné soupravy, která bude postupovat podél stěny 

výkopu ve směru těžení zeminy, tedy ve stejném směru jako dříve beranidlo. Do 

předpřipravených otvorů naplněných betonovou zálivkou se vsunou dodané pramencové kotvy. 

Po technologické pauze 24 hodin, bude pomocí injektážní hadičky mezi distanční prvky 

vstřikována injektážní směs. Vstřikování této směsi se bude provádět vždy minimálně ve dvou 

fázích, tak aby bylo docíleno vytvoření dostatečně pevného kořene kotvy.  Následuje další 

technologická pauza cca 12-14 dní, pro dosažení dostatečné pevnosti injektážní směsi. 

V průběhu této pauzy budou sestaveny kotevní hlavy, pomocí nichž dojde po uplynutí 

předepsané doby k napnutí ocelových lan tvořících pramence kotvy.  

Umístění převázek bude rozvrženo ob dvě pole a v rozích výkopu budou vždy dvě převázky 

vedle sebe, tak aby bylo zajištěno kotvení v obou směrech. Z toho vyplývá, že bude použito 40 

těchto převázek a 80 kotev. Následné práce ve výkopu mohou pokračovat až po předepnutí kotev 

v ucelené části výkopu.  

 

Veškeré práce musejí podléhat normě: 

- Provádění speciálních geotechnických prací; Horninové kotvy - ČSN EN 1537 

- Provádění speciálních geotechnických prací; Podzemní stěny - ČSN EN 1538 

- Provádění speciálních geotechnických prací; Injektáže - ČSN EN 12715 

- Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání - ČSN EN 13391 

 

8.7 JAKOST A KONTROLA 

Systém řízení kvality a kontroly jakosti bude probíhat v souladu s normou ČSN EN ISO 

9000:2001 a budou podléhat kontrolnímu a zkušebnímu plánu. S postupem kontrol budou 

seznámeni všichni vedoucí pracovníci, kteří zaručí jejich plnění a dodržování v souladu 

s časovým plánem stavby. Obecně se budou tyto kontroly dělit na vstupní mezioperační a 

výstupní. Přičemž vstupní a výstupní kontroly budou probíhat vždy mezi ukončením předešlých 

prací a začátkem prací, u vzájemně navazujících činností. Bez provedení těchto kontrol není 



139 
 

možné provést předání a převzetí daného pracoviště. Mezioperační kontroly budou probíhat 

průběžně po dobu probíhající pracovní etapy. V případě, že daná pracovní činnost nepožaduje 

kontroly přesně předepsané pracovním postupem, nebo časovým plánem, budou tyto kontroly 

probíhat namátkově. Průběh a výsledky veškerých kontrol budou zapsány do stavebního deníku 

a podepsány jejich zhotovitelem a kontrolujícím pracovníkem. 

8.7.1 - Provádění Vstupní kontroly 

Obecně musí být, při dodávce jakékoliv části stavebního díla, provedena kontrola realizační 

projektové dokumentace. Ověří se její kompletnost a v případě, že byla revidována, dojde také 

k ověření, zda se jedná o poslední platnou revizi vydanou příslušným projektantem.  Na základě 

projektu od geodeta bude zkontrolováno správné vytyčení a signalizace polohových a výškových 

bodů tzn., zda jsou umístěny stavební lavičky, zatlučeny vytyčovací body a vyznačeny 

barevnými spreji trasy inženýrských sítí. Na toto musí být důkladně dohlíženo především při 

řešení základů.  

Dále budou průběžně kontrolovány veškeré stavební komunikace, sklady, skládky a správnost 

uložení materiálu na nich. S tím i pořádek a kázeň na pracovištích. Průběžně bude docházet ke 

kontrole pracovních strojů a pomůcek, především zvedacích zařízení, vazacích nástrojů a všech 

strojů, u kterých je zvýšené riziko úrazu. 

Výsledky všech provedených kontrol budou zapisovány do stavebního deníku. Pravost těchto 

zápisů bude taktéž podléhat kontrole vedení stavby. 

Do stavebního deníku bude také u všech dodávek zapsáno: 

Datum a čas dodávky na stavbu 

Účel dodávky 

Doba pobytu na stavbě při vykládce 

Typ a poznávací značka automobilu 

Jméno řidiče 

Údaje o dodavateli 

Typ a počet kusů materiálu 

Podpisy pověřených pracovníků 
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Dojde také k přejímce pracoviště, u kterého bude provedena kontrola kompletnosti předchozích 

činností a připravenost pracovních ploch. To, znamená, že pracoviště nebude vykazovat žádné 

nežádoucí pozůstatky předchozích činností, jako jsou např. zbytky použitých materiálů, nebo 

rozbitých stavebních pomůcek.  

Obdobně dojde také ke kontrole všech strojů, které jsou uvažovány pro nasazení k činnostem 

v řešené technologické etapě, především pak zvedacích mechanizmů. Stroje nesmí vykazovat 

známky mechanického poškození a musí mít platné osvědčení o provádění pravidelného servisu.  

Přebírku pracoviště provede taktéž stavbyvedoucí a svůj souhlas stvrdí podpisem stavebního 

deníku. 

8.7.2 Vstupní kontrolazáporového pažení 

Při dodávce zápor a výdřev na stavbu je nutno zkontrolovat technické listy a ověřit tak, zda sedí 

počty kusů s poptávaným množstvím materiálu. Je nutné zkontrolovat, jestli dodané dřevěné 

dílce nejsou popraskané, ztrouchnivělé nebo napadené plísní, popřípadě jinak znehodnoceny. 

Musí být také zkontrolován typ použitého dřeva. Stejně musí být zkontrolovány i ocelové 

zápory. U těch je třeba zkontrolovat, zda nejsou pokřivené, zda mají správné rozměry, průřezové 

charakteristiky a že jsou z odpovídající třídy ocele. Mimo toto musí být také zkontrolováno: 

- platnost PD včetně geologického posudku 

- dokončenost terénních úprav 

- stabilizace a signalizace geodetických bodů, vč. zaznačení ing. sítí, hranic výkopů a pažení 

- stav veškerého materiálu a strojů, vč. všech stavebních pomůcek 

Vstupní kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. Výsledky veškerých vstupních kontrol budou 

zapsány do stavebního deníku a podepsány kontrolérem jakosti. Přiloží se také podepsaný 

dodávkový list, na kterém bude zapsáno množství a typ použitého materiálu. Kompletní dodávka 

zmíněných prvků bude také podložena atestem výrobce a certifikátem o shodě. 

8.7.3 Vstupní kontrola pramencových kotev 

Dodávané kotvy musí být podloženy dodacím listem, ve kterém jsou zapsány veškeré informace 

o dodaném materiálu. Na základě těchto informací dojde ke kontrole následujících parametrů: 
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- počet kusů kotev 

- typ pramencových kotev 

- kompletnost předpínacích hlav 

- typ a množství předpínací výztuže 

- dělkapředpínací výztuže 

- kvalita a funkčnost jednotlivých součástí kotev 

- kvalita a množství pomocného materiálu 

 

Pokud dojde k neshodám v dodaném materiálu, nemůže dojít k zahájení kotevních prací, dokud 

tyto neshody nebudou napraveny. Před zahájením kotevních prací musí být zkontrolována 

kvalita zapažení výkopu, čili soulad pažení s projektovou dokumentací jeho svislost a stabilita. 

Musí také dojít ke kontrole vrtné soupravy, která bude předvrtávat otvory pro uložení kotev. 

Souprava musí být v dobrém technickém stavu, s platným technickým průkazem a servisní 

knihou. Nasazený vrták soupravy musí odpovídat požadovanému průměru vývrtu dle technické 

zprávy.  

U pramencových kotev je nutno zkontrolovat zda byly dodány všechny součásti předpínacích 

hlav a kotevní prvky, tzn.: 

 

- ochranný kryt předpínací hlavy 

- kotevní objímka 

- fixační kuželíky 

- těsnící podložka 

- roznášecí deska 

- PE pramence 

- injektážní hadička 

- distanční prvky  
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 Musí být zkontrolováno, že dodané pramence odpovídají typu navržených předpínacích lan a že 

jsou obecně všechny dodané součásti vzájemně kompatibilní. Je nutné také zkontrolovat, zda 

jednotlivé součásti nejsou poškozeny, zda nevykazují známky rzi, nebo nejsou jinak znečištěny.   

Výsledky veškerých vstupních kontrol budou zapsány do stavebního deníku a podepsány 

kontrolérem jakosti. Přiloží se také podepsaný dodávkový list, na kterém bude zapsáno množství 

a typ použitého materiálu. 

8.7.4 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly budou prověřovat dodržování stanovených postupů práce, jednak po 

stránce technologické a zároveň dodržování koordinace navazujících činností dle časového 

plánu. Tyto kontroly budou probíhat průběžně, napříč všem aktuálním technologickým etapám. 

Zápisy z těchto kontrol, tak budou monitorovat průběh všech stavebních činností na stavbě.   

8.7.5 Mezioperační kontrolazáporového pažení 

Mezioperační kontrolu záporového pažení bude provádět vedoucí pracovní čety realizující tuto 

etapu. O průběhu těchto prací bude pravidelně informovat stavbyvedoucího, který zapíše 

výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí podpisem. 

Zmíněné kontroly budou zaměřeny na kontrolu:  

- souladu výstavby pažení s projektovou dokumentací  

- rozmístění ocelových montáž ocelových zápor 

- postup těžení zeminy a spádování výkopové jámy 

- kvality použitého materiálu a veškerých součástí pažení 

- postup osazování dřevěných pažnic 

- prostorové tuhosti, těsnosti a stability, v závislosti na dodržování geometrických rozměrů 

(všesměrná rovinnost, pravoúhlost stěn) 

- provedení zásypu a hutnění zeminy za pažící stěnou 

- vyznačení vývrtů pro kotvy 
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8.7.6 Mezioperační kontrola pramencových kotev 

Mezioperační kontrolu kotvení bude provádět rovněž vedoucí pracovní čety realizující tuto 

etapu. O průběhu těchto prací bude pravidelně informovat stavbyvedoucího, který zapíše 

výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí podpisem. 

U kotvení se musí provádět kontrola: 

- kvalita provedení záporového pažení a jeho soulad s PD 

- rozmístění otvorů pro umístění pramencových kotev  

- správnost osazení ocelových převázek 

- průměr, hloubka a úhel prováděných vývrtů 

- složení, množství a postup plnění vývrtů cementovou zálivkou 

- kompletnost, stav a způsob osazování pramencových kotev 

- dodržování technologických pauz  

- správnost osazení hlav kotev 

- postupu injektáží 

- postup a síla předpínání kotev 

- postup odstraňování předpínacího mechanizmu 

8.7.7 Výstupní kontroly 

Výstupní kontroly budou prověřovat správnost dokončení jednotlivých činností, z hlediska shody 

výstupních parametrů konstrukcí s projektovou dokumentací. Budou kontrolovat i dodržení 

časového plánu a množství použitého materiálu na vytvoření daného díla. Budou mít tedy 

charakter nejen kontrolní, ale budou sloužit i jako analýza pro další průběh výstavby, z hlediska 

dodržení termínů na celkové dokončení stavby. 

8.7.8 Výstupní kontrolazáporového pažení 

Výstupní kontrolu záporového pažení bude provádět vedoucí pracovní čety realizující tuto etapu 

spolu se stavbyvedoucím, který zapíše výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí 

podpisem.  
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Výstupní kontroly pažení budou zaměřeny na: 

- kompletnost bednění v závislosti na PD 

- svislost a stabilitu pažení 

- dodržení rozmístění zápor 

- stav dřevěných pažnic 

- počet, poloha, úhel sklonu a sváry převázek 

- správnost zaklínění výdřev 

- míru zhutnění zeminy za záporovým pažením 

- počtu zhotovených vývrtů pro kotvy 

- kvalitu a přesnost zhotovení vývrtů pro kotvy 

V případě, že budou při výstupní kontrole zjištěny nedostatky, vady, či nedodělky. Není možno 

předat pracoviště dříve, než bude vše řádně opraveno. 

8.7.9 Výstupní kontrola pramencových kotev 

Výstupní kontrolu kotev bude provádět vedoucí pracovní čety realizující tuto etapu, spolu se 

stavbyvedoucím, který zapíše výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí 

podpisem. Při provádění kontroly bude přítomen TDI. 

Výstupní kontroly kotvení budou zaměřeny na: 

- kontrolu souladuprovedení prací s PD 

- kontrolu správnosti osazení kotevní hlavy 

- kontrola síly předpětí 

- kontrola ztrát dodatečného předpínání výztuže 

V případě, že budou při výstupní kontrole zjištěny nedostatky, vady, či nedodělky. Není možno 

předat pracoviště dříve, než bude vše řádně opraveno. 
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8.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ OBECN Ě 

Bezpečnost a ochrana zdraví je nedílnou součástí stavebního procesu. Její dodržování bude 

nadřazeno všem pracovním činnostem a úkonům. Každý pracovník a účastník výstavby ji bude 

nucen bez výjimky dodržovat a řídit se bezpečnostními pokyny a předpisy. V této souvislosti 

budou veškeré stavební práce vykonávány v souladu snařízením vlády 591/2006Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Dále je při realizaci stavby nutno dodržovat níže uvedené nařízení a zákony: 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. pro provádění práce ve výškách 

- zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

- zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

- zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Konkrétní řešení BOZP a plánu rizik, kterými se budou muset pracovníci řídit a se kterými 

budou muset být seznámeni, jsou specifikovány v kapitole č. 9.3 Plánrizik a BOZP 

k vybranýmtechnologickýmpředpisům. 

 

8.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při realizaci této technologické etapy nevzniknou žádné nebezpečné odpady, které by podléhaly 

speciálnímu opatřením pro jejich likvidaci. Postačí tedy využití přistavených kontejnerů pro 

tříděný odpad. Ty se budou pravidelně vyvážet do sběrných dvorů a třídíren odpadů.  
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

 

Název stavby:  Polyfunkční dům Eden 

Druh stavby:  Polyfunkční dům - novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt v hustě osídlené části města Brna, doplňující 

blok stávajících budov. Jeho obdélníkový půdorys se rozkládá na celkové ploše 2988m2 a to 

naparcelách číslo: 3660/1; 3656/1; 3656/8; 3656/9; 3656/10; 3656/11; 3659/2; 3660/4; 3655/3; 

3664/2. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu rozděleného dispozičně na dva propojené celky. 

Jižní část tvoří sedmipodlažní bytový dům, v jehož přízemí je plánováno vybudovat 

samoobslužnou obchodní jednotku Brněnka. Severní část objektu je tvořena výškovou budovou 

s 15 nadzemními podlažími a jeho celková výška bude 47,6m. V přízemí se budou nacházet malé 

nákupní a gastronomické jednotky. Do 5. nadzemního podlaží bude objekt sloužit jako 

administrativní zázemí pro kanceláře firem. Vyšší patra pak budou opět sloužit jako bytové 

jednotky. Střechy objektu jsou ploché, z velké části sloužící jako pochůzné terasy mezonetových 

bytů. 

Objekt má jedno podzemní podlaží společné pro obě zmíněné části. Zde jsou situovány 

podzemní garáže s vjezdem v jižní části. 

Celý skelet objektu tvoří železobetonová konstrukce, z čehož podzemní podlaží je řešeno jako 

tzv. bílá vana. Vzhledem k rozsahu stavby a základovým podmínkám (pospaných v kapitole 2.3), 

je objekt založen na 159 pilotách. Dále je nosná konstrukce tvořena kombinací železobetonových 

nosných stěn a sloupů. Ve vyšších patrech poté železobeton ustupuje klasické zděné konstrukci. 
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9.2 DOPRAVAMATERIÁLU 

 

Doprava materiálu na stavbu bude zajištěno dodavatelem jednotlivých stavebních profesí. 

V případě svislých železobetonových konstrukcí půjde především o import betonářské, ocelové 

výztuže a samotné betonové směsi. Z důvodů velkého množství dopravovaného materiálu, se 

předpokládá, že zásobování, především betonové směsi, bude zajištěno pomocí více betonáren 

v co nejbližším okruhu stavby. Nejpříznivější pozici, s ohledem na produktivitu a kvalitu betonu 

mají betonárny:  

TBG BETONMIX, a.s. - Křižíkova 2964/68e, 612 00  Brno 

TRANSBETON s.r.o.  - Vídeňská 120, 619 00 Brno 

CEMEX s.r.o.   - Masná 403/110, 602 00  Brno 

Dojezd ze všech zmíněných betonářských center je do 15 minut, až na místo stavby. Pro 

dodávku betonářské oceli je to pak např. společnost  ARMOSPOL CZ s. r. o.Myslínova 21, 

612 00 Brno, nebo  TRYMET s.r.o. 618 00 Brno – Černovice, se stejnou dobou dojezdu, jako u 

předchozích dodavatelů. Bližší informace o dopravní trase jsou uvedeny v kapitole č. 2 - Situace 

stavby s širšími vztahy dopravních tras. 

Mezi hlavní dodávky budou patřit svařované KARI sítě, ocelové pruty, žebříková výztuž, 

třmeny, dráty a ostatní spojovací materiál. Tyto prvky se budou dovážet svázány v balících, které 

se nejprve vyloží na skládku stavby a poté, se pomocí jeřábů přesunou dále na příslušné 

pracoviště. Při tom dojde ke kontrole dodacích listů a dohled nad správnou a bezpečnou 

manipulací, tak aby výztuž nebyla vystavena negativním povětrnostním vlivům, zašpiněna, nebo 

jinak znehodnocena.  

Co se týče dodávek betonu, ty budou probíhat prostřednictvím domíchávačů s objemem bubnu 

8m3. Na stavbě se pak bude beton přelévat nejlépe rovnou do zásobníků přichystaných 

autočerpadel SCHWING, které pak dále budou přečerpávat beton rovnou do bednění. Při 

zásobování míst mimo dosah ramene autočerpadla, především do horních pater výškové budovy 

budou k transportu betonové směsi použity ocelové bádie. Při lití betonu z této bádie i s trysky 

autočerpadla se musí dbát na to, aby beton nepadal s výšky větší než 1,5m. 

Dopravu ostatních stavebních materiálů, strojů a stavebních nástrojů bude probíhat v režii 

jednotlivých subdodavatelů, obdobným způsobem dle koordinace generálního dodavatele a jeho 
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dozorem. Přičemž se dodávka uvažuje za pomoci nákladních automobilů o maximální délce 18m 

a poloměrem otáčení 15m. 

 

9.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 

9.3.1 Připravenost staveniště 

Připravenost stavby pro realizaci svislých konstrukcí sestává především ze zajištění: 

 

přístupových komunikací na stavbu 

ploch pro skladování materiálů 

sociálního zázemí pro pracovníky  

zvedacího zařízení pro staveništní přesun hmot 

zdroje energií 

koordinace s ostatními pracemi 

 

Add 1): 

 Vnitro-staveništní pojezdové plochy se budou skládat, u vjezdu na staveniště, ze 

silničních betonových panelů o rozměrech 3x2x0,15m, na něž budou dále navazovat komunikace 

ze zhutnělé, recyklované staveništní sutě. Tyto komunikace zahrnují pro pohodlný pohyb na 

stavbě i obratiště, díky němuž se usnadní návoz materiálu za použití velkých nákladních 

automobilů. Pro krajní potřeby bude možné využít i vedlejší vjezd do podzemních podlaží z jižní 

strany budovy (pouze pro návoz drobných materiálů). Pro usnadnění především opakovaných 

návozů materiálu na stavbu budou pro jednotlivé subdodavatele vytvořeny čipové karty, kterými 

se každý dodavatel prokáže při vstupu na stavbu. Tím se jednak urychlí kontrola oprávnění ke 

vstupu a zároveň zpřehlední a zaznamená pohyb osob na stavbě.  

 Při zásobování stavby betonovou směsí z auto-domíchávačů a autočerpadel, mimo 

ohraničenou plochu staveniště, při zásahu na okolní pozemní komunikace, bude také předem 



150 
 

zajištěn zábor příslušných ploch, popřípadě zajištění objížděk a náhradní dopravy MHD ve 

spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. 

 Ad. 2): 

 Pro dočasné skladování materiálů budou sloužit skládky v severní části staveniště, odkud 

budou transportovány do útrob stavby pomocí jeřábů. Pro skladování pracovních pomůcek 

budou po dobu výstavby 1.PP a 1.NP zajištěny uzamykatelné stavební kontejnery a po 

dokončení hrubé stavby těchto pater budou vytvořeny uzamykatelné sklady také uvnitř řešeného 

objektu. Celková plocha zmíněných vnějších skládek bude 615m2 a bude stejně jako ostatní 

pojezdové plochy tvořena ze zhutněné recyklované staveništní suti. Tyto plochy budou zároveň 

vyspárované, směrem ze severu na jih, tak aby nedocházelo k jejich zavodňování a následnému 

promáčení skladovaného materiálu. 

Ad. 3): 

Jako sociální zázemí pro pracovníky budou sloužit staveništní buňky u vjezdu na stavbu. Ty 

budou plnit funkci především kanceláří, šaten a umýváren. Pro další nezbytné potřeby 

pracovníků, budou dále u tohoto buňkoviště umístěny chemické toalety.  

Celkové počty kontejnerů: 

Skladový kontejner uzamykatelný  – 4ks 

Kontejner sloužící jako kancelář  – 5ks 

Kontejner sloužící jako šatna  – 5ks 

Kontejner sloužící jako jídelna  – 4ks 

Kontejner sloužící jako umývárna  – 2ks 

Chemická toaleta    – 8ks 

Ad. 4): 

 Zvedací zařízení pro vnitro-staveništní přesun hmot bude složeno se dvou věžových 

jeřábůLiebherr (parametry obou jeřábů jsou podrobně popsány v kapitole č. 5 – Projekt zařízení 

staveniště). Pro vykládku a nakládku materiálů, především z uzavřených koreb nákladních 
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automobilů nebo při velkém vytížení jeřábů bude sloužit navíc ještě desta, jejíž parametry jsou 

rovněž podrobně popsány v již zmíněné kapitole výše. 

Ad. 5): 

 Staveniště bude zajištěno dodávkou vody a elektrické energie. Voda bude přivedena 

vodovodní přípojkou jak do příslušných staveništních buněk, tak i jako samostatný venkovní 

vývod pro možnost odběru při přípravě mokrých procesů a jako nástroj pro udržování čistoty na 

stavbě.  

 Jako zdroj elektrické energie bude sloužit přípojka vysokého napětí, svedená do hlavního 

staveništního rozvaděče, ze kterého budou napojeny samostatným obvodem staveništní buňky, 

jeřáby a osvětlení staveniště. Z hlavního rozvaděče budou dále rozvedeny po stavbě jednotlivé 

sekundární staveništní rozvaděče, pro potřebu napojení jednotlivých montážních čet.  

Obdobně pak bude pro buňkoviště zajištěna i dodávka nízkého napětí. 

Ad. 6): 

 Mimo zajištění řádných pracovních podmínek pro subdodavatele bude připravenost 

stavby spočívat i ve správné organizaci návazností jednotlivých stavebních činností, které bude 

stavba koordinovat, dle předem vyhotoveného časového plánu.  Tím se zajistí dokonalá 

návaznost jednotlivých činností a zamezí se tak kolizím jednotlivých profesí. Tento plán bude 

v průběhu výstavby aktualizován dle vzniklých nedostatků nebo drobných změn, zjištěných na 

kontrolních dnech. 

 

9.3.2 Připravenost stavby pro svislé konstrukce 

1) Připravenost stavby pro svislé konstrukce PP 

Před započetím prací na svislých konstrukcích v podzemním podlaží musí být kompletně 

zhotovená základová deska, vytvořená z vodo-nepropustného betonu. Ta musí být vyzrálá na 

pevnost min. 80% a zbavená vyplaveného cementového mléka a veškerých dalších nečistot, 

které by mohly narušit spolupůsobení nového a stávajícího betonu. Ze stejného důvodu musí být 

také zdrsněny plochy určené pro napojení svislých konstrukcí. Toto se provede pomocí 

zbroušení svrchní vrstvy základové desky. Veškeré vodorovné konstrukce musí vykazovat 

rovinatost s odchylkou max. 3mm na plochu 2m2. 
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Musí být také překontrolována výztuž vystupující ze základové spáry pro napojení svislého 

nosného systému budovy. Po celém obvodu budovy a v místě napojení nosných konstrukcí musí 

být umístěnybentonitové profily a expanzní profily z hydrofilních polymerů, pro správné 

vytvoření voděodolných pracovních spár. 

 

2) Připravenost stavby pro svislé konstrukce NP: 

Před započetím prací na svislých konstrukcích v nadzemních podlažích musí uplynout 

předepsaná technologická pauza od dokončení předchozích konstrukcí v nižších podlažích. 

Obecně platí pro připravenost staveniště, z hlediska požadavků na výztuž, čistotu ploch, a 

připravenosti míst napojení jednotlivých konstrukcí u NP  stejné požadavky jako pro PP, 

popsané výše. Mimo to musí nosné konstrukce v předchozím nižším patře zůstat podepřená do 

doby, než dojde k dosažení bezpečné pevnosti navazující betonové konstrukce, také do 

minimální pevnosti 80%. Systémové bednění na vnější straně obvodových stěn, musí být 

připraveno z předchozí fáze betonáže pro možnost napojení dalších dílců pro vyšší patra, tak aby 

byla dodržena i rovinnost svislých konstrukcí. Kromě rovinnosti stropních konstrukcí musí být 

dodržena i rovinnost předchozích svislých konstrukcí a to 2mm na výšku 2m. Obecně musí být 

přesnost zhotovení konstrukcí v souladu s normami: 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí. 

 

U nadzemních podlaží musí být také připraveno lešení, nebo závěsné plošiny, umožňující 

bezpečnou práci ve výškách. Musí být také připraveny a odzkoušeny všechny zvedací 

mechanizmy potřebné k realizaci svislých konstrukcí a to především jeřáby a vazací pomůcky. 

Stejně tak musí být zajištěn i přístup mobilních čerpadel a domíchávačů k místům, odkud budou 

probíhat dodávky betonu do jednotlivých částí stavby, znázorněné ve výkresech zařízení 

staveniště. 
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9.3.3 Připravenost pracoviště 

Veškerá pracoviště musí obecně podléhat nárokům na dokončenost předchozích prací, především 

jedná-li se o práce ovlivňující následující činnosti, nebo výslednou kvalitu celkového díla. Co se 

týče zhotovení svislých konstrukcí, musí být brán zvýšený zřetel nejen na vizuální připravenost 

ale také na průběh a kvalitu dokončených podkladových částí pod myšlenou konstrukcí. Je tedy 

nutné, aby předchozí práce probíhaly dle předepsaných technologických předpisů a vyhověly 

všem požadovaným zkouškám.  

Základy, betonové podlahy i veškeré jiné podkladní konstrukce musejí dosahovat dostatečné 

pevnosti. U betonových prvků toto odpovídá minimálně 80% z jejich celkové pevnosti. Jelikož 

se jedná převážně o monolitické prvky a jen výjimečně o prefabrikáty, musí být také dbáno na 

to, aby byla z podkladních vrstev dostatečně vytažena výztuž pro navázání stěnových a 

sloupových prvků. Ta musí být také důkladně odmaštěna a očištěna od rzi a jiných nežádoucích 

látek, které by mohly narušit jak kvalitu svárů, tak i spolupůsobení s betonovou směsí. Je-li to 

vyžadováno, musí být provedeny také všechny izolace, tvořící dilatační celky jednotlivých 

konstrukcí. Z pracovní plochy musí být odstraněny také nečistoty, pracovní pomůcky, 

nepotřebné materiály a veškeré jiné pozůstatky předchozích činností, které by mohly ohrozit 

plynulý průběh následujících prací. Pracovní plocha musí také zaručovat dostatečný prostor pro 

možnost skladování výztuží, prostor pro její svazování nebo svařování a bezpečnou manipulaci. 

Obdobné požadavky je nutno dodržet i pro sestavování systémového bednění.  

Je-li docíleno zmíněných požadavků, budou provedeny zkoušky pevnosti dříve vytvořených 

prvků, na které tvorba svislých konstrukcí navazuje. Toto se provede za pomocí Schmidtova 

kladívka, nebo jinou nedestruktivní metodou. Výsledky jednotlivých měření pak budou zapsány 

do stavebního deníku a předány spolu s přichystaným pracovištěm do rukou vedoucího 

pracovníka pracovní čety, která má na starost realizaci následujících etap. 

9.3.4 Převzetí pracoviště 

K převzetí a předání pracoviště dojde po kontrole jakosti dokončenosti předchozích pracovních 

etap. V tomto případě se jedná o dokončení základové desky. Pracoviště převezme vedoucí 

pracovník pracovní skupiny v přítomnosti stavbyvedoucího. Z hlediska bezpečnosti dojde ke 

kontrole zpevněných pracovních ploch, skladů, veškerého zařízení staveniště, včetně strojů a 

pracovních pomůcek potřebných pro následující pracovní činnost. Po prohlídce a kontrole 

pracoviště dojde k zápisu do stavebního deníku, jak předávajícího, tak i přebírajícího pracovníka. 

Podpisem obou zúčastněných se pracoviště považuje za předané. 
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9.4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Personální složení pracovních skupin bude spadat nejčastěji do rukou subdodavatelů 

jednotlivých řemesel. Každá pracovní skupina bude mít vedoucího pracovníka, který bude dle 

předem dohodnuté koordinace řízen stavbyvedoucím příslušné profese. Všichni pracovníci 

budou disponovat oprávněním vykonávat danou činnost a budou řádně proškoleni. 

9.4.1 Pracovní četa 

Pracovní čety budou složeny převážně z 6 pracovníků. Přičemž jedena z nich bude vedoucí 

osoba zodpovídající za práci celé skupiny. Mimo níže uvedené personální obsazení bude navíc 

s jednotlivými pracovními skupinami spolupracovat pracovní skupina zajišťující staveništní 

přesun hmot. Tato skupina bude obsahovat následující profese: 

 

- 1x koordinátor přesunu staveništních hmot 

- 2x jeřábník (myšleno pro obsluhu 2 jeřábů) 

- 4x vazač (myšleno pro obsluhu 2 jeřábů) 

- 1x řidič vysokozdvižného vozíku 

Složení pracovní čety pro zhotovení bednění: 

- 1x specialista na zhotovení systémové bednění  

- 2x tesař 

- 2x montér 

- 1x pomocný dělník 

Složení pracovní čety pro zhotovení výztuže: 

- 1x vedoucí železářské skupiny 

- 1x železář 

- 1x svářeč 
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- 2x vazač výztuže 

- 1x pomocný dělník 

Složení pracovní čety pro betonáž: 

- 1x vedoucí betonářské skupiny 

- 3x betonář 

- 2x pomocný dělník 

9.4.2 Požadavky na profesní dovednosti pracovníků 

Každý pracovník musí, kromě absolvování předepsaných školení o bezpečnosti práce, doložit i 

doklad o způsobilosti k provádění prací, na které byl najat. Musí mít tedy potřebné zkoušky a 

certifikáty s aktuální platností, jak na předepsanou práci, tak i na ovládání potřebných pracovních 

strojů. Mimo to musí mít dostatečné znalosti a prokazatelně zvládat veškeré činnosti potřebné ke 

správnému provedení požadovaných prací. Minimální požadavky na profesní dovednosti 

pracovníků jsou uvedeny níže. 

Vedoucí pracovní čety: 

 - musí mít dokončenou SŠ nebo VŠ technického směru  

 - musí mít minimálně 2 roky praxe v oboru 

 - musí umět perfektně číst PD 

- musí umět organizovat práci na staveništi ve spolupráci se stavbyvedoucím 

- musí umět vést stavební deník a deník BOZP 

Betonář: 

- musí mít osvědčení o profesní kvalifikaci (kvalifikační úroveň NSK - EQF: třída 3) tzn že musí 

zvládat: 

- orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů výztuže a tvaru 

železobetonových konstrukcí 

- ukládání výztuže do forem a bednění 
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- betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu 

- betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu 

- osazování prefabrikovaných železobetonových konstrukcí 

- zhotovení betonové vozovky 

- provádění potěrů podlah 

- opravy poškozených betonových konstrukcí 

- zesilování konstrukcí z betonu, železobetonu a předpjatého betonu 

- ošetření a údržbu strojů a zařízení pro betonářské práce“ 53 

Pomocný dělník: 

- platný lékařský posudek o způsobilosti k výkonu práce  

(stejně jako všichni výše uvedení) 

 

9.4.3 Pracovní podmínky 

Pracovní podmínky na stavbě musí být v souladu s BOZP a s platným zákoníkem  

práce č. 262/2006 Sb. Při zjištění porušování jakýchkoliv podmínek týkající se bezpečnosti 

práce, anebo zákoníku práce, je možné stavbu přerušit, do doby než dojde k nápravě. 

 Veškeré montážní práce také nesmějí probíhat a budou pozastaveny v případě 

nevyhovujících pracovních podmínek způsobených povětrnostními vlivy na stavbě a to 

především týkají-li se bezpečnosti práce, nebo mající negativní dopad na výslednou kvalitu 

provedené práce.  

 

Mezi hlavní vlivy pro přerušení prací na svislých konstrukcích patří: 

 
                                                 
53Zdroj: http://www.narodnikvalifikace.cz/ 
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- rychlost větru vyšší než 36km/h (především pro montáž bednění) 

- hustý a vytrvalý déšť, sněžení, nebo kroupy (především pro suché a mokré procesy) 

- vysoká nebo nízký teplota (především pro suché a mokré procesy) 

- hustá mlha nebo jinak ztížená viditelnost (především pro staveništní přesuny hmot) 

- při nebezpečí zasažení stavby živelnými pohromami nebo jinými katastrofami  

  (pro veškeré práce) 

Mimo zmíněné porušení BOZP a zákoníku práce mohou být práce přerušeny také při podezření 

na nebezpečí spojené se statikou a stabilitou konstrukcí, nebo pochybnostech o bezpečném 

použití strojů, nebo jiných pomůcek (např. vázacích nástrojů). 

 

9.5 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobné technické údaje požitých strojů a pomůcek jsou podrobně rozepsány v kapitole č. 6 – 

Návrh strojní sestavy. Pro tuto technologickou etapu je uvažováno s nasazením níže uvedených 

strojů a pracovních pomůcek: 

- jeřáby Liebherr200 EC-H10 Litronic a 110 EC-B 6 

- Stavební výtah Geda 1500 Z/ZP 

- Vysokozdvižný vozík DV 35 T4K 

- mobilní čerpadlo Schwing S58 SX  

- nákladní automobil Tatra T158 

- Badie na beton, Eichinger 

- ponorný vibrátor 

- auto-domíchávač Stetter C3 

- Stavební míchačka Atika exp. 

- ponorný vibrátor Enar M7 AFP 

- omítačka PFT G4 



158 
 

- dvourotorová hladička HALCON DUPLO G-20H 

- svářečka 

- drobné tesařské nářadí (dláta, sekery, pily atd.) 

- drobné montážní nářadí (kladiva, kleště, páčidla atd.) 

- spotřební pracovní pomůcky (řezné kotouče, rukavice, atd.) 

 

9.6 PRACOVNÍ POSTUP 

 

Pracovní Postup 

Pracovní postup bude podléhat následnému sletu navazujících činností: 

- přejímka pracoviště 

- vytyčení půdorysných ploch svislých betonových konstrukcí 

- zhotovení zadních stěn plošného bednění 

- vyvázání výztuže  

- zaklopení předního dílu bednění 

- lití betonové směsi do připraveného bednění 

- hutnění betonu  

- demontáž bednění 

- odstranění vad a nedodělků  

- předání pracoviště 

9.6.1 Fáze –Zhotovení bednění PERI 

Vzhledem k povaze stavby bude použit bednící systém Peri Trio, pomocí kterého bude v 1.PP 

vytvořena konstrukceznámá jako bílá vana. Bednění se bude provádět z velkoformátových 

bednících dílců s rozměry 270 x 240 cm. Bednění bude na stavbu dováženo v montážní poloze, 

která se nesmí ani během vykládání měnit. To znamená, že velkoplošné stěnové systémy musí 
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být přemisťovány tak, aby jejich plocha byla vždy ve svislé poloze a nikdy ne ve vodorovné. 

Nedodržením tohoto postupu by mohlo dojít k nežádoucímu průhybu a následné deformaci stěn 

při betonáži. 

Bednící prvky musí být před montáží očištěny od hrubých nečistot nejlépe proudem vody a 

použitím kartáče. Po očištění musí být vnitřní plochy stýkající se při montáži s betonem ošetřeny 

odbedňovacím nátěrem, který zajistí nepřilnavost betonu k bednění. Tento postup musí být 

opakován pokaždé před jakýmkoliv dalším použitím stejného bednění i v následujících patrech. 

Bednění musí být také zkontrolováno z hlediska mechanické způsobilosti nasazení a to 

především stěny bednění určené pro pohledový beton. Nesmí vykazovat známky opotřebení, 

poškrábání, proražení, nebo jinou degradací použitého materiálu, která by mohla mít za následek 

vylití betonu nebo dokonce ohrožení statické únosnosti konstrukce. Kromě bednících ploch se 

také musí kontrolovat nosná konstrukce bednění, zda není prorezavělá, křivá, nebo jinak 

porušená. 

Samotný postup bednění se bude provádět tak, tak že se nejprve zabední nejkomplikovanější 

části, kterými jsou nejčastěji rohy objektu a stěny s půdorysnými tvary typu T. Následně se 

vybední prostory mezi těmito prvky, vždy tak aby bednící konstrukce byla dokonale těsná. 

V místech, kde bednění nebude kvůli nekompatibilitě s rozměry bedněné plochy těsně doléhat 

k sobě, budou mezery vyplněny dřevěnými hranoly, maximálně však do šířky 10 cm. Pro širší 

mezery budou využity menší stěnové dílce. K zajištění rovinnosti a svislosti bednění budou 

použity vyrovnávací závory TAR 85. V místě uvažovaných otvorů bude mezi stěny bednění 

vložen speciální čelní prvek, který zajistí, aby po odbednění velkoformátových dílců, zůstala 

nezabetonovaná plocha. Jednotlivé bednící dílce budou spojovány speciálními zámky dodávané 

výrobcem a to tzv. BFD zámky. Počet veškerých bednících prvků a přesné nasazení zámků bude 

dáno výkresem bednění. Požadovaná šířka železobetonového zdiva, bude zajištěna vkládáním 

distančníků do vnitřní části, mezi integrovanými spínacími otvory uvnitř rámu bednění. Pro 

spínání budou použity kotevní systémy Peri DK. Do bednění budou stejným způsobem vkládány 

i šplhací kotvy, které budou umožňovat nasazení bednících prvků pro vyšší patra stavby. 

Pro bednění výtahových šachet bude použit speciální vnitřní šachtový dílec TSE, který bude 

možno po odbednění okamžitě použít do následujícího patra. Princip jeho montáže bude probíhat 

obdobně jako u stěnových systémů, s tím rozdílem, že se vnitřní strana bednění nebude při 

odbednění kompletně demontovat, pouze se díky flexibilním zámkům zmenší jeho rozměr a 
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vytáhne pomocí jeřábu. Do navazujícího patra, kde se opět zvětší na požadovaný rozměr a práce 

budou moct pokračovat stejným způsobem jako u předchozího patra.  

Pro bednění sloupů bude z důvodů velkých půdorysných rozměrů v 1.PP použito bednění 

VARIO-QUATTRO GT 24, které je skládáno z bednících dílců VARIO, které jsou spojovány 

pomocí klínů KZ a rohových spon SKZ. Těmi se k sobě sepnou jednotlivé poloviny sloupového 

bednění. Tato bednící soustava bude použita pro sloupy obdélníkového průřezu. Beton litý do 

takto zabedněné soustavy nesmí přesáhnout hodnotu tlaku 100 kN/m2. Pro sloupy s kruhovým 

průřezem bude použito bednění Peri SRS, které se skládá ze dvou vzájemně sepnutých 

půlkruhových dílců, které se zajišťují integrovanými zobáčky. Ty zabraňují sklouznutí 

jednotlivých prvků naskládaných na sobě do požadované výšky konstrukce. Tlak betonu u 

nasazení těchto dílců nesmí přesáhnout 150 kN/m2. 

9.6.2 Fáze –Zhotovení papírového bednění 

Toto bednění bude použito při zhotovení kruhových sloupů a to jak svislých tak i šikmých. Pro 

všechny sloupy bude použito papírové bednění s hladkou povrchovou úpravou bez spirály. Toto 

bednění nemusí být na rozdíl od jiných bednění dováženo v montážní poloze. Musí však být 

skladováno v suchém prostředí a tak aby nedošlo k jeho mechanickému poškození, jak z vnější, 

tak i z vnitřní pohledové plochy. Před jeho použitím musí být provedena kontrola a případné 

očištění především ploch stýkajících se s betonem, tak aby nedošlo k znehodnocení pohlednosti 

betonu sloupů. 

Papírové bednění se nasazuje na již vyarmované sloupy, přičemž krajní výztuže musí být 

opatřeny distančníky pro minimální krycí vrtvu betonu a konce výztuže opatřeny plastovými 

ucpávkami. U paty sloupu musí být nainstalován dřevěný rámeček, přesně zhotovený s pevných 

prken přichycených k sobě vruty, tak aby jeho vnitřní rozměry, po osazení podpěrných sloupků, 

přesně odpovídaly vnějšímu průměru papírového bednění. Tento rámeček pak bude přesně 

vycentrován a přichycen k podlaze pevným způsobem, tak aby nedošlo k jeho vychýlení při 

vsazování papírového tubusu. Papírový tubus se nasadí pomocí zdvihacího zařízení na výztuž, 

zapře do přichystaného dřevěného rámečku a vycentruje jeho horní strana pomocí plastových 

distančním, tak aby bylo zajištěno minimální krytí výztuže. Osazování musí probíhat zvláště 

opatrně, aby nedošlo k poškrábání vnitřní strany bednění přichystanou ocelovou výztuží. 

Stabilizace tubusu se provede pomocí šikmých vzpěr, které se zakotví do podlahy a šikmo 

zapřou do 2/3 výšky sloupu k předem připraveným dřevěným sloupkům, ohraničených v horní 

poloze tubusu stejným rámečkem jako u paty sloupu.   
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Papírové bednění se nemusí před betonáží impregnovat odbedňovacím přípravkem. Musí však 

být zkontrolován odtrhovací pás, díky němuž dojde po dozrání betonu k demontáži papírového 

bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 55 – Postup zhotovení papírového bednění (zdroj vlastní) 

9.6.3 Fáze –Armování 

Pro armování smí být použita výhradně betonářská ocel třídy R 10505. V žádném případě nesmí 

být použita hladká ocel. Pruty a sítě musí být před použitím očištěny od veškerých nečistot, 

především musí být ocel odmaštěna a zbavena rzi. Důležité konstrukční prvky budou dodávány 

na pracoviště již v připraveném tvaru. Je proto zakázáno dodanou ohýbanou ocel tvarově měnit. 

Při ohýbání rovných prutů musí být použita ohýbačka s přesně nastaveným poloměrem 

požadovaného ohybu. 

Ocel může být na staveništi skladována pouze na místech k tomu předem určených a takovým 

způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození. Především musí být podložena dřevěnými sloupky 

nebo paletami, aby nedocházelo k jejímu zašpinění a neležela v mokru. Měla by být zakrytá nebo 

uskladněná tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování vlivem povětrnostním podmínkám, a 

musí být chráněna před látkami zvyšující její náchylnost ke korozi, jako jsou například chloridy, 

nebo jiné chemické látky. 

Vzhledem k typu použitého bednění bude armování pobíhat po vystavění zadní strany bednění, 

tedy v případě obvodových stěn po postavení strany vnější. Při armování sloupů obdélníkového 
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průřezu musí být postaveny dvě stěny bednění svírající pravý úhel. Výjimku bude tvořit 

armování sloupů s průřezem kruhovým. Zde dojde nejprve k vyvázání ocelových prutů a až po té 

se provede bednění pomocí papírových tubusů. Manipulace s ocelovými pruty, především pak 

jejich vkládání do bednění, musí být prováděna opatrně, tak aby nedošlo k poškrábání bednění 

ani ke styku oceli s povrchem bednění, ošetřeným odbedňovacím přípravkem. Hrozilo by pak 

znehodnocení pohlednosti betonu a v případě zamaštění výztuže, její špatné spolupůsobení 

s betonem.  

Armování se bude provádět přesně dle statického výkresu. Všechny svislé konstrukce budou 

armovány betonářskou ocelí třídy R 10505, stěny a výtahové šachty navíc ještě, jako ztužující 

prvky stavby, ocelovou kary sítí. Stěnový systém spodní stavby bude sloužit jako bílá vana, 

proto k tomu musí být přihlédnuto i při armování. Především u průchodu oceli dilatačními celky 

musí být použity smykové trny Halfen HSD, které zajistí případné pohyby při dotvarování a 

smršťování betonu jednotlivých celků. Tyto trny musí být spolu s dalšími kovovými spojkami 

pevně provázány s okolní výztuží.  

Provazování a napojování výztuže musí být provedeno pomocí rádlovacího drátu. Nastavování a 

spojování prutů výztuže s krátkými kotevními délkami bude provedeno šroubovým spojem 

s použitím kotev Halfen HBS-05 pro průměry výztuže 12-28 mm, nebo alternativní spojkou 

Halfen MBT pro výztuže s průměrem 8-28 mm. Při napojování výztuže překrytím musí být 

dodržen minimální přesah prutů a to alespoň 500mm. V oblastech s vysokým zatížením je 

zakázáno napojování a svařování jednotlivých kusů oceli. V těchto místech musí ocel procházet 

v celku a smí být napojena až v dostatečné vzdálenosti od zatěžovaného místa. Pokud bude 

nutno ocel svařovat, musí být svár proveden přesně dle projektové dokumentace, především 

musí být použit stejný typ a délka sváru. Svařování může provádět pouze svářeč se zkouškami 

pro svařování daného typu konstrukce. Svár nesmí být prováděn v místě ohybu výztuže nebo 

jeho blízkosti, ani v místě vysokého statického namáhání. Při zhotovování armovací konstrukce 

musí být dodržovány přesné rozestupy mezi výztužemi, aby bylo možno při betonáži prostrčit na 

dno bednění rukáv betonovacího zařízení a aby nedocházelo k ucpávání drobným kamenivem, 

což by mělo za důsledek vznik dutin v betonové směsi. Jakákoliv změna při armování oproti 

stavebnímu projektu musí být konzultována se statikem. 

Všechny pruty prostupující více podlažími musí být vytaženy z bednění do dostatečné výšky, tak 

aby bylo možno na ně navázat v další etapě výstavby. Jejich konce musí být z bezpečnostních 

důvodů opatřeny gumovou nebo plastovou hlavicí. Před zaklopením druhé stěny bednění musí 
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být ocelová výztuž zkontrolována, zda souhlasí s projektovou dokumentací, a zda jsou všechny 

její prvky správně umístěny a napojeny. Musí být taky zkontrolována pozice distančníků, aby 

bylo dodrženo minimální krytí výztuže, které nesmí být menší než 25 mm. 

Při práci s výztuží v zimním období nesmí být výztuž vystavena sněhu a ledu a její povrch musí 

být před těmito negativními vlivy chráněn, za pomocí překrytí voděodolnou plachtou, nebo 

uskladněním v krytých skladech.  

9.6.4 Fáze – Betonáž 

Betonování se bude provádět z několika druhů betonů. Stěnový systém bude tvořen především 

betonem třídy C20/25 v místech vyššího statického zatížení bude použit beton C35/45. Sloupy 

v nižších podlažích přenášející zatížení od těchto stěn a stropních desek budou 

z vysokopevnostního betonu třídy C90/105.  

Při každé dodávce nového betonu musí proběhnout kontrola dodacího listu, který musí 

obsahovat údaje o typu, třídě a zpracovatelnosti dodávané směsi. Dále musí obsahovat informace 

o dodavateli, místo přejímky, čas od namíchání směsi, výrobní číslo dodávky, typ použitého 

vozidla, jeho SPZ a jméno řidiče. Všechny tyto údaje se musí shodovat s objednacím listem. 

Pokud by se tyto údaje neshodovaly, nesmí být dodaný beton na stavbě použit. 

Dodávaný beton bude před použitím na stavbě nutno prověřit základními zkouškami, aby se 

vyloučila chyba použití jiného betonu. Výsledky těchto zkoušek se zapíší do stavebního deníku.  

Každá dodávka betonu bude podléhat těmto zkouškám: 

- zkouška konzistence čerstvého betonu sednutím  dle normy ČSN EN 12350-2 

- zkouška konzistence čerstvého betonu rozlitím  dle normy ČSN EN 12350-5 

- beton musí obecně splňovat technické vlastnosti  dle normy ČSN EN 206-1 

 

Započetí zpracovávání betonu je podmíněno vstupní kontrolou předchozích prací, vypovídající o 

jejich správném zhotovení a dokončení. Musí být zkontrolováno bednění. To nesmí vykazovat 

známky mechanického poškození. Musí být dokonale těsné a jeho použité dílce musí být 

v souladu s projektovou dokumentací. Musí být provedena kontrola zámků, závor a podpěr. 

Bednění musí být natřeno odbedňovacím přípravkem. Dále musí být provedena kontrola 

výztuže. Zda byla zbavena nečistot a řádně odmaštěna. Výztuž nesmí mít žádnou povrchovou 
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úpravu, která by mohla zapříčinit její špatné spolupůsobení s betonem. Musí být zkontrolováno, 

zda byla použita správná výztuž dle projektové dokumentace, především jestli nedošlo k záměně 

některých prutů. Musí být zkontrolovány distančníky, které zajišťují dostatečné krytí výztuže. 

Provede se také kontrola stykování a přesahů jednotlivých prutů v místě napojení. Kontrolu 

provede stavbyvedoucí, s vedoucími jednotlivých pracovních čet, které prováděly předchozí 

práce a s vedoucím čety, který přebírá dané pracoviště. Další práce mohou započít až po předání 

pracoviště a podepsání jeho převzetí.  

Staveniště bude dále zásobováno transport betonem pomocí auto domíchávačů s objemem 9m3. 

Během transportu musí být zachována kvalita namíchané směsi. Nesmí dojít k jejímu rozmísení, 

znečištění, ztuhnutí nebo jinému znehodnocení například povětrnostními vlivy, především 

poklesu teploty pod 5°C.Vnitrostaveništní doprava betonu bude prováděna do 6.NP pomocí 

pojízdného čerpadla Schwing S-58SX a vyšší patra spolu s místy kam se rameno čerpadla 

nedostane, vynášením betonové směsi v bádiích o objemu 1500l pomocí jeřábů. Celé zásobování 

musí být rozvrženo tak, aby byla zajištěna bezprostřední návaznost dodávání betonu a jeho 

použití a nedocházelo k časovým prodlevám.  

Před čerpáním betonu do bednění musí být provedeno zvlhčení trubic a všech nasákavých 

materiálů, se kterými přijde beton do styku a to takovým způsobem, aby nedošlo k přídavku 

vody do betonové směsi. Musí být také zkontrolováno, zda i uvnitř bednění nezůstalo velké 

množství vody, které by mohlo použitou betonovou směs znehodnotit. 

Betonáž bude probíhat postupně po dilatačních celcích, které budou zhruba po vzdálenostech 

25m. Dilatační spáry musí být umístěny v místech působení nejmenšího zatížení na konstrukci, 

především s ohledem na ohybový moment. Pro dobré spolupůsobení sousedních betonových 

celků budou použity plechové spojky opatřené bitumenovým nátěrem. 

Beton litý do bednění nesmí padat z výšky větší než 1,5 m a nesmí ani volně stékat po konstrukci 

armování. Pro lití betonové směsi z bádie musí být tedy použit rukáv, jehož délka bude sahat až 

na dno bednění, později pak po hladinu již nalitého betonu. Rukáv badie se bude při lití betonu 

pomalu vytahovat a posouvat mezi oky výztuže, tak aby došlo k rovnoměrnému zalévání dna 

bednění ve vrstvách. Tyto vrstvy budou postupně hutněny ponornými vibrátory. Při celém tomto 

procesu se musí dbát na to, aby nedošlo k posunu výztuže, nebo narušení statiky bednění.  

Při betonáži musí docházet k průběžnému ošetřování betonu vzhledem ke klimatickým 

podmínkám. Betonová plocha musí být provlhčována, především v letních obdobích, kdy hrozí 
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při betonáži velkých objemů uvolnění velkého hydratačního tepla a následného přehřátí a 

vysušení betonové plochy. To by mohlo mít za následek vznik trhlin a degradaci betonové směsi. 

Skrápění betonových ploch musí probíhat zároveň šetrně, aby nedošlo k vyplavování 

cementového tmelu a snížení pevnosti betonu. Betonové konstrukce musí být před odbedněním 

chráněny i proti povětrnostním vlivům a to nejen proti přímému slunci, ale zejména proti dešti, 

sněhu a mrazu. 

V zimním období je nutno hlídat, aby betonáž neprobíhala při teplotách nižších než je +5 °C, bez 

použití příslušných plastifikátorů. Při teplotě okolo 0°C smí betonáž probíhat jen 

s proteplováním betonové směsi v podobě nahřívání kameniva i výztuže a  použitím teplé 

záměsové vody v betonové směsi.  

9.6.5 Fáze – Hutnění betonu 

Všechny nosné svislé konstrukce budou betonovány pomocí samozhutnitelného betonu, který se 

po vylití do bednění nehutní. Nenosné části zhotovené z betonu budou hutněny pomocí 

ponorných vibrátorů. To bude prováděno postupným vpichováním hlavice vibrátoru do směsi o 

tloušťce nové vrstvy 300-500 mm, přičemž musí dojít k průniku hlavice minimálně 100 mm do 

předchozí již zhutněné vrstvy. Vpichy budou prováděny v rozestupech maximálně do 

vzdálenosti 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru, s rychlostí ponořování a 

vytahování 5-8 cm/s. Při této činnosti se hlavice vibrátoru nesmí dotýkat výztuže ani bednění. 

Vzdálenost vpichů od bednění nesmí být menší než 200mm. Při hutnění nesmí být konzistence 

betonu příliš tuhá, aby nedocházelo ke vzniku dutin po vytažení hlavice, ani příliš měkká, aby 

nedošlo k rozmísení betonové směsi při delším vibrování. 

 

9.6.6 Fáze – Odbedňování 

1) Bednění Peri 

Odbednění může být provedeno nejdříve, po dosažení 80% celkové pevnosti betonu. Tato 

pevnost je dosažena u různých tříd betonu po jiné době. Obecně platí, že čím vyšší třída 

betonu je použita, tím dříve dosáhne beton požadované pevnosti. Přesto by však u 

konstrukčních prvků nemělo dojít k odbednění dříve než po třech dnech. Požadovaná 

pevnost se zjistí zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. 

Odbedňování stěnových prvků musí být prováděno postupně, nikdy ne naráz a to 

takovým způsobem, aby při odstraňování bednících prvků nedošlo k poškození betonové 
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plochy, především ulamování rožků nevhodnou manipulací s bednícími prvky. Při 

odbedňování se postupuje opačným postupem než při jeho zřizování. Nejprve se uvolní 

zámky a závory spojující bednění. Poté se pomocí dřevěných klínků uvolní a demontují 

jednotlivé stěnové systémy. Při tomto postupu musí být stěnové prvky podepřeny, nebo 

zavěšeny na povolený zvedací mechanizmus, tak aby nedošlo k jejich pádu, ale zvedat je 

lze až po úplném uvolnění od betonu a okolního bednícího systému. Po odbednění je 

potřeba použité prvky očistit od případných zbytků betonové směsi setřením smetákem a 

opláchnutí vodou popřípadě otření mokrým hadrem. Čištění ploch se nesmí provádět 

otloukáním nebo oškrabáváním ostrými předměty.  Je přísně zakázáno odtrhávat bednění 

pomocí zvedacích mechanismů.  

Po demontáži musí dojít k vizuální kontrole bednících systémů a případné poruchy buď 

opravit, nebo vyřadit bednící prvek z dalšího použití.  

2) Papírové bednění 

Pro odbedňování papírového bednění platí stejná pravidla a požadavky na dosaženou 

pevnost, nutnost jejího zkoušení a nároky na technologickou pauzu stejně jako u 

předchozího bednění Peri.  

Při odbedňování sloupů se nejprve odstraní podpěrné stojky, poté se demontují dřevěné 

rámečky a sloupky, které tvořily opěrný systém. Následně dojde k roztržení papírového 

tubusu pomocí odtahového pásu, který byl součástí tohoto bednění. Tím se poruší 

soudržnost bednění a jeho zbytky se postupně ručně strhnou z obvodové plochy sloupu. 

Takto demontované kusy bednění již nejdou nijak stavebně využít a je nutné je ekologicky 

recyklovat.  
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9.7 JAKOST A KONTROL 

Systém řízení kvality a kontroly jakosti bude probíhat v souladu s normou ČSN EN ISO 

9000:2001 a budou podléhat kontrolnímu a zkušebnímu plánu. S postupem kontrol budou 

seznámeni všichni vedoucí pracovníci, kteří zaručí jejich plnění a dodržování v souladu 

s časovým plánem stavby. Obecně se budou tyto kontroly dělit na vstupní mezioperační a 

výstupní. Přičemž vstupní a výstupní kontroly budou probíhat vždy mezi ukončením předešlých 

prací a začátkem prací, u vzájemně navazujících činností. Bez provedení těchto kontrol není 

možné provést předání a převzetí daného pracoviště. Mezioperační kontroly budou probíhat 

průběžně po dobu probíhající pracovní etapy. V případě, že daná pracovní činnost nepožaduje 

kontroly přesně předepsané pracovním postupem, nebo časovým plánem, budou tyto kontroly 

probíhat namátkově. Průběh a výsledky veškerých kontrol budou zapsány do stavebního deníku 

a podepsány jejich zhotovitelem a kontrolujícím pracovníkem. 

9.7.1 Vstupní kontroly 

Obecně musí být, při dodávce jakékoliv části stavebního díla, provedena kontrola realizační 

projektové dokumentace. Ověří se její kompletnost a v případě, že byla revidována, dojde také 

k ověření, zda se jedná o poslední platnou revizi vydanou příslušným projektantem.  Na základě 

projektu od geodeta bude zkontrolováno správné vytyčení a signalizace polohových a výškových 

bodů tzn., zda jsou umístěny stavební lavičky, zatlučeny vytyčovací body a vyznačeny 

barevnými spreji trasy inženýrských sítí. Na toto musí být důkladně dohlíženo především při 

řešení základů.  

Dále budou průběžně kontrolovány veškeré stavební komunikace, sklady, skládky a správnost 

uložení materiálu na nich. S tím pořádek a kázeň na pracovištích. Průběžně bude docházet ke 

kontrole pracovních strojů a pomůcek, především zvedacích zařízení, vazacích nástrojů a všech 

strojů, u kterých je zvýšené riziko úrazu. 

Výsledky všech provedených kontrol budou zapisovány do stavebního deníku. Pravost těchto 

zápisů bude taktéž podléhat kontrole vedení stavby. 

 

Do stavebního deníku bude také u všech dodávek zapsáno: 

Datum a čas dodávky na stavbu 

Účel dodávky 
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Doba pobytu na stavbě při vykládce 

Typ a poznávací značka automobilu 

Jméno řidiče 

Údaje o dodavateli 

Typ a počet kusů materiálu 

Podpisy pověřených pracovníků 

Dojde také k přejímce pracoviště, u kterého bude provedena kontrola kompletnosti předchozích 

činností a připravenost pracovních ploch. To, znamená, že pracoviště nebude vykazovat žádné 

nežádoucí pozůstatky předchozích činností, jako jsou např. zbytky použitých materiálů, nebo 

rozbitých stavebních pomůcek.  

Obdobně dojde také ke kontrole všech strojů, které jsou uvažovány pro nasazení k činnostem 

v řešené technologické etapě, především pak zvedacích mechanizmů. Stroje nesmí vykazovat 

známky mechanického poškození a musí mít platné osvědčení o provádění pravidelného servisu.  

Přebírku pracoviště provede taktéž stavbyvedoucí a svůj souhlas stvrdí podpisem stavebního 

deníku. 

9.7.2 Vstupníkontrola bednění 

Při dodávce bednění na stavbu je nutno zkontrolovat technické listy bednění a ověřit tak, zda 

sedí počty kusů bednících prvků s poptávaným množstvím. Je nutné zkontrolovat, zda byly 

jednotlivé dílce u transportu správně uloženy, to znamená, zda nebyly v jiné poloze, než v jaké 

budou montovány na stavbě. Vizuálně dojde také k ověření, jestli nebyly jednotlivé kusy 

poškozeny, nebo jinak znehodnoceny a že jejich nasazení na stavbě odpovídá všem funkčním 

požadavkům. 

Vstupní kontrolu provádí vedoucí ocelářské čety. Výsledky veškerých vstupních kontrol budou 

zapsány do stavebního deníku a podepsány kontrolérem jakosti. Přiloží se také podepsaný 

dodávkový list, na kterém bude zapsáno množství a typ použitého materiálu. Kompletní dodávka 

systémového bednění bude také podložena atestem výrobce. 
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9.7.3 Vstupní kontrola výztuže 

Dodávaná ocel musí být podložena dodacím listem, ve kterém jsou udány veškeré informace o 

dodaném materiálu. Na základě těchto informací dojde ke kontrole následujících parametrů: 

- počet kusů  

- typ a třída oceli 

- osvědčení o jakosti a hutní atest 

- průměry jednotlivých prutů 

- délky, ohyby a tvary prutů 

- dobrý stav povrchu výztuže 

Pokud dojde k neshodám takto kontrolované výztuže, nemůže dojít k zahájení armovacích prací, 

dokud tyto neshody nebudou napraveny. Před zahájením armovacích prací musí být 

zkontrolováno, zda je použité bednění těsné, bez vad a poškození, očištěno a ošetřeno 

odbedňovacím přípravkem. Všechny typy prutů, které byly tvarovány budou označeny štítky se 

shodným pojmenováním prvků jako v kladečských výkresech. Je nutné zkontrolovat také třídu a 

typ oceli. Vizuálně dojde také k ověření, jestli nebyly jednotlivé kusy mechanicky poškozeny, 

nebo zda nevykazují známky rzi. 

Jako betonářská ocel smí být použita pouze ta, která je v souladu s normami: 

 

- Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně: ČSN 10080 

- Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká: ČSN 42 0139 

 

Výsledky veškerých vstupních kontrol budou zapsány do stavebního deníku a podepsány 

kontrolérem jakosti. Přiloží se také podepsaný dodávkový list, na kterém bude zapsáno množství 

a typ použitého materiálu. 

 

9.7.4 Vstupní kontrola betonáže 

U dodávek betonové směsi je nutno dbát kromě kontroly a zápisu všech obecných požadavků, 

uvedených v odstavci 20.1, také na následující údaje: 
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- přesná specifikace a třída betonu   

- přesná doba zamísení betonu 

- doba transportu z betonárny na stavbu 

- maximální doba zpracovatelnosti čerstvého betonu 

- certifikát jakosti a doložení shody materiálu dle ČSN EN 206-1  

Dodávka betonové směsi bude kontrolována stavbyvedoucím a vedoucím betonářské čety. Jejich 

kontrola bude zaměřena především na složení a stav betonu. Kontrolují, zda odpovídá třída 

pevnosti v tlaku, v závislosti na probíhající etapu betonáže, tak aby nedošlo k záměně, nebo 

smíchání betonů s různými vlastnostmi. Těmi jsou mimo pevnost i odpovídající třída prostředí, 

zrnitost betonu a chemické složení obsahující typ cementu a výpis všech použitých přísad a 

plastifikátorů.  

Po kontrole všech příloh bude z každé dílčí dodávky odebrán vzorek betonové směsi, na kterém 

se provedou zkoušky konzistence čerstvé betonové směsi dle normy ČSN 12 750-2 (Zkoušení 

čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím). Podrobný popis provádění této zkoušky je uveden 

v kapitole č. 8: Kontrolní a zkušební plán. Z každého takto odzkoušeného vzorku bude zhotoven 

odlitek do pěti forem předepsaného rozměru 150x150mm, který bude sloužit pro provedení 

zkoušek pevnosti po 28 denním zrání betonu. Ty budou prováděny v nezávislé certifikované 

laboratoři. Půjde především o následující zkoušky:  

- zkouška pevnosti ztvrdlého betonu dle normy ČSN EN 12390-3  

- zkouška objemové hmotnosti ztvrdlého betonu dle normy ČSN EN 12390-7 

- zkouška průsaku zatvrdlého betonu tlakovou vodou dle normy ČSN EN 12390-8 

 

Součástí vstupní kontroly před odlitím betonové směsi do bednění musí být také přebírka 

pracoviště. V rámci ní dojde ke kontrole bednění a výztuže. Musí být zkontrolována kompletnost 

a stabilita bednění. Budou překontrolovány všechny zámky spojující bednění do jednoho celku a 

vnitřní strany bednění budou opatřeny odbedňovacím přípravkem. Bednění musí být dostatečně 

zajištěno podpěrami proti převrácení. Navzájem propojené dílce musí tvořit rovinu a v místě 

rohů musí být dodržen pravoúhlý systém.  
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Znovu bude zkontrolováno i správné rozmístění výztuže, její vzájemné provázání a dodržení 

distančních vzdáleností pro minimální krytí. Musí být také prověřeno, že výztuž nebyla při 

bednění poškozena, nebo zda nedošlo k jejímu zašpinění odbedňovacím přípravkem nebo jinou 

nežádoucí látkou. 

Předání pracoviště bude probíhat za přítomnosti vedoucích pracovních skupin provádějících 

bednění, vyztužování i betonáž, za přítomnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru stavby. 

Průběh kontroly správnosti provedených prací, bude zapsán do stavebního deníku. 

9.7.5 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly budou prověřovat dodržování stanovených postupů práce, jednak po 

stránce technologické a zároveň dodržování koordinace navazujících činností dle časového 

plánu. Tyto kontroly budou probíhat průběžně, napříč všem aktuálním technologickým etapám. 

Zápisy z těchto kontrol, tak budou monitorovat průběh všech stavebních činností na stavbě.   

9.7.6 Mezioperační kontrola bednění 

Mezioperační kontrolu bednění bude provádět odborník na systémové bednění, jenž bude 

vedoucí pracovní čety realizující tuto etapu. O průběhu těchto prací bude pravidelně informovat 

stavbyvedoucího, který zapíše výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí 

podpisem. 

Zmíněné kontroly budou zaměřeny na kontrolu:  

- souladu výstavby bednění s projektovou dokumentací (kladečským výkresem) 

- kvality použitého materiálu a veškerých součástí 

- prostorové tuhosti, těsnosti a stability, v závislosti na dodržování geometrických rozměrů 

(všesměrná rovinnost, pravoúhlost stěn) 

- distančních rozměrů mezi protilehlými stěnami a správnost rozmístění výplní pro tvorbu otvorů 

ve stavební konstrukci. 

- ošetření bednění odbedňovacím prostředkem 

- ochrany materiálu před negativními vlivy okolního prostředí 
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9.7.7 Mezioperační kontrola vyztužování 

Mezioperační kontrolu bednění bude provádět pověřený železář, jenž bude vedoucí pracovní 

čety realizující tuto etapu. O průběhu těchto prací bude pravidelně informovat stavbyvedoucího, 

který zapíše výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí podpisem. 

Kontrola bude zaměřena na kvalitu, třídu a požadované množství stavební ocele. Bude 

kontrolována povrchová úprava (kontrola znečištění a výskyt rzi), průměr, délka a tvar 

používané výztuže.  Dále bude probíhat kontrola správnosti uložení dle montážního výkresu 

statika.Bude ověřována kvalita použitých svárů a správné navázání jednotlivých prutů, 

smykových třmínků a kary sítě. Bude prováděna kontrola rozmístění a navázání distančních 

prvků pro minimální krytí výztuže a vyvázání výztuže v místech pro zhotovení prostupů.  

Veškeré rozměrové hodnoty musí být v souladu s projektovou dokumentací a uložení 

jednotlivých prutů se nesmí lišit o více jak 30 mm. Stejně tak musí být dodrženo minimální krytí 

výztuže, rovněž 30mm. Sváry v podélném směru prutů nesmějí být v odchylce větší než 30mm a 

při svařování v čelech konstrukce nesmí být odchylky větší než 5mm u oceli do tloušťky do 

40mm a odchylky větší než 10mm u oceli nad tloušťku prutů 40mm. 

 Obecně nesmí být nároky na použitou výztuž v rozporu s normami: 

- Provádění betonových konstrukcí - ČSN EN 13670-1 

- Svařitelná betonová ocel – Všeobecně - ČSN EN 10080 

- Svařitelná betonová ocel žebírková a hladká - ČSN 42 0139 

- Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje -  

ČSN EN ISO 17660-1 

- Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje - 

ČSN EN ISO 17660-2 

9.7.8 Mezioperační kontrola betonáže 

Mezioperační kontrolu bednění bude provádět hlavní betonář, jenž bude vedoucí pracovní čety 

realizující tuto etapu. O průběhu prací bude pravidelně informovat stavbyvedoucího, který zapíše 

výsledky kontrol do stavebního deníku a oba zápis stvrdí podpisem. 

Mezioperační kontrola bude zaměřena na: 



173 
 

- kontrolu správnosti ukládání čerstvého betonu do bednění 

- kontrolu dodržování časového plánu mezi dodávkami betonu 

- kontrolu správnosti provádění hutnění betonu 

- kontrolu správnosti provedení pracovních a dilatačních spár 

- kontrolu vlastností betonu zaměřenou na nežádoucí vysychání nebo zavodňování 

- kontrolu, zda nedochází k znehodnocování vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 

- kontrolu zajištění správného zrání betonu 

Je nutno při lití betonu průběžně kontrolovat jak bednění, tak i uložení výztuže v něm. Nesmí 

docházet k vybočení výztuže, nebo vyboulení bednění. Je nutno dbát také ne hlídání teploty, při 

níž betonáž probíhá, aby nedocházelo k vysychání nebo nadměrnému přehřívání betonové směsi 

při zrání. Stejně tak aby nedocházelo k betonování za teploty pod 5°C bez použití příslušných 

plastifikátorů a příměsí, které umožňují betonáž i za teplot blížících se k bodu mrazu. Musí 

docházet také ke kontrole dodržování technologických pauz, aby nedošlo k nežádoucím 

prodlevám mezi jednotlivými dodávkami betonu, které by mohly mít za následek špatné 

spolupůsobení jednotlivých vrstev a následná vznik nechtěných pracovních spár. Také musí být 

zajištěno zakrytí betonové konstrukce po dokončení betonáže, aby nedošlo k znehodnocení 

povrchu. Toto musí být kontrolováno do dosažení minimální pevnosti betonu, alespoň 8%. 

9.7.9 Výstupní kontroly 

Výstupní kontroly budou prověřovat správnost dokončení jednotlivých činností, z hlediska shody 

výstupních parametrů konstrukcí s projektovou dokumentací. Budou kontrolovat i dodržení 

časového plánu a množství použitého materiálu na vytvoření daného díla. Budou mít tedy 

charakter nejen kontrolní, ale budou sloužit i jako analýza pro další průběh výstavby, z hlediska 

dodržení termínů na celkové dokončení stavby. 

9.7.10 Výstupní kontrola výztuže 

Výstupní kontrolu bednění bude provádět pověřený železář, jenž bude vedoucí pracovní čety 

realizující tuto etapu spolu se stavbyvedoucím, který zapíše výsledky kontrol do stavebního 

deníku a oba zápis stvrdí podpisem. Při kontrole prvků s výraznou technologickou nebo 

statickou náročností bude na kontroly dohlížet i TDI. Všechny výstupní kontroly výztuže pro 

svislé konstrukce musí být provedeny dříve, než dojde k zaklopení protilehlého bednícího prvku. 
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V případě, že by došlo k zabednění výztuže před výstupní kontrolou, bude muset být bednění 

opět rozmontováno. 

Výstupní kontroly výztuže budou zaměřeny na: 

- dodržení rozmístění výztuže dle realizační PD 

- dodržení rozmístění distančních prvků 

- kontrola použitých profilů oceli 

- kontrola provázání a navaření jednotlivých ocelových prvků 

- kontrolu přesnosti vyvázání oceli v místech zhotovení otvorů 

- kontrola povrchu výztuže  

- kontrola mezních odchylek uložené výztuže od PD 

- kontrola poškození oceli 

 

V případě, že budou při výstupní kontrole zjištěny nedostatky, vady, či nedodělky. Není možno 

předat pracoviště dříve, než bude vše řádně opraveno. 

9.7.11 Výstupní kontrola bednění 

Výstupní kontrolu bednění bude provádět hlavní betonář, jenž bude vedoucí pracovní čety 

realizující tuto etapu, spolu se stavbyvedoucím,který zapíše výsledky kontrol do stavebního 

deníku a oba zápis stvrdí podpisem. Při kontrole prvků s výraznou technologickou nebo 

statickou náročností bude na kontroly dohlížet i TDI. 

Výstupní kontroly bednění budou zaměřeny na: 

- dodržení rozměrů bednění dle realizační PD 

- kontrolu rovinnosti, svislosti a pravoúhlosti bednění 

- kontrolu rovnoběžnosti stěnových prvků 

- kontrolu přesnosti umístění ucpávek pro zhotovení otvorů 

- kontrolu kotevních prvků a spojovacích dílců 



175 
 

- kontrolu jednotlivých dílců z hlediska poškození 

V případě, že budou při výstupní kontrole zjištěny nedostatky, vady, či nedodělky. Není možno 

předat pracoviště dříve, než bude vše řádně opraveno. 

9.7.12 Výstupní kontrola betonáže 

Výstupní kontrolu betonáže bude provádět odborník na systémové bednění, jenž bude vedoucí 

pracovní čety realizující tuto etapu, spolu se stavbyvedoucím,který zapíše výsledky kontrol do 

stavebního deníku a oba zápis stvrdí podpisem. Při kontrole prvků s výraznou technologickou 

nebo statickou náročností bude na kontroly dohlížet i TDI. 

Výstupní kontroly betonáže budou zaměřeny na: 

- soulad konstrukcí s realizační projektovou dokumentací 

- kontrolu dosažené pevnosti betonu 

- kontrolu geometrie konstrukcí a mezních odchylek 

- přesnost a počet zhotovených prostupů 

- všesměrnou rovinnost betonových ploch 

- vzhled pohledových ploch  

- kontrolu pracovních a dilatačních spár 

- kontrolu vzniku kaveren nebo prasklin 

- kontrolu hran rohů 

- kontrola obnažení výztuže 

 

Kontrola přesnosti zhotovení betonových konstrukcí musí být v souladu s následujícími 

normami: 

- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických 

betonových konstrukcí - ČSN 73 0210-2 

- Provádění betonových konstrukcí - ČSN EN 13670 
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Výstupní kontroly betonových konstrukcí musí být provedeny bezprostředně po odbednění. Dle 

výše uvedených norem, nesmí povrch betonových ploch vykazovat štěrková hnízda, kaverny 

nebo praskliny. Svislá rovinnost musí být v toleranci 2mm na 2m2 a zároveň musí být hladká bez 

výstupků, které by znehodnotili pohledovou část, nebo narušily kvalitu následně řešených 

povrchových úprav. To znamená, že v případě uvažování instalace omítek na betonovou plochu 

nesmí být zmíněné výstupky vyčnívat více než je polovina tloušťky nanášené omítky.  

 Povrch betonových konstrukcí také nesmí být znečištěn od zbytků odbedňovacího 

přípravků, nebo jiných látek, které by vedly k znehodnocení pohledového betonu, nebo měli 

negativní vliv na soudržnost s nátěry, omítkami, či jinými povrchovými úpravami. 

 Po zhotovení a vytvrzení betonu je nutné provést i kontrolu pevnosti dříve odlitých 

zkušebních kostek. Výsledky zkoušek pevnosti doloží zhotovitel při předávání díla. Zde je nutné 

zkontrolovat platnost uváděných údajů a ověřit, že byly testy provedeny akreditovanou 

zkušebnou. Mimo tyto zkoušky budou po dosažení 28 denní pevnosti provedeny nedestruktivní 

zkoušky pevnosti přímo na vybraných betonových prvcích. 

 

Zhotovené betonové konstrukce a jejich zkoušky musejí být v souladu s následujícími normami: 

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

- Provádění betonových konstrukcí - ČSN EN 13670 

V případě, že by se prokázaly neshody s projektovou dokumentací, nebo nevyšly pevnostní 

zkoušky, muselo by dojít k okamžitému zastavení stavby a prověření únosnosti statikem. 

Veškeré ostatní vady a nedodělky, které nemají vliv na bezpečný provoz konstrukce a další 

výstavby budou zapsány do stavebního deníku a odstraněny na vlastní náklady 

dodavatelskou firmou, která měla příslušnou etapu na starosti. 
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9.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Bezpečnost a ochrana zdraví je nedílnou součástí stavebního procesu. Její dodržování bude 

nadřazeno všem pracovním činnostem a úkonům. Každý pracovník a účastník výstavby ji bude 

nucen bez výjimky dodržovat a řídit se bezpečnostními pokyny a předpisy. V této souvislosti 

budou veškeré stavební práce vykonávány v souladu snařízením vlády 591/2006Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Dále je při realizaci stavby nutno dodržovat níže uvedené nařízení a zákony: 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. pro provádění práce ve výškách 

- zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

- zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

- zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Konkrétní řešení BOZP a plánu rizik, kterými se budou muset pracovníci řídit a se kterými 

budou muset být seznámeni, jsou specifikovány v kapitole č. 9.3 Plánrizik a BOZP 

k vybranýmtechnologickýmpředpisům. 

 

9.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při realizaci této technologické etapy nevzniknou žádné nebezpečné odpady, které by podléhaly 

speciálnímu opatřením pro jejich likvidaci. Postačí tedy využití přistavených kontejnerů pro 

tříděný odpad. Ty se budou pravidelně vyvážet do sběrných dvorů a třídíren odpadů.  
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10.1 OBECNÉ POŽADAVKYNA BEZPE ČNOST PŘIVÝSTAVB Ě 

Vstup na staveniště bude podmíněn proškolením každé osoby o BOZP. Bez tohoto školení 

nebude žádný pracovník na stavbu vpuštěn. Po proškolení podepíše každý pracovník souhlas 

s tím, že byl řádně proškolen a že se zavazuje dodržovat veškeré pracovní předpisy a že bude 

dodržovat bezpečnost práce. Po podepsání této listiny mu bude předána čipová karta opravňující 

ho ke vstupu na staveniště.  

Školení o BOZP seznámí všechny pracovníky s nástrahami a nebezpečími týkajícími se nejen 

jejich pracovní náplně ale i všemi ostatními nebezpečími, které se mohou na stavbě vyskytovat. 

Každý pracovník pohybující se na stavbě musí mít bezpodmínečně pracovní oděv, který se 

skládá z pevné, uzavřené pracovní obuvi, dlouhých pracovních kalhot, reflexní vesty a přilby. 

Nedodržení tohoto minima bude trestáno pokutou a při opakovaném provinění vykázáním ze 

stavby. Kontrolu dodržování BOZP bude provádět pověřený bezpečnostní technik investora. 

1) Základní povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen na stavbě zajistit následující body ovlivňující bezpečnost práce na 

staveništi a předcházející vzniku rizik: 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby určit možná rizika  

Zajistit potřebná opatření minimalizující tyto rizika a pravděpodobnost úrazu (vč. osvětlení 

stavby, instalace výstražného značení, světelných a akustických varovných signálů) 

Zajistit řádné proškolení pracovníků na BOZP a seznámit je s hrozícími riziky 

Předepsat a zajistit ochranné a bezpečnostní pomůcky  

Určit zodpovědné osoby pro kontrolu dodržování BOZP, nebezpečných materiálů a strojů na 

stavbě   

V případě úrazu zajistit pracovníkům odbornou lékařskou pomoc 

Vést evidenci pracovníků na stavbě a kontrolovat dodržování pracovní doby 

Po dobu výstavby zajistit požární ochranu  

Zajisti dostatečné pokrytí hygienických a sociálních potřeb pracovníků 

Zajistit koordinaci prací, nasazení strojů a pracovníků v bezpečné míře na pracovišti 
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Dle vývoje stavby, aktualizovat, nebo podnikat další kroky vedoucí k zajištění BOZP a 

předcházení vzniku dalších rizik 

 

2) Základní povinnosti zaměstnance 

Každý pracovník na stavbě musí akceptovat a dodržovat níže uvedené body vedoucí k ochraně 

vlastní i ochraně svého okolí. V této souvislosti je povinen: 

účastnit se školení BOZP a seznámit se s možnými riziky  

vyvarovat se užívání omamných a návykových látek (především alkoholu) 

užívat předepsaný pracovní oděv a bezpečnostní pomůcky 

dle proškolení a zdravého rozumu předcházet vzniku rizik a dbát na ochranu zdraví 

dodržovat předepsané pracovní a technologické postupy 

chránit majetek proti zneužití, poškozením, nebo krádeží 

odpovídat za provoz, poškození a ztrátu přiděleného pracovního prostředku, nebo škodu jím 

způsobenou 

spolupracovat s ostatními pracovníky a plnit pokyny nadřízených 

dodržovat pracovní dobu a zodpovědně využívat pracovní prostředky  

v případě nejasností nebo zjištění rozporu s vykonávanou prací, se informovat o správnosti 

dalšího postupu u nadřízených 

hlásit jakékoliv hrozící nebezpečí a vzniklý pracovní úraz 

při vzniku úrazu nebo škody se podílet na jeho odstranění a spolupracovat s příslušnými šetřícím 

i orgány 

při vyzvání se nechat ošetřit nebo podrobit zkoušce na omamné látky 

vyvarovat se jakémukoliv jinému nevhodnému chování související s bezpečností práce na 

staveništi a vznikem rizik 
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Dále mají zaměstnanci právo odmítnout vykonávání jakékoliv činnosti, která je v rozporu 

s právními předpisy, nebo by mohla mít za následek vznik rizik a narušení BOZP. 

 

3) Související předpisy 

Každý účastník pracovní činnosti na stavbě je povinen, řídit se a dodržovat následující právní 

předpisy, související prováděním práce a dodržováním BOZP: 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 

Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce 

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 

10.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI MONTÁŽI 

 

1) Zajištění bezpečnosti staveniště 

Ochrana staveniště je zabezpečena pomocí oplocení celého jejího obvodu z plného stavebního 

plotu, který sahá do výše 2m. Na jeho vnější straně budou umístěny zákazové a varovné plastové 

tabulky, které zakazují vstup nepovolaným osobám na staveniště a upozorňují na hrozící 

nebezpečí úrazu. Mezi tyto cedule patří např. i značka přikazující přejít na protější stranu 

vozovky apod. Tyto bezpečnostní cedulky jsou umístěny v pravidelných rozestupech cca po 

20m. Okolí staveniště je také osazeno dočasným dopravním značením, omezující rychlost v jeho 

blízkosti a upozorňující na výjezd a zvýšený pohyb těžké stavební techniky. Dále jsou zde 

umístěny značky upozorňující na práci na komunikaci, zákazy vjezdu a zákazy stání 

v nebezpečných zónách. Při nedodržení tohoto značení může dojít k odtažení vozidla nebo jeho 

poškození.   

Obdobné značení bude platit i pro zaměstnance pohybující na vnitrostaveništních komunikacích. 

Pro ty budou platit výstražné cedule a dopravní značení umístěné při vjezdu na stavbu a další 

umístěné v blízkosti nebezpečných strojů a elektrických rozvaděčů. Pro zajištění bezpečnosti 

budou také na kritických místech stavby a preventivně v místě buňkoviště umístěny cedule s 

krizovými telefonními čísli.  
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Pro zajištění bezpečného pohybu na staveništi budou vyznačeny koridory pro pohyb těžké 

stavební techniky, ve kterých bude při pohybu nutno dbát zvýšené obezřetnosti. Jedná se 

především o obratiště nákladních automobilů a skládky stavebního materiálu, u jehož vykládek 

hrozí zvýšené riziko úrazu.  

Dalšími prostředky zabezpečujícími pohyb na stavbě jsou dřevěné bariéry a zábradlí v místech, 

kde hrozí nebezpečí pádu z výšky, nebo sesunutí do hloubky. Ty budou umístěny po obvodu 

stavebních jam, vždy v dostatečné vzdálenosti od jejího okraje, aby nehrozil i jejich pád do 

výkopu.  

Bezpečný pohyb ve výškách bude zajištěn také prostřednictvím správně zhotoveného stavebního 

lešení, které bude obsahovat všechna potřebná zábradlí. Pro jeho bezpečný provoz musí být 

provedena kontrola, že jsou všechny části správně a pevně spojeny. Všechny podlážky musejí 

být rovněž kompletní a nesmí mezi nimi být žádné mezery, kterými by mohlo propadnout 

pracovní nářadí. Celé lešení musí být stabilní a zavětrované, s dodržením správného kotvení do 

ztužujících věnců realizovaného objektu. Během jeho výstavbě musí být vždy dodržováno 

správné jištění pomocí bezpečnostního úvazku s pádovou brzdou. 

Mimo tyto mechanické bezpečnostní pomůcky bude stavba disponovat také světelnými i 

akustickými signály, které buduspojenys prací jeřábů. Varovný signál se rozezní vždy při 

začátku zdvihu břemene. Špičky jeřábů budou navíc opatřeny červeným blikajícím světlem, 

z důvodů dostatečné viditelnosti pro leteckou dopravu. Na věži jeřábu budou navíc umístěny 

reflektory osvětlující celou plochu staveniště, které se z bezpečnostních důvodů rozsvítí vždy při 

snížené viditelnosti.  

2) Zajištění bezpečnosti na pracovišti 

Bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích bude zajištěna především řádným 

proškolením všech pracovníků, nejen o dodržování vlastní bezpečnosti, ale i o obecných 

pravidlech užívání strojů, bezpečnostních pomůcek a možném ohrožení svého okolí. Toto platí 

především pro pracovníky manipulujícími s těžkou technikou a brusnými nebo řeznými točivými 

stroji a pracovníci pohybující se ve výškách.  

 Všichni pracovníci používající rizikové pracovní nástroje, jsou povinni zajistit místo 

výkonu činnosti tak, aby ostatní pracovníci věděli o hrozícím nebezpečí. K tomuto účelu by měli 

použít ohraničení svého pracoviště výstražnou páskou, nebo určit osobu, která bude dohlížet na 

bezpečný průchod ostatních lidí v nebezpečném prostoru. Všichni zaměstnanci jsou povinni také 
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udržovat své pracoviště v čistotě, tak aby jim při práci nic nezavazelo a nehrozilo např. zvýšené 

riziko spojené se zakopnutím o odložený materiál.  

 Před započetím jednotlivých prací musejí také pracovníci prověřit správnou funkčnost 

svých pracovních strojů a pomůcek, včetně vázacích prostředků. Při zjištění jakýchkoliv závad 

nebo podezření na hrozící nebezpečí je pracovník povinen zajistit nápravu nebo upozornit o 

možném riziku svého nadřízeného, popřípadě bezpečnostního technika. 

 Pracovníci ovládající těžké pracovní stroje a řídící nákladní automobily jsou z hlediska 

bezpečnosti práce povinni používat světelné i akustické signály, je-li jimi pracovní stroj 

vybaven. V případě, že si řidič není jistý ve vedení dopravního prostředku, je povinen zajistit 

další osobu, která jej dle dohodnutých signálů bude navigovat. Při pohybu podél výkopů musí 

dbát dodržování odstupových vzdáleností, tak aby se nedostal do za hranici smykového hlínu 

zeminy a nedošlo k jeho sesunutí do jámy. Při pohybu po šikmých nebo nakloněných rovinách, 

na ně musí řidič najíždět takovým způsobem, aby nedošlo k překlopení vozidla nebo sesunutí 

materiálu z jeho korby. Obecně platí, že při pohybu směrem dolů po šikmé ploše by mělo 

vozidlo couvat a při opačném pohybu by mělo vyjíždět čelně nahoru.   

3) Osobní ochranné pomůcky 

 Pohyb všech osob na stavbě je podmíněn užíváním povinných pracovních pomůcek. 

Základní pracovní oděv se skládá z níže uvedených částí. Pracovník je povinen před nástupem na 

pracoviště provést kontrolu svého pracovního oděvu a v případě, že bude vykazovat vady, 

jakkoliv ovlivňující bezpečnost, musí zajistit jejich okamžité odstranění, nebo si obstarat nový 

nepoškozený pracovní oděv. Za nepřípustné vady se považuje především roztrhaný oděv, 

rozlepená podrážka bot, zašpiněné reflexní prvky oděvu, prasklá nebo jinak poškozená přilba 

apod. 

Pracovní obuv: 

Každý pracovník musí používat pevné pracovní boty s dostatečnou výškou, nejlépe zakrývající i 

kotníky. Je vyloučeno vstupovat na stavbu v otevřené obuvi nebo obuvi na podpatku. Je 

doporučeno používat obuv zhotovenou z kůže, nebo jinou bezpečnostní obuv podléhající 

požadavkům normy ČSN EN ISO 20345 - Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv. 
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Kalhoty: 

Pracovníci smějí používat pouze dlouhé pracovní kalhoty s pevné látky, které zakrývají 

končetiny po celé jejich délce. Je zakázáno používat krátké kalhoty. Veškeré oblečení musí být 

v souladu s normou ČSN EN 340 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky. Je doporučeno 

používat klasické monterky. 

Vrchní oděv: 

Horní část těla může být zakryta (stejně jako předchozí) pouze oděvem zakoupeným ve 

specializovaném obchodě s pracovními oděvy a pomůckami. Je doporučeno používat oblečení 

dle uvážení v dostatečné míře, tak aby nedošlo k podchlazení nebo přehřátí organizmu 

pracovníka. Zvolený oděv musí být odpovídající velikosti, tak aby neomezoval pracovníka 

v bezpečném pohybu, nebo nebyl příliš velký, což by zvyšovalo riziko zachycení oděvu o 

konstrukce, nebo do otočných částí strojů a mohlo mít za následek vážný úraz. 

Reflexní vesta: 

Každý pracovník je povinen nosit reflexní vestu žluté nebo oranžové barvy a to viditelně na 

vrchní části oděvu. Reflexní vesta může být nahrazena reflexním oblečením, které je v souladu 

s normou ČSN EN 471 - Výstražné oděvy s vysokou viditelností. 

Přilba:  

 Každý pracovníku mís mít na hlavě pracovní přilbu a to nejen při provádění pracovní 

činnosti, ale i při jakémkoliv jiném pohybu na stavbě. Je doporučeno používat přilbu se 

šestibodovým textilním uchycením. Tato přilba musí splňovat podmínky normy ČSN EN 397 – 

Průmyslové pracovní přilby 

Ostatní ochranné pomůcky: 

 Mimo výše uvedené bezpečnostní oděvy je každý pracovník povinen dbát své osobní 

bezpečnosti s ohledem na prováděnou činnost. Na základě toho je povinen být vybaven dalšími 

speciálními bezpečnostními pomůckami chránící jeho zdraví. Další nezbytné pracovní pomůcky 

jsou již uvedeny jen jako příklad tabulkově: 

 

 Pracovní rukavice  – všechny činnosti, u kterých hrozí poranění rukou 
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 Pracovní brýle  – práce s brusnými a řeznými nástroji  

 Svářečská kukla – svařování výztuží a jiných ocelových konstrukcí 

 Sluchátka (špunty) – práce se stroji s hlučností vyšší než 85 dB 

 Celotělový úvazek – při všech pracích ve výškách nad 1,5m 

 

Důležité kontakty spojené s BOZP v místě stavby: 

 Pro zajištění rychlé ochrany v případě nečekané události budou na stavbě umístěny 

cedule s těmito krizovými telefonními čísly: 

 

Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 

Hasiči       150 

Záchranná služba    155 

Policie České republiky    158 

Policie ČR - OOP Brno-Královo Pole 974 621 111 

Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno  545 538 538 

Plyn      545 211 809 

Voda      543 212 537 

Elektřina      840 111 222 

 

10.2.1 Nakládání s odpady 

Vzniklý staveništní odpad bude třízen do přistavených kontejnerů a následně odvážen do 

třídíren, kde dojde k jeho recyklaci. Toto bude zajišťovat specializovaná firma v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., - O odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcích 

předpisů. 
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 Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat třízení vzniklého odpadu na odpadní zeminu a 

kamení, kovy, dřevo, plast, sklo, směsný stavební odpad a jiný nebezpečný odpad. Tyto odpady 

se budou ukládat do příslušných kontejnerů umístěných na staveniště v místě skládky a zázemí 

pro pracovníky. Kontejnery budou umístěny a zajištěny tak, aby nemohlo dojít k úniku odpadu 

na plochu staveniště nebo dokonce mimo ni. Při skladování materiálu na skládce musí být vždy 

zajištěn bezpečný přístup k těmto kontejnerům, aby je bylo možno pravidelně vyvážet (nesmí 

tedy docházet k jejich zaskládání stavebním materiálem).  

Při převozu těchto odpadů budou kontejnery opatřeny krycími plachtami nebo sítěmi, aby 

nedošlo k znečištění veřejných ploch a komunikací jejich odletujícími částmi. Při zjištění 

jakéhokoliv úniku transportovaného odpadu je přepravce povinen tento odpad neprodleně 

odklidit a zajistit náhradu případných vzniklých škod. 

 

Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, byl vytvořen následující seznam 

předpokládaného vzniku odpadů: 

 

15 ODPADNÍ OBALY 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu např. prázdné tlakové 

nádoby 

 

17 STAVEBNÍ ODPADY  

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující  nebezpečné látky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové směsi  

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 06 04 Izolační materiály  

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
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10.3 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP 

 

Kontrolu provádění a dodržování BOZP na stavbě bude vykonávat pověřený bezpečnostní 

technik. Tento externí odborník, bude provádět pravidelné kontroly celé stavby a jednotlivých 

stavebních profesí. Mimo to bude upozorňovat na možná rizika a navrhovat bezpečnostní 

opatření zabraňující jejich vzniku a provádět školení pracovníků, před vstupem na stavbu, nebo 

průběžně v případě zjištěných nedostatků. Mezi další povinnosti bezpečnostního technika spadá 

zpracování, nebo kontrola vnitropodnikových směrnic a předpisů o bezpečnosti práce na 

jednotlivých pracovištích a s danými pracovními stroji, posuzování technologických postupů a 

předpisů ve smyslu souladu s dodržováním BOZP a prací s nebezpečnými látkami a stroji. 

V případě pracovního úrazu bude vést vyšetřování okolností jejich vzniku a zajištění návrhu 

prevence. 

 

10.4 RIZIKA VZNIKU ÚRAZU A ZP ŮSOBY JEJICH PŘEDCHÁZENÍ 

 

Rizika spojená s vybranými technologickými etapami jsou vyhodnocena dle standard 

Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP). V souladu s jeho výzkumem došlo ke stanovení 

rizik, určení jejich hodnoty a uvedení prevence, díky níž dojde k minimalizaci vzniku úrazu nebo 

poškození majetku. Při tvorbě přílohy těchto rizik byl použit základní vzorec pro zjištění míry 

rizika, který je složen z následujících hodnot a stupňů ohrožení: 

Pravděpodobnost ohrožení: P 

Nepravděpodobná 

Nahodilá 

Pravděpodobná 

Velmi pravděpodobná 

Trvalá 

„P“ udává, dle dané stupnice, jaká je pravděpodobnost, že může nastat pracovní úraz nebo 

poškození majetku, pokud se nebudou dodržovat předepsané zásady, eliminující vznik ohrožení. 
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Možné následky ohrožení: N 

Poranění bez pracovní neschopnosti 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 

Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 

Závažný pracovní úraz s trvalými následky 

Smrtelný úraz 

„N“ udává, jaké následky je možné předpokládat, v případě že se nebude dodržovat BOZP a plán 

rizik. Znamená to, že u dané činnosti může dojít v lepším případě k lehkému poranění, v horším 

případě u některých činností, k trvalým následkům nebo i smrti pracovníka. Takto vyhotovená 

tabulka rizik je nedílnou součástí školení pracovníků na BOZP a všichni účastníci stavby jsou 

pak povinni dodržovat správné zásady k předcházení vzniku těchto rizik. 

 

Celková hodnota možného rizika („H“) se určí, přiřazením příslušné hodnoty z níže uvedené 

tabulky k míře rizika („R“), které je dáno následujícím vztahem. 

R  =  P * N 

Tabulka č. 8 Hodnocení rizik 

1
2
3
4
5

nízká nápravné 

Hodnocení (H)

nápravné 
naprosto nežádoucí vysoká bezpečnostní

Míra rizika (R) Typ opat ření
akceptovatelná velmi nízká žádné
přijatelná

nepřijatelná velmi vysoká zastavení činnosti

1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25

nežádoucí střední

 

 

Dle této tabulky byla vyhodnocena níže uvedená rizika a navržena doporučení pro 
minimalizaci jejich vzniku. Pro vybrané pracovní procesy: 

 

 

A) Plán rizik pro pažení výkopů 
 

B) Plán rizik pro provedení ŽB nosné konstrukce 
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A) Plán rizik pro pažení výkopů 

Činnost
Možná rizika při zhotovení 

pažení výkopu
P N

Míra 
rizika - R

H
Bezpečnostní opatření

Používání přístrojů s 
laserovými zaměřovači

zasažení zraku laserovým 
paprskem

1 3 3 1
při měření laserovými pomůckami cílit paprskem mimo možnou oblast očí osob v jeho směru, zákaz 
sledování laserového paprsku v ose jeho směru

pád při přenášení pomůcek, pád 
geodeta při couvání s latí

1 2 2 1
dbát na opatrnost při přenášení pomůcek, zohlednit úchopové možnosti pomůcek a nepřeceňovat své 
síly, obezřetnost při couvání, ohrazení a zakrytí otvorů

střet pracovníka s dopravním 
prostředkem

1 2 2 1
na místech s provozem vozidel používat výstražná světelná i akustická znamení

sesuv výkopové stěny a zavalení 
pracovníka

3 5 15 3
dodržení technologického předpisu pro pažení a konrola stavu výdřev, před zapažením nezatěžovat 
zeminu ve smykovém klínu, provádění výkopu ve více lidech

pád pracovníka do výkopu 3 4 12 3
ohraničení a označení výkopu bezpečnostními páskami, přechodové lávky osadit 1,5m vysokým 
zábradlím, dostatečné osvětlení při snížené viditelnosti
skladování provádět mimo smykový klín, min.0,5m od hrany; zajistit stabilitu stěn výkopu v souldu s PD 
na základě výpočtu
zabezpečení nebezpečných jamdostatešně únosnými poklopy, zajištění poklopu proti horizontálnímu 
posunutí, nebo opatřit zábradlím
zajistit jednotlivé části pažení výkopu tak, aby při jejím uvolnění nemohlo dojít k zasažení pracovníka

zasažení očí injektážní hmotou, 
nebo vyvrtanou zeminou

3 4 12 3
nerozpojovat rozvody injektážní hmotu pod tlakem, dodržení TP, nevstupovat do nebezpečné oblasti 
vývrtu

zlomení vrtné kolony a zasažení 
obsluhy stroje jejimi částmi

1 3 3 1
dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru

převržení vrtné soupravy a 
poškození části stavby nebo zdraví 
pracovníků

1 2 2 1
dodržení TP, stanovení manipulačního prostoru

poranění při montáži/demontáži 
vrtných tyčí

3 3 9 2
dodržení TP, opatrná manipulace s vrtnými tyčemi, dodržovat správné skladování tyčí na pracovišti

poranění, pád při manipulaci s 
kotvami nebo přidruženými 
zařízeními a konstrukcemi

2 2 4 1
dodržení TP, opatrná manipulace s tyčemi, dodržování pořádku na pracovišti

pohyb pracovníků na 
stavbě

Zhotovení výkopů a 
vývrtů 

pád materiálu uložneného blísko 
hrany stavební jámy do výkopu

3 3 9 2

Zhotovení zemních 
kotev
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Činnost
Možná rizika při zhotovení 

pažení výkopu
P N

Míra 
rizika - R

H
Bezpečnostní opatření

pád beranidla nebo způsobení škod 
při jeho manipulaci

2 5 10 2
Řádné uložení a podložení beranidla a jeho součástí, stanovení a vytýčení manipulačního prostoru, ověřit 
dostatečnou únosnost podloží terénu, dodržení vyznačené nosnosti, použití adekvátních vázacích 
prostředků

Únik pohonných hmot při nehodě 
nebo vadě materiálu

2 4 8 2
Řádné uložení agregátu, hadic a beranidla. Pravidelné kontroly uzávěrů nádrží a hadic beranidla včetně 
spojů hadic a vany pod agregátem. 

Pád obsluhy z pracovního stroje 1 2 2 1
Dbát opatrnosti při nastupování/vystupování do vozidla a brát ohled na povětrnostní vlivy (námraza, 
mokro)

Pád beranidla při jeho 
montáži/demontáži na pracovní 
stroj (jeřáb)

2 5 10 2
Respektování postupu zavěšení a odvěšení beranidla dle návodu výrobce. Používání řádných vázacích 
prostředků s dostatečnou únosností. Vázání a odvazování může provádět pouze zaměstnanec s 
kvalifikací vazač. Používání vazaček nebo konopných lan k retifikaci a ustálení či nastražení beranidla 

3
Nepřetěžováat vozidla a jeřáby, zajistit řádné uchycení, uložení a skladování v určeném označeném 
prostoru, ukládat  materiál nejvýše do výšky 4m, zajištění proti pádu či sesunutí skladovaných zápor, 
ověřit únosnost podloží, obeznámit obsluhu stroje s dopravně provozním řádem stavby. Používat 
Používat  nepoškozené, řádně označené, evidované vázací prostředky a provádět jejich kontrolu, 
navazování smí provádět pouze pracovník s profesí vazač, zákaz provádění manipulaci břemene s 
šikmým tahem, zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem, dodržování bezpečného 

Nečekaný projev vad materiálu při 
skladbě výdřev

3 4 12 3
Soustředěnost zaměstnance, seznámení s nebezpečím, stálá kontrola materiálů při montáži, dodržení 
bezpečného prostoru při manipulaci s materiálem

Přetížení nebo poškození strojů 
vlivem zaseknutí zápory při 
beranění/vytyhování v zámku

2 4 8 2
Udržovat čelisti i zámek beranidla v čistotě, nepřetěžaavat beranidlo, dodržovat postupy dle  RPD a 
návodu výrobce. Čištění zámků a chlazení pomocí kropení provádět pouze u vypnutého stroje.

Poškození podpůrných konstrukcí 
a převázek ve sváru a jejich pád na 
pracovní plochu

3 4 12 3
Kontrola stavu opakovaně používaných konstrukcí. Řádná kontrola provedení svárů. V případě zvedání 
svařenců a zápor, umístit vazací prostředky vždy pod svár a zajistit jeho posun nad svár (například 
vypodložení měkkým dřevem). Přísně dodržovat bezpečný prostor a pokyny vedoucího 

Obecné zranění zaměstnanců při 
montáži záporového pažení

3 3 9 2
dodržovat vymezený manipulační prostor - vyloučení práce, pohybu a zdržování se zaměstnanců v 
prostoru možného pádu břemene zajištění stálého dozoru. Řídit se pokyny vedoucího pracovníka. 
Přerušit práce při zhoršení počasí na nebezpečnou mez.

Práce v místě uložení 
inženýrských sítí

poškozen, nebo narušení vedení 
inženýrských sítí

3 5 15 3
vyhledání a označení inženýrských sítí provozovatelem, dodržování ochranných pásem, seznámení 
zaměstnanců, technolog.postup - mechanizace

Beranění zápor
Pád částí záporového pažení při 
jejich dopravě, skladování a 
montáži

3 4 12
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B) Plán rizik pro provedení ŽB nosné konstrukce: 

Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

poranění o konce ocelových prutů 
při montáži a manipulaci

2 3 6 2
dodržení TP, opatrná manipulace s prvky armovýztuže opatrnost při přenášení a manipulaci, 
nepřetěžovat zaměstnance,  zohlednit úchopové možnosti

popálení při svařování 2 3 6 2 dodržení pracovního postupu při svařování a používat předepsané OOPP

pád prutů nebo nářadí při 
vyvazování výztuže

2 5 10 2
dodržení TP, zakrytí otvorů podchozích konstrukcí

zakopnutí o materiál, zaklínění, 
nebo pád osoby a naražení po 
dopadu

2 2 4 1
řádné uspořádání, rozmístění zařízení a skladování materiálu, pořádek na pracovišti, včasné odklízení a 
odstraňování odpadu, udržování volných manipulačních i obslužných průchodů

poranění o trčící výztuž při pádu 3 5 15 3 omezení prací nad vyčnívající výztuží, zakrytí ostrých konců gumovými bezpečnostními krytkami

zakopnutí očásti bednění, zhození 
opřeného dílu bednění, nebo části 
konstrukce bednění

2 4 8 2

zajištění bezpečného průchodu podél stavěného bednění, dodržování pořádeku na pracovišti, dbát na 
bezpečnou manipulaci při kompletaci bednění, vyloučit pohyb zaměstnanců v prostoru možného pádu 
prvku bednění, provádět odborně kompletaci bednění dle TP, nepoužívat poškozené a nevhodné díly 
bednění

pád zaměstnance z bednící 
konstrukce

2 5 10 2
při práci ve výškách správně použít bezpečnostní úvazky

přiskřípnutí končetiny mezi dílce 
bednění

1 3 3 1
odborná kompletace bednění, nepoužívat poškozené a nevhodné díly bednění

uklouznutí a pád zaměstnance do 
čerstvé betonové směsy

1 4 4 1
dodržení PP, instalace zábradlí na okrajích konstrukcí, omezení pohybu zaměstnanců v místech možného 
pádu do betonu

rozpojení transportního potrubí 
betonu

2 3 6 2
dodržení PP, omezení pohybu zaměstnanců v místech transportního potrubí, použití nepoškozeného 
transportního zařízení

zasažení očí betonovou směsí 2 3 6 2
nerozpojovánt hadice a části transportního zařízení pod tlakem; dodržovat předepsanou konzistenci 
směsi a maximální frakci kameniva; udžovat zařízení v čistotěa dodžovat návod k užívání a údržbě

montáž bednění

betonáž

armování a práce s ocelí
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Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

pád části bednění 2 5 10 2
zajistit dostatečný manipulační prostor a vyloučit pohyb pracovníků v prostoru možného pádu prvků 
bednění

pád zapřeného zaměstnance při 
náhlém uvolnění páčidla

2 4 8 2
dodržení PP při odbedňování 

zakopnutí o položené části bednění 1 1 1 1
zajištění bezpečných cest pro chůzi a jejich pravidelný úklid

převrácení míchačky 1 3 3 1
stavět míchačku jen na pevné a zhutněné podklady, nepřeplňovat buben míchačky a plynule vysipávat 
zamíšenou směs

úraz po kontaktu končetiny 
pracovníka s rotujícím bubnem 
míchačky

3 2 6 2
zákaz jakéhokoliv čištění a strkání předmětů a pracovních pomůcek do bubnu při chodu míchačky 

zachycení oděvu nebo končetiny a 
vtažení řemenem míchačky

3 2 6 2
zajisti správné nasazení ochranných krytů a nedemontovat je

zasažení pracovníka elektrickým 
proudem

2 3 6 2
nezasahovat do bapájení míchačky ani jeho izolace a dávat pozor na jejich skřípnutí nebo narušení při 
přesunu míchačky. Nelít vodu mimo buben míchačky.

pohyb osob ve výškách pád pracovníka do hloubky 2 3 6 2
zajištění bezpečného stavu pochůzích konstrukcí pomocí zábradlí a při pohybu na nich užívat OOPP 
(bezpečnostní úvatzky)

pád osob z výšky 
práce a pohyb v blízkosti volných a 
nezajištěných okrajů stavby

3 4 12 3
Mechanické zajištění volných okrajů pomocí zábradlí a proškolení pracovníků o správném jištění 
pomocí úvazku s pádovou brzdou,                                                                                                                         
zakrytí otvorů větších než 25x25 cm a zajištění dostatečné únosnost krytů a  poklopu

používání 
bezpečnostních postrojů

pád při špatné manipulaci s 
bezpečnostním úvazkem

2 4 8 2
správné použití, dodržování návodu k použití OOPP, zajištění jejich pravidelné kontroly a zkoušek, 
vhodné a spolehlivé místo kotvení dle TP, seřízení délky lana zachycovače s pádovou brzdou, po pádu 
zajistit urychlené vyproštění pracovníka a poskytnutí lékařského ošetření

odbedňování

míchačky stavební
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Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

manipulace s břemeny a 
nářadím

pád břemene nebo nářadí 2 3 6 2

bezpečné ukládání břemene mimo okraj, zajistit proti pádu (sklouznutí, nebo shození větrem), zajištění 
volných okrajů zábrdlím nebo bariérou, pokud je to možné zajistit vyloučení práce nad sebou, vymezení 
a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve 
výškách

podklouznutí a pád žebříku, nebo 
plošiny

2 3 6 2

zajistit rovný a pevný podklad, popř. zajištění podpěrami, nepřetěžovat, nevyvíjet boční tlaky na 
vrcholu, nevychylovat těžiště těla, nepojíždět s vysunutým košem plošiny, nezvedat a nevysunovat osoby 
ani materiál, nepoužívat žebřík při rychlosti větru nad 38 km/hod, zajištění žebříku  v pracovní poloze 
proti nežádoucímu pohybu

pád osoby ze žebříku nebo plošiny 2 3 6 2
správný výstup a sestup, vždy držet alespoň jednou rukou, bočně se nevyklánět se s koše plošiny, dle 
potřeby se zajišťovat na konci žebříku i na plošině předepsanými OOPP

přiražení končetin mezi vozík a 
konstrukci

2 2 4 1
dodržovat odstupovou vzdálenost od pracující plošiny a při jejím přemísťování přizpůsobit rychlost 
pojezdu oklonímu prostředí

zásah elektrickým proudem 
proudem

1 4 4 1
nezdvihat ani nepoužívat žebřík a plošinu v blízkosti el. vedení; dodržovat odstupovou vzdálenost od 
vedení a v případě nutnosti bezprostředního přiblížení k el. rozvodům zajistit jejich odstavení.

zakopnutí o pohozené díly 3 2 6 2 udržovat pořádek na pracovišti a pochůzný prostor

naražení končetin nebo jiný úraz 
při montáži lešení

3 2 6 2
při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, zajistit kompletaci prostřednictvím 
způsobilého pracovníka (řádně proškoleného a bez závratí)

pád dílu lešení na pracovníka 2 5 10 2
při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, opatřit pochůzné plochy okopovými 
lištami

zborcení, nebo ztráta stability 
konstrukce lešení

2 5 10 2
při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, stavět lešení na pevném a dostatečně 
zhutnělém podkladu, dodržovat zásady správného kotvení a zavětrování lešení

pád pracovníka z lešení 2 5 10 2 zajisti instalaci zábradlí a užívání OOPP (bezpečnostní úvazek)

převrácení vozíku 2 4 8 2
nepřevážet zvednutý náklad, dodržovat max. provozní rychlost a přizpůsobit pojezd podmínkám na 
staveništi

pád části nákladu z vydlí vozíku 2 4 8 2
zajistit řádné zabalení, uvázání a ukotvení nákladu před transtportem

převrácení nákladu na šikmých 
plochách

2 4 8 2
na nakloněné plochy najíždět couváním při pohybu směrem dolů a čelně při pohybu směrem nahorů, u 
nepřehledných míst zajistit signalizaci jiným pracovníkem za předopokladu dodržvání předem 
dohodnutých signálů

srážka vozíku se zaměstnancem 2 5 10 2
zajistit oddělení pochůzných a pojezdových ploch a určit místa jejich křížení a seznámit s nimi všechny 
pracovníky

pád zaměstnance z vozíku 2 4 8 2
obezřetnost při nastupování a vystupování, zákaz převážení dalších osob pokud k tomu vozík není 
uzpůsoben

práce ze žebříků 
přenosných a pojízdných 
plošin

stavba a práce na lešení

vysokozdvižné vozíky
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Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

kolize s jiným vozidlem 2 2 4 1
dodržovat pravidla silničního provozu i na plochách stavby a požívát výstražné zvukové signály při 
couvání

náraz vozidla na překážku, nebo 
sjetí mimo vozovku a převrácení 
vozidla

2 3 6 2
přizpůsobit jízdu podmínkám a stavu staveniště, v případě zhoršené dopravní situace zajistit navigaci 
pomocí dalších osob

snížení pozornosti a mikrospánek2 3 6 2
dodržovat bezpečnostní přestávky a nepřekračovat pracovní dobu více než je povoleno, vylučit činnost 
pracovníků užívajících silných tlumících léků při práci

ohrožení osob při couvání a 
otáčení

2 3 6 2
respektování příslušného dopravního značení, zastavení vozidla ihned, jakmile řidič ztratí navádějící 
osobu z dohledu, seznámení řidiče s dopravně provozním řádem pro vnitrozávodní dopravu, přibrání 
potřebného počtu způsobilých osob

samovolný pohyb nezajištěného 
vozidla

2 2 4 1
zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti, nebo jejich kombinaci

pád řidiče z vozidla nebo pád 
pracovníka pod kola stroje

2 3 6 2

čištění stupaček, nášlapných ploch, očištění obuvi před nastupováním, dodržování zákazu seskakování z 
kabiny a z korby, zákaz šplhání po vozidle, užívání vhodné bezpečnostní pracovní obuvi, přidržování se 
madel a jiných úchytných prvků při vystupování a sestupování, přeprava osob jen na místech k tomu 
určených a za stanovených podmínek dle typu vozidla

pád domíchávače do výkopu 2 4 8 2
nezatěžovat vozidlem okraj výkopu v místě smykového klínu; vzdálenost vozidla od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny, nutno vyznačit bezpečnostní 
hranici dle výpočtů

ztráta stability domíchávače 2 4 8 2
postavení na rovných a zhutnělých plochách, dodržování sklonů pojezdové a pracovní roviny, pojíždění 
na svahu max. do 10°; vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod.; přizpůsobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi

přitlačení osoby domíchávačem 2 4 8 2
používání zvukového znamení při couvání; při snížené viditelnosti nebo nepřehledné situaci zajistit 
navigaci pomocí další osoby; zamezení zvýšeného pohybu osob v okolí pohybu stroje

zasažení osoby žlabem, nebo 
zachycení žlabu o překážku

2 3 6 2

stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu, zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavný žlab se sklopí a zajistí 
kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému blatníku zajistí se kolíkem, zdvižené tak, aby 
nezakrývaly obrysové a brzdové světla, klika zdvihacího mechanismu se zajistí v horní poloze; zajistit 
volné části vozidla proti samovolnému pohybu;

poškození domíchávače 2 2 4 1
při obsluze nástavby ze zadního panelu vždy zastavovat motor podvozku; při plnění nádrže vodou nádrž 
nejdříve odvzdušnit a pak víko úplně uvolnit a otevřít; zajistit pravidelné čistění vozidla, nepřetěžovat 
buben a plnit jej jen směsí vhodné konzistence

vstup osoby do bubnu 1 4 4 1
při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem další osoby, která má pod kontrolou ovládací prvky v zadní 
ovládací skříni, kabina musí být zavřená a nesmí v ní být žádná osoba;

vnitrostaveništní pohyb 
vozidel

manipulace 
autodomíchávačů 
betonové směsy
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Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

zachycení končetiny pohybujícími 
se částmi

2 2 4 1
ochrana nebezpečných míst řetězového pohonu krytem; při nutných činnostech v blízkosti nechráněných 
částí, např. seřizování provádět dle návodu k používání; dodržování zakázaných činností např. čistění za 
chodu;

zranění ruky při manipulaci s 
výsypnými žlaby

3 2 6 2
při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou směsí používat ochranné rukavice; udržovat 
úchopovýé části žlabů v řádném stavu;

znehodnocení betonu 2 3 6 2

před vyprazdňováním přepravníku provést vizuální kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu 
její kvality; dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu betonové směsi z výšky pro ukládání betonové 
směsi do bednění apod.,; míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné konzistence

přetržení vazacího materiálu 4 5 20 4
používat jen nepoškozené vázací prostředky, používat lze pouze řádně označené (evidované) vazací 
nástroje a dodržovat kontroly vázacích prostředků

nevhodné uvázání břemene 3 5 15 3 vazací práce smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilý vazač

manipulace s břemenem 
neoprávněnou osobou 

2 4 8 2

uvázání a odvázání břemene provádí pouze vazač, pomáhá-li mu osoba bez vazačského průkazu, je 
vazač povinen její práci zkontrolovat a přebírá za pomocníka plnou zodpovědnost, vazač stanoví 
ohrožený prostor, ve kterém se nesmí zdržovat osoby, za případné setrvání osob v tomto prostoru je plně 
zodpovědný

poranění osob při manipulaci se 
zavěšeným břemenem

2 5 10 2
manipulovat a usměrňovat zavěšené břemeno smí pouze vazač a k usměrnění musí používat vhodné 
pomůcky (tyč, lano, ....)

zřícení plošiny výtahu 2 5 10 2
dodržovat veškeré revize, kontroly, údržbu a  provozní řád, nutno nepřetěžovat stroj a při transportu 
materiálu jej rovnoměrně rozložit na zvedanou plochu

zachycení osoby zdvihacím 
mechanizmem výtahu

2 5 10 2
zajištění ochraných krytů, proškolení pracovníků s ovládáním výtahu, opatření prostor výtahu varovnými 
cedulemi

pád jeřábu 2 5 10 2
zajisti prohlídky, revize, zkoušky, dokumentaci, únosnost terénu, brát ohled na klimatické podmínky, 
dodržovat maximální nosnost,  dodržovat vazací postupy a kontrolovat vazací pomůcky 

zranění osob při manipulaci s 
břemenem

3 5 15 3
zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem, mimo manipulační prostor

pád břemene 2 5 10 2
zákaz zdržovat se v prostoru pod přesouvaným břemenem, zajištění jeho navázání příslušným vazačem

zasažení elektrickým proudem 2 5 10 2
signalizace nebezpečného napětí, vypnutí el.rozvodu, přerušení práce při bouřce, dodržovat pravidelné 
revize, kontroly, údržbu a provozní řád

manipulace 
autodomíchávačů 
betonové směsy

vázací prostředky

navazování břemene

stavební výtahy

jeřábová doprava a 
elektrické vrátky 
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Činnost
Možná rizika pro 

provedení nosné ŽB 
konstrukce

P N
Míra 

rizika - R
H

Bezpečnostní opatření

úraz vlivem špatné manipulace s 
nářadím

3 2 6 2
používat nářadí jen pro účely určené výrobcem

poškození konstrukcí chybnou 
manipulací s nářadím

3 3 9 2
dodržovat pracovní postup a před započetím prací zkontrolovat stav konstrukce i pracovního nástroje

pád nářadí z rukou pracovníka 3 2 6 2 řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, udržovat suché a čisté nářadí

zachycení oděvu nebo vlasů na 
otočné části nářadí

3 2 6 2
nepoužívat volný oděv a v případě dlouhých vlasů je mít svázané a skryté pod přilbou nebo pracovním 
oděvem

zásah elektrickým proudem 
proudem

3 4 12 3
zajistit pravidelné prohlídky,revize, zkoušky a školení zaměstnanců, používat vhodné OOPP

zranění odlétajícími částicemi 
konstrukce

3 3 9 2
zajistit používání OOPP a omezit pohyb v místech kde se dá takovéto zranění očekávat

poranění obličeje šponou 3 4 12 3 dodržovat používání OOPP

oskočení pily od řezaného dřeva 3 4 12 3 dbát na zvýšenou obezřetnost, používat pouze pily s funkční brzdou motoru

poranění jiného zaměstnance 
řezným nástrojem

2 3 6 2
dbát zvýšené obezřetnosti při manipulaci s těmito nástroji a vymezit plochu se zákazem vstupu kolem 
pracoviště s těmito nástroji

přehřátí a dehydratace organizmu2 2 4 1
zajistit dostatečný pitný režim pracovníků, použít krycí zástěny proti přímému slunci a při extrémních 
vedrech zajistit polední pauzy

zánět spojivek vlivem 
dlouhodobého nadměrného 
oslňování

1 2 2 1
použití stínidel v podobě natažených plachet nad pracovištěm a pokud to nebude možné zajistit 
dodržování pracovních pauz

zátěž chladem
prochladnutí zaměstnance při práci 
venku 

2 2 4 1
zajistit vyhřívání socíálního zařízení staveniště, popřípadě při nutnosti práce v nevyhřívaných 
uzavřených prostorech stavby zajistit přímotopy

snížení viditelnosti 
nehoda nebo úraz vlivem snížené 
viditelnosti na pracovišti

1 1 1 1
zajištění dostatečného osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť

zátěž teplem

elektrické ruční nářadí

ruční řetězová motorová 
pila
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11.1 OBECNÉ INFORMACE O ŘEŠENÉM OBJEKTU 

Řešená část stavebního objektu, pro návrh polo-stabilního hasicího zařízení je umístěna 

v prvním podzemním podlaží polyfunkčního domu. Toto podlaží slouží primárně jako 

technické zázemí pro celou stavbu a jako parkovací prostory. Mimo tento hlavní účel jsou zde 

umístěny i sklepní kóje, schodiště a výtahové šachty. Celý prostor podzemního podlaží je 

otevřený v místě vjezdu a není tedy vytápěný.  Plocha podlaží zaujímá celkem cca 2900m2, 

z toho čistý prostor pro garážové stání je 2000m2. Technické místnosti a sklepy mimo 

garážová stání jsou uvažovány jako samostatný požární úsek. Vzhledem k povaze stavby, je 

nejen půdorys, ale i strop daného podlaží velmi členitý a tvoří tak několik výškových úrovní. 

Výškový profil se pohybuje v rozmezí od 2630mm do 3630mm. Na této členitosti se také 

značně podepisuje rozmístění podpěrných železobetonových sloupů s vystouplými hlavami, 

které tvoří roznášecí plochu pro vyšší patra. 

 

11.2 POPIS HASICÍHO ZA ŘÍZENÍ 

Polostabilní hasicí zařízení je systém požární ochrany spočívající v detekci a hašení požáru 

v bezprostřední době po jeho vypuknutí. Jeho primární funkce je udržet požár pod kontrolou 

do takové míry, aby bylo možné jej uhasit jinými hasicími prostředky požárního záchranného 

sboru. Neslouží tedy jako náhrada za ostatní protipožární zařízení, s jejichž kombinací tvoří 

celek protipožární ochrany. Mezi jeho významné součásti patří napojení na systém 

elektronické požární ochrany (EPS), který přenáší pomocí signálu zprávu do řídícího centra 

s trvalou obsluhou. Odsud je následně zadán pokyn pro výjezd hasičů. Pro možnost návrhu 

PHZ je nutno, aby jejich příjezd od doby nahlášení požáru netrval déle než 10min. 

Jako hasicí medium, slouží čistá požární voda, která je po příjezdu hasicí jednotky dodávána 

prostřednictvím mobilního čerpadla, skrze přípojku umístěnou na obvodové stěně, do 

potrubního systému uvnitř budovy. Ta putuje potrubím, až k epicentru požáru, který začne 

zkrápět pomocí sprinklerových hlavic. 
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10.1 ZATŘÍZENÍ JIŠT ĚNÉHO PROSTORU 
 

Návrh zatřízení řešeného požárního prostoru, spadá dle normy ČSN 70 0810 - Požární 

bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí do kategorie 

s následujícími hodnotami. 

Podzemní garáže: 

Požární zatřídění:  nevýrobní objekt 

 Systém:   polostabilní - suchý 

 Typ hlavice:   Spraysprinkler stojatý (SSU) 

 Povrchová úprava:  bronz 

 Citlivost pojistky RTI: standard 

 Otevírací teplota:  68°C 

Intenzita na hlavici:  5 l/min/m2 

 Min. tlak na hlavici:  2 bar 

 Max. plocha na hlavici: 12 m² 

 Kalkulovaná plocha:  100 m2 

 Provozní doba:  30 minut 

 

10.2 ROZSAH JIŠTĚNÍ A ROZMÍST ĚNÍ SPRINKLER Ů 

Jištěny budou všechny prostory garážového stání v 1. PP. Pro tento požární úsek bylo 

navrženo stropní jištění v podobě suché polostabilní soustavy, která vychází z norem:  

 

ČSN EN 12 845 – SHZ - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
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Dle těchto předpisů byly učiněny veškeré návrhy na rozmístění Sprinklerových hlavic 

stropního jištění, jejich počty na paprscích, výpočty potřebných dimenzí potrubí i výpočty 

tlakových ztrát, pro ověření návrhu v závislosti na tlaku testovací hlavice. Veškeré potřebné 

výpočty jsou uvedeny níže v kapitole 13. Technický návrh systému. Následně byl zhotoven i 

výkres PHZ, řešící jak horizontální, tak i vertikální rozmístění Sprinklerových hlavic, pro 

daný objekt. Tento výkres tvoří spolu s ověřovacím výpočtem v programu Sprink-CAD 

samostatnou přílohu. 

 

11.3 POUŽITÝ MATERIÁL 

 

Veškeré použité materiály a komponenty na sestavení PHZ musí být v souladu s certifikací 

PAVUS, nebo TAZUS, které posuzují reakci stavebních výrobků na oheň a další požárně 

technické vlastnosti. 

 

11.3.1 Potrubí 

Protože je suchý sprinklerový systém náchylný na kondenzaci vody uvnitř potrubí, která má 

s přísunem vzduchu silné korozní účinky. Je nutno pro sestavení PHZ použít bezešvé 

pozinkované potrubí. Navržené potrubí je v rozmezí dimenzí DN25 až DN150, spojované 

mezi sebou do dimenze DN25 závitovými spoji a nad tuto dimenzi pak spojkami Gruvlock. 

Trasy tohoto potrubí musí být, dle zmíněného kondenzátu, spádované do nejnižšího místa, ve 

kterém musí být možnost tuto soustavu vypustit. Při návrhu nesmí vzniknout slepé 

nevypustitelné místo, v němž by mohl kondenzát zamrznout a potrubí tak poškodit. 

Předepsaný sklon tohoto potrubí je pro hlavní větve minimálně 2 ‰ a pro vedlejší paprsky 

pak 4 ‰. 
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11.3.2 Fitinky 

Pro spojování potrubí a napojování vedlejších paprsků se používají zmíněné Gruvlockové 

spojky, které jsou na vnitřní straně opatřeny těsnící gumou. Ta při zvýšeném tlaku v potrubí 

zajistí dostatečnou pevnost a nepropustnost vody ven z potrubí. Dále budou použity 

redukované T-kusy a kolena, díky nimž budou stejným způsobem za pomocí spojek, nebo 

závitů vytvořeny odbočky a záhyby na trasách potrubí. Po celé délce paprsků pak budou 

v pravidelných rozestupech namontovány navrtávací pasy se závitem, do kterého se 

našroubují stojaté sprinklerové hlavice daného typu. 

11.3.3 Rozlišení sprinklerových hlavic 

Existuje velké množství sprinklerových hlavic, odlišné dle nároků na jejich umístění, od 

klasických, použitých v tomto projektu, přes další speciální typy jakými jsou např. hlavice 

s bimetalovou pojistkou, rozšířeným výstřikem, nebo otevřené drenčerové hlavice. Jejich 

základní společné dělení se rozlišuje na sprinkler stojatý (upright - SSU), sprinkler závěsný 

(pendent - SSP) a sprinkler stranový (sidewall). Dalším parametrem pro zvolení hlavice je 

takzvaný K-faktor, který určuje průtok vody z hlavice při 1 baru (nejčastěji se používají 

hlavice s K-faktorem 80, 115, 160 a 360). S tímto nepřímo souvisí i rozdělení hlavic dle 

průměru šroubení na 1/2“, 3/4“ a 1“. Snad nejvýraznější viditelný rozdíl mezi sprinklery je 

dán materiálem, ze kterého je vyroben a tedy buď klasický bronzový, nebo pohledový 

chromovaný. To však na jeho funkci nemá vliv a dalším daleko důležitějším prvkem, podle 

kterého hlavice rozlišujeme je tepelná pojistka v podobě barevné ampulky, připomínající 

rtuťový teploměr.  Zatímco barva pojistky udává otevírací teplotu, její šířka pak určuje 

rychlost reakce. Šířka baňky 0,5 zajišťuje standardní reakci a při šířce 0,3 pak jde o reakci 

rychlou. 
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 Pro řešený objekt byl tedy, dle potřebných parametrů, zvolen typ sprinklerových 

hlavic: SSU, K80, ½“, standard resp., bronz, s otevírací teplotou 68°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 56 – Typový Sprinkler (zdroj54) 

 

11.3.4 Ostatní komponenty 

Zásadním prvkem pro funkčnost zhotoveného systému je rozdělovač osazený dvěma 

bajonetovými uzávěry s kulovým kohoutem a víčkem typu B75, který slouží jako nápojné 

místo pro připojení čerpadla mobilní techniky. Uvnitř objektu jsou pak další prvky zajišťující 

ochranu proti zamrzání kondenzátu. Jedná se o tzv. odkalovací soustavy, které jsou umístěny 

na vypouštěcích místech systému. Tyto odkalovače slouží jako zásobníky s Glykolem, do 

kterých postupně stéká kondenzát a vzájemným naředěním kapaliny se zabrání jejímu 

zamrzání. Z tohoto důvodu musejí být veškeré odbočky z hlavní páteře na vedlejší větve 

umístěny buď horizontálně, nebo nahoru, nikdy však ne směrem dolů. 

 

                                                 
54http://fire-fighting101.en.made-in-china.com/product/uShJvwMxAnKX/China-UL-Upright-Sprinkler-NX003-
Brass-.html 
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11.3.5 Závěsný systém 

Veškeré potrubí v podstatě kopíruje strop řešeného objektu. Jeho kotvení se bude realizovat 

z velké části právě do železobetonového stropu a z menší části pak do obvodových stěn nebo 

sloupů. Pro kotvení do stropu se použijí klasické narážecí kotvy, které se natlučou do předem 

vyvrtaných děr. Do těchto kotev se pak našroubuje závitová tyč příslušné únosnosti, na jejímž 

konci bude umístěna objímka uchycující potrubí. Dalšími kotvícími prvky jsou ocelové 

úhelníky nebo konzole, které jsou rovněž pomocí narážecích kotev umístěny na svislou 

plochu stěn a sloupů. Jejich profil tvoří konstrukci podobnou šibenici, na níž jsou opět 

zavěšeny stabilní objímky, nebo je na ně potrubí položeno shora a pomocí třmenu tvoří tzv. 

pevný bod. Tyto pevné body jsou umístěny po délce potrubí u každé změny směru a v místě 

rovných úseků, vždy maximálně po 20 m. Pevné body slouží k tlumení rázů vyvozených 

proudící vodou uvnitř potrubí. 

Při montáži závěsného potrubí je nutné dodržet určitá pravidla: 

Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsy nesmí přesáhnout 4 m 

Do 1 m od každého spoje musí být umístěn alespoň jeden závěs 

Vzdálenost od sprinkleru k závěsu nesmí být větší než: 

0,9 m u potrubí o průměru 25 mm 

1,2 m u potrubí o průměru větším než 25 mm 

Vzdálenost od stojatého sprinkleru k závěsu nesmí být menší než 0,15 m 

Svislá potrubí musí mít doplněné závěsy v případě, že jde o potrubí: 

delší než 2 m 

určená k přívodu vody k jednotlivým hlavicím delší než 1 m 

Samostatně nemusí být kotvena potrubí, která tvoří: 

Vodorovná ramena s délkou nepřesahující 0,45 m 

Svislé potrubí s délkou menší než 0,6 m 
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Obrázek 57 – Pevný bod (zdroj55)    

Obrázek 58 – Alternativní typ závěsu potrubí (zdroj56) 

 

11.4 TECHNICKÝ NÁVRH SYSTÉMU 

Při návrhu stabilního hasicího zařízení je nutno respektovat zásadní pravidla uvedená ve 

zmíněné normě ČSN EN 12 845. Jedná se především o rozmístění a navržení počtu 

sprinklerových hlavic, v závislosti na hydraulických výpočtech systému.  

 

11.4.1 Rozmístění sprinklerových hlavic 

Rozmístění hlavic je při návrhu systému regulováno hned několika ukazateli a jejich 

rozmístění tak musí podléhat dodržení stanovených odstupových vzdáleností. Tyto 

vzdálenosti se vztahují, jednak k překážkám v podobě průvlaků a ostatních zábran, jako jsou 

potrubí pro vzduchotechniku, kanalizaci atd., nebo také vzdálenosti od samotné stropní 

konstrukce. Dále musí být dodrženy minimální rozestupy mezi sousedními hlavicemi, aby 

nedocházelo k jejich vzájemnému ochlazování. Požadavky na odstup od stavebních 

konstrukcí je dán dle obrázku níže. 

Pro řešený objekt platí následující podmínky: 

Sprinklerové hlavice se nesmějí instalovat níže než 45 cm pod železobetonový strop 

pokud je to možné, musí být tříštičsprinkleru ve vzdálenosti 0,0075 až 0,15 m pod stropem 

tříštič musí být umístěn rovnoběžně se stropem 

                                                 
55http://www.sikla.cz/produkty/e-katalog/simotec/uloen-potrub-/pevn-bod-xr-h-40/109303 
56https://www.hilti.cz/instalační-systémy/žárově-pozinkované-díly/pevné-body-a-kluzná-uložení/r1736314 
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jednotlivé hlavice mezi sebou nesmějí být blíže než 2 m a dále než 4 m 

hlavice musejí být rozmístěny tak, aby jejich účinná plocha, která je v tomto případě 

stanovena na 12 m2, pokryla celou jištěnou plochu a nezůstaly nikde hluchá místa 

musejí být dodatečně jištěny všechny technologie širší než 800 mm (nejčastěji potrubí VZT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 59 – Odstupové vzdálenosti sprinteru od stavební konstrukce (zdroj57) 

 

Kde: D … umístění tříštiče hlavice 

 a … horizontální vzdálenost od nosníku 

 b … vertikální vzdálenost od spodní hrany nosníku 

Při umístění hlavice v blízkosti překážky dle obrázku, se pro zajištění účinného výstřiku 

hlavice musí určit odstupové vzdálenosti předepsané následujícím grafem.   

 

 

                                                 
57 Norma ČSN EN 12 845+A2 str. 70 
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Obrázek 60 -Vzdálenost tříštičesprinkleru od nosníku (zdroj58) 

 

Kde:   

křivka 1-5 odpovídá typu hlavice, 

osa X  … min. horizontální vzdálenost (a) od nosníku ke sprinkleru a 

osa Y  … výška tříštiče (b) nad nebo pod nosníkem 

 

 Uvedený graf udává povolené vzdálenosti jednotlivých sprinklerů od konstrukcí. Pro 

námi zvolený typ hlavice (SSU standard) přísluší v tomto grafu křivka č. 3. Podle ní můžeme 

odečíst, jakou výšku tříštiče od hrany nosníku (b) musíme zvolit při horizontální vzdálenosti 

                                                 
57 Norma ČSN EN 12 845+A2 str. 71 
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od téže překážky (a). Umístíme-li hlavici ve vzdálenosti 1,4 m od překážky, smí být výška 

tříštiče maximálně 0,1 m nad jeho spodní hranou. 

11.4.2 Vstupní data pro hydraulický výpočet 

Správné navržení sprinklerového hasicího zařízení je podmíněno hydraulickým výpočtem, na 

jehož základě stanovíme základní parametry systému. Mezi tyto parametry patří maximální 

průtok vody a minimální potřeba tlaku vody v systému pro dodržení správné funkčnosti. Dále 

ověříme rychlost proudění v navržených dimenzích hlavních páteří a vedlejších paprsků. Tyto 

rychlosti nesmí překročit 10 m/s. Na základě těchto výpočtů pak u polostabilního hasicího 

zařízení stanovíme požadavky pro Hasičský záchranný sbor na tlak a průtok, který je potřeba 

použít pro navržený systém, aby byla zaručena správná funkčnost a účinnost pro uhašení 

vzniklého požáru. 

PRŮTOK NA SPRINKLERU 

Q=K .�p, 

kde Q … průtok na sprinkleru [l/min] 

K … faktor dle normy ČSN 73 0810, pro polostabilní hasicí zařízení = 2 bar, 

p … tlak před sprinklerem [bar] 

 

STATICKÝ TLAK  

Určení statického talku slouží k přepočtu u vertikálních stoupaček na trase potrubí, tak že se 

výška stoupačky přepočítá, dle níže uvedeného vzorce, na tlakovou ztrátu v daném místě. 

 

p = 0,098. H, 

 

kde: H… geodetická výška [m] 

p… tlak [bar]. 
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TLAKOVÁ ZTRÁTA T ŘENÍM VODY  

 

Tlaková ztráta nesmí nabýt menší hodnoty, než jakou spočítáme z Hazen-Williamsovy 

rovnice: 

Δp = 
6,05.105

C1,85.d4,87 .L.Q1,85, 

 

kde: p… tlaková ztráta [bar] 

 Q… průtok [l/min] 

 d… střední vnitřní průměr trubky [mm] 

 L… ekvivalentní délka potrubí [m] 

 C… konstanta potrubí 

 p… tlak před sprinklerem [bar] 

 

Tabulka 9.: Hodnoty koeficientu C pro různé druhy potrubí  

 

Zdroj: Norma ČSN EN 12 845+A2 str. 78 

 

 

 

 

DRUH POTRUBÍ HODNOTA C
litina 100
kujná ocel 110
měkká ocel 120
pozinkovaná ocel 120
cementové tlakové roury 130
litinové roury s pláštěm z cementu 130
nerezavějící ocel 140
měď 140
vyztužené skelné vlákno 140
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Tabulka 10.: Ekvivalentní délka fitinek a armatur 

 

Zdroj: Norma ČSN EN 12 845+A2 str. 79 

 

11.4.3 Ruční hydraulický výpočet 

Dosazením příslušných hodnot do výše uvedených vzorců byl proveden hydraulický výpočet 

dané soustavy. Výpočet byl prováděn na nejvzdálenějším místě soustavy, to znamená z místa 

její účinné plochy, od poslední hlavice v systému. Tento postup byl zvolen záměrně, neboť 

nám norma udává minimální povolený tlak 2 bary na kritickou sprinklerovou hlavici.  

Postupným přičítáním tlakových ztrát vyvozených změnami směru, změnami dimenze potrubí 

a napojením vedlejších paprsků na hlavní vedení, k tlaku v daném místě, jsme se tak dostali 

k požadované hodnotě vstupního tlaku a průtoku na začátku potrubní sítě. 

Pro ilustraci výpočtu přikládám pouze vzorový výpočet ztrát pro úseky „a“ a „b“. Výpočty 

dalších částí jsou pak provedeny obdobným způsobem a jejich výsledky zapsány do tabulky č. 

4, níže pod textem.  

Označení jednotlivých hlavic a úseků bylo vyznačeno, pro lepší orientaci, na obrázku č.10 – 

Přívodní potrubí a účinná hasicí plocha. Zde jsou čísly 1 – 7 označeny sprinklerové hlavice 

v účinné ploše a písmeny a – k příslušné hasební úseky. Dále jsou čísly 1-2 až 5-6 vyznačeny 

jednotlivé úseky přívodního potrubí. Jednotlivé části jsou kromě číselného a písemného 

TŘÍDA RIZIKA

20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250
Koleno 90°se závitem (standardní) 0,76 0,77 1 1,2 1,5 1,92,4 3 4,3 5,7 7,4
Koleno 90°svařované (r/d=1,5) 0,3 0,36 0,49 0,56 0,69 0,88 1,1 1,4 2 2,6 3,4
Koleno 45°se závitem (standardní) 0,34 0,4 0,55 0,66 0,76 1 1,3 1,6 2,3 3,1 3,9
T kus standardní se závitem nebo
křížení (průtok odbočkou)
Uzavírací šoupátko - přímé 0,38 0,51 0,63 0,81 1,1 1,5 2

Řídící ventil nebo zpětný ventil (s klapkou) 2,4 3,2 3,9 5,1 7,2 9,4 12

Řídící nebo zpětný ventil 
(houbového typu)
Motýlková klapka 2,2 2,9 3,6 4,6 6,4 8,6 9,9
Kulový kohout 16 21 26 34 48 64 84

C - hodnota
Součinitel

  100     110    120     130   140
0,714   0,85   1,00   1,16   1,33

Minimální tlak [bar]

19,7 25 35 47 62

a
Tyto ekvivalentní délky mohou být podle potřeby přepočítané pro potrubí s jinými hodnotami C násobením

následujícími součiniteli:

6,1 8,6 11 14

12 19

Fitinky a armatury
Ekvivalentní délka ocelového přímého potrubí pro hodnotu C120 

jmenovitý průměr v mm

1,3 1,5 2,1 2,4 2,9 3,8 4,8
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značení rozlišeny také barevně (tlustá čára = hlavní potrubí; tenká čára = vedlejší potrubí). 

Černý text u potrubí pak značí jeho délku a dimenzi (DN 25 – DN150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 61 - Přívodní potrubí a účinná hasicí plocha (zdroj vlastní) 

 

Výpočet pro sprinkler č. 1 na úseku „a + b“: 

Vstupní parametry: 

Intenzita na hlavici:  5 l/min/m2 

Min. tlak na hlavici:  2 bar 

Max. plocha na hlavici: 12 m² 

Kalkulovaná plocha:  100 m2 
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Pro výpočet průtoku na první hlavici budeme vycházet ze skutečně chráněné plochy hlavicí: 

 

Q = intenzita dodávky x chráněná plocha, kde:  intenzita dodávky …  5 l/min/m2 

        Chráněná plocha …  11,1 m2 

 

Q = 5 x 11,1 = 55,5 l/min 

 

→ z toho lze vypočítat tlak na prvnímsprinkleru: 

p = (Q/K)2, 

 

kde:   p …  tlak na sprinkleru[bar] 

   Q … průtok na sprinkleru[l/min] 

   K … K factor 

 

p = (55,5/80)2 = 0,48 bar → jedná se ovšem o hodnotu nepřípustnou, neboť norma nám 

stanovuje minimální tlak na hlavici pro polostabilní hasicí zařízení na hodnotu 2 bary  

 

Výpočet provedeme znovu s novými hodnotami: 

pmin = 2 bar 

 

K = 80 
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Z těchto hodnot můžeme vypočítat průtok na sprinkleru pomocí rovnice: 

Q = K x pmin
1/2 

Qa = 80 x 21/2 = 113,14 l/min 

 

Dále se spočte tlaková ztráta ∆pa na úseku a: 

∆p�  �  
6,05. 10�

C�,��. d�,�� . L. Q�,�� �
6,05. 10�

120�,��. 30,5�,��  . 0,715 .  113,14�,�� � 0,023 bar 

 

K tlakové ztrátě ∆pa na úseku a přičteme tlakovou ztrátu na úseku b, kde došlo ke změně 

dimenze potrubí: 

 

∆p�  �  
6,05. 10�

C�,��. d�,�� . L. Q�,�� �
6,05. 10�

120�,��. 45,1�,��  . 3,8 .  113,14�,�� � 0,018 bar 

 

Výpočet pro sprinkler č. 2 na úseku „c“: 

 

Tlak na sprinkleru 2: 

p �  p� ! ∆p� !  ∆p�  �  2 ! 0,023 ! 0,018 � 2,041 bar 

 

Průtok na úseku c: 

Q� � K . p 
�/ ! Q� � 80 . 2,041�/ ! 113,14 � 227,43 l/min 
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Tlaková ztráta na úseku c: 

∆p�  �  
6,05. 10�

C�,��. d�,�� . L. Q�,�� �
6,05. 10�

120�,��. 30,5�,��  . 0,715.  227,43�,�� � 0,083 bar 

 

Ve výpočtu pokračujeme dál stejným způsobem i pro ostatní sprinklery. Vždy se nám navýší 

tlak na sprinkleru o spočtenou tlakovou ztrátu na úseku před sprinklerem. Navyšovat se bude i 

hodnota průtoku. Takto spočteme rozváděcí potrubí s šesti prvními sprinklery, až se 

dostaneme k rozdělovacímu potrubí. Zde se musí zohlednit napojení rozváděcího potrubí na 

rozdělovací, pomocí T kusu. Armatury se započítávají pomocí ekvivalentní délky, viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

  

 

1) Výpočet rychlosti proudění 

V rámci hydraulického výpočtu je nutné kontrolovat rychlost vody, která nesmí být dle ČSN 
EN 12845+A2 [1] větší než: 

6 m/s na armaturách nebo zařízení pro monitorování průtoku  

10 m/s na kterémkoliv jiném místě zařízení 

Pro výpočet rychlosti vody se užije vzorce: 

 

w �  
Q
A

 �  
4 . Q
π . d , 

 

kde Q … průtok vody [l/min], 

 A … plocha potrubí [m2], 

d … vnitřnírozměrpotrubí [m]. 
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2) Výpočet rozdílu statického tlaku v případě změny výšky 

Pokud se na trase potrubí objevila změna výšky, byla k tlakové ztrátě na úseku připočtena 

tlaková ztráta výšková. 

p = 0,098 x h, 

 kde:   p … je rozdíl statického tlaku v bar, 

   h … je svislá vzdálenost mezi body v m. 

 

Tabulka výpočtových hodnot  

 Tabulka 11.:  Výpočtové hodnoty vstupního tlaku do systému PHZ 

Úsek Sprinkler/ 

Uzel

Tlak na 

Sprinkleru/

Uzlu

Průtok na 

úseku

vnitřní 

rozměr 

potrubí

DN 

potrubí

délka 

potrubí

ekviva-

lentní 

délka 

svislá 

vzdálen

ost 

potrubí

Rychlost 

proudění 

na úseku

Tlaková 

ztráta 

výšková

Tlaková 

ztráta na 

úseku

- - p [bar] Q [l/min] mm - m m m w[m/s] bar Δp [bar]

a 1 2,000 113,14 30,5 25 0,715 0 0 2,581 0,000 0,023

b 1 2,023 113,14 45,1 40 2,6 1,2 0 1,180 0,000 0,018

c 2 2,041 227,43 30,5 25 0,715 0 0 5,188 0,000 0,083

d 2 2,124 227,43 45,1 40 2,91 2,4 0,2 2,373 0,020 0,112

e 3 2,236 347,06 45,1 40 1,3 0 0 3,621 0,000 0,049

f 4 2,286 468,01 45,1 40 1,7 2,4 0 4,883 0,000 0,271

g 5 2,556 595,91 45,1 40 7 4,8 0,3 6,217 0,029 1,247

h 6 3,803 751,91 45,1 40 3,11 2,4 0 7,845 0,000 0,874

i 7 2,874 135,62 30,5 25 4 0 0 3,094 0,000 0,179

j 8 3,053 275,41 30,5 25 0,895 1,5 0 6,283 0,000 0,398

1-2 4,064 1311,20 164,3 150 6,04 27,8 0 1,031 0,000 0,028

k 9 2,028 113,92 30,5 25 3,29 0,77 0 2,599 0,000 0,132

l 9 2,159 113,92 39,2 32 4,64 2,1 0 1,573 0,000 0,064

2-3 4,129 1311,20 164,3 150 39,5 8,6 0,13 1,031 0,013 0,052

3-4 4,181 1311,20 86,0 80 19,5 18,4 0 3,762 0,000 0,725

4-5 4,854 1311,20 164,3 150 74,7 117,2 2,04 1,031 0,200 0,357

5,211Tlak v systému  

 

 Ruční výpočet byl ověřen hydraulickým výpočtem v programu Sprink-CAD, ve 

spolupráci se společností PYRONOVA IS, s.r.o. Tento výpočet je uveden jako samostatná 

příloha č. 6 – Hydraulický výpočet PHZ  
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11.4.4 Vyhodnocení hydraulického výpočtu 

Provedením ručního výpočtu byl zjištěn minimální požadovaný tlak a průtok na vstupu do 

rozdělovače, pro napojení mobilního čerpadla HZS. Výsledná hodnota tohoto výpočtu vyšla 

pro tlak na 5,21 bar, což je z hlediska výkonu čerpadla HZS přípustné a je tedy možné 

navržený systém realizovat. Přesná hodnota ověřovacího hydraulického výpočtu programu 

Sprink-CAD byla vyčíslena na 5,12 bar. Maximální průtok vody byl dle ručního výpočtu 

stanoven na 1317 l/min, dle přesnějšího výpočtu s programem Sprink-CAD byl tento průtok 

snížen na 1260 l/min. Jak lze vidět, hodnoty jsou si blízké, avšak ne stejné. To může být dáno 

hned několika faktory. V obou případech sice vycházíme ze stejných vstupních parametrů a 

využíváme Hanzen-Williamsovu rovnici, ale program má přesnější hodnoty K=80,72, kdežto 

v ručním výpočtu byl brán K=80. Další nepřesnost mohla být ovlivněna počtem desetinných 

míst, potažmo zaokrouhlováním u ručního výpočtu, neboť program využívá více desetinných 

míst. 

 

11.5 OVĚŘENÍ DOSTUPNOSTI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SBORU 

Dostupnost realizované stavby je, vzhledem k navrženému systému PHZ, závislá na její 

dostupnosti a vzdálenosti od nejbližší stanice HZS. Pro možnost navržení a schválení PHZ 

musí platit podmínka, která stanovuje maximální dobu dojezdu od nahlášení požáru na 

maximálně 10 min. Místo stavby se nachází v městské části Brna – Královo pole, která spadá 

pod záchranný hasičský sbor Jihomoravského kraje, který disponuje jednotkou rychlého 

nasazení se sídlem na ulici: Lidická 712/61, 602 00 Brno. Toto umístění je z hlediska zásahu 

výhodné, neboť celková vzdálenost je menší než 3,5 km a přístupové komunikace tvoří silnice 

I. třídy. V běžném provozu a za předpokladu dodržování pravidel silničního provozu je 

překonání této vzdálenosti odhadováno na cca 6min. Hasičská jednotka by tedy za použití 

výstražných majáků, měla tuto vzdálenost zdolat ve výrazně kratší době, čímž je požadovaná 

podmínka 10 minut splněna i s dostatečnou rezervou. 
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Ideální trasa požárního zásahu: 

 

Obrázek 62 – Ideální trasa požárního zásahu (zdroj59) 

11.5.1 Požadavky na montáž systému 

Zhotovení systému smí provádět pouze odborná a certifikovaná stavební firma. Ta musí 

zajistit, kromě správné instalace systému dle normy ČSN EN 12 845, také kompletní 

odzkoušení a zajistit pravidelné kontroly v souladu svyhláškou MV č. 246/2001 Sb. – 

Vyhláška o požární prevenci. 

Na instalovaném rozvodu SHZ bude provedena po jeho montáži tlaková zkouška, která zajistí 

dokonalou těsnost veškerých spojů. Tato zkouška bude provedena natlakováním systému 

minimálně na tlak o 3 bary vyšší, než je uvažovaný provozní tlak v systému, nebo na tlak 15 

                                                 
59 
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bar. Uvedený tlak musí v soustavě vydržet minimálně 2 hodiny bez jeho poklesnutí. Teprve 

po tomto odzkoušení je možné systém prohlásit za funkční a uvést jej do provozu.  

 

11.6 POŽADAVKY NA SERVIS A ÚDRŽBU SYSTÉMU 

Zhotovený polostabilní hasicí systém vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Tu je 

zhotovitel povinen provádět po dobu záruky každého půl roku, po záruce pak jednou za rok. 

Při této kontrole prověří, zda proškolená obsluha nezanedbává předepsané kontroly 

sprinklerových hlavic a zda nedošlo k neohlášenému mechanickému porušení rozvodů 

například nárazem nějakého stroje. Překontroluje se, zda použité spojky a potrubí nevykazuj 

známky rzi, stav glykolu v odkalovačích této soustavy a její těsnost pomocí natlakování 

vzduchem na provozní tlak. Případné, zjištěné nedostatky je nutno odstranit a zajistit tak 

opětovnou bezchybnou funkčnost systému. 
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12.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

Název stavby:  Polyfunkční dům v Brně 

Druh stavby:  novostavba  

Katastrální území: Královo pole 611484 

Kraj:   Jihomoravský 

Město:   Brno 

PSČ:   612 00 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt v hustě osídlené části města Brna, doplňující 

blok stávajících budov. Jeho obdélníkový půdorys se rozkládá na celkové ploše 2988m2 a to 

na parcelách číslo: 3660/1; 3656/1; 3656/8; 3656/9; 3656/10; 3656/11; 3659/2; 3660/4; 

3655/3; 3664/2. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu rozděleného dispozičně na dva propojené celky. 

Jižní část tvoří sedmipodlažní bytový dům, v jehož přízemí je plánováno vybudovat 

samoobslužnou obchodní jednotku Brněnka. Severní část objektu je tvořena výškovou 

budovou s 15 nadzemními podlažími a jeho celková výška bude 47,6m. V přízemí se budou 

nacházetmalé nákupní a gastronomické jednotky. Do 5. nadzemního podlaží bude objekt 

sloužit jako administrativní zázemí pro kanceláře firem. Vyšší patra pak budou opět sloužit 

jako bytové jednotky. Střechy objektu jsou ploché, z velké části sloužící jako pochůzné 

terasy mezonetových bytů. 

Objekt má jedno podzemní podlaží společné pro obě zmíněné části. Zde jsou situovány 

podzemní garáže s vjezdem v jižní části. 

Celý skelet objektu tvoří železobetonová konstrukce, z čehož podzemní podlaží je řešeno jako 

tzv. bílá vana. Vzhledem k rozsahu stavby a základovým podmínkám (pospaných v kapitole 

2.3), je objekt založen na 159 pilotách. Dále je nosná konstrukce tvořena kombinací 

železobetonových nosných stěn a sloupů. Ve vyšších patrech poté železobeton ustupuje 

klasické zděné konstrukci. 
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12.2 ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ POLYFUNK ČNÍHO 

DOMU 

12.2.1 Obecné rizika spojená s výstavbou objektu 

1) Vlhkost obecně 

Nemovitost byla zhotovena speciálními technologiemi, především takzvanou bílou 

vanou, která tvoří 1. PP dané stavby. Tento typ konstrukce předpokládá dokonalé 

zamezení v niku spodní vody a případný průsak ze zásypu obvodového pláště 

zeminou. Tato konstrukce je však vyhotovena z betonu, který obsahuje při realizaci 

velké množství záměsové vody, jejíž část je při chemické reakci zrání betonu 

vytlačována do okolí konstrukce. Při rychlé výstavbě, především pak při uzavření 

betonových pater železobetonovým stropem, je pravděpodobné, že bude docházet 

k zvýšenému množství vlhkosti v nově vybudovaných prostorách. Zbytková vlhkost, 

která v dokončené nemovitosti je v okamžiku předání a počátku užívání, je tedy 

zpravidla vyšší než dlouhodobě stabilizovaná. Vzniklou vlhkost je tedy nutné co 

nejdříve stabilizovat na přípustnou mez. Toho bude dosaženo dodržováním níže 

uvedených zásad. 

Požadavky : 

- Efektivním využíváním instalované vzduchotechniky spolu s opakovaným 

krátkodobým větráním okny vždy na dobu až 10 min celoročně a dlouhodobé větrání 

v teplých měsících. 

- Zvýšením teploty v prvním zimním období minimálně o 2°C oproti standardu. 

- Omezením používání vodních nádrží (např. akvária a pod.), velkého množství živých 

rostlin, zvlhčovačů vzduchu a pod. v prvním roce užívání  

-Vyloučením sušení prádla na radiátorech ústředního vytápění  

- Neprovádět speciální (umělecké, barevné apod.) nástěnné malby, vyčkat s jejich 

aplikací až po dotvarování stavby cca po 2-3 letech. Zhotovitel nenese odpovědnost za 

případné škody na takovýchto malbách provedených uživatelem bytu v průběhu 

prvních dvou let po předání bytu, jelikož stěny musejí vysychat a čerstvé omítky stráví 

první malbu. 
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- Systematickým užíváním instalovaných elektrických ventilátorů zvláště při užívání 

nemovitosti, při němž se vnitřní vlhkost zvyšuje ( odsavače par v kuchyních, 

ventilátory na WC a v koupelnách)  

Možná rizika: 

Nedodržováním výše zmíněných zásad může dojít ke vzniku plísním, především 
v oblasti rohů místností na straně oken a za nábytkem těsně doléhajícím ke stěnám. 

 

2) Dilatace a smršťování materiálu 

Při zrání budovy bude postupně docházet dozrávání materiálů a sedaní celé stavby. 
Vlivem tohoto děje může docházet ke: 

 

-vzniku trhlin v místě dilatačních celků 

- vzniku vlasových trhlin v místě napojení dvou různých materiálů  
 (především železobetonu a cihly) 

- vlasové prasklinky na omítce vlivem dotvarování konstrukcí 

Dopady: 

Vznik takovýchto trhlin je do určité míry nezbytné. Trhliny v dilatačních celcích a 
vlasové trhliny v omítce nemají žádný vliv na bezchybnou funkčnost použitých 
konstrukcí a materiálů. 

 

Náprava: 

 

Trhliny v dilatačních celcích je možno přiznat, nebo zatřít pružným tmelem.  
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12.3 POŽADAVKY A RIZIKA PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE 

12.3.1 Požadavky pro podlahy 

Obecně je podlahy nutno čistit alespoň 1x za 3 týdny smetením nečistot pomocí smetáku a 

následným vytřením vlhkým hadrem, který je dostatečně vyždímaný. Pro zpříjemnění pobytu 

v místnosti a udržení pohledové kvality podlahových krytin je možno použít vodou ředitelné 

saponáty specializované na dané povrchy doporučené výrobcem. 

 

Materiály:  1) Plovoucí podlahy 

  2) Keramická dlažba a obklady 

  3) Betonová stěrka  

   

1) Požadavky na plovoucí podlahy 
 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Nutno chránit před přímým teplem a přímým 
slunečním světlem 

- Vyblednutí barvy a rozesychání postižené části 
materiálu 

Udržovat pokojovou teplotu v rozmezí 18 – 25°C - Deformace tvaru použitého materiálu 
- Změna objemu materiálu a následné zvlnění, 
nebo vznik mezer mezi jednotlivými prvky 
podlahové krytiny  

Udržovat relativní vlhkost v místnosti okolo 50 – 60 % 
Zajistit dostatečné zvlhčování v topné sezóně 
Pří klimatu zvyšující vlhkost pravidelně větrat, 
obzvláště v místnostech s nižší pokojovou teplotou 
Úklid provádět nasucho vysavačem, nebo pouze 
vlhkým dobře vyždímaným hadrem 
Při polití nebo jiném zašpinění, místo okamžitě otřít - Vznik skvrn, nebo poškození povrchové úpravy 

podlahy  
Chránit před mechanickým poškozením (taháním 
nábytku a třením ostrých předmětů, pád těžkých 
předmětů)  

- Vznik negativních zářezů a rýh  

Nohy nábytku opatřit gumovými polštářky  
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2) Požadavky na keramickou dlažbu a obklady 
 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A  
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Vyčistit dlažbu od nečistot z pokládky a ošetřit 
polymerní ochrannou vrstvou (nejméně 2 nátěry) 

Snížení životnosti a znehodnocení původního 
zjevu podlahy 

Pravidelná údržba čistoty saponátem rozpuštěným 
v teplé vodě a hadrem na podlahy (popřípadě následné 
nanesení malé vrstvy vosku) 
Čištění spár kartáčkem s použitím přípravku proti 
plísním 

Zamezí vznik plísní a znehodnocení 
mikroklimatu 

Zákaz používání chemikálií, kyselin, nebo silných 
nezředěných čistících prostředků 

Zničení tmelu ve spárách nebo nenávratné 
poškozen povrchové úpravy dlažby 

Chránit před mechanickým poškozením (taháním 
nábytku a třením ostrých předmětů, pád těžkých 
předmětů) 

Vznik rýh nebo prasklin v dlažbě 

 

 

3) Požadavky na betonovou stěrku v podzemních garážích a provozech 
 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Opatřit a obnovovat povrchovou úpravu proti vnikání 
chloridů, olejů, tuků, pohonných hmot a osmóze  

Degradace betonu a koroze výztuže 

Chránit povrch před mechanickým opotřebením  Narušení povrchové úpravy a následná 
degradace betonu a výztuže 

Ochrana a obnovování protiskluzných povrchů Vznik dopravních nehod a škodě na majetku  

Zachovat barevné ztvárnění a dopravní značení 
Kontrolovat spáry opatřené pružným tmelem proti 
tlakové vodě 

Průsak vody do okolních konstrukcí a následná 
degradace  

Pravidelně čistit odtokové kanálky, mřížky a žlaby  Ucpání odtoků a následné zaplavení vodou – 
degradace materiálů a vznik plísní  Pravidelné čištění povrchů  tlakovou vodou, bez 

použití chemikálií  ( tlak  musí být přiměřený, aby 
nedošlo k ničení povrchové úpravy a tmelu ve 
sparách) 

 

SCHODIŠTĚ 

Ošetřování povrchů viz požadavky na keramickou dlažbu a obecné požadavky na vnitřní 
konstrukce. 

12.3.2 Požadavky pro podhledy 

Materiály:  1) Štuková omítka uvnitř objektu 

 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 
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Udržovat pokojovou teplotu v rozmezí 18 – 25°C Negativní zvýšení vlhkosti podporující vznik 
plísní především v rozích stropů. 

Udržovat relativní vlhkost v místnosti okolo 50 – 60 % 

Pří klimatu zvyšující vlhkost pravidelně větrat, 
obzvláště v místnostech s nižší pokojovou teplotou 

Nemanipulovat s otevřeným ohněm, nekouřit a nepálit 
látky způsobující dým uvnitř místnosti 

Zažloutnutí, zašednutí, nebo až zčernání 
povrchu strou 

V podzemních garážích minimalizovat dobu chodu 
motoru na nezbytně nutnou  
Odvádět páry při vaření digestoří Zašpinění stropu mastnými párami 
Pravidelně zajistit výmalbu bytu zhruba po 5 letech 
odbornou malířskou firmou 

Znehodnocení barvy a omítky, vznik prasklin, 
loupání barvy z omítky 

 

Vnit řní omítky a malby 

Vnitřní omítky budou na zděných konstrukcích vápenné štukové. Všechny rohy budou 

opatřeny omítkovými profily včetně dilatace u oken a dveří. Na sádrokartonových příčkách 

budou zatmeleny a přebroušeny spáry a příčky budou opatřeny malbou.  

Vnitřní malby budou provedeny vodou ředitelnou nátěrovou nestíratelnou hmotou bílou 

popřípadě v barevných odstínech. Pohledové betony budou opatřeny protiprašným nátěrem. 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 

ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 

ZÁSAD ÚDRŽBY 

Udržovat pokojovou teplotu v rozmezí 18 – 25°C Negativní zvýšení vlhkosti podporující vznik 
plísní především za nábytkem umístěným blízko 
u líce stěny. Udržovat relativní vlhkost v místnosti okolo 50 – 60 % 

Pří klimatu zvyšující vlhkost pravidelně větrat, 
obzvláště v místnostech s nižší pokojovou teplotou 

Nemanipulovat s otevřeným ohněm, nekouřit a nepálit 
látky způsobující dým uvnitř místnosti 

Zažloutnutí, zašednutí, nebo až zčernání povrchů 
stěn 

Ometat pravidelně prach pomocí prachovky 
Pravidelně zajistit výmalbu bytu zhruba po 5 letech 
odbornou malířskou firmou 

Znehodnocení barvy a omítky, vznik prasklin, 
loupání barvy z omítky 

Odvádět páry při vaření digestoří Zašpinění stropu mastnými párami 
Chránit stěny před přímým kontaktem se všemi druhy 
tekutin, například při mytí oken 

Vznik map na malbě, popřípadě zmáčení omítky a 
následný vznik puchýřků, odpadávání malby a 
sypání omítky po vyschnutí podmáčené plochy. 

Chránit plochy stěn před oděrem, umisťovat nábytek a 
zařizovací předměty s odstupem alespoň 3 cm  

Ošoupání omítky, vytvoření rýh a zářezů v místě
kontaktu s nábytkem 

 

12.3.3 Požadavky pro střechy 

Obecně by mělo docházet k pravidelné vizuální kontrole minimálně 1x ročně po zimě. 

Důkladnou prohlídku je v záruční době doporučeno provádět každých 5 let a po záruční době 

potom každé 2 roky. Kontrola zahrnuje ověření, zda všechny střešní prvky zůstaly pevně 
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ukotveny a nehrozí jejich odpadnutí např. vlivem silnějšího větru. V případě zjištěných 

nedostatků je nutno okamžitě zjednat nápravu. Stav a nutnost opravy signalizuje především 

změna barvy krytiny oproti původním parametrům, odlupování, vznik puchýřků  nebo jinak 

se projevující degradace povrchových úprav. Ignorování takových to příznaků hrozí 

poškození střešní krytiny a vniku vody do střešní konstrukce. Dále je nutno provádět nejlépe 

před zimou stav odvodňovacích systémů, aby nedošlo k jejich ucpání listím, mechem, nebo 

jinými nečistotami. Ucpání okapových rour by při tání sněhu mohlo znamenat úplnou 

likvidaci odvodňovacího systému a následnému ničení konstrukce střešního pláště. 

Typy střech:  

1) Střecha jednoplášťová nevětraná s pohledovou vrstvou z vymývaného kameniva  

2) Vegetační plocha s extenzivní zelení 

 3) Pochůzí terasy z dřevěných prken na ocelových sloupcích 

1) Požadavky na střechy jednoplášťové nevětrané 
 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Pravidelné odstraňování nečistot z plochy střechy  Ucpání odvodňovacího systému 
Pravidelná kontrola čistoty vtoků a okapů 
Kontrola těsnosti natavených hydroizolačních pásů, 
především u prostupujících konstrukcí a vznik 
bublinek nebo dutin na vodorovné ploše střechy 

Prostup vody do střešní konstrukce, popřípadě 
potrhání střešní krytiny vlivem mrazu 

Vizuální kontrola mechanického poškození  
 

2) Požadavky na střechy vegetační 
Extenzivní porost na střeše je vcelku nenáročný na údržbu, přesto je nutné jej kontrolovat a 

udržovat v pravidelném rozmezí a to minimálně 2x ročně. 

 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Prvotní hnojení a zalévání rostlin po vysazení Odumírání vegetace a zničení efektu zelené 
střechy Pravidelné dodávání živin alespoň 3x za vegetační 

období 
Pravidelná kontrola pH zeminy a poměr minerálních 
látek 

Zakyselení půdy s následné rozrůstání 
nežádoucích mechů 

Kontrola okrajů střechy a prostupů spojená 
s odstraněním vnikajících kořínků 

Postupné zničení nebo ucpání okolních 
konstrukcí 

Pravidelně odstraňovat náletový plevel Vytlačení vysazených rostlin a zavlečení 
nežádoucího plevele, který by mohl poškodit 



228 
 

skladbu střechy 
Kontrola odvodňovacích a zavlažovacích systémů Ucpání a přebytečné zavodnění střechy vznik 

hniloby a likvidace rostlin 
Pravidelný prořez a sečení zeleně Nekontrolované rozrůstání dominantních rostlin 

a vytlačení ostatní zeleně 
 

3) Požadavky na dřevěné pochůzí terasy 
 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Ponechat 2 měsíce bez úprav, aby došlo k vymytí 
nežádoucích látek a ošetřit olejem pouze řezané hrany 

- Nedostatečné vymytí pórů zabrání vniku oleje 
pro ošetření dřeva 
- Nezatření řezané hrany způsobí vymývání 
barviva a vznik trhlin 

Nátěr a jeho pravidelné obnovení dřevěných ploch 
olejem 2 měsíce po jeho montáži za suchého stavu 
minimálně dvěma vrstvami nátěru po směru vláken 
pomocí kartáče na natírání podlah 

Šednutí dřeva a snížení jeho životnosti vlivem 
nasákavostí vodou 

Zabránit vzniku mechanického poškození, při 
zašpinění nebo odření nutno vadu odstranit a opět 
zatřít olejem 

Zašednutí v místě porušení olejového nátěru a 
následná degradace dřeva 

Pro nátěr použít jen tenké vrstvy oleje aby nedošlo 
k vytvoření příliš silné vrstvy 

Přesycení pórů, vytvoření silné vrstvy a její 
následné odprýskání 

Čištění provádět pouze vodou bez chemických látek, 
ne však paprskem tlakové pistole nebo frézou na 
nečistoty 

Vymytí povrchové úpravy a degradace materiálu 

 

Poznámka: Pokud se při navlhčení dřeva vytvoří na povrchu kapičky kulovitého tvaru, není 
nutno povrch ošetřovat olejovým nátěrem. 

 

 

12.3.4 Požadavky pro klempířské výrobky 

Všechny klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu. Při zjištění 

poškození povrchové úpravy jednotlivých prvků, je vhodné provést jejich opravu co nejdříve. 

Při opravách nátěru je povoleno použít pouze barvy určené k opravě daného povrchu. Pokud 

poškození zasahuje pouze do základové vrstvy, stačí opravu provést jen jednou vrstvou 

nátěru. Jestliže poškození zasahuje až na zinkovou vrstvu, doporučuje se aplikovat nátěr ve 

dvou vrstvách, přičemž druhá vrstva může být použita až po zaschnutí vrstvy podkladní. 

Nátěr opravovaných ploch se doporučuje dělat malým štětcem, tak aby nedošlo 

k nežádoucímu překrytí stávajících vrstev, které by mohlo způsobit odlupování nově nanesené 

vrstvy. 
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ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Provádět pravidelné kontroly alespoň 1x ročně Uvolnění součástek vlivem povětrnostních vlivů, 
muže vést k jejich odtrhnutí při poryvu větru a 
následně zatečení vody při dešti do vnitřní 
struktury konstrukce  

Kontrolovat uchycení klempířských prvků, zejména 
zda nedošlo k uvolnění střešních plechů, okapů a rýn 

Kontrolovat, zda nedošlo k mechanickému poškození, 
pokud ano je třeba místo okamžitě obrousit a obnovit 
povrchovou úpravu. 

Vznik koroze v oblasti mechanického poškození 

Chránit konstrukce před mechanickým poškozením, 
především před potlučením a poškrábáním například 
při úpravách extenzivní zeleně na střechách  

Proražení plechu nebo oprýskání povrchové 
úpravy a následný vznik koroze 

 

Požadavky pro truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře budou dřevěné kašírované folií plné s polodrážkou do dřevěných foliovaných 

obložkových zárubní. U vchodových dveří do bytů budou dveře bezpečnostní, protipožární, 

v ocelové zárubni.  

Venkovní okna budou dřevěná typu euro z lepených borovicových lamel s celoobvodovým 

těsněním a kováním. Součástí truhlářských výrobků budou kuchyňské linky a vestavěné 

dřevěné skříně v prostorách bytů. Vnitřní dveře budou osazeny do ocelových zárubní pro 

křídla bez polodrážky s celoobvodovým těsněním.  

 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Udržovat vlhkost v místnostech do 50% ( jejich 
montáž neprovádět ihned po výmalbě místností ) 

hrozí nebezpečí vniknutí vlhkosti do materiálu a 
následné zvětšení objemu dřeva 

Provést a udržovat povrchovou úpravu proti vlhkosti 
lakem před instalací 
Čištění provádět čistícím prostředkem na dřevo 
například Pronto 
Pravidelně promazávat panty dveří  Znepříjemnění bytové pohody vlivem vrzání 

pantů 

 

12.3.5 Požadavky pro plastové výrobky 

Plastová okna budou provedeny z pětikomorových plastových rámů s izolačním dvojsklem. 

Výplně otvorů budou mít součinitel prostupu tepla un min 1,8 w/m2k, rám min 2,0 w/m2k. 

Okna budou mít zvukovou neprůzvučnost min Rw = 30 db. Veškeré výplně otvorů budou 

opatřeny kováním s možností ventilace a mikroventilace. 
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Žaluzie na okna může montovat pouze oprávněná a způsobilá firma, s podmínkou, na 

dodržení jejich funkčnosti. Touto úpravou nesmí být sníženy jejich technické 

parametry,neboť tím hrozí zvýšení vlhkosti a následná kondenzace vody. 

 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Před čištěním omést z plastových povrchů prach 
především pak zbytky omítky nebo jiného ostrého 
materiálu 

Mechanické poškození plastu 

Čištění provádět vlhkým nejlépe bavlněným hadříkem 
alespoň 2x do roka, nikdy ne nasucho a nikdy 
pískovými prostředky  
Používat jen prostředky určené pro plasty, nikdy 
nepoužívat chemikálie, kyseliny, odlakovače nebo 
benzín 

 Rozleptání plastu 

Minimálně 1x za rok vysát ventilační spáry v okenním 
rámu 

Ucpání odvětrávacích kanálků a znemožnění 
mikro-ventilace, popřípadě vznik plísní uvnitř 
rámu  

Minimálně 1x za rok promazat panty a kování 
Konkorem (konzervační olej) 

Mechanické poškození pantů 

Konkorem nikdy nepromazávat plastové kluzné lišty, 
které spojují kovové díly obvodového  kování oken, 
ale prostříkat je silikonovým sprejem 

Poškození kluzných lišt 

12.3.6 Požadavky pro zámečnické předměty 

Venkovní dveře v prosklených stěnách (výkladce apod.) budou v povrchové úpravě přírodní 

eloxovaný hliník. Výkladce obchodů budou hliníkové, zasklené tepelně izolačním sklem 

ditherm. 

Prosklená fasáda kanceláří a obchodů ve věži bude z hliníkového fasádního systému 

s přerušeným tepelným mostem. Okna bytů ve věži budou hliníková s přerušeným tepelným 

mostem.  

Zábradlí na schodišti a terasách bude z ocelových trubek a pásoviny. Ve vstupních prostorách 

budou v podlahách umístěny čistící zóny. 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Pro použité předměty platí závazná v závislosti na 
jejich jednotlivě použitých dílech stejně jako u již 
uvedených prvků. 

Viz použité materiály výše. 
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12.3.7 Požadavky pro zařizovací předměty 

V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude 

bílá. Klozety budou kombinované, s keramickou nádrží. Sprchové vaničky a vany budou z 

akrylátu. Pisoáry budou opatřeny automatickým optoelektronickým splachováním. Baterie 

budou chromové pákové s keramickou kartuší. Vybrané zařizovací předměty i armatury 

budou certifikovány. V technologických zařízeních určí druh zařizovacích předmětů 

technolog. 

ZÁSADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU A 
ÚDRŽBU 

RIZIKA SPOJENÁ S NEDODRŽENÍM 
ZÁSAD ÚDRŽBY 

Chránit před nárazy tvrdých předmětů do ZP Hrozí popraskání nebo roztříštění keramiky  
Nezatěžovat závěsné předměty větší silou než je 
povoleno (např. nestoupat do umyvadla) 
Provádět čištění vlhkou utěrkou. Při silnějším 
zašpinění doporučujeme používat běžně dostupné 
tekuté, čistící prostředky. 

Hrozí poškrábání povrchu keramiky, jehož 
poškození je nevratné  

Nevsypávat do umyvadel a van pískové materiály, při 
jejich náhodném vniknutí je potřeba je neprodleně a 
opatrně odstranit  

 

V případě ucpání odtoku použijte nejlépe čistič trubek, 
Nepoužívejte kyselé nebo louhové čistící prostředky. 

Hrozí zničení doplňkových částí ZP například 
sifónů van a umyvadel 

Teplota vody litá do ZP nesmí nepřesáhnout 65 °C 
 

12.4 PRAVIDLA PRO ÚPRAVU INSTALACÍ 

12.4.1 Úpravy elektroinstalací 

Veškeré úpravy elektrických rozvodů musí být prováděny oprávněnou osobou, tzn. 

kvalifikovaným elektrikářem a po skončení těchto prací musí být dotčená elektrická zařízení 

podrobena revizi pověřeným revizním technikem. Veškeré změny musejí být podloženy 

dokumentací s vyznačením změn do výkresů skutečného stavu. Není povoleno provádět 

zásahy do stoupacího vedení a rozvodů vně od hlavních i bytových rozvaděčů.  

12.4.2 Úpravy vodovodního a kanalizačního potrubí 

Veškeré úpravy vodovodního a kanalizačního potrubí budou prováděny oprávněnou osobou a 

po jejich skončení nutno provést tlakovou zkoušku těsnosti, dle ČSN EN 1610 - Provádění 

stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Veškeré změny musejí být podloženy 

dokumentací s vyznačením změn do výkresů skutečného stavu. Není povoleno provádět 

zásahy do stoupacího vedení potrubí. 
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12.4.3 Úprava VZT 

Není povoleno provádět zásah do stoupacích potrubí ani jejich odboček. 

 

12.5 PRAVIDLA PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY 

12.5.1 Zásahy do konstrukcí a jejich přitěžování - obecně 

Veškeré stavební úpravy musí být povoleny vlastníkem stavby a ohlášeny na příslušný 

stavební úřad. Přičemž žádné instalace nesmí být vedeny v nosných a mezibytových stěnách. 

Užitné zatížení stropů obytných místností je uvažováno do 150kg/m2. V případě většího 

lokálního zatížení (např. akvária s objemem nad 300l) je nutná konzultace se statikem.

 Obecně je nutno při jakémkoliv zásahu do zdi a stropu vypnout pojistky a zastavit 

přívod vody, aby nedošlo k úrazu nebo poškození ostatních konstrukcí a vybavení objektu. 

12.5.2 Vrtání do stěn, podlah, stropů 

Zhotovení prostupů v konstrukcích je podmíněno souhlasem vlastníka objektu. Vrtání do 

stropů je možné až do max. hloubky 150mm, do stěn dle tloušťky stěny vždy až po prověření, 

že se v daném místě nenacházejí instalační rozvody. Vrtání do podlah se nepovoluje z důvodu 

možnosti poškození rozvodů a instalací. Jakýkoliv zásah do konstrukčních částí stavby (nosné 

stěny, obvodové stěny, stropní konstrukce) a příček jsou možné až po obdržení kladného 

stanoviska od majitele, při větších zásazích i příslušného stavebního úřadu. 

12.5.3 Povrchové úpravy interiéru 

Z důvodu ustálení zatížení v 1. roce stěhování není doporučeno v bytech barevně malovat. 

Vlivem nahodilého zatížení bude docházet k malému průhybu stropů, který může mít za 

následek praskliny na stěnách. V případě barevného provedení je doporučeno uschovat barvu 

na případné opravy.   

12.5.4 Úpravy zařizovacích předmětů 

Jakákoliv zařízení s čerpadly nebo jinými technologiemi zvyšujícími hluk (např. 

hydromasážní vany apod.) nelze dodatečně instalovat bez akustických úprav. Zároveň při 

jejich instalaci nesmí dojít k narušení hydroizolace nebo poškození obkladů a dlažeb. 

V případě že k tomuto poškození, musí být sjednána adekvátní náhrada a uvedení funkčnosti 

konstrukce do původního stavu. 
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12.5.5 Úpravy balkonů a teras 

Na zábradlí balkonů a teras není povoleno zavěšovat žádné předměty. Především při zavěšení 

truhlíků s okrasnými rostlinami hrozí poškození konstrukce zábradlí a nebezpečí úrazu na 

přilehlých komunikacích. Zasklení balkonů a lodžií není rovněž povoleno. 

12.6 KALKULACE NÁKLAD Ů NA OPRAVY 

Každá stavba, i přes dodržování výše uvedených zásad, podléhá času a s ním spojeným 

opotřebením materiálu. Na základě tohoto opotřebení je potřeba kalkulovat s náklady, které si 

časem každá novostavba vyžádá, na nutných opravách a rekonstrukcích. Velikost finanční 

složky vynaložené na udržitelnost dobrého stavu budovy a zařizovacích předmětů jsou dány, 

kromě zmíněných nároků na údržbu a dodržování povoleného zatěžování, také především 

životnost a kvalita materiálu, ze kterých jsou složeny. Napříč různorodosti stavebních a 

užitkových materiálů je nutno rozdělit tyto náklady do určitých časových období, po kterých 

je potřeba, vždy část konstrukcí renovovat. Proto byla v následujícím propočtu zvolena 

časová osa s rozestupy od 1 roku do 25 let. Tato tabulka zahrnuje nejčetněji zastoupené 

materiály a konstrukce použité v řešeném objektu a s nimi spojené náklady, které se 

v celkovém období 25 let mohou pravidelných cyklech opakovat. Výstupem této tabulky je 

pak graf znázorňující finanční náročnost jak v nezávislých časových úsecích tak i celkový 

náklad za zvolené období. Pro zajištění návratnosti a ekonomické výhodnosti provozu 

jakékoliv stavby, je doporučeno, aby náklady po 25 letech provozu, nepřesahovali více než 

4% z celkové pořizovací ceny objektu. 
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Tabulka č. 12: kalkulace nákladů na opravy objektu v tis. na období 25 let 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,72 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 10% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 81,67 0,00 81,67 0,00

0% 0% 0% 10% 0% 10% 0%

0,00 0,00 0,00 9,08 0,00 9,08 0,00

0% 0% 0% 10% 0% 10% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1566,36 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 20% 0%

10

20

                     Tabulka kalkulace nákladů na opravy objektu v tis. na období 25 let

Informace o konstrukcíchTis.Kč za období ( n let )/

% ( z pořizovacích nákladů )

Typ poruchy

nenastávají

obnažení výztuže, 
trhliny

20

20

25

10

10

20

Rozsah 
oprav v 

%

100

40 20

10

Podhledy štuková omítka √ m2

1513

13985 0,56 7832 1566,36

0,06 90,78 18,16

trhliny, sedání, 
degradace vlhkostí

výztuže

trhliny, obnažení 
výztuže

100

80
zábradlí 

ocelové trubky 
a pásovina

√ kg

m3 208,9

816,7 163,34 50 10
povrch. úprava 

schodiště, 
dlažba

√ m2 800,7

6,59 1377 0,00

praskliny, 
odlupování, mech. 

poškození

0,00 100 100

90

1,02 10Schodiště

ŽB  schodiště √

20

Stropní kce
ŽB stropní 

deska √ m2 16831 2,53 42583

3,34 227,2zdivo YTONG √ m3 68,02

100 60

mechan.poškození
, poškození vlivem 

špatné 
technol.provádění, 

100 90

22,72 100

mech. poškození, 
degradace nátěru

obnažení výztuže, 
trhliny

trhliny

0,00

zdivo 
Porotherm √ m3 6577 2762 0,00

0,00

0,42

m3 12285 4,25

100 90

Svislé nosné 
a obvod. 

zděné kce

ŽB zdi a 
sloupy √

Základy 
včetně 
výkopů

ŽB piloty 300 300

ŽB deska √ m3 882 0,76 670,3

1808 10,9 19707 0,00

52211

Cyklus 
oprav 

v 
letech

1-25 let ∑ 
- dle 

rozsahu 
oprav

do 1 
roku

do 3  
let

po 5 
letech

√ m

po 10 
letech

po 15 
letech

V N m.j. celkem
cena 
m.j.

celkem 
na 

100% 
opravy

po 25 
letech

Životnos
t v 

letech

po 20 
letech

Konstrukční 
díl stavby

Konstrukční 
prvek dílu

Stav 
konstrukce

Výkaz výměr Náklady za mj. v Tis.Kč

D
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 51,97 0,00 51,97 0,00

0% 0% 0% 2% 0% 2% 0%

0,00 0,00 13,84 13,84 13,84 13,84 276,88

0% 0% 5% 5% 5% 5% 100%

0,00 0,00 0,00 219,04 0,00 219,04 0,00

0% 0% 0% 10% 0% 10% 0%

143,56 287,11 287,11 1435,56 717,78 1435,56 717,78

10% 20% 20% 100% 50% 100% 50%

0,00 0,00 0,00 178,86 0,00 178,86 0,00

0% 0% 0% 5% 0% 5% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1088,27

0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

0,00 0,00 0,00 0,00 204,75 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 284,03 0,00 284,03 0,00

0% 0% 0% 5% 0% 5% 0%

Výkaz výměr Náklady za mj. v Tis.Kč

D

100

V N m.j. celkem
cena 
m.j.

celkem 
na 

100% 
opravy

po 25 
letech

Životnos
t v 

letech

po 20 
letech

211,4 3,1 655,2 0,00

Cyklus 
oprav 

v 
letech

1-25 let 

∑ - dle 
rozsahu 
oprav

do 1 
roku

do 3  
let

po 5 
letech

po 10 
letech

Střechy

jednoplášťová, 
nevětraná √ m2

                     Tabulka kalkulace nákladů na opravy objektu v tis. na období 25 let

Informace o konstrukcíchTis.Kč za období ( n let )/

% ( z pořizovacích nákladů )

Typ poruchy
Rozsah 
oprav v 

%

po 15 
letech

Konstrukční 
díl stavby

Konstrukční 
prvek dílu

Stav 
konstrukce

50 30 prasknutí, odtržení

vegetační s 
extenzivní 

zelení
√ m2 1556 1,67 2599 103,95 100 10 2

vyschnutí, 
zaplevelení, 

degradace vlivem 
kyselých dešťů a 

smogu

Klempířské 
výrobky 

pozinkovaný 
plech √ m2 211,4 1,31 276,9 332,26 25 5 5

koroze, 
mechan.poškození

, atmosferické 
vlivy, poškození 
vlivem špatné 

technol.provádění, 
opravné nátěry

Povrchy 
vnitřních 

stěn

vnitřní omítky 
vápenné 
štukové

√ m2 21904 0,1 2190 438,08 70 10 10 mech. poškození

vnitřní vodou 
ředitelné malby √ m2 35889 0,04 1436 5024,46 10 5 50

mech. poškození, 
celková 

degradace
vnitřmí 

keramický 
obklad

√ m2 3688 0,97 3577 357,71 50 10 5
popraskání, 

odlepení obkladů, 
porušení izolace

Povrchy 
vnějších 

stěn

kontakt. zatep. 
systém √ m2 6844 1,06 7255 1088,27 60 25 15

mech. poškození, 
popraskání

prosklené 
stěny √ m2 1252 3,27 4095 204,75 80 15 5

prasknutí desek, 
mechanické 
poškození

velkoformát. 
obklad. desky 

Cembonit
√ m2 6844 0,83 5681 568,05 50 10 5 mech. poškození
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0,00 0,00 0,00 601,02 0,00 601,02 0,00

0% 0% 0% 10% 0% 10% 0%

0,00 0,00 0,00 91,35 0,00 91,35 609,00

0% 0% 0% 15% 0% 15% 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,45

0% 0% 0% 0% 0% 0% 15%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,69 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 20% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 20% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 445,87 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 75% 0% 0%

0,00 0,00 197,65 197,65 197,65 197,65 197,65

0% 0% 10% 10% 10% 10% 10%

0,00 0,00 0,00 0,00 1654,13 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 75% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 33,38 0,00 33,38 0,00

0% 0% 0% 15% 0% 15% 0%

3,52 7,04 7,04 17,60 17,60 17,60 17,60

10% 20% 20% 50% 50% 50% 50%
10 mech. poškození391 0,09 35,19 87,98 300 1

Terénní a 
sadové 
úpravy

terénní a 
sadové úpravy √ m2

222,5 66,75 80 10 15 opotřebení

10 mech. poškození

Venkovní 
osvětlení

veřejné 
osvětlení √ ks 5 44,5

350 1,03 360,5 36,05 80 15

15 15 75
mech. opotřebení, 

potrhání

Okapové 
chodníky

okapové 
chodníky √ m

mech. poškození, 
odlepení, 

popraskání

nášlap. vrstva - 
laminát √ m2 4010 0,55 2206 1654,13

0,91 1977 988,26 50 10 5
nášlap. vrstva - 
keram. dlažba √ m2 2172

594,5 445,87 90 15 75 mech. opotřebení,

15 mech. poškození

Podlahy

kce podlahy - 
zátěž. Koberce √ m2 457,3 1,3

455 0,6 273 54,60 100 50

53,69 60 20 20 mech. poškození

parapetní 
desky vnější √ m

15 mech. poškození

parapetní 
desky vnitřní √ m 455 0,59 268,5

882,2 5,21 4596 689,45 90 25

Okna, 
balkón. 
dveře

okna plastová √ m2

609 791,70 60 10 15 poškození

10 opotřebení

Dveře vnější plastové √ ks 174 3,5

1265 4,75 6010 1202,04 60 10Dveře vnitřní dřevěné √ m2

                     Tabulka kalkulace nákladů na opravy objektu v tis. na období 25 let

Informace o konstrukcíchTis.Kč za období ( n let )/

% ( z pořizovacích nákladů )

Typ poruchy
Rozsah 
oprav v 

%

po 15 
letech

Konstrukční 
díl stavby

Konstrukční 
prvek dílu

Stav 
konstrukce

po 25 
letech

Životnos
t v 

letech

po 20 
letech

Cyklus 
oprav 

v 
letech

1-25 let ∑ 
- dle 

rozsahu 
oprav

do 1 
roku

do 3  
let

po 5 
letech

po 10 
letech

Výkaz výměr Náklady za mj. v Tis.Kč

D V N m.j. celkem
cena 
m.j.

celkem 
na 

100% 
opravy
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

147 294 506 3154 3288 4851 3597

100
degradace 
materiálu

5 0,3 1,5 0,00 150 -
Přípojka 
telefonu

přípojka 
telefonu √ m

5,082 0,00 40 - 100
degradace 
materiálu

40 - 100
degradace 
materiálu

Přípojka 
kabelové 
televize

metalická 
kabeláž √ m 7,7 0,66

100
degradace 
materiálu

Přípojka 
horkovodu

předizolované 
trubky z 

tvrzeného 
polyetylénu

√ m 14 1,66 23,24 0,00

12,38 1,03 12,75 0,00 40 -
Přípojka 

silnoproudu
kabely AYKY √ m

336 0,00 150 - 100
degradace 
materiálu

100
degradace 
materiálu

Přípojka 
plynu

z trub PE D63 √ m 35 9,6

39 2,8 109,2 0,00 150 -
Přípojka 

kanalizace

z trub 
kmeninových 
obetonovanýc
h DN 200 mm

√ m

14,25 0,00 40 - 100
degradace 
materiálu

Přípojka 
vody

z trub PE LD 
63mm √ m 19 0,75

Náklady celkem

                     Tabulka kalkulace nákladů na opravy objektu v tis. na období 25 let

Informace o konstrukcíchTis.Kč za období ( n let )/

% ( z pořizovacích nákladů )

Typ poruchy
Rozsah 
oprav v 

%

po 15 
letech

Konstrukční 
díl stavby

Konstrukční 
prvek dílu

Stav 
konstrukce

po 25 
letech

Životnos
t v 

letech

po 20 
letech

Cyklus 
oprav 

v 
letech

1-25 let ∑ 
- dle 

rozsahu 
oprav

do 1 
roku

do 3  
let

po 5 
letech

po 10 
letech

Výkaz výměr Náklady za mj. v Tis.Kč

D V N m.j. celkem
cena 
m.j.

celkem 
na 

100% 
opravy
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Graf č.1: Náklady v období 25 let
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12.6.1 Vyhodnocení nákladů na opravy 

Výsledný graf jasně ukazuje výrazně vyšší hodnoty nákladů, které je nutno vynaložit na 

opravy, v období druhé poloviny časové výseče. Tento výsledek je logické očekávat, neboť 

většina použitých materiálů u novostavby má vyšší životnost než je 5 let a navíc po této době 

dochází k cyklickému opakování oprav materiálů s nízkou životností. Celkové náklady po 25 

letech tak dosáhly hodnoty přesahující 15,8 mil. korun, což je zhruba 0,43% z nákladů na 

celou stavbu, které činí dle propočtu THU cca362 mil.Oproti doporučeným 4% je to tedy jen 

minimální nárůst. Největší podíl na této částce má interiérová výmalba a laminátové podlahy, 

jejichž životnost je vzhledem k ploše, na které je použita, neúměrně nízká a v uvažovaném 

časovém období je ji nutno 1x téměř celou vyměnit. Z tohoto důvodu bych ji navrhl, pro 

dodržení doporučené finanční nákladnosti, vyměnit za jiný výrazně kvalitnější materiál, který 

má sice vyšší pořizovací náklady ale delší životnost. Dle parametrů řešeného objektu bych na 

místo zmíněného lamina volil nejspíše podlahy vinylové, čímž by se náklady výrazně snížily. 
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Závěr: 

Výsledkem mé práce bylo vypracování komplexního plánu, pro realizaci polyfunkčního domu 

v Brně, se zaměřením na optimální návrh zařízení staveniště a časového plánu výstavby. 

Řešení technologických předpisů pro pažení výkopů a zhotovení svislého nosného systému 

stavby bylo, spolu s rozpočtem, hlavním zdrojem poznatků o detailech a specifikacích dané 

stavby. Na základě takto získaných informacích, byla postupně upravována návaznost dílčích 

prací v časovém plánu i rozmístění a nasazení jednotlivých strojů, čímž by byla zajištěna 

plynulost a bezproblémovost výstavby při realizaci díla. Toto doplnilo i vypracování 

detailního napojení stavby na širší dopravní vztahy a podrobné zpracování plánu rizik a 

BOZP.  

Vzhledem k zajištění bezpečnosti nejen při výstavbě, ale i při jejím užívání byla zhotovena 

specializace zaměřená na protipožární ochranu v podobě návrhu sprinklerového jištění 

v podzemních garážích, která je z mého pohledu v praxi často nedoceněnou součástí provozu 

stavebních objektů, především z důvodu její vyšší pořizovací ceny.  

Co se týče doplnění celkového finančního zhodnocení stavby, vypracoval jsem kromě 

položkového rozpočtu i specializaci zaměřenou na údržbu a technologii rekonstrukcí, jejíž 

výstup udává finanční zatížení provozu stavby po dobu prvních 25 let provozu. Díky tomu 

jsem dospěl k závěru, že pro realizaci stavby není rozhodující jen vhodnost správně 

nasazených zdrojů v závislosti na době výstavby, ale i vhodnost zvolených materiálů a 

zajištění správnosti jejího provozování.  

Tato diplomová práce by mohla být v určitých činnostech nepochybně podrobnější, čímž by 

se zvýšil její přínos společnosti, nicméně pro mě bylo její zhotovení nesmírně přínosné, neboť 

jsem díky ní skloubil všechny nabyté vědomosti ze svého studia do jednoho celku a ujasnil si 

tak celkový pohled na provázání mnoha pracovních procesů. 
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