
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  
 
 
 
 
 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PROJECT OF RESIDENTIAL BUILDING IN BRNO 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. ONDŘEJ HOFFMANN  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015 
  



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



 
 

Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu. 
Součástí diplomové práce jsou technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a 
rozpočet pro etapu zemních prací, hrubé stavby a zastřešení. Součástí diplomové práce je, 
návrh střešní konstrukce, časové plány a plány zdrojů.  
  
Klí čová slova 
Technologický projekt, Zemní práce, Hrubá stavba, Zastřešení, Harmonogram, Rozpočet  
  
  
  
Abstract 
Final thesis deals with solution of technological project of apartment block. Thesis 
contains technological prescription, control and test plans and budget for stage of ground 
works, shell construction and roofing. Roofing system design, timetables and plan of 
resources are also included.  
  
Keywords 
Technological project, Ground works, Shell structure, Roofing, Construction, Timetable, 
Budget  
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ÚVOD 
 

 Předmětem diplomové práce je výstavba bytového domu Meander v okrajové 

části města Brna. Bytový dům se bude nacházet na svahovité parcele protáhlého 

obdélníkového tvaru a je rozdělen do čtyř bloků podle výškových úrovní založení do 

svahovitého terénu. Na parcele se nacházel objekt, který byl zdemolován, tudíž demolice 

stávajících objektů nejsou předmětem práce. 

 Cílem práce je vypracování technologického projektu, kde budou navrženy 

základní postupy výstavby, které jsou detailněji rozvedeny v technologických předpisech 

pro zemní práce, hrubou stavbu a zastřešení – pro tyto etapy budou zpracovány také 

kontrolní a zkušební plány, řešení BOZP a rozpočet. 

 V rámci specializace bude navržena skladba ploché střechy včetně posouzení 

tepelně technických vlastností dle platných norem. 

 Dále bude vypracována technická zpráva dle vyhlášky 62/2013 Sb., navrženo 

zařízení staveniště, vypracovány harmonogramy a plány zdrojů. 
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1.1 Popis území stavby 
 

1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
 

 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Komín v severní části města Brna 

v oblasti zastavěné bytovou výstavbou. Na okraji pozemku při vjezdu z ulice Hlavní se nachází 

menší dvoupodlažní objekt určený k demolici, zbytek pozemku je zatravněný a nevyskytují se 

zde žádné další zpevněné plochy. Pozemek je svahovitý západním směrem. 

 

Informace o pozemku v KN: 

 
Tabulka 1 Informace o parcelách v KN 

KÚ Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku Vlastnické právo 

Komín 1052/1 2022 Zastavěná plocha a nádvoří Properity Meander s.r.o. 

Komín 1052/2 2526 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 

Komín 1052/3 526 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 

Komín 1052/4 771 Ostatní plocha Properity Meander s.r.o. 

Komín 1052/5 83 Zastavěná plocha a nádvoří Properity Meander s.r.o. 

 

 

Charakteristické údaje pozemku: 

 Celková plocha pozemku 5928 m2 

 Obvod 370 m 

 Průměrný skon 10 % 

 Orientační rozměry 150 x 40 m 

 Nadmořská výška  223,0 – 238,0 m n.m. BpV 

 

 

1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

Geologický průzkum 

 Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický 

podklad širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské tektogeneze 

tvoří významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru okraje výskytu 

probíhající metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými horninami, rozdělující 

brněnský masiv na západní a východní granitoidní část prezentovaných metabazity, z nichž nejvíce 

je zastoupen zeleně zbarvený diabas. Dalšími vyvřelými horninami jsou granodiorit a diorit bez 

ostrých přechodů. Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá 

místním vlivům. V horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin 

brněnského masívu, jehož mocnost je odvislá tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku 

povrchových vod do zvětrávací zóny. Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 
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0,5-1,5 mocnou vrstvu zvětralin ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se 

jedná o velmi nesourodý horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch 

skalního podloží velmi příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním 

podkladu jsou uloženy neogenní sedimenty tvz. Karptatské předhlubně prezentované vápnitými 

jíly. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými 

hlínami. Nejhojněji se vyskytují deluviální sedimenty – svahové hlíny s proměnlivým obsahem 

diabasového detritu a ostrohranných úlomků. Vlastní zájmové území ve svažitém terénu 

upadajícím jihozápadním směrem na plochách bývalého průmyslového areálu a přilehlých 

pozemcích. Na části lokality se nachází stávající budovy určené k demolici. Lokalita je významné 

poznamenaná antropogenní činností, reliéf a konfigurace terénu je ovlivněna předchozí činností - 

zářezy násypy na lokalitě. V podloží svrchního horizontu humózních hlín o ověřené mocnosti cca 

0,2 m, případně navážek a zpevněných ploch (max. ověřená mocnost 0,7 m), se nacházejí v 

prostoru realizace sond S1 až S3 (prostor dilatačního celku D a částečně C) eolické sedimenty v 

různém genetickém vývoji zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami charakteru jílovitých hlín 

místy prachovitě-písčitých (dle ČSN 73 1001 třídy F6 CL-CI ) o pevné konzistenci, kdy v profilu se 

vyskytují polohy bílého vlákna CaCOS až vápnitých konkrecí. Místy se v profilu vyskytují polohy 

pohřbených půdních horizontů. Povrchová vrstva ornice je proměnlivá, pro účely zpětného 

ohumusování bude použitá skrývka ornice, kterou se podaří z pozemku vytěžit. Podle místních 

poměrů a ploše skrývky je předpoklad vytěžení cca 550m3 ornice. Uložení na meziskládku bude v 

prostoru stavby obtížné, a je uvažováno v horní části pozemku, případně musí dodavatel zajistit 

dočasný pronájem volné plochy pro uložení na blízkém pozemku. Mocnost sprašových zemin se v 

dané části území pohybuje v rozmezí od cca 5,0 - 8,0 m. V jejich podloží se vyskytuje horizont písků 

a štěrkopísků s opracovanými valouny o velikosti do 5 cm, kdy se jedná relikt staré říční terasy řeky 

Svratky přecházející v hloubkovém horizontu cca 7,5 až 9,5 m pod terénem přímo na skalní 

podklad podložních metabazitových hornin v různém stupni porušení, které jsou na dané lokalitě 

zastoupeny zelené zbarvenými dibasy. V prostoru realizace sond S4 a S5 (prostor dilatačního celku 

A, B) se v návaznosti na předchozí terénní úpravy, přímo pod svrchním horizontem navážek 

přecházející v neostrém přechodu v štěrkopísčitý horizont, vyskytuje v hloubkové úrovni cca 1 - 1,5 

m pod terénem skalní podklad podložních metabazitů v různém stupni porušení. Diabas je značně 

rozpukaný a rozsýpavý v ostrohranné úlomky. (1) 

 

Hydrogeologický průzkum: 

Spodní voda se nevyskytuje. Vzhledem k morfologii oblasti je však třeba provést vyspádování 

skalního podloží (0,5%) a vzniklý klín se vyplní zhutněným štěrkopískovým podsypem (modul 

přetvárnosti Edef,2 > 60 MPa). Toto opatření zajistí spolu s obvodovou drenáží zabránění 

soustředění infiltrované vody na vodonepropustné skále a její odvedení mimo podloží pláně. (1) 

 

1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

 Na pozemku nebo v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné inženýrské sítě, dopravní 

komunikace, komunikační sítě, vodní zdroje, chráněná území nebo památkové zóny či 

rezervace, které by svými ochrannými pásmy zasahovaly na pozemek nebo do jeho těsné 

blízkosti tak, aby omezovaly výstavbu objektu. 
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1.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

 Pozemek se nenachází v blízkosti žádného vodního toku, tudíž není ohrožen rizikem 

rozvodnění vodních toků a nenachází se v záplavovém údolí. 

 V blízkosti pozemku není a v minulosti nebyla prováděna žádná důlní činnost. 

 

1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
 

 Nově budovaná stavba nebude mít zásadní vliv na stavby a pozemky v okolí. Při 

výstavbě bude zvýšena prašnost a hladina hluku v okolí vzhledem k probíhajícím pracím a 

pohybu stavební techniky po staveništi a v jeho okolí. Stavba nebude mít vliv na odtokové 

poměry v území. 

 

1.1.6 Požadavky na sanace, demolice, kácení křovin 
 

 Stavba je navržena jako samostatný objekt bez vlivu na okolní objekty, nebude tedy 

zapotřebí provádět sanace okolních objektů.  

 Na stavebním pozemku se nachází dvoupodlažní objekt určený k demolici. Stavební 

suť bude odvážena na skládku mimo staveniště. 

 Před zahájením výstavby bude na pozemku provedeno kácení dřevin a křovin. 

Vykácená zeleň bude po dokončení výstavby zahrazena novou. 

 

1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

 Nebyly určeny žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

1.1.8 Územně technické podmínky  
 

 Dopravní napojení nově budovaného bytového domu bude zajištěno zbudováním 

komunikace spojující nový objekt s přiléhající ulicí Hlavní. Bude zbudována asfaltová 

komunikace pro motorová vozidla a chodník pro chodce. Spojení s MHD je umožněno díky 

stávající autobusové lince vedoucí přes ulici Hlavní. 

 Připojení objektu na inženýrské a telekomunikační sítě bude provedeno zbudováním 

nových přípojek. Stávající sítě se nachází v blízkosti objektu pod komunikací na ulici Hlavní a 
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ulici Pastviny. Objekt bude připojen na vedení vodovodu, plynu, dešťové a splaškové 

kanalizace a elektrického vedení. 

 

1.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 
 

 V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné věcné a časové vazby stavby, 

podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

 

 

1.2 Celkový popis stavby 
 

1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Účel objektu: Bytový dům s parkovacím stáním a garážemi 

Zastavěná plocha: 3022 m2 

Obestavěný prostor: 28 000 m3 

Počet bytových jednotek: 79 

Počet parkovacích stání (garáže): 79 

Počet park. stání (venkovní parkoviště): 10 

Velikost bytových jednotek: 32 – 105 m2 

 

1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

 Okolí stavby je zastavěno bytovou výstavbou – bytové domy a rodinné domy. 

Navržené urbanistické řešení vychází ze současného umístění komunikací, objektů a 

sítí v okolí pozemku. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

 Bytový dům byl architektem navržen do esovitého tvaru připomínající zákruty 

řeky či tělo hada. Dům je umístěn do svažitého terénu, který výškově kopíruje. 

Hlavní objekt maximálně respektuje snahu architekta zapadnout do okolní krajiny a 

vytvořit tak klidné avšak moderní místo pro bydlení. Okolí domu bude maximálně 

pokryto zelení, střešní konstrukce podzemních garáží budou realizovány jako 

vegetační střechy, čímž bude vytvořena zelená plocha mezi jednotlivými bloky 

objektu. V posledních patrech domu jsou umístěny prostorné bytové jednotky 

s velkými terasami. 
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 Nosné konstrukce (svislé i vodorovné prvky) jsou tvořeny monolitickým 

železobetonem. Výplňové konstrukce (příčky) jsou zděné z keramických tvárnic. 

 

1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Příjezd k objektu a do garáží bude zajištěn nově vybudovanou komunikací spojující 

objekt s ulicí Hlavní (v jihozápadní části pozemku). Vstup do objektu bude možný buď přes 

podzemní garáže, nebo dvěma samostatnými vchody ze severní strany objektu. 

 V objektu nebude probíhat žádná technologická výroba. 

 

1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 Bytový dům (a jeho okolí) je koncipován tak, aby umožňoval přístup osobám 

s omezenou schopností pohybu. Chodníky a komunikace budou budovány bezbariérově. 

V bytovém domě se nachází osobní výtahy. Na parkovišti budou místa vyhrazena pro osoby 

s tělesným postižením. 

 

1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Stavba je navržena tak, aby při jejím provozu a užívání nevznikala nebezpečí např. 

pádu z výšky, uklouznutí, zranění elektrickým proudem apod. Užívání stavby bude v souladu 

se všemi legislativními a předpisy. 

 

1.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 

 

 Stavba bude sloužit jako bytový dům s podzemními parkovacími garážemi. V objektu 

se bude nacházet celkem 79 bytových jednotek různých velikostí (od 32 m2 až 115 m2). Pro 

každou bytovou jednotku je v garážích vyhrazena sklepní kóje a parkovací místo.  

 Při navrhování objektu byla maximální snaha o takové architektonické řešení, aby 

objekt v největší možné míře zapadl do okolního prostředí. Okolí objektu bude celé 

zatravněno a obsazeno křovinami a dřevinami. Střechy objektů jsou mimo terasy řešeny jako 

zelené vegetační. Objekt je esovitého tvaru a kopíruje sklon svahu západním směrem. 

 Objekt je usazen ve svažitém terénu, proto je jeho založení navrženo v několika 

výškových úrovních, podle kterých je také rozdělen do čtyř bloků – A až D. Nejníže jsou 

založeny bloky A a B, bloky C a D jsou založeny ve vyšších úrovních. 

 Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořená monolitickým železobetonovým 

skeletem. Podzemní podlaží jsou navržena jako sloupový systém a obvodovými nosnými 

stěnami, nadzemní podlaží jsou navržena jako stěnový systém.  
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Půdorysná plocha: Blok A – 95 m2 

 Blok B – 1080 m2 

 Blok C – 1380 m2 

 Blok D – 467 m2 

 

Obestavěný prostor: Blok A – 1045 m3 

 Blok B – 7500 m3 

 Blok C – 13955 m3 

 Blok D – 5500 m3 

 

Počet podlaží: Blok A – 3 NP 

 Blok B – 2 PP, 3 NP 

 Blok C – 1 PP, 4 NP 

 Blok D – 3 NP 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Nosná konstrukce: 

 

 Založení objektu v částech A, B a C je řešeno základovou deskou z monolitického 

železobetonu tl. 300 mm. V podzemních podlažích bloku B a C je základová deska v místech 

pod sloupy zpevněna základovými kalichy o rozměrech 2,6 x 2,6 m, hloubky 0,5 m. Blok D je 

založen na základových pasech z železobetonu. 

 Svislé konstrukce jsou v podzemních podlažích tvořeny obvodovými 

železobetonovými stěnami tl. 300 mm a vnitřními železobetonovými sloupy s rozměry 0,3 x 

0,6 m. Konstrukční výška podzemních podlaží je 2,45 m. Další podlaží jsou tvořeny výhradně 

železobetonovými stěnami tl. 200 mm v místech bytových jednotek a zděnými stěnami 

z keramických broušených bloků tl. 300 mm v místech společných prostor – chodeb. 

Konstrukční výška typických pater tzn. 1. až 5. np je 2,85 m. Nad posledními podlažími jsou 

umístěny železobetonové atiky výšky 0,45 m. 

 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm 

pro bloky A a B a 230 mm pro bloky C a D. Nad sloupy podzemních podlaží jsou umístěny 

ztužující trámy tl. 300 mm a výšky 500 mm. Nad posledními podlažími tvoří železobetonové 

desky nosnou stropní konstrukci.  

 Nosná konstrukce schodiště je tvořena monolitickými betonovými podestami a 

prefabrikovanými schodišťovými rameny. Výtahová šachta je tvořena systémem „šachta 

v šachtě“ tzn. vlastní výtahová šachta je samostatná, oddilatovaná od vlastního objektu. 
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Nenosné konstrukce: 

 

 Vyzdívky sklepních kójí v podzemních podlažích bloků B a C budou z betonových 

tvárnic tl. 100 mm.   

 Vyzdívky v bytových prostorech budou zděny keramickými příčkovkami porotherm tl. 

80 mm a 140 mm. 

 

Izolace: 

 

 Vodotěsnost konstrukcí přiléhajících k zemině je zajištěna systémem „bílá vana“, tzn. 

vodonepropustnými betonovými konstrukcemi. Střešní konstrukce jsou izolovány 

povlakovou hydroizolací ve dvou vrstvách – polyolefínové a asfaltové pásy.   

 Tepelně je objekt zaizolován kontaktním zateplením – fasádním polystyrenem EPS tl. 

140 mm. Střešní konstrukce jsou zatepleny polystyrenem min. tloušťky 200 mm. 

 Zvukové izolace – železobetonové stěny dělící jednotlivé bytové jednotky budou 

odhlučněny pomocí sdk předstěn s vloženou izolací. Výtahová šachta bude odhlučněna 

systémem „šachta v šachtě“. Schodišťový prostor bude odhlučněn lepenou izolací na stěny 

schodiště a uložením schodišťových ramen na tlumící elastomerové gumy. 

 

Úpravy povrchů 

 

 Vnitřní omítky budou hlazené z průmyslově vyráběných směsí. V místech náchylných 

na praskání budou vyztuženy armovací sítí. Před omítáním budou v místech výplní otvorů 

osazeny APU lišty. 

 V bytových prostorech bude provedena jednovrstvá sádrová omítka na stěnách i jako 

podhled stropů. Na omítku bude nanesena disperzní malba. 

 V prostorách s vlhkým provozem – tzn. v koupelnách a wc bude zhotovena 

vápenocementová podkladní omítka pod obklady opatřená izolačním nátěrem. Plochy, které 

nebudou obkládány, budou omítnuty vápenosádrovou omítkou opatřenou impregnačním 

nátěrem proti vzdušné vlhkosti a natřeny malbou vhodnou pro vlhké prostory. 

 V ostatních prostorách (tzn. chodby, schodiště, šachty, apod.) bude provedena 

štuková omítka s omyvatelnou malbou. 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 

 

 Podlahy prostor v podzemních podlažích – tzn. garáže, technické místnosti a sklepní 

kóje budou tvořeny betonovou monolitickou deskou. Povrch betonu bude hlazený se 

vsypem.  

 Balkony a lodžie – povrchová úprava bude řešena polyuretanovým povrchovým 

nátěrem vhodným pro venkovní použití.  
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 Bytové prostory – mimo sociální zařízení. Podlahy budou upřesněny budoucími 

majiteli bytů. Obecně se bude jednat o plovoucí podlahy tl. 220 mm s vyrovnávací vrstvou 

cementového potěru a kročejové izolace z desek z lisované minerální vlny. Konstrukce 

podlahy bude oddělena od stěn separační vrstvou – miralonovým páskem. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Celá nosná konstrukce byla navržena a posouzena statikem dle platných norem a 

předpisů. Jedná se zejména o nosnou monolitickou betonovou konstrukci, která byla 

navržena dle ČSN EN 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí. Realizace díla bude 

prováděna a kontrolována dle ČSN EN 13 670 provádění monolitických konstrukcí. 

 

1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 

 

 Objekt bude připojen ke stávajícím sítím pomocí nově zbudovaných přípojek. Jedná 

se o přípojku elektrické energie, plynovodu, vodovodu, splaškové a dešťově kanalizace. 

 Vytápění a ohřev teplé vody objektu budou zajištěny plynovými kotli umístěnými 

v technickém zázemí – v kotelnách v suterénu objektu. Jsou navrženy celkem čtyři okruhy se 

dvěma kotli pro každý okruh. Výkon kotlů pro jeden okruh je 2 * 46 kW. Otopná soustava je 

teplovodní s nucenou cirkulací otopné vody. Dvoutrubková soustava s protiproudým 

rozvodem. 

 Vzduchotechnika – chlazení v bytových jednotkách není navrženo a investorem 

požadováno. Je předepsáno větrání technických místností a hygienických zařízení, kde je 

navrženo podtlakové větrání. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

 Výčet technických a technologických zařízení se nachází v projektové dokumentaci 

jednotlivých profesí. 

 

1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Pro bytový dům byl vypracovaný samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení 

dle následujících norem: 

− ČSN 73 0804 - PBS :  Výrobní objekty (únor 2010) 

− ČSN 73 0802 - PBS :  Nevýrobní objekty (květen 2009) 

− ČSN 73 0810 - PBS :   Společná ustanovení (duben 2009 + Z1 květen 2012) 

− ČSN 73 0818 - PBS :  Obsazení objektu osobami (únor 1982 + Z1 – říjen 2002) 

− ČSN 73 0821 - PBS :   Požární odolnost stavebních konstrukcí (edice 2) – květen 2007 
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− ČSN 73 0833 - PBS :   Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010) 

− ČSN 73 0848 - PBS :   Kabelové rozvody (duben 2009) 

− ČSN 73 0872 - PBS :  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (leden 1996) 

− ČSN 73 0873 - PBS :   Zásobování požární vodou (červen 2003) 

− ČSN 73 0875 - PBS :   Navrhování EPS (duben 2011) 

 

Detailní informace viz projekt požárně bezpečnostního řešení (součást projektové 

dokumentace). 

 

1.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
 

 Větrání obytných prostor budovy je zajištěno otevíratelnými okny. Hygienické zázemí 

a technické prostory jsou odvětrávány podtlakovým větráním. V objektu není navrženo 

vzduchotechnické zařízení. 

 Osvětlení bytových prostor je zajištěno okny. V místnostech a prostorách bez oken 

(garáže, technické místnosti apod.) je navrženo dostatečné umělé osvětlení. 

 Pro vytápění je navržen dvoutrubková soustava s protiproudým rozvodem. Otopná 

soustava je teplovodní s nucenou cirkulací. Jsou navrženy čtyři okruhy, každý okruh je 

vytápěn dvěma plynovými kotli o výkonu 2 x 46 kW. 

 Zásobování pitnou vodou bude zajištěno nově zbudovanou přípojkou pitné vody 

z vodovodního řádu. 

 Objekt bude napojen novou přípojkou na městskou kanalizační síť, čímž bude zajištěn 

odvod splaškových i dešťových vod. 

 Odpady vznikající při provozu a užívání stavby (zejména komunální odpad) budou 

shromažďovány v kontejnerech k tomu určených na vyhrazeném místě budovy. Svoz odpadu 

zajistí specializovaná firma. 

 

 Vzhledem k obytnému charakteru provozu budovy nebude mít stavba žádný 

negativní dopad na okolí, co se týče hluku, prašnosti a vibrací. Dojde ke zvýšení provozu a 

pohybu osob. 

 

1.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

 Na stavbě bude provedeno měření radonového záření. Vzhledem k dříve 

uskutečněným měřením radonového záření v okolních objektech se nepředpokládá zvýšená 

hladina radonového záření. Prostory bezprostředně přiléhající k zemině jsou garáže a 

technická zázemí bez trvalého pobytu osob. Obytné prostory leží až ve vyšších podlažích 

objektu, kde se nepředpokládá zvýšená hladina radonového záření. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

 

 V blízkosti objektu se nenachází železniční či tramvajová trať a nepředpokládá se 

výskyt bludných proudů. Ochrana proti bludným proudům nebyla navržena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

 V oblasti není předpokládána zvýšená technická seizmicita. Charakter nosné 

konstrukce objektu (železobetonový systém) zaručuje dostatečnou tuhost a stabilitu stavby. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

 Stavba se nachází v klidné lokalitě bez zvýšené hladiny hluku. Jednotlivé bytový 

jednotky jsou od sebe odděleny železobetonovou zdí se sádrokartonovou izolační 

předstěnou. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

 Objekt se nenachází v lokalitě ohrožené povodňovou aktivitou. 

 

1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Připojení splaškové kanalizace: 

 Bude zhotovena nová přípojka na místní kanalizační síť vedoucí pod komunikací na 

ulici Hlavní. 

 

Připojení dešťové kanalizace: 

 Bude zhotovena nová přípojka na dešťovou kanalizaci vedoucí pod ulicí Hlavní. 

 

Připojení vodovodu: 

 Bude zrušena stávající přípojka pro demolovaný objekt a zhotovena nová přípojka na 

místní vodovodní síť, která probíhá podél jižní hranice pozemku na ulici Pastviny. 

 

Připojení plynovodu: 

 Bude zbudována nová přípojka ke stávajícímu vedení plynovodu pod ulicí Pastviny. 

 

Připojení NN: 

 Bude provedeno připojení na síť VN probíhající podél ulice Hlavní. 
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1.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

 

 Stavba bude napojena na městské komunikace přes ulici Pastviny a Hlavní. Bude 

vybudována nová komunikace pro motorová vozidla a chodník pro pěší spojující bytový dům 

a ulici Hlavní.  

 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 V blízkosti stavby se nachází autobusové zastávky MHD na ulici Hlavní. Nedaleko od 

bytového domu se nachází i zastávky tramvají – vozovna Komín a Rosického náměstí (cca 5 

minut chůze). 

 

c) Doprava v klidu 

 

 Parkování bude zajištěno jednak podzemními garážemi o celkové kapacitě 79 

parkovacích míst a jednak venkovním parkovištěm nacházejícím se v jižní část pozemku (před 

bytovým domem) s kapacitou 10 parkovacích stání. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

 V blízkosti stavby se nenachází žádné cyklostezky. 

 

 

1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

 

 V celé ploše pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm (nutnost 

vzhledem k velikosti objektu a nutnosti zřízení skládek a zařízení staveniště). Dále bude 

vykopána stavební jáma a s ní spojené svahování celkově naruší původní ráz terénu. Po 

dokončení stavebních prací na objektu bytového domu budou provedeny terénní úpravy, 

které navrátí nezastavěné části pozemku do původního tvaru – svažitý terén jižním směrem. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

 Okolí bytového domu bude osazeno trávou. Budou vysázeny nové dřeviny a křoviny. 

Střecha bytového domu je řešena jako zelená vegetační. Podrobnější informace viz Situace – 

Sadové úpravy a zelené střechy. 
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Tabulka 2 Zeleň vegetačních střech a sadových úprav 

 
Zeleň parteru 

   
     značka latinský název jedn. počet ks velikost 

  LISTNATÉ STROMY       

AcE Acer campestre ´Elsrijk´ ks 3 ok 16-18cm 

Am Amelanchier arborea 'Robin Hill' ks 3 ok 16-18cm 

CbF Carpinus betulus ´Fastigiata´ ks 2 ok 16-18cm 

  OKRASNÉ KEŘE       

CdCB Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' ks 766 30cm 

BdF Budleia davidii 'Fascinating' ks 3 80cm 

LvL Ligustrum vulgare ´Lodense´ ks 279 40cm 

SjS Spiraea japonica 'Shirobana' ks 295 40cm 

Sn Spiraea niponica 'Snowmound' ks 226 40cm 

WER Weigela 'Eva Rathke' ks 205 60cm 

VpM Viburnum plicatum 'Mariesii' ks 1 80cm 

  POPÍNAVÉ ROSTLINY       

Pt Parthenocissus tricuspidata ks 53 80cm 

Hh Hedera helix ks 42 60cm 

  OKRASNÉ TRAVINY       

MsG Miscanthus sinensis 'Gracillimus' ks 485 5 stébel 

MsKS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' ks 133 5 stébel 

     

 

Extenzivní zeleň na střeše 
   

     30% Sedum acre ks 2178 
 20% Sedum album ks 1452 
 20% Sedum spurium ks 1452 
 10% Sedum reflexum ks 726 
 10% Sedum kamtschticum ks 726 
 10% Sempervivum tectorum ks 726 
  

 

c) Biotechnická opatření 

 

 V rámci výstavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 
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1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí.  

− Do ovzduší budou vypouštěny zplodiny z plynových kotlů vytápějících objekt.  

− Stavba nebude zvyšovat hladinu hluku v okolí.  

− Vzhledem k velikosti objektu bude mít stavba vliv na odtok dešťové vody – voda bude 

sváděna do systému veřejné dešťové kanalizace.  

− Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude odvážen 

specializovanou firmou.  

− Stavba nebude mít vliv na půdu. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  

 

 Stavba nebude mít vliv na zachování funkcí a vazeb v krajině. Výstavba se nedotýká 

žádných chráněných dřevin, rostlin a živočichů, památných stromů. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

 V okolí stavby se nenachází významné lokality systému Natura 2000, stavba tedy 

neovlivňuje systém chráněných lokalit. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

 Nebylo nutné zpracovávat zjišťovací řízení EIA – stavba tomuto řízení nepodléhá. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

1.7 Ochrana obyvatelstva 
 

 Obyvatelstvo není nijak ohroženo provozem objektu – ochrana obyvatelstva se 

neřeší. V případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
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1.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Výpočty spotřeb médií a hmot viz. Technická zpráva zařízení staveniště a výkaz výměr. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

 Staveniště se nachází ve svažitém terénu a v průběhu stavby nebudou budovány 

hluboké podzemní jámy či jiné objekty tudíž není zapotřebí navrhovat systém odvodnění. 

Voda ze staveniště bude odtékat přirozeným způsobem. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Staveniště bude napojeno na stávající silniční infrastrukturu na ulici Hlavní. Bude 

zbudován vjezd na staveniště položením betonových panelů a hutněným makadamem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

 Největší vliv stavby bude na prostory vjezdu na staveniště, kde bude zřízena 

příjezdová komunikace. Okolní stavby a pozemky nebudou stavbou ovlivněny. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Okolí staveniště nebude dotčeno způsobem, aby bylo nutno navrhnout ochranu okolí 

a stanovit požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

 

Nejsou stanoveny žádné požadavky na zábory pro staveniště. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Odpady vzniklé při výstavbě viz technologické předpisy jednotlivých částí. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 Objem sejmutí ornice je 1000 m3 a vykopané zeminy 13 347 m3. Výkopek bude 

odvážen na mimostaveništní skládku s výjimkou ponechání cca 1000 m3 na staveništní 

deponii a použití pro zásypy. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

 Při výstavbě bude náležitě zacházeno se všemi odpady dle platných vyhlášek a 

norem. O svoz odpadů se postará specializovaná firma. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobně řešena ve Zprávě BOZP. 
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2.1 Obecná charakteristika 
 

2.1.1 Identifikační údaje 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Hlavní objekt – bytový dům: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Investor: 

 

Properity Meander s.r.o. 

Purkyňova 3030/35E 

612 00, Brno 

 

Generální projektant: 

 

Arch. Design, s.r.o. 

Sochorova 23 

Brno, 616 00 
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Projektant části statika: 

 

SP Statika, s.r.o. 

Žižkova 506/5 

602 00 Brno, Veveří 

 

2.1.2 Informace o stavbě 
 

 Stavba bude sloužit jako bytový dům s podzemními parkovacími garážemi. V objektu 

se bude nacházet celkem 79 bytových jednotek různých velikostí (od 32 m2 až 115 m2). Pro 

každou bytovou jednotku je v garážích vyhrazena sklepní kóje a parkovací místo.  

 Při navrhování objektu byla maximální snaha o takové architektonické řešení, aby 

objekt v největší možné míře zapadl do okolního prostředí. Okolí objektu bude celé 

zatravněno a obsazeno křovinami a dřevinami. Střechy objektů jsou mimo terasy řešeny jako 

zelené vegetační. Objekt je esovitého tvaru a kopíruje sklon svahu západním směrem. 

 Objekt je usazen ve svažitém terénu, proto je jeho založení navrženo v několika 

výškových úrovních, podle kterých je také rozdělen do čtyř bloků – A až D. Nejníže jsou 

založeny bloky A a B, bloky C a D jsou založeny ve vyšších úrovních. 

 Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořená monolitickým železobetonovým 

skeletem. Podzemní podlaží jsou navržena jako sloupový systém a obvodovými nosnými 

stěnami, nadzemní podlaží jsou navržena jako stěnový systém.  

 

2.1.3 Informace o staveništi 
 

 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Komín v severní části města Brna 

na stavebních parcelách č. 1052/1-5 v oblasti zastavěné bytovou výstavbou. Na okraji 

pozemku při vjezdu z ulice Hlavní se nachází menší dvoupodlažní objekt určený k demolici, 

zbytek pozemku je zatravněný a nevyskytují se zde žádné další zpevněné plochy. Pozemek je 

svahovitý západním směrem. 

 

Charakteristické údaje pozemku: 

 Celková plocha pozemku 5928 m2 

 Obvod 370 m 

 Průměrný skon 10 % 

 Orientační rozměry 150 x 40 m 

 Nadmořská výška  223,0 – 238 m n. m. Bpv 
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2.2 Zásady organizace výstavby 
 

2.2.1 Stávající objekty 
 

 Na stavební parcele se nachází menší dvoupodlažní objekt, který je určen k demolici. 

K objektu je zbudována příjezdová cesta, která bude před zahájením výstavby odstraněna. 

 

2.2.2 Stávající inženýrské sítě 
 

 Ke stávajícímu objektu byla přivedena přípojka vodovodu, NN a kanalizace. Stávající 

přípojky jsou pro účel nově budovaného objektu nevyhovující, a proto budou odstraněny. 

 

2.2.3 Přípojky pro staveniště 
 

Vodovodní přípojka: 

 

 Na hranici pozemku při vjezdu na staveniště bude před zahájením výstavby zřízena 

vodoměrná šachta, do které bude přivedena přípojka vodovodu pro stavbu. Přípojka bude 

napojena na hlavní vodovod vedoucí pod ulicí Hlavní a Pastviny.  

 Hygienické zařízení staveniště – sociální kontejner bude připojen provizorní 

staveništní přípojkou ve vodoměrné šachtě. Přípojka bude vedená pod zemí v PE trubce. 

Celková délka přípojky pro zařízení staveniště – cca 10 m. 

 Hlavní odběrné místo pro použití vody na staveništi (technologické voda pro ošetření 

betonu, záměsová voda pro pytlované směsi apod.) bude nad vodoměrnou šachtou. 

 

Přípojka NN: 

 

 Před zahájením výstavby bude zřízena přípojka sítě zakončená rozvodnou skříní na 

hranici pozemku u vjezdu na staveniště. Z této hlavní rozvodné skříně budou rozvedeny 

staveništní rozvody NN.  

 Na staveništi budou zřízeny rozvodné skříně pro sociální zařízení staveniště 

(kanceláře, šatny a hygienické zázemí) a pro věžové jeřáby. Rozvodné skříně pod věžovými 

jeřáby budou sloužit k napojení pro elektrické nářadí a zařízení používané při výstavbě. 

 Kabely vedení NN budou opatřeny kabelovou chráničkou a uloženy podél 

staveništních komunikací, kde nemůže dojít k přejezdu vozidel přes chráničku. Vedení pro 

sociální zařízení bude vyvěšena na dřevěné sloupy v min. výšce 5,0 m umožňující podjezd 

vozidel. Celková délka staveništních rozvodů bude 90,0 m. 
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Přípojka kanalizace: 
 

 Na hranici pozemku bude dovedena přípojka splaškové kanalizace a ukončena revizní 

šachtou. Hygienické zázemí staveniště bude napojeno na kanalizaci v místě revizní šachty. 

Předpokládaná délka přípojky je 5,0 m. 

 

2.2.4 Dopravní napojení 
 

 Staveniště bude napojeno na komunikaci na ulici Hlavní. Mezi staveništěm a 

komunikací bude zřízena zpevněná plocha. Zpevnění bude provedeno položením betonových 

panelů. V místě napojení na komunikaci musí být rozmístěno informační dopravní značení. 

V případě vjezdu a výjezdu vozidel velkých rozměrů (tahač s návěsem apod.) budou 

vyčleněni dva pracovníci koordinující dopravu při vjezdu. 

 

2.3 Návrh objektů zařízení staveniště 
 

2.3.1 Kontejnery 
 

 Jako zázemí budou použity mobilní kontejnery firmy AB-Cont. Na staveništi budou 

k dispozici kontejnery sloužící jako kanceláře, šatny a hygienické zázemí. Všechny kontejnery 

budou připojeny na síť NN. Hygienické zařízení bude napojeno také na vodovod a kanalizaci 

pomocí staveništní přípojky.  

 

2.3.1.1 Šatny pro pracovníky 

 

 Potřebná plocha:  1,50 m2/osoba 

 Počet osob: 70 pracovníků 

 Výpočet:  70*1,50 = 105 m2 

 

Navržené řešení: 

 
Obrázek 1 Stavební kontejner AB-Cont AB 6 
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 Užitná plocha šatny:  6*2,4 = 14,4 m2 

 Počet kontejnerů:  105/14,4 = 7,3 => 8 kontejnerů 

 

2.3.1.2 Kanceláře 

 

 Potřebná plocha:  8 m2/osoba 

 Počet osob:  1x stavbyvedoucí 

  3x mistr 

 Výpočet:  (1+3) * 8 = 4 * 8 = 32 m2 

 

Navržené řešení: 

 

 
Obrázek 2 Stavební kontejner AB-Cont DB 

 

 Užitná plocha šatny:  6 * 4,8 = 28,8 m2 

 Počet kontejnerů:  1 kontejner 

 

2.3.1.3 Hygienické zázemí 

 

 Potřebná zařízení:  

 WC 1ks/10 osob 

 Umyvadlo 1ks/10 osob 
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 Sprcha 1ks/20osob 

 Počet osob: 50 osob 

 Výpočet:   

 WC 70/10 = 7 WC 

 Umyvadlo 70/10 = 7 umyvadel 

 Sprcha 70/20 = 4 sprchy 

 

Navržené řešení: 

 

 
Obrázek 3 Stavební kontejner AB-Cont SAN SB5 

 

 
Obrázek 4 Stavební kontejner AB-Cont SB7 
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2.3.2 Výpočet spotřeb 
 

2.3.2.1 Potřeba vody 

 

a) Potřeba vody pro osobní hygienu 

 

Výpočet předpokládaného průtoku pro dimenzování přípojky: 

 

Qp = (Pp * Ns * knt) / (t * 3600) [l/s] 

 

Qp – maximální hodinová potřeba vody [l/s] 

Pp – počet pracovníků ve směně 

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

knt – koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 

t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 

 

Qp = (50 * 75 * 2,7) / (10 * 3600) 

Qp = 0,281 l/s 

 

Výpočet předpokládané spotřeby vody za den: 

 

Vv = Pp * Ns / (t / 24) 

 

Vv – spotřeba vody za den [l/den] 

Pp – počet pracovníků ve směně 

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

t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 

 

Vv = 70 * 75 * (10 / 24) 

Vv = 1562,5 l/den 

 

b) Potřeba vody pro technické účely 

 

 Pro výpočet maximálního možného průtoku vody určené pro provozní účely byla 

zvolena situace s předpokládaným největším průtokem. Jedná se o situaci, kdy bude 

zavlažována betonová konstrukce (zákl. deska, strop) a zároveň dojde k čištění vozidla a 

použití vysokotlakého čističe WAP. 

 

 Zavlažování konstrukce – hadice DN 20  0,4 l/s 

 Vysokotlaký čistič WAP  0,128 l/s 

 Mytí vozu – hadice DN 15  0,2  l/s 
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Qt = 0,4 + 0,128 + 0,2 

Qt = 0,728 l/s 

 

 

Celkový maximální průtok vody na staveništi: 

 

 Q = Qt + Qp 

 Q = 0,728 + 0,281 

 Q = 1 009 l/s 

 

Navrhuji přípojku PN DN 40. 

 

2.3.2.2 Potřeba elektrické energie 

 

 Pro výpočet příkonu bude použita situace, při níž dojde k největšímu odběru. Největší 

vliv mají věžové jeřáby používané ve fázi realizace hrubé stavby, proto bude posuzována 

situace při výstavbě hrubé stavby, do které budou započítány věžové jeřáby a možné nářadí 

využívané při práci. Do výpočtu je zahrnuto i osvětlení staveniště. 

 

Výpočet zdánlivého příkonu: 

 

 � = 1,1 ∗ �[�0,5 ∗ �� + 0,8 ∗ �� + ���� + �0,7 ∗ ����] 
 

S – zdánlivý příkon [kW] 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 

P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 

 

P1 – příkony strojů a nářadí: 

 
Tabulka 3 Příkony strojů a nářadí 

Stroj Příkon [kW] 

Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 2 x 83,00 

Vibrátor 2,30 

Bourací kladivo 1,30 
Okružní pila 1,50 

Úhlová bruska 2,20 

Vysokotlaký čistič 2,10 
Bruska  1,40 

Celkový příkon P1: 176,8 kW 
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P2 – příkon osvětlení a vytápění kontejnerů: 

− Osvětlení kontejnerů (2x36W, celkem 19x) 

2*36*19 = 1 368 W 

 

− Vytápění kontejnerů (2000W, celkem 10x) 

10*2000 = 20 000 W 

 

P2 = 1368 + 20 000 = 12 864 W = 21,368 kW 

 

P3 – venkovní osvětlení staveniště: 

− 5x halogenová lampa 500 W 

 

P3 = 5*500 = 2500 W = 2,50 kW 

 

Potřebný příkon: 

 

S = 1,1 ∗ �[�0,5 ∗ 176,8 + 0,8 ∗ 21,368 + 2,5�� + �0,7 ∗ 176,8��] 
S = 180,68 kW 

 

2.4 Popis objektů zařízení staveniště 
 

2.4.1 Kanceláře, šatny, hygienické zařízení 
 

a) Kanceláře 

 

 Pro účel kanceláře stavbyvedoucího a mistrů byl zvolen dvojitý mobilní kontejner AB 

– Cont DB. Rozměry kontejneru jsou: D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm. Kancelář je vybavena 

čtyřmi světli a elektrickým topením. 

 

b) Šatny 

 

 Zázemí pro dělníky bude tvořeno šesti mobilními kontejnery AB – Cont AB 6. Rozměry 

kontejneru jsou: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm. Kontejner je vybaven dvěma svítidly a 

elektrickým topením. 
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c) Hygienické zařízení 

 

 Jako hygienické zařízení byly navrženy mobilní kontejnery AB – Cont SAN SB5 a SB1. 

Vybavení sociálního zařízení: 8x umyvadlo, 2x pisoár, 3x wc, 2x sprcha. Kontejnery budou 

napojeny na přípojku vodovodu a kanalizace. 

 

2.4.2 Zvedací zařízení 
 

a) Fáze hrubé stavby 

 

 Pro fázi realizace monolitické nosné konstrukce byly navrženy dva věžové jeřáby 

Liebherr EC – B6. Jedná se o jeřáby s horní otočí, které budou umístěny v prostoru garáží 

budovaného objektu. Tyto jeřáby byly navrženy z důvodu dostatečné únosnosti a dosahu 

v rámci celého staveniště.  

 Jeřáby budou na staveništi působit od zahájení prací na spodní stavbě, až po 

dokončení hrubé stavby a návozu materiálu pro střešní konstrukce a výplně otvorů. Poté 

z důvodu úspory finančních prostředků budou demontovány. 

 

b) Dokončovací práce 

 

 Po dokončení hrubé stavby budou věžové jeřáby demontovány a dle potřeby budou 

nahrazeny autojeřábem. 

 

2.4.3 Oplocení 
 

 Oplocení staveniště budu řešeno stávajícím oplocením pozemku, pouze hranice 

pozemku ze strany k ulici Pastviny není oplocená, proto bude zřízeno dočasné staveništní 

oplocení. Minimální výška oplocení je 1,80 m. Bylo navrženo mobilní oplocení tvořené 

plotovými pozinkovanými panely usazenými do betonových patek. Vjezd na staveniště bude 

umožňovat uzamykatelná brána. Celková délka oplocení včetně vjezdu 29,2 m. 

 

2.4.4 Sklady a skládky 
 

a) Uzamykatelný sklad 

  

 Nářadí a materiál, který nemůže být skladován venku, bude skladován v mobilním 

plechovém kontejneru. Byl zvolen kontejner AB – Cont – skladový kontejner 20‘. Rozměry 

kontejneru jsou: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm. Užitný objem kontejneru je 36 m3. 
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Obrázek 5 Uzamykatelný sklad 

 

b) Skladovací plochy 

 

 Na staveništi budou zřízeny skladovací plochy pro materiál (výztuž, tvárnice) a 

bednění. Plochy budou zpevněny zhutněným makadamem a odvodněny vytvořením mírného 

spádu ve směru sklonu pozemku. Celková plocha skládek činí 690 m2. 

 

c) Plechový kontejner 19,9 m3 

 

 Plechový kontejner je určen pro skladování lehčího a rozměrného staveništního 

odpadu, jedná se především o stavební dřevo, polystyreny, minerální vaty apod. Rozměry 

kontejneru jsou: 4500 x 2300 x 1900. 

 

 
Obrázek 6 Plechový kontejner 

 

d) Plechový kontejner 5,4 m3 

 

 Kontejner určený pro skladování těžkého staveništního odpadu jako jsou cihelné 

střepy, kusy betonu apod. Rozměry kontejneru jsou 4500 x 2300 x 550.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

54 
 

 

 
Obrázek 7 Plechový kontejner - nízký 

 

e) Kontejnery na komunální a tříděný odpad 

 

 Na staveništi budou plastové kontejnery na komunální odpad a dále na tříděný odpad 

– plasty, papír. Kontejnery budou umístěny u vjezdu na staveniště.  

 

 
Obrázek 8 Plastový kontejner na komunální odpad 

 

 

2.4.5 Staveništní komunikace 
 

 Pro pohyb vozidel na staveništi budou zřízeny zpevněné cesty. Zpevnění bude 

provedeno násypem z makadamu a následným zhutněním. Celková délka staveništních 

komunikací cca 160 m. 

 

 

2.5 Fáze zařízení staveniště 
 

Situace staveniště v různých fázích výstavby viz příloha č. B1 a B2 
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2.5.1 Hrubé terénní úpravy 
 

 Před zahájením zemních prací bude zřízena spojovací komunikace mezi staveništěm a 

ulicí Hlavní. Komunikace bude vytvořena položením betonových panelů a dosypáním 

zhutněným makadamem. 

 Ve fázi hrubých terénních úprav pozemku nebude budováno žádné zařízení 

staveniště vzhledem k rozsahu prováděných prací. Po dokončení zemních prací u vjezdu na 

staveniště bude zřízeno oplocení a vjezdová brána. Na staveništi bude po dobu hrubých 

terénních úprav mobilní WC. 

 

2.5.2 Hrubá stavba 
 

 Po dokončení hrubých terénních úprav bude zřízeno sociální zařízení staveniště – 

kancelář, šatny a hygienické zařízení. Budou zřízeny potřebné přípojky vody, kanalizace a NN. 

Proběhne instalace venkovního osvětlení. 

 

Montáž věžových jeřábů: 

 Věžový jeřáb č. 1 bude umístěn v garážích bloku B (2PP). Jeřáb bude postaven na 

hotové základové desce 

 Věžový jeřáb č. 2 bude umístěn v garážích bloku C (1 NP) na hotové základové desce. 

Montáž jeřábu může být provedena po dokončení základové desky a staveništní cesty podél 

hranice pozemku. 

 

Staveništní komunikace a zpevněné plochy: 

 Výstavba staveništních komunikací bude probíhat v návaznosti s budováním objektu 

a zásypy konstrukcí podzemních podlaží. 

 V první fázi bude vystavěna komunikace od vjezdu na staveniště do plánovaného 

vjezdu do garáží 2PP bloku B. Dále zpevněná plocha skládky při vjezdu na staveniště a 

zpevněná plocha buňkoviště. 

 V druhé fázi – po dokončení 2PP bloku B bude vytvořena cesta podél hranice 

pozemku až k hranici mezi blokem B a C a vytvořena skládka v atriu mezi bloky B a C. 

 Ve třetí fázi – po dokončení 1 PP bloku B a C bude prodloužena komunikace podél 

hranice pozemku až po konec bloku C. 

 Ve čtvrté (poslední) fázi – po dokončení 1 NP bloku C bude komunikace prodloužena 

k bloku D a vytvořena skládka materiálu.  

 

2.5.3 Dokončovací práce 
 

 Kanceláře, šatny, sklady a ostatní zařízení zůstane na staveništi po celou dobu 

dokončovacích prací. Materiál bude možné skladovat přímo v objektu. 
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2.5.4 Sadové úpravy a komunikace 
 

 V poslední fázi realizace bude zrušeno veškeré zařízení staveniště. Budou odvezeny 

mobilní kontejnery, zrušeny staveništní přípojky vody, elektřiny a kanalizace. Plochy 

zpevněné makadamem budou v místech navážky ornice rozrušeny a odvezeny. Zpevněné 

plochy pod komunikacemi budou ponechány. Bude demontováno staveništní osvětlení a 

oplocení. 

 

2.6 Náklady na zařízení staveniště 
 

 Náklady na zařízení staveniště byly vyčísleny procentuálně. Náklady budou činit 2,4% 

z celkové ceny objektu. 

 

 188 370 000 * 0,024 = 4 700 000 Kč 

 

2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při montáži a využívání zařízení staveniště musí být dodrženy platné předpisy.  

 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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3.1 Posouzení dostupnosti staveniště 
 

 Staveniště se nachází v severní části města Brna v městské části Brno – Komín. 

Doprava veškerého materiálu a zařízení bude probíhat nákladní automobilovou dopravou 

přes ulici Hlavní a Kníničskou, které spojují místo stavby s městským okruhem, který 

umožňuje dopravu přes celé město Brno a napojení na hlavní mimoměstské tahy.  

 Komunikace na ulicích Hlavní a Kníničská umožňuje i přepravu větších a 

rozměrnějších nákladů. Na ulici Hlavní je kruhový objezd, který je však uzpůsoben 

autobusové dopravě a tranzitu, tudíž jeho parametry nebudou omezovat možnost dopravy 

materiálu na staveniště. 

 Vjezd na staveniště z ulice Hlavní bude nově zbudován, pro stavební účely bude 

vjezdová komunikace vytvořena položením betonových panelů. V místě napojení na místní 

komunikaci budou umístěno dopravní značení upozorňující řidiče na vjezd a výjezd vozidel ze 

staveniště. Toto dopravní značení bude umístěno v obou směrech cca 50 m od vjezdu. Při 

vjezdu objemnějších nákladů (dovoz prefa dílců apod.) budou provoz na komunikaci řídit 

min. dva pracovníci stavby.  

 

 
Obrázek 9 Posouzení dostupnosti staveniště 

 

3.2 Dopravní řešení zemních prací 
 

 Zemní práce budou v rámci dopravy představovat přesun největšího objemu 

materiálu. Materiál bude přepravován sklápěči Tatra. Jedná se především o odvoz vykopané 

zeminy a sejmuté ornice a návoz písku a štěrkopísku. Jako nejvhodnější řešení se naskytuje 



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

60 
 

pískovna v Brně – Černovicích. Vzdálenost ze stavby do areálu pískovny je 12 km (odhadem 

15-20 minut).  

 

 
Obrázek 10 Dopravní řešení zemních prací 

 

3.3 Dopravní řešení dovozu betonu 
 

 Přeprava čerstvé betonové směsi z betonárny na staveniště bude zajištěna 

autodomíchávači. Vzhledem k ceně betonu a vzdálenosti betonárny byla vybrána betonárna 

TBG Betonmix v Brně – Králově poli. Délka cesty z betonárny na stavbu je 5,5 km 

(odhadovaná doba přepravy 10 minut).  

 

 
Obrázek 11 Dopravní řešení dovozu betonu 
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3.4 Dopravní řešení prefabrikovaných betonových prvků 
 

 Na stavbě se mimo monolitického betonu vyskytují i prefabrikované dílce – jedná se o 

schodišťová ramena a balkonové desky. Hmotnost jednotlivých prvků se pohybuje mezi 800 

– 3200 kg. Prvky budou přepravovány tahačem s návěsem z výrobny Prefa Brno v Kuřimi. 

Vzdálenost výrobny od stavby je 14 km (odhad doby přepravy: 25 minut). 

 

 
Obrázek 12 Dopravní řešení prefabrikovaných betonových prvků 
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4.1 Obecné informace 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Hlavní objekt – bytový dům: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n. m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 1. 1. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 

4.2 Popis situace 
 

 Hlavní objekt – SO 02 Bytový dům se nachází na svažitém terénu na parcele 

s omezeným prostorem, tudíž omezenou možností pojezdu mechanizace – autojeřábů. 

Výška střechy budovaného objektu nad okolním terénem při výstavbě bude činit 12-15 m. 
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4.3 Návrh mechanismu

4.3.1 Autojeřáb 
 

  Vzhledem k dispozici 

ramene autojeřábu činí min. 34,0 m s

cca 14,0 m. Navrhovaný jeřáb pro zvolení varianty autojeřábů je autojeřáb 

3050. Vzhledem k zajištění plynulosti prací by byly zapotřebí minimálně d

 Autojeřáby v případě výstavby hlavního objektu nejsou vhodné jako hlavní zvedací 

zařízení, ale mohou být s výhodou využity při pracích před montáží věžových jeřábů nebo po 

demontáži věžových jeřábů. 

 

4.3.2 Věžový jeřáb 
 

 Vzhledem k velikosti stavby je varianta věžových jeřábů výhodnější. Pro obsloužení 

celé stavby a zajištění plynulosti bude zapotřebí alespoň dvou věžových jeřábů. Vzhledem 
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Návrh mechanismu 

staveniště je varianta autojeřábů nevhodná. Potř

ramene autojeřábu činí min. 34,0 m s požadovanou nosností 1,5 t. Výška dosahu jeřábu je 

cca 14,0 m. Navrhovaný jeřáb pro zvolení varianty autojeřábů je autojeřáb 

zajištění plynulosti prací by byly zapotřebí minimálně dva autojeřáby.

případě výstavby hlavního objektu nejsou vhodné jako hlavní zvedací 

výhodou využity při pracích před montáží věžových jeřábů nebo po 

Obrázek 13 Situace dosahu autojěřábu 

velikosti stavby je varianta věžových jeřábů výhodnější. Pro obsloužení 

celé stavby a zajištění plynulosti bude zapotřebí alespoň dvou věžových jeřábů. Vzhledem 
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staveniště je varianta autojeřábů nevhodná. Potřebný dosah 

1,5 t. Výška dosahu jeřábu je 

cca 14,0 m. Navrhovaný jeřáb pro zvolení varianty autojeřábů je autojeřáb GROVE GMK 

va autojeřáby. 

případě výstavby hlavního objektu nejsou vhodné jako hlavní zvedací 

výhodou využity při pracích před montáží věžových jeřábů nebo po 

 

velikosti stavby je varianta věžových jeřábů výhodnější. Pro obsloužení 

celé stavby a zajištění plynulosti bude zapotřebí alespoň dvou věžových jeřábů. Vzhledem 



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

67 
 

k omezenému prostoru je vhodná varianta jeřábů s horní otočí. Požadovaný dosah jeřábů je 

cca 50,0 m s nosností okolo 1,5 t na konci ramene.  

 Jeden jeřáb musí obsluhovat blok A, B a případně nižší část bloku C do doby než bude 

instalován druhý věžový jeřáb, který bude obsluhovat blok C a D. Vzhledem k nedostatku 

místa na staveništi budou oba jeřáby umístěny přímo v objektu a to v místě garáží, kde má 

objekt pouze jedno podlaží. Jeřáby budou umístěny na hotových základových deskách garáží 

bloku B a C a bude pro ně vytvořen prostup ve stropní konstrukci garáží (v místě určeném 

statikem). Navrhované jeřáby jsou Liebherr 71 EC – B5, 90 EC – B6, 110 EC – B6 a 130 EC-B6. 

Tyto jeřáby s horní otočí mají shodný dosah ramene 55,0 m, ale liší se nosností a možnou 

výškou věže. Výška jeřábu není limitující vzhledem k výšce objektu, ale je požadována 

dostatečná nosnost vzhledem k montáži těžkých prefa desek. Nejtěžší břemena mají 

hmotnost 2,8 t. 

 Problém věžových jeřábů je manipulační prostor zasahující hluboko mimo staveniště. 

Je zapotřebí vypracovat plán bezpečnosti v jeřábové dopravě a stanovit zakázaný 

manipulační prostor jeřábů. V okolí se nenachází žádná vedení energie nebo výškové 

objekty, které by znemožňovaly otoč věžových jeřábů.  

 

 
Obrázek 14 Situace pro návrh věžových jeřábů 
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4.4 Navržené řešení 
 

 Na staveništi budou postaveny dva věžové jeřáby s horní otočí. Jeřáby budou 

založeny na základových deskách garáží a bude pro ně vytvořen prostup stropní konstrukcí o 

rozměru 4 x 4 m. První jeřáb bude umístěn na základové desce garáží bloku B v 2PP a bude 

obsluhovat bloky A, B (a 1PP bloku C v době před instalací druhého věžového jeřábu). Druhý 

věžový jeřáb bude založen na základové desce garáží bloku C v 1NP a bude obsluhovat bloky 

C a D.  

 Jsou navrženy věžové jeřáby Liebherr 130 EC-B6. Jedná se o věžové jeřáby s horní 

otočí s délkou ramene 55,0 m. Tyto jeřáby byly zvoleny vzhledem k dostatečné únosnosti, 

která bude využita při manipulaci s prefa břemeny (schodiště a balkonové desky). 

 V případě potřeby bude možné využít mimo věžových jeřábů i autojeřáb. Autojeřáb 

bude využit dle potřeby před montáží a po demontáži věžových jeřábů. Navržený autojeřáb 

je Demag AC 25.  

 

4.5 Posouzení navrženého řešení 
 

 Věžové jeřáby byly posouzeny dle nosahu ramene a únosnosti – tedy nejtěžší 

břemeno a nejvzdálenější břemeno. Nejtěžší břemena jsou prefa dílce – schodišťová ramena 

a balkonové desky. Nejvzdálenější břemena jsou bednící prvky, balíky výztuže a bádie při 

betonáži, tyto břemena nepřeshují hmotnost 1,5 t (popřípadě mohou být rozdělena do 

menších balíků). U jeřábu č. 2 byly posouzeny i prefa balkonové desky. Posouzení viz tabulky 

níže.  
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4.6 Ekonomické zhodnocení 
 

Předpokládaná doba pronájmu jeřábů: 

 Jeřáb č. 1 – 176 dní (z toho 119 pracovních dní) 

 Jeřáb č. 2 – 203 dní (z toho 141 pracovních dní) 

 

Předpokládané odpracované hodiny: 

- pracovní doba 8 hodiny denně 

 Jeřáb č. 1 – 952 hodin 

 Jeřáb č. 2 – 1128 hodin 

 

 
Tabulka 4 Kalkulace ceny věžových jeřábů 

  
MJ Cena/MJ 

Jeřáb č. 1 Jeřáb č. 2 

Počet MJ Cena celkem Počet MJ Cena celkem 

Přeprava a montáž - 60000 1 60000 1 60000 

Pronájem jeřábu den 4650 176 818400 203 943950 

Jeřábnické práce hod 150 952 142800 1128 169200 

Demontáž a přeprava - 60000 1 60000 1 60000 

  Cena za jeřáb      1 081 200 Kč       1 233 150 Kč  

  Cena celkem 2 314 350 Kč 
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5.1 Obecné informace 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Hlavní objekt – bytový dům: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n. m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 1. 1. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 

 

5.2 Zemní práce 
 

5.2.1 Popis technologické etapy 
 

 V rámci zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Ornice 

bude shrnuta v celé ploše pozemku s odstupem cca 0,5 m od hranice pozemku. Ornice bude 
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odvezena na mimostaveništní deponie, ze které bude po dokončení stavby částečně opět 

přivezena a použita pro sadové úpravy. 

 Pro hlavní objekt - bytový dům bude proveden výkop stavební jámy. Stavební jáma 

bude hloubena místy až do 6,5 m pod úrovní rostlého terénu. Díky povaze podloží (sprašové 

zeminy a jíly) není třeba jámu zajišťovat pažením, ale je navrženo svahování a max. poměru 

1:4 (dle vyjádření geologa). Podle geologického průzkumu se předpokládá výskyt zdravého 

skalního masivu v hloubkách větších než 5,0 m pod úrovní terénu, zde může být hrana 

výkopu svislá (sklon až 90°). Vykopaná zemina bude z části skladována na deponie přímo na 

pozemku, zbytek bude odvezen na mimostaveništní skládku. Zemina ponechaná na pozemku 

bude použita na zásypy konstrukcí. 

 Po dokončení dílčích částí podzemních částí bloků objektu (garáže v blocích B a C) 

budou provedeny zásypy konstrukcí a hutnění. 

  

Podrobnější informace o etapě zemních prací viz Technologický předpis pro zemní práce. 

 

5.2.2 Technologický postup 
 

1. Sejmutí ornice– v části při vjezdu na staveniště 

 – podél hranice pozemku 

 – v ploše celého pozemku 

2. Hloubení a zasypání rýh pro inženýrské sítě a přípojky 

3. Vyhloubení stavební jámy – v části bloku D + rýhy zákl. pásů 

– v části bloku C v etapách po 2,0 m hloubky + nájezdová 

rampa 

– v části bloku B v etapách po 2,0 m hloubky + nájezdová 

rampa 

4. Vytvoření štěrkopískového polštáře pod základové desky – dle potřeby 

5. Obsypy konstrukcí – zasypání stěn – blok B, 2PP + hutnění 

 – vytvoření násypu – pod blok A, 1PP + hutnění 

 – zasypání stěn – blok B, 1PP + hutnění 

 – zasypání stěn – blok C, 1PP + hutnění 

 – zasypání stěn – blok C, 1NP + hutnění 

  

 

5.2.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Sejmutí ornice: 

 Sejmutí ornice v tloušťce 200 mm bude provedena strojně pomocí pásového dozeru 

Caterpillar D7C. V prvním kroku bude provedena skrývka v části vjezdu na pozemek, aby byl 

umožněn vjezd na pozemek, v druhém kroku bude zhotoven pás podél východní hranice 

pozemku umožňující pohyb sklápěče a nakladače po pozemku, v třetím kroku bude sejmuta 
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ornice v ploše pozemku. Ornice bude nakládána nakladačem Caterpillar 432F a odvážena 

sklápěčem Tatra.  

 
Obrázek 18 Schéma postupu snímání ornice 

 

 

Výkop rýh pro inženýrské sítě a přípojky: 

 

 Pro objekt budou zřízeny přípojky vodovodu, plynu, kabelu NN, splaškové a dešťové 

kanalizace. Výkop bude proveden minirýpadlem Caterpillar 302.2D. Výkopek bude skladován 

podél rýhy. Po vykopání rýhy dojde k ručnímu začištění a nasypání pískového podsypu. Po 

uložení sítě bude proveden obsyp a zasypání rýhy a následné zhutnění. Detailnější informace 

viz Souhrnná technická zpráva. 

 Vzhledem k tomu, že přípojky inženýrských sítí zasahují i mimo prostor staveniště, je 

nutné důkladně dodržovat všechna bezpečnostní opatření a předejít možným rizikům (např. 

pád osoby do rýhy). 

 

Hloubení stavební jámy: 

 

 Všechny výkopy stavebních jam budou rozšířeny min. o 1,0 m oproti půdorysu 

objektu, aby mohly být provedeny bednící a izolatérské práce. 

 Práce budou zahájeny v oblasti bloku D, kde bude vykopána jáma na výškovou úroveň 

+5,600 m. Bude proveden výkop rýh základových pásů. Maximální hloubka výkopu u bloku D 

bude 2,6 m oproti rostlému terénu.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

78 
 

 Po dokončení výkopu bloku D budou práce přesunuty na blok C. Založení bloku C je 

navrženo ve dvou výškových úrovních. Nejprve bude vykopána jáma v celé ploše na v.ú. -

0,550 m a poté dokopána plocha snížené části na v.ú. - -3,200 m. Zároveň s jámou bude 

proveden výkop zesílení zákl. desky v místě budoucích sloupů a nájezdová rampa spojující 

obě výškové úrovně. Vzhledem k hloubce výkopu – 3,0 až 6,5 m pod rostlý terén budou 

práce probíhat v několika krocích vždy po cca 2,0 m hloubky.  

 Jako poslední bude vykopána stavební jáma pro blok B. Blok B je opět založen ve 

dvou výškových úrovních, tzn. postup bude obdobný jako u bloku C – výkop celé plochy na 

v.ú. -3,500 m a dokopání snížené části na v.ú. -6,250 m. Opět budou vyhloubeny zesílení 

desky pod sloupy a vytvořena nájezdová rampa. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí mezi 

2,5 až 4,5 metry, tudíž bude výkop prováděn opět v krocích po cca 2,0 m. 

 V části výkopů bloku B a C se předpokládá výskyt různě zvětralého diabasového 

masívu, pokud nebude možno rozrušit horninu lopatou rýpadla, bude použito hydraulické 

kladivo.  

 U bloků B a C není navržen podsyp základové desky. Po vykopání základové jámy je 

doporučeno přivolat statika a geologa, aby zhodnotili, zda hornina v základové spáře 

skutečně odpovídá předpokladům vyvozeným z geologického průzkumu. V případě neshody 

bude proveden odkop vrstvy tl. 200 mm a proveden štěrkopískový násyp. 

 Hloubení stavební jámy bude provedeno pásovým rýpadlem Caterpillar 323E L. 

Materiál bude nakládán rýpadlo – nakladačem Caterpillar 432F a odvážen sklápěči Tatra. 

 Část vykopaného materiálu bude ponechána na staveništi pro pozdější provedené 

zásypů konstrukcí. 

 

Provedení štěrkopískového polštáře: 

 

 Štěrkopískový polštář pod základovou desku je navržen pouze u bloku A a D. Násyp 

bude proveden rýpadlo – nakladačem Caterpillar 432F. Materiál pro násyp bude dovezen 

sklápěčem. Podsyp bloku A bude proveden až po dokončení a obsypání konstrukce 2PP 

bloku B. 

 Po navezení materiálu bude provedeno vyrovnání na danou výškovou úroveň a 

zhutnění vibračním válcem a vibrační deskou. 

 

Obsypy konstrukcí: 

 

 Pro zasypání hotových konstrukcí podzemních podlaží (jedná se zejména o garáže 

v blocích B a C) bude použit materiál z hloubení stavební jámy ponechaný na staveništi. 

 Zásypy budou probíhat podle sledu výstavby objektu – první zásyp bude proveden 

kolem 2PP bloku B, společně s vytvořením násypu pod blok A. Dále budou zasypávány garáže 

ve vyšších úrovních objektu směrem k bloku D. 

 Všechny zásypy budou zhutněny vibračním válcem nebo deskou. 
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5.2.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 5 Orientační výkaz výměr pro zemní práce 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Sejmutí ornice 1000,00 m3 

2 Výkop stavební jámy 13 347,00 m3 

3 Zásypy 1000,00 m3 

4 Základové pasy 60,00 m3 

5 Štěrkopískový polštář 250,00 m3 

 

5.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

− N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

− N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

− N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

 Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určená pro 

zemní práce. Jedná se o nákladní automobily, rýpadlo – nakladač, nakladač, rýpadlo a 

minirýpadlo. Dále přístroje určené k hutnění – vibrační válec a deska. 

 Všichni pracovníci podílející se na realizaci zemních prací musí předložit platné 

průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, řidičské 

průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce a pracovní smlouvu. 

Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou jejich platnosti. Před 

zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a technologickým postupem, 

stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci jsou povinni používat 

osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní oděv apod.) 

 Při výkopových pracích musí být postupně zajišťovány a zřizovány prostředky pro 

zajištění maximální bezpečnosti, zejména ochrana proti pádu do výkopu – bude zřízeno 

ochranné zábradlí kolem každého prostoru s možností pádu do hloubky. 
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5.2.6 Výpis použité strojní sestavy 
 

Pásový dozer Caterpillar D7E 

Pásové rýpadlo Caterpillar 323E L + hydraulické kladivo 

Kolový rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F 

Pásové minirýpadlo Caterpillar 302.2D 

Třístranný sklápěč Tatra 6x6 

Vibrační deska Lumag RP 160GX270 

Bomag BVT 65 - vibrační pěch 

Vibrační válec příkopový BOMAG BMP 851 

 

5.2.7 Pracovní četa 
 

Tabulka 6 Pracovní četa pro zemní práce 

Počet pracovníků pro 
zemní práce 
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Sejmutí ornice 1   1   3   

Výkop stavební jámy   1 1   3 2 

Hloubení rýh       1   2 

Zásypy     1   1 2 

Štěrkopískový polštář     1   1 2 

 

 

5.3 Základové konstrukce 

 
5.3.1 Popis technologické etapy 
 

Objekt je založen celoplošně na základových deskách (s výjimkou bloku D, který je 

založen na základových pasech). Po dokončení zemních prací (tzn. zahrnutí rýh inženýrských 

sítí a provedení štěrkového podsypu) budou zahájeny práce podkladními betony. Podkladní 

betony budou v tloušťce 100 mm a půdorysně o 200 mm rozšířeny oproti ploše základových 

desek (vzhledem k uložení kluzné vrstvy a pozdější montáži bednění).  

 Po vytvrdnutí podkladních betonů bude zhotovena kluzná vrstva (tvořená třemi 

vrstvami – geotextílie – PE fólie – geotextílie). Kluzná vrstva bude pouze v místech, kde je 

spodní stavba tvořena systémem „bílá vana“ – tzn. pod garážemi v blocích B a C.  

 Na kluzné vrstvě (či podkladním betonu) bude vyvázána výztuž základových desek 

společně s osazením speciálních prvků pro bílé vany. Po dokončení armatury bude obedněn 

obvod desky a osazeny speciální prvky pro těsnění pracovních spár a následně provedena 
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betonáž. Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchávačů z betonárny a 

následně čerpán do bednění pomocí autočerpadla. Uložená betonová směs bude řádně 

zavibrována a zarovnána. Součástí betonáže je i strojní hlazení, které nastává po částečném 

zatuhnutí betonu. 

 Práce na základových pasech bude zahájena vyvázáním armokošů a jejich osazením 

pomocí věžového jeřábu do výkopu. Povaha jílovitých půd, ve kterých se pasy nacházejí, 

nevyžaduje bednění, tudíž betonáž bude provedena přímo do výkopu. Beton bude 

z betonárny přepravován pomocí autodomíchávače a do výkopu přepravován v bádii 

zavěšené na věžovém jeřábu. 

 Odbednění obvodu podkladních betonů a základových desek bude provedeno po 

zatuhnutí betonu. 

 

5.3.2 Technologický postup 
 

1. Blok B, část 2PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
2. Rampa B – 2PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
3. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok B, 2PP) 
4. Blok A, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
5. Blok B, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
6. Blok C, část 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
7. Rampa C – 1PP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
8. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok C, 1PP) 
9. Blok C, část 1NP – podkladní betony + kluzná vrstva + základová deska 
10. (dokončení svislých konstrukcí a stropu + zasypání stěn – blok C, 1+2NP) 
11. Blok D, 3NP – základové pasy 
12. Blok D, 3NP – základová deska 

 

5.3.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Podkladní betony: 

 

 Pod základovými deskami (s výjimkou bloku D) budou vybetonovány podkladní 

betony v tl. min. 100 mm. Podkladní betony budou rozšířeny o min. 200 mm na každou 

stranu. Povrch betonu bude zahrazen hliníkovým hladítkem do roviny v kvalitě dostatečné 

pro uložení kluzné vrstvy – tzn. tak aby nevyčnívaly žádné ostré hrany kameniva. 

 Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávači a vyložen na místo přímo z vozu 

pomocí koryta. Podkladní betony není třeba hutnit. Výšková kontrola bude prováděna při 

betonáži pomocí stavebního laseru. 
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Kluzná vrstva: 

  

 Na podkladní betony v blocích B a C bude umístěna kluzná vrstva tvořená třemi 

vrstvami: geotextílie – PE fólie – geotextílie. Kluzná vrstva neplní funkci hydroizolační, tudíž 

nebude svařována či lepena. 

 

Základová deska: 

 

 Desky v místech garáží bloku B a C jsou navrženy v tl. 300 mm, v blocích A a D v tl. 150 

mm. Práce na základových deskách budou zahájeny armováním výztuže. Výztuž bude vázána 

pomocí vázacího drátu a v rozích bude provařena tak, aby byla spojena dolní a horní zóna 

výztuže. Po dokončení armování bude provedeno bednění obvodu desky. Dle výkresu 

zemnění budou k výztuži přivařeny zemnící FeZn pásky a vyvedeny po bednění. V deskách, 

které budou fungovat jako „bílá vana“ budou osazeny těsnící plechy po celém obvodu desky 

v místě osy stěn. 

 Betonáž bude prováděna autočerpadlem, beton bude dovážen z betonárny na stavbu 

pomocí autodomíchávačů. Výška horní hrany betonu bude kontrolována pomocí stavebního 

laseru. Beton základových desek musí být řádně zhutněn pomocí ponorného vibrátoru. 

 V podzemních garážích tvoří základová deska finální podlahu, proto je navrženo 

strojní hlazení. Mimo garáže budou desky hlazeny ručním hliníkovým hladítkem. 

 Po dokončení betonáží a hlazení musí být beton ošetřován – kropen vodou a 

v případě vysokých teplot a přímého slunečního svitu zakryt geotextílie.  

 

Základové pasy: 

 

 Základové pasy se nachází pouze v bloku D. Vzhledem k hloubce pásů (0,5 až 1,0 m) a 

povaze jílových zemin nebudou základové pásy bedněny. Armatura bude navázána mimo 

rýhu a poté uložena do rýhy pomocí věžového jeřábu. 

 Betonáž bude provedena bádií zavěšenou na jeřábu. Beton bude na stavbu dopraven 

autodomíchávače. Beton musí být důkladně zhutněn ponorným vibrátorem. 

 

5.3.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 7 Orientační výkaz výměr základových konstrukcí 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Železobeton zákl. desek C25/30  800,00 m3 

2 Železobeton zákl. pasů C20/25 60,00 m3 

3 Výztuž desek a pasů B500 B 120,00 t 

4 Geotextílie 300 g/m2 5000,00 m2 

5 PE fólie 2500,00 m2 
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5.3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 

zakládání – autodomíchávače, autočerpadlo, vibrátor, věžový jeřáb, hladící stroje. 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci základů musí předložit platné průkazy 

opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské průkazy, 

svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce 

a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou 

jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 

technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 

jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 

oděv apod.) 

Při zakládání nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené v etapě zemních prací 

– jedná se o zábradlí, které chrání volnou hranu výkopu před volným pádem. Pokud je nutné 

toto zábradlí odstranit, je nutné je po dokončení daných prací opět zhotovit na původním 

místě. 

 

5.3.6 Výpis použité strojní sestavy 
 

− Autodomíchávač 5x 

− Autočerpadlo 1x 

− Strojní hladička betonu jednokotoučová 2x 

− Strojní hladička betonu dvoukotoučová 1x   
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5.3.7 Pracovní četa 
 

Tabulka 8 Pracovní četa pro zakládání 

Počet pracovníků pro 
základové konstrukce 
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Podkladní betony 3 
 

2 
   

 

Kluzná vrstva 
     

2  

Bednění obvodu desek 3 
     

 

Armování pásů a desek 
 

8 
  

1 
 

 

Betonáž desek 4 
 

5 1 
  

 

Betonáž pásů 3 
 

2 
 

1 
 

 

Strojní hlazení desky 
      

4 

 

 

5.4 Nosné svislé konstrukce 
 

5.4.1 Popis technologické etapy 
 

 Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami a 

sloupy. Pro bednění budou použita systémová bednění. Bednění musí být před použitím 

ošetřeno odbedňovacím přípravkem. Při zhotovení svislých konstrukcí je třeba dodržovat 

dilatační spáry – vytvoření mezery 20 mm mezi konstrukcemi jednotlivých dilatačních celků 

vyplněné pěnovým polystyrenem. 

 Beton bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a do bednění 

přepravován bádií zavěšenou na věžovém jeřábu. Čerstvá betonová směs bude řádně 

zavibrována ponorným vibrátorem. Po úplném zatvrdnutí betonu může být konstrukce 

odbedněna (cca po 24 hodinách). 

 

5.4.2 Technologický postup 
 

- Armování stěn / sloupů 
- Osazení speciálních prvků – prvky pro bílé vany 
- Bednění stěn / sloupů 
- Betonáž 
- Odbednění 
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5.4.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Armování: 

 

 Armování stěn bude prováděno přímo na místě stěny. Výztuž bude provázána 

vázacím drátem. Před zahájením bednění stěn musí být provedena přebírka výztuže, protože 

po uzavření armatury do bednění nebude kontrola možná. 

  

Osazení speciálních prvků: 

 

 V podzemní části objektu tzn. v podzemních garážích bloku B a C je konstrukce 

navržena jako vodonepropustná a jsou navrženy prvky pro těsnění pracovních spár. Ve 

stěnách se jedná o svislé křížové plechy osazené po max. 5,0 m a bitumenové vodorovné 

plechy po obvodu stěn ve spáře mezi stěnou a stropem. Tyto prvky budou spojovány dle 

technického návodu výrobce. 

 

Bednění stěn a sloupů: 

 

 Bednění stěn a sloupů bude provedeno pomocí systémového bednění určeného pro 

sloupy a stěny. Při montáži je nutné dbát na správné spojení dílců a zajištění dostatečné 

tuhosti a stability bednění pomocí systémových spojek a stabilizačních prvků. Bednění musí 

být ošetřeno odbedňovacím přípravkem. 

 

Betonáž: 

 

 Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávači a do bednění přemístěn pomocí 

bádie zavěšené na věžovém jeřábu. Po uložení směsi do bednění bude provedeno 

zavibrování ponorným vibrátorem. 

 

Odbednění: 

 

 Před odbedněním musí být dodržena technologická pauza, aby nedošlo k poškození 

zabetonované konstrukce. Technologická pauza bude v závislosti na počasí (teplotě) 

v rozmezí 12 až 24 hodin. Po odbednění musí být beton řádně ošetřován – vlhčení a 

případné zakrytí geotextílií.  
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5.4.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 9 Orientační výkaz výměr pro svislé konstrukce 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Železobeton stěn C25/30  1 600,00 m3 

2 Železobeton sloupů C25/30 25,00 m3 

3 Výztuž stěn a sloupů B500 B 250,00 t 

4 Bednění stěn a sloupů 15 000,00 m2 

5 Prvky pro bílé vany 500,00 bm 

 

5.4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 

nosné konstrukce – autodomíchávače, vibrátor, věžový jeřáb. 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci svislých konstrukcí musí předložit platné 

průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské 

průkazy, svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní 

prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně 

s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 

technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 

jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 

oděv apod.) 

Při realizaci svislých konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 

v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 

daných prací opět zhotovit na původním místě. 

 

5.4.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 

− Autodomíchávač 2x 

− Věžový jeřáb 2x 
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− Bádie 2x 

− Ponorný vibrátor 2x 

− Motorová pila 2x 

− Úhlová bruska 2x 

− Okružní pila 2x 

 

5.4.7 Pracovní četa 
 

Tabulka 10 Pracovní četa pro svislé konstrukce 

Počet pracovníků pro 
svislé konstrukce 
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Armování 
 

8 
   Osazení spec. prvků 1 

   
2 

Bednění 8 
   

2 

Betonáž 4 
    Odbednění 4 
   

2 

 

 

5.5 Vodorovné nosné konstrukce 
 

5.5.1 Popis technologické etapy 
 

Vodorovné konstrukce budou tvořeny železobetonovými monolitickými stropními 

deskami. Při zhotovení vodorovných konstrukcí je třeba dodržovat dilatační spáry – vytvoření 

mezery 20 mm mezi konstrukcemi jednotlivých dilatačních celků vyplněné pěnovým 

polystyrenem.  

Pro bednění bude použito systémové bednění pro stropní konstrukce. Armatura bude 

osazována společně se speciálními prvky – smykové trny, isonosníky, prvky pro přerušení 

kročejového hluku. Beton bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a do 

bednění přepravován autočerpadlem. Čerstvá betonová směs bude řádně zavibrována 

ponorným vibrátorem. Po dokončení betonáže je nutné beton náležitě ošetřovat – vlhčit, 

v případě vysokých teplot a přímého slunce zakrývat, v zimě zahřívat. Po dosáhnutí 70% 

předepsané pevnosti betonu může být stropní konstrukce částečně odbedněna – odbednění 

a opětovné podepření částí podpěr. K úplnému odbednění může dojít po dosažení plné 

pevnosti betonu (tj. po 28 dnech).  

Balkonové desky budou prefabrikované a budou ke stropní konstrukci připojeny 

isonosníky. 
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5.5.2 Technologický postup 
 

- Zhotovení bednící konstrukce 
- Montáž bezpečnostních prvků – zábradlí po obvodu, zakrytí prostupů 
- Usazení prefa balkonových desek na místo určení 
- Vyvázání armatury  
- Provázání výztuže stropu s výztuží balkonů včetně svarů 
- Osazení speciálních prvků 
- Obednění obvodu stropu 
- Betonáž 
- Ošetřování 
- Částečné odbednění 
- Plné odbednění 

 

5.5.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Bednění: 

  

 Bednění bude provedeno pomocí systémového stropního bednění. Musí být zajištěna 

dostatečná tuhost bednící konstrukce – pomocí stabilizačních trojnožek, dostatečný počet 

stropních podpěr apod. Bednění bude vytvořeno nejen pro monolitickou stropní desku, ale i 

pro prefa balkonové desky, které budou na bednění uloženy. 

 

Montáž bezpečnostních prvků: 

 

 Po celém obvodu stropní konstrukce bude zřízeno ochranné zábradlí. Bude využito 

systémového řešení – sloupků po vzdálenosti cca 3,0 m a bezpečnostních latí. Výška zábradlí 

je min. 1,10 m. Déle musí být zakryty všechny otvory v bednění stropní desky. 

 

Usazení prefa balkonových desek: 

 

 Před zahájením armování budou uloženy prefa balkonové desky na připravené 

bednění. Je důležité dbát na správné prostorové umístění. 

 

Armování: 

 

 Při armování bude nejprve uložena dolní zóna výztuže na plastové distančníky. Po 

dokončení spodní vrstvy bude vytvořeno provázání výztuže balkonových desek a stropní 

desky a provedeno provaření dle projektové dokumentace. Po provázání balkonů bude 

dokončena horní zóna výztuže a osazena smyková výztuž. Po dovázání výztuže bude 

provedena kontrola statikem a TDI. 
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Betonáž: 

 

 Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla, kterým bude přepravována čerstvá 

betonová směs do bednění. Beton bude dopravován na stavbu pomocí autodomíchávačů. 

Výška betonu bude kontrolována stavebním laserem. Beton bude řádně zavibrován a povrch 

uhlazen hliníkovým hladítkem. 

 

Ošetření betonu: 

 

 Po zatuhnutí betonu v bednění musí být beton ošetřován. Po dobu min. tří dnů musí 

být udržován ve vlhkém stavu – bude pravidelně prováděno kropení. Při vysokých teplotách 

v letních měsících bude stropní deska přikryta geotextílií. V případě nízkých teplot v zimních 

měsících musí být konstrukce zakryta a zahřívána topidly.  

 

Částečné odbednění: 

 

 Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu může být zahájeno částečné odbednění. 

Pevnost betonu bude zjištěna na min. 5 místech konstrukce zkouškou Schmidtovým 

kladívkem. Konstrukce bude po částech odbedňována, budou odebrány bednící desky a 

nosníky, ale svislé stropní podpěry budou opět vraceny k podepření stropu. 

 

Úplné odbednění: 

 

 Po dosažení 100% návrhové pevnosti betonu může být stropní konstrukce úplně 

odbedněna. Plné pevnosti by měl beton dosáhnout po 28 dnech zrání, je však doporučeno 

provézt zkoušku pevnosti Schmidtovým kladívkem.  

 

5.5.4 Výkaz výměr 
 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Železobeton stropů C30/37  2000,00 m3 

2 Výztuž stropů B500 B 350,00 t 

3 Bednění stropů 10 000,00 m2 

4 Isonosníky 600,00 bm 

 

5.5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola mechanizace určena pro 

nosné konstrukce – autodomíchávače, vibrátor, věžový jeřáb. 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci vodorovných konstrukcí musí předložit 

platné průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, 

vazačské průkazy, svářečské průkazy, řidičské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné 

zdravotní prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, 

společně s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni 

s pracovním a technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné 

helmy, pracovní oděv apod.) 

Při realizaci vodorovných konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 

v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 

daných prací opět zhotovit na původním místě. 

 

5.5.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 

− Autodomíchávač 6x 

− Autočerpadlo 1x 

− Věžový jeřáb 2x 

− Ponorný vibrátor 2x 

− Motorová pila 2x 

− Úhlová bruska 2x 

− Okružní pila 2x 
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5.5.7 Pracovní četa 
 
Tabulka 11 Pracovní četa pro vodorovné konstrukce 

Počet pracovníků pro 
svislé konstrukce 
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Armování 
 

8 
   Osazení spec. prvků 

 
2 

   Bednění 16 
   

2 

Betonáž 4 
    Odbednění 4 
   

4 

 

 

5.6 Nenosné konstrukce 
 

5.6.1 Popis technologické etapy 
 

Mezi nenosné konstrukce patří příčky. Příčky budou vyzděny z keramických příčkovek. 

Příčkovky budou založeny na cementové zakládací maltě tl. min 25 mm, která tvoří 

vyrovnávací vrstvu. Ložná spára nebude promaltována, ale spojení cihel bude zajištěno 

nanesením jednoho pruhu zdící pěny. Styčná spára zůstane volná – provázání je uskutečněno 

systémem pero – drážka. Při vyzdívání příček bude kladen důraz na svislost příček a rozměry 

otvorů v příčkách. 

Výplně otvorů příček – zárubně, mřížky VZT apod. budou zazdívány současně 

s příčkami. Nad otvory nemusí být u příček osazeny překlady, příčkovky se budou tedy klást 

přímo na zárubně. 

 

5.6.2 Technologický postup 
 

− Nanesení vrstvy zakládací malty a její důsledné vyrovnání 

− Nanesení pruhu zdící pěny na zakládací maltu 

− Položení příčkovky 

− Vyrovnání příčkovky 

− Vyskládání celé řady příčkovek 

− Opětovné nanášení pěny a skládání příčkovek až po stropní konstrukci 

− Vyplnění mezery mezi poslední řadou příčkovek a stropem montážní pěnou 
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5.6.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Vrstva zakládací malty: 

 

 Na navlhčený podklad (stropní deska) bude nanesena vyrovnávací vrstva ze zakládací 

malty. Vrstva malty bude v tloušťce max. 25 mm. V případě zjištěných větších nerovností 

podkladu než 25 mm je nutné vrstvu malty zvýšit. Povrch zakládací malty musí být 

vodorovný a zahlazený hladítkem. Zakládací malta se nechá 24 hodin zatvrdnout.  

 

Uložení příčkovek: 

 

 Na zatvrdnutou zakládací maltu bude nanesen jeden pruh zdící PUR pěny. Na pěnu 

budou ukládány příčkovky. Po uložení první vrstvy příčkovek se nanese další vrstva pěny a 

vyzdí další řada. Takto se postupuje až ke stropní konstrukce. Příčka nesmí být dozděna až na 

styk se stropem, musí být vynechána mezera – cca 15 mm pro umožnění průhybu stropu a 

nevnesení tlaků do nenosných příček. Mezera bude vyplněna montážní pěnou. 

 

5.6.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 12 Orientační výkaz výměr pro nenosné konstrukce 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Příčky 8 000,00 m2 

 

5.6.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci nenosných konstrukcí musí předložit 

platné průkazy opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, 

vazačské průkazy, svářečské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní 

prohlídce a pracovní smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně 

s dobou jejich platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a 
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technologickým postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci 

jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní 

oděv apod.) 

Při realizaci nenosných konstrukcí nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené 

v předchozích etapách. Pokud je nutné tyto konstrukce odstranit, je nutné je po dokončení 

daných prací opět zhotovit na původním místě. 

 

5.6.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 

− Věžový jeřáb 2x 

− Elektrické ruční míchadlo 3x 

 

5.6.7 Pracovní četa 
 

− Zedník 4x 

− Pomocný pracovník 6x 

 

 

5.7 Zastřešení 
 

5.7.1 Popis technologické etapy 
 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá střecha. Nosnou částí je železobetonová 

deska nad posledním podlaží. Střecha se rozkládá na různých výškových úrovních. Nejprve se 

začne se střešní konstrukcí na nejnižším bloku – tzn. blok A a bude se pokračovat směrem 

k bloku D. 

 

5.7.2 Technologický postup 
 

1. Zhotovení ŽB stropní desky nad posledním podlaží (viz. vodorovné nosné konstrukce) 
2. Důkladný úklid povrchu 
3. Penetrace povrchu – nanesení asfaltové penetrační vrstvy válečkem 
4. Položení asfaltových pásů – celoplošné přitavení pásů 
5. Izolace střešních prostupů – důkladné oblepení prostupek asfaltovým pásem 
6. Rozmístění spádových klínů – kladení podle kladecího listu 
7. Položení tepelné izolace z EPS v celé ploše střechy 
8. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 

(zatížení) proti strhnutí větrem 
9. Položení hlavní hydroizolace – volné položení pásů folie a vzájemné přitavení 

jednotlivých kusů horkovzdušným agregátem, včetně dočasného včetně dočasného 
zabezpečení (zatížení) proti strhnutí větrem 
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10. Vyvedení hlavní hydroizolace na atiku, včetně přivaření ke stávající hydroizolaci 
v ploše 

11. Zaizolování prostupů - důkladné oblepení prostupek  
12. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 

(zatížení) proti strhnutí větrem 
13. Důkladná kontrola hlavní hydroizolace 
14. Zatížení kamenivem 
15. Provedení izolace atiky 

 

 
 
 

5.7.3 Popis hlavních částí technologické etapy 
 

Penetrace povrchu: 

 

 Před přitavením asfaltových pásů musí být provedena penetrace povrchu. Pro 

penetraci musí být povrch zbaven nečistot, zejména prachu a písku. Penetrace bude 

provedena rozetřením válečkem celoplošně včetně přesahu na vnitřní straně konstrukce 

atiky. Pro penetraci bude použit penetrační přípravek na asfaltové bázi. 

 

Položení asfaltových pásů: 

 

 Asfaltové pásy budou položeny celoplošně s vyvedením min. 150 mm na konstrukci 

atiky. Pásy budou pokládány na napenetrovaný povrch (pokud by mezi penetrací a 

položením pásů uplynula delší doba a povrch by byl znečištěn, musí být penetrace 

provedena znovu). Pásy budou celoplošně natavené. Jednotlivé pásy budou přitaveny 

s přesahem min. 150 mm přes předešlý pás. 

 V místech prostupů stropní konstrukcí budou prostupky důkladně zaizolovány 

asfaltovými pásy. 

 

Uložení tepelné izolace: 

 

 Tepelná izolace bude kromě izolační funkce plnit i funkci spádové vrstvy. Nejprve 

bude položena vrstva spádových polystyrenových klínů dle kladecího listu. Po položení 

spádové vrstvy bude položena vrstva polystyrenové tepelné izolace. 

 

Hlavní vrstva hydroizolace: 

 

 Na tepelné izolaci bude vytvořena separační vrstva položením geotextílie a v celé 

ploše střechy. V místech zelené vegetační střechy bude separační vrstva doplněna o vrstvu 

nopové fólie. Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena PVC fólii. Fólie musí být důkladně 
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provařena horkovzdušným aparátem s přesahem min. 50 mm a vyvedena na atiku. Všechny 

prostupy budou důkladně zaizolovány. 

 Při pokládání těchto vrstev musí být provedeno zatížení, aby se předešlo poškození 

větrem. Po položení hydroizolace bude provedena důkladná kontrola dle KZP. 

 

Zatěžovací vrstva: 

  

 Skladba střešní konstrukce bude zatížena vrstvou kameniva v tl. 100 – 300 mm. Bude 

použito neostrohranné kamenivo frakce 16 – 32 mm. 

 

 

5.7.4 Výkaz výměr 
 
Tabulka 13 Orientační výkaz výměr pro zastřešení 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Pojistná hydroizolace 3 500,00 m2 

2 Tepelná izolace 2 500,00 m3 

3 Spádová vrstva 250,00 m3 

4 Hlavní hydroizolace 3 500,00 m2 

5 Separační vrstvy 8 000,00 m2 

6 Stabilizační vrstva – kamenivo 150,00 m2 

7 Vegetační vrstva – substrát 250,00 m2 

 

5.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Při prováděných prací musí být dodrženy následující nařízení: 

- N. v. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- N. v. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- N. v. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- N. v. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci zastřešení musí předložit platné průkazy 

opravňující je vykonávat jejich činnost. Jedná se o protokol o školení BOZP, vazačské průkazy, 

svářečské průkazy, profesní průkazy, potvrzení o platné zdravotní prohlídce a pracovní 

smlouvu. Všechny předložené dokumenty budou evidovány, společně s dobou jejich 

platnosti. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovním a technologickým 
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postupem, stejně jako s riziky vyskytující se na pracovišti. Všichni pracovníci jsou povinni 

používat osobní ochranné pomůcky (reflexní vesty, ochranné helmy, pracovní oděv apod.) 

Při realizaci zastřešení nesmí být odstraněny bezpečnostní prvky zřízené v 

předchozích etapách. Pokud je nutné tyto prvky odstranit, je nutné je po dokončení daných 

prací opět zhotovit na původním místě. 

 

5.7.6 Výpis použité strojní sestavy a pomůcek 
 

− Věžový jeřáb 

 

 

5.7.7 Pracovní četa 
 

- Izolatér 4 
- Pomocný pracovník 4 
- Jeřábník  1 
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6.1 Pracovní stroje a mechanismy pro etapu zemních prací 
 

6.1.1 Pásový dozer Caterpillar D7E 
 

 Pásový dozer bude použit pro sejmutí ornice před zahájením výkopových prací. Bude 

využita radlice 7U šířky 3988 mm s objemem 8,43 m3. Celková přepravní hmotnost dozeru je 

22 tun. Dozer bude na staveniště dopraven pomocí tahače a podvalníku. 

 
Obrázek 19 Pracovní stroje - pásový dozer Caterpillar D7E 
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6.1.2 Rypadlo Caterpillar 323E L/LN 
 

 Pásové rypadlo bude použito pro hloubení hlavní stavební jámy. Rypadlo bude 

využívat lopatu R2.5B1 o objemu 1,3 m3. Dále bude vybaveno hydraulickým kladivem pro 

rozrušování skalních hornin v podloží. Přepravní hmotnost je 22 900 kg. Rýpadlo bude na 

staveniště přepraveno pomocí tahače a podvalníku. 

 

Specifikace pracovního dosahu rypadla: 

 
  

Obrázek 20 Pracovní stroje - rýpadlo Caterpillar 323E L/LN 
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6.1.3 Rýpadlo nakladač Caterpillar 432F 
 

 Kolový nakladač bude využit pro naložení zeminy na sklápěč. V případě potřeby může 

být využit i pro hloubení stavební jámy. Objem lopaty pro nakládání je 1 m3. Hmotnost stroje 

je 8 900 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 21 Pracovní stroje - Kolový rýpadlo nakladač Caterpillar 432F 
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6.1.4 Minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
 

 Pásové minirýpadlo bude využito pro hloubení rýh inženýrských sítí a základových 

pasů. Bude použito i pro srovnání nerovností podkladu pod základové desky. Přepravní 

hmotnost stroje činí 2 025 kg. 

 

 
Obrázek 22 Pracovní stroje - minirýpadlo Caterpillar 302.2D 
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6.1.5 Sklápěč Tatra 
 

 Třístranný sklápěč Tatra bude využit pro odvoz vykopané zeminy a dovoz zeminy 

určené pro zásypy a sadové úpravy. Objem korby je 10 m3 s maximálním zatížením 19,75 

tun. 

 

 
Obrázek 23 Pracovní stroje - sklápěč Tatra 
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6.1.6 Mechanismy pro hutnění 
 

Vibrační pěch Bomag BVT: 

  
Obrázek 24 Pracovní stroje - vybrační pěch Bomag 

Vibrační deska Lumag: 

  
Obrázek 25 Pracovní stroje - vibrační deska Lumag 

Vibrační válec Bomag: 

 
Obrázek 26 Pracovní stroje - Vibrační válec Bomag 
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6.2 Pracovní stroje pro etapu hrubé stavby 
 

6.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 
 

 Na staveništi budou při etapě hrubé spodní i vrchní stavby dva věžové jeřáby Liebherr 

130 EC-B6. Jedná se o jeřáby s horní otočí. Tyto jeřáby byly zvoleny z důvodu dostatečného 

dosahu pro pokrytí celého staveniště. Maximální únosnost jeřábu jsou 3000 kg na vyložení až 

45 m. Maximální dosah je 55,0 m při nosnosti 1500 kg. 

 

 
Obrázek 27 Pracovní stroje - věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B 
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6.2.2 Autojeřáb Demag 25 AC 
 

 Autojeřáb bude využit v případě potřeby před montáží a po demontáži věžových 

jeřábů. 

 

 
Obrázek 28 Pracovní stroje - autojeřáb Demag 25 AC 
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6.2.3 Autodomíchávače 
 

 Pro přepravu čerstvé betonové směsi z betonárny na staveniště budou využity 

autodomíchávače poskytnuté betonárkou. Jedná se o vozidla Man a Iveco s bubnem o 

kapacitě 6 a 9 m3. 

 

 
Obrázek 29 Pracovní stroje - Autodomíchávač 
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6.2.4 Autočerpadla 
 

 Pro staveništní přepravu čerstvé betonové směsi z autodomíchávače do bednění 

bude využito autočerpadel poskytovaných betonárkou. K dispozici jsou čerpadla s délkou 

výložníku 17 až 58 m.  

 

 
Obrázek 30 Pracovní stroje - autočerpadla Schwing 
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6.3 Stroje pro přepravu materiálu a mechanizace 
 

6.3.1 Tahač Volvo HF s podvalníkem/návěsem 
 

 Tahač Volvo s podvalníkem bude sloužit pro přepravu strojů používaných zejména 

pro zemní práce (dozer, rýpadlo, atd.) na staveniště. Bude použit například třínápravový 

podvalník Goldhofer nebo jiný podvalník s dostatečnou kapacitou a únosností. 

 Pro přepravu stavebního materiálu (např. betonářská výztuž, betonové prefa dílce 

apod.) bude použit třínápravový návěs. 

 

 
Obrázek 31 Pracovní stroje - tahač Volvo 

 

 
 

Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80: 

− celková hmotnost přívěsu  30.000 kg 

− zatížení náprav  3x 12.000 kg 

− pohotovostní hmotnost  6.180 kg 

− nosnost cca.   28.820 kg 

− ložná plocha  8.300 x 2.550 mm 

− ložná výška v zat. Stavu 812 mm 
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6.3.2 Valník Mercedes – Benz Sprinter 
 

 Valník Mercedes – Benz bude sloužit k přepravě materiálu menšího objemu a 

hmotnosti na staveniště. Bude se jednat zejména o pracovní nářadí, stavební materiál 

(polystyren, dřevo apod.). Ložná plocha korby valníku je 7,6 m2 a maximální užitečné zatížení 

1395 kg.  

 
Obrázek 32 Pracovní stroje - valník Mercedes - Benz 

 

 

Technická data: 
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6.3.3 Volvo FEE 42 R 
 

 Nákladní automobil Volvo bude sloužit pro přepravu hmotnějšího a objemnějšího 

stavebního materiálu. Jedná se o betonářskou výztuž, zdivo apod. Rozměry korby jsou 6 x 2,5 

m, maximální užitné zatížení 7250 kg. 

 
Obrázek 33 Pracovní stroje - Valník Volvo FEE 42 R 

 

Technická data: 

WB Rozvor kol 4300 mm 

A  Celková délka 7907 mm  

D Kabina až zadní náprava 3672 mm 

N Zadní přesah 2190 mm 

Y Těžistě úložného prostoru 1041 mm 

W Délka korby 5988 mm 

Poloměr otáčení 15 300 mm 
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6.4 Ostatní mechanizace a nářadí 
 

- Svářečka KITin 150 TIG LA 

- Míchačka Lescha SM165S 

- Svářečka plastů TRIAC S Leister 

- Svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 

- Strojní omítačka 

- Motorová pila 

- Úhlová bruska 

- Ponorný vibrátor 

- Bourací kladivo  

- Stavební laser 

- Theodolit 

- Nivelační přístroj 

- Tlakový čistič WAP 

- Ponorné čerpadlo 
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7.1 Obecné informace 
 

7.1.1 Identifikační údaje 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Bytový dům SO 02: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 01. 01. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 

7.1.2 Geologické poměry 
 

 Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický 

podklad širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské 

tektogeneze tvoří významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru 

okraje výskytu probíhající metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými 
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horninami, rozdělující brněnský masiv na západní a východní granitoidní část prezentovaných 

metabazity, z nichž nejvíce je zastoupen zeleně zbarvený diabas. Dalšími vyvřelými horninami 

jsou granodiorit a diorit bez ostrých přechodů. Mocnost a způsob uložení kvartérních 

sedimentů je značně kolísavá a podléhá místním vlivům. V horních svahových partiích je 

vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin brněnského masívu, jehož mocnost je odvislá 

tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku povrchových vod do zvětrávací zóny. 

Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 0,5-1,5 mocnou vrstvu zvětralin 

ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se jedná o velmi nesourodý 

horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch skalního podloží 

velmi příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním podkladu jsou 

uloženy neogenní sedimenty tvz. Karptatské předhlubně prezentované vápnitými jíly. 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými 

hlínami. Nejhojněji se vyskytují deluviální sedimenty – svahové hlíny s proměnlivým obsahem 

diabasového detritu a ostrohranných úlomků. Vlastní zájmové území ve svažitém terénu 

upadajícím jihozápadním směrem na plochách bývalého průmyslového areálu a přilehlých 

pozemcích. Na části lokality se nachází stávající budovy určené k demolici. Lokalita je 

významné poznamenaná antropogenní činností, reliéf a konfigurace terénu je ovlivněna 

předchozí činností - zářezy násypy na lokalitě. V podloží svrchního horizontu humózních hlín o 

ověřené mocnosti cca 0,2 m, případně navážek a zpevněných ploch (max. ověřená mocnost 

0,7 m), se nacházejí v prostoru realizace sond S1 až S3 (prostor dilatačního celku D a částečně 

C) eolické sedimenty v různém genetickém vývoji zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami 

charakteru jílovitých hlín místy prachovitě-písčitých (dle ČSN 73 1001 třídy F6 CL-CI ) o pevné 

konzistenci, kdy v profilu se vyskytují polohy bílého vlákna CaCOS až vápnitých konkrecí. 

Místy se v profilu vyskytují polohy pohřbených půdních horizontů. Povrchová vrstva ornice je 

proměnlivá, pro účely zpětného ohumusování bude použitá skrývka ornice, kterou se podaří z 

pozemku vytěžit. Podle místních poměrů a ploše skrývky je předpoklad vytěžení cca 550m3 

ornice. Uložení na meziskládku bude v prostoru stavby obtížné, a je uvažováno v horní části 

pozemku, případně musí dodavatel zajistit dočasný pronájem volné plochy pro uložení na 

blízkém pozemku. Mocnost sprašových zemin se v dané části území pohybuje v rozmezí od 

cca 5,0 - 8,0 m. V jejich podloží se vyskytuje horizont písků a štěrkopísků s opracovanými 

valouny o velikosti do 5 cm, kdy se jedná relikt staré říční terasy řeky Svratky přecházející v 

hloubkovém horizontu cca 7,5 až 9,5 m pod terénem přímo na skalní podklad podložních 

metabazitových hornin v různém stupni porušení, které jsou na dané lokalitě zastoupeny 

zelené zbarvenými dibasy. V prostoru realizace sond S4 a S5 (prostor dilatačního celku A, B) 

se v návaznosti na předchozí terénní úpravy, přímo pod svrchním horizontem navážek 

přecházející v neostrém přechodu v štěrkopísčitý horizont, vyskytuje v hloubkové úrovni cca 1 

- 1,5 m pod terénem skalní podklad podložních metabazitů v různém stupni porušení. Diabas 

je značně rozpukaný a rozsýpavý v ostrohranné úlomky. (1) 
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7.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 

7.2.1 Připravenost 
 

 Před zahájením prací musí být zhotoven mimostaveništní příjezd z ulice Hlavní na ulici 

Pastviny. Příjezdová komunikace o délce cca 30 m a šířce 7 m bude zpevněna položením 

betonových panelů. 

 Dále musí být před zahájením zemních prací dokončena demolice stávajícího objektu 

na pozemku a dokončeny veškeré práce na kácení vzrostlé zeleně. 

 Před zahájením zemních prací musí dodavatel zajistit mimostaveništní skládku 

vytěžené zeminy. 

 

7.2.2 Převzetí pracoviště 
 

 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 

připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 

(stavbyvedoucí). Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace 

zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace bude geologický průzkum, situace se 

zakreslením všech inženýrských sítí a zakreslení budovaných objektů. O předání bude 

vypracován protokol o předání a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

7.3 Složení pracovní čety 
 

 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 

platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 

strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 

mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 

 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 

postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 

schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  

  

 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 

stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 

 

Pracovník Počet pracovníků 

Obsluha dozeru 1 

Obsluha pásového rypadla 1 

Obsluha nakladače 1 

Obsluha minirypadla 1 
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Řidič nákladního automobilu 3 

Řidič tahače 1 

Pomocný pracovník 2 

 

 

7.4 Materiál a doprava 
 

7.4.1 Materiál 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že stavební jáma bude svahována a není potřeba zhotovit 

pažení, bude potřeba pouze materiál pro vytyčení stavby. 

 

Materiál potřebný pro vytyčení stavby: 

- Dřevěná prkna, 100/25 mm, délka 4 m, 50 ks 

- Dřevěné latě, 50/50, délka 4 m, 50 ks 

- Hřebíky 63 mm, 5 kg 

- Barevný sprej, 1 ks 

 

7.4.2 Doprava 
 

7.4.2.1 Doprava strojů a mechanizace 

 

 Doprava strojů na staveniště bude zajištěna tahačem Volvo s podvalníkem. Jedná se o 

přepravu dozeru, rýpadla a nakladače. 

 

7.4.2.2 Doprava vykopané zeminy 

 

 Vykopaný materiál bude převážen na mimo staveništní skládku pomocí sklápěčů 

Tatra. 

 

7.5 Pracovní podmínky 
 

 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 

bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 

povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích. Práce budou probíhat pouze za 

dobrých světelných podmínek (v případě prodloužení zemních prací do podzimních měsíců 

nesmí práce probíhat za tmy). 

 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, budou práce 

zastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 

z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  
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 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 

(podrobněji viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a 

seznámeni se situací stavby a pracovními postupy. 

 

 

7.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 

 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů provádějících zemní 

práce, aby se předešlo případným nehodám. 

 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 

 

7.6.1 Mechanizace pro zemní práce 
 

Pásový dozer Caterpillar D7E 

Pásové rýpadlo Caterpillar 323E L + hydraulické kladivo 

Kolový rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F 

Pásové minirýpadlo Caterpillar 302.2D 

Třístranný sklápěč Tatra 6x6 

Vibrační deska Lumag RP 160GX270 

Bomag BVT 65 - vibrační pěch 

Vibrační válec příkopový BOMAG BMP 851 

Tahač Iveco + podvalník GOLDHOFER TU 3 - 24/80 „Basic“ 

 

7.6.2 Přístroje a pomůcky pro zaměření výkopů 
 

Totální stanice - Teodolit PENTAX R-202NE 

Stavební laser BOSCH PLL 360 

Dřevěný stativ 

Měřící lať 

Pásmo 25 m 

 

7.6.3 Ostatní pomůcky 
 

Ochranná helma 

Pracovní oděv 

Rukavice 

Pevná obuv 

Reflexní vesta/bunda 
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7.7 Pracovní postup 
Plánovaný postup prací: 

Sejmutí ornice 

Vytyčení stavební jámy a zřízení laviček 

Vykopání stavební jámy (včetně svahování) 

Vytvoření podsypů a hutnění (dle potřeby) 

Vykopání rýh pro přípojky sítí 

Zásypy konstrukcí 

 

7.7.1 Sejmutí ornice 
 

 Sejmutí ornice bude zajištěno pásovým dozerem Caterpillar D7E v ploše celého 

objektu včetně ploch určených pro zařízení staveniště (skládky, kontejnery apod.). Ornice 

bude shrnuta v tl. 200 mm a odvezena na mimostaveništní skládku. Předpokládaný objem 

shrnuté ornice je 1200 m3. 

 Nejprve bude shrnuta ornice v místě vjezdu na staveniště. Dále bude vytvořen pás 

podél hranice pozemku, který umožňuje vjezd nakladače a sklápěčů a poté bude shrnuta 

ornice v ploše celého staveniště s odstupem cca 0,5 m od hranice pozemku. 

 Ornice bude nakládána rýpadlo – nakladačem na sklápěč, kterým bude odvážena na 

mimostaveništní skládku. 

 
Obrázek 34 Schéma postupu skrývky ornice 
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7.7.2 Vytyčení stavební jámy a zřízení laviček 
 

 Vytyčení stavební jámy bude provedeno geodetem. V rozích objektu budou zřízeny 

lavičky z dřevěných prken. Je důležité dbát na to, aby lavičky byly umístěny min. 2,5 m od 

hrany budoucího objektu a to z důvodu svahování stavební jámy. Lavičky musí být pevně 

zakotveny to země, aby nedošlo k jejich posunutí. Na lavičky budou umístěny hlavní směry 

pomocí hřebíků. Po zhotovení laviček budou skutečné rohy a hrany objektu od laviček 

odměřeny metrem a orientačně vyznačeny barevným sprejem (nebo vápnem) přímo na zem. 

 Po zhotovení směrových laviček umístí geodet i výškový bod. Tento bod bude 

umístěn na pevné místo, které určí po dohodě se stavbyvedoucím dle situace na staveništi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.7.3 Vykopání stavební jámy 
 

 Po vytyčení geodetem a zhotovení laviček budou zahájeny práce na výkopech 

stavební jámy. Výkop bude zahájen v nejvyšší části - tzn. v oblasti bloku D, pokračovat bude 

přes bloky C a B. Blok A leží ve výškové úrovni terénu, není tedy potřeba provádět výkop 

stavební jámy. 

 Vzhledem k jílovité povaze zeminy není potřeba vytvářet pažení a hrana výkopu bude 

zajištěna svahováním v poměru 1:4. V místě zdravých skalních hornin může být hrana 

zarovnána až do svislice. 

Obrázek 35 Schéma vytyčení zemních prací 
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 Výkop bude prováděn pásovým rýpadlem s možností využití rýpadlo – nakladače pro 

urychlení prací. Z geologického průzkumu vyplývá, že se v místech bloku B a C může 

vyskytovat zdravý skalní masiv. Pro rozrušení tohoto masivu bude využito hydraulické kladivo 

na pásovém dozeru. Výkopek bude nakládán na sklápěče a odvážen na mimostaveništní 

skládku. V oblasti bloku B a C bude ponecháno 500 m3 zeminy, která bude použita na obsypy 

hotových podzemních konstrukcí. 

 Vzhledem k hloubce výkopu v místech bloků B a C (až 5,0 m) bude výkop stavební 

jámy proveden v několika krocích, vždy po vykopání hloubky o 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.4 Vytvoření podsypů a hutnění 
 

 Po vykopání stavební jámy bude přizván statik a geolog a bude provedena prohlídka 

základové spáry. Pokud by se ukázalo, že základová spára nevyhovuje pro založení objektu 

(např. z důvodu výskytu rozbředlých jílů), bude provedeno odkopání zeminy v tl. 300 mm a 

proveden štěrkový podsyp, který bude následně zhutněn. 

 Materiál pro podsyp bude dovezen na sklápěčích a rozmístěn pomocí rýpadlo – 

nakladače. Hutnění bude provedeno vibračním válcem nebo deskou. 

 

 

 

Obrázek 36 Schéma postupu výkopu stavební jámy 
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7.7.5 Vykopání rýh pro přípojky sítí 
 

 Rýhy pro přípojky sítí budou vykopány pomocí minirýpadla. Dočištění rýh bude 

provedeno ručně pomocnými pracovníky. Výkopek bude uložen podél rýhy a po zhotovení 

daného vedení sítě bude použit na zásyp.  

 

7.7.6 Zásypy konstrukcí 
 

 Po dokončení podzemních podlaží budou postupně (dle bloků) podzemní konstrukce 

obsypávány.  

 Obsypání začne po dokončení 2. PP bloku B (po dokončení stropní desky). Po 

dosypání může být zahájena výstavba 1. PP Bloku B a C, po jejich dokončení budou obsypány 

a poslední obsypání bude po dokončení 1. NP bloku C. V obsypech konstrukcí bude umístěna 

drenáž. 

 Na obsypání bude použitý výkopek z hloubení stavební jámy, který byl ponechán na 

staveništi. Pro obsypání bude použito minirýpadlo.   

 

 

7.8 Jakost a kontrola kvality 
 

 Podrobnější informace o kontrolách jakosti a kvality viz kapitola č. 10 – Kontrolní a 

zkušební plány. 

 

7.8.1 Vstupní kontrola 
 

 Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda byly řádně dokončeny práce 

v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o demolici stávajících objektů a 

odstranění stromů a křovin. Podle dostupné dokumentace bude před zahájením prací 

zkontrolováno, zda přes pozemek neprochází inženýrské sítě, které by mohly být při práci 

porušeny.  

 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 

které bude využito pro zemní práce. 

 

7.8.2 Mezioperační kontrola 
 

 Po zřízení směrových laviček bude provedena kontrola jejich stability a vizuálně 

zkontrolován soulad s geometrií výkopů dle dokumentace.  

 Při probíhajících pracích bude průběžně kontrolováno, zda zeminy odpovídá 

geologickému průzkumu. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti, je nutné přivolat geologa a 

posoudit vhodnost svahování výkopu. 
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 Průběžně bude kontrolováno množství vykopané a odvezené zeminy, o čemž bude 

prováděn zápis do stavebního deníku. 

 Průběžně bude kontrolováno dodržení min. přípustného sklonu svahování. 

 

7.8.3 Výstupní kontrola 
 

 Po dokončení výkopových prací bude geodetem zkontrolován geometrický tvar 

výkopu a výšky jednotlivých úrovní stavební jámy.  

 Bude provedena kontrola zemin v základové spáře, jejich stav a zhutnění a geologem 

posouzena vhodnost založení. Pokud by geolog naznal, že zemina není dostatečně únosná, 

musí být přijata opatření (např. odkopání zeminy a provedení násypu, provápnění apod.). 

 Bude zkontrolováno svahování výkopu stavební jámy – zejména zda sklon vyhovuje 

požadovanému poměru 1:4. 

  

 O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a uvedena osoba, 

která kontrolu prováděla. 

 

7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 

předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 

školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 

stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 

 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 

ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 

 Podrobnější informace o bezpečnosti a ochraně zdraví viz kapitola č. 11 – Zpráva 

BOZP. 

 

Závazné právní předpisy: 

 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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7.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 

 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 

staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 

(tzn. 7:00 – 17:00). 

 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 

kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 

možné předejít haváriím. 

 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 

určeném. Místo pro čištění vozidel bude vyspádováno a opatřeno odlučovačem ropných 

látek. 
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8.1 Obecné informace 
 

8.1.1 Informace o stavbě 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Bytový dům SO 02: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 01. 01. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 
 

8.1.2 Informace o technologické etapě 
 

 Nosná konstrukce bytového domu Meander je navržena jako železobetonový skelet. 

Bloky A, B a C jsou založeny na základových železobetonových monolitických deskách tl. 300 

mm. Blok D je založen na základových pásech.  
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 Bloky B a C mají jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází podzemní garáže. 

Podzemní části objektu jsou navrženy v systému „bílá vana“, čemuž bude přihlíženo i při 

realizaci stavby.  

 Svislé konstrukce – stěny a sloupy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

V místech společných chodeb v bloku B a C jsou stěny částečně vyzděny.  

 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou monolitické železobetonové. Balkonové 

desky jsou navrženy jako prefabrikované. 

 Schodiště v objektu jsou navrženy prefabrikované železobetonové. 

 

8.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 

8.2.1 Připravenost 
 

 Před zahájením prací musí být zhotoven mimostaveništní příjezd z ulice Hlavní na ulici 

Pastviny. Příjezdová komunikace o délce cca 30 m a šířce 7 m bude zpevněna položením 

betonových panelů. 

 Musí být dokončena etapa zemních prací – tzn. shrnutí ornice v celé ploše staveniště, 

vykopání stavebních jam a příprava základové spáry pod základové konstrukce a provedena 

zkouška únosnosti podloží. 

 Na staveništi musí být zřízena přípojka vody a elektřiny. Musí být zřízeno potřebné 

zařízení staveniště – šatny, kanceláře, hygienické zařízení, skládky a staveništní cesty. 

 

8.2.2 Převzetí pracoviště 
 

 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 

připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 

etapy spodní stavby (stavbyvedoucí). Součástí předání pracoviště bude předání projektové 

dokumentace zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace bude část statika (výkresy tvaru 

a výztuže) a část architektonicko - stavebního řešení. O předání bude vypracován protokol o 

předání a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

8.3 Složení pracovní čety 
 

 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 

platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 

strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 

mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 

 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 

postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 

schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  
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 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 

stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 

 

Pracovník Počet pracovníků 

Tesař/betonář 20 

Vazač výztuže 20 

Pomocný pracovník 5 

Jeřábník 2 

Obsluha čerpadla betonu 1 

Řidič autodomíchávače 5 

Řidiči zásobovacích vozidel 3 

 

Popis profesí: 

 

Tesaři/betonáři – vyučení a proškolení pracovníci zhotovující bednící a podpůrné 

konstrukce, ukládání speciálních prvků (prvky pro těsnění pracovních spár apod.). Dále 

zajišťují betonáž a následné ošetřování betonu. Úkolem tesařů je i zhotovení 

bezpečnostních prvků na stavbě – zábradlí apod. 

 

Vazači výztuže – proškolení pracovníci provádějící vázání výztuže 

 

Pomocní pracovníci – pracovníci zajišťující ostatní potřebné práce na stavbě – úklid, 

vykládka materiálu, správa skládky, pomocné práce 

 

Jeřábník – školené osoby obsluhující věžový jeřáb Liebherr 130 EC-B6 

 

 

8.4 Materiál a doprava 
 

8.4.1 Materiál 
 

8.4.1.1 Bednění 

 

 Monolitické konstrukce budou bedněny pomocí systémového bednění DOKA. U 

spodní stavby bude bedněna základová deska, stěny a strop podzemních částí objektu - 

garáží. U horní stavby budou bedněny stěny a stropy. 

 

Bednění základové desky: 

 Obvod základové desky bude bedněn pomocí bednících desek DOKA, které budou 

pomocí dřevěných hranolů podepřeny a zapřeny do zeminy. 
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Bednění stěn: 

 Pro bednění stěn podzemních částí objektu bude použito nosníkové systémové 

bednění DOKA Top 50, včetně systémových bezpečnostních prvků.  

 

 
Obrázek 37 Stěnové bednění (Online katalog DOKA, http://www.doka.com/web/products/system-groups/doka-
wall-systems/index.cz.php) 

 

Stropní bednění 

Stropní desky budou bedněny systémem Dokaflex 1-2-4, který je určen pro bednění 

stropních desek do 300 mm. 
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Obrázek 38 Stropní bednění (Online katalog DOKA, http://www.doka.com/web/products/system-groups/doka-

floor-systems/index.cz.php) 

 

Sloupové bednění 

 V objektu se nachází výhradně sloupy obdélníkového půdorysu, které budou bedněny 

pomocí systému Doka KS Xlife. 
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Obrázek 39 Sloupové bednění (Online katalog DOKA, http://www.doka.com/web/products/system-

groups/doka-wall-systems/column-formwork/index.cz.php) 

 

8.4.1.2 Beton 

 

 Čerstvá betonová směs bude připravována mimo staveniště v betonárně TBG 

Betonmix v Brně – Králově poli. Beton bude dodáván na stavbu v kvalitě předepsané 

v projektové dokumentaci. Pro spodní a horní stavbu se jedná o betony pevnostních tříd 

C25/30 a C30/37. Bližší specifikace betonů viz projektová dokumentace. 

 

8.4.1.3 Výztuž 

 

 Výztuž bude připravena mimo staveniště v armovně. Na stavbu bude dodávána již 

nastříhaná a ohýbaná. Výztuž musí odpovídat kvalitě předepsané v projektové dokumentaci. 

Pro spodní a horní stavbu se jedná o betonářskou výztuž třídy B500 B. 

 

8.4.1.4 Prvky pro těsnění pracovních spár 

 

 Spodní stavba bytového domu je navržena jako železobetonová konstrukce se 

systémem „bílá vana“, tudíž musí být splněna vodonepropustnost konstrukce. Pro těsnění 

pracovních spár byly navrženy speciální gumové prvky, které zabrání průniku vody spárou. 
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Vodorovné pracovní spáry: 

 Pro vodorovné spáry (tzn. pracovní spáry mezi zákl. deskou a stěnou, a stěnou a 

stropní konstrukcí) bude použit systém Leschuplast KAB. Jde o bobtnavou gumu, která 

zamezuje průchodu vody podél pracovní spáry konstrukce. 

 

 
Obrázek 40 Těsnění vodorovných pracovních spár (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 

 

Svislé pracovní spáry: 

 

 Pro svislé pracovní spáry bude použit systém těsnících trubic Leschuplast Q1. 

 

 
Obrázek 41 Těsnění svislých pracovních spár – svislý řez (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 
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Obrázek 42 Těsnění svislých pracovních spár – vodorovný řez (http://www.leschuplast.cz/baender/index.html) 

 

8.4.2 Výčet materiálu 
 

8.4.2.1 Stropní bednění 

 Výkaz stropního bednění je uvažován pro situaci, kdy nastane největší potřeba 

bednění. Za tuto situaci je považován stav, kdy bude zabedněno 1PP a 1NP bloku A, B a C. 

Celkově se jedná o cca 4000 m2 stropního bednění. 

 

Opěrná trojnožka 350 Ks 

Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 2500 Ks 

Spouštěcí hlavice H20 350 Ks 

Nosník Doka H20 3,90m 800 Ks 

Nosník Doka H20 2,65m 2500 Ks 

Nosník Doka H20 1,80m 100 Ks 

Deska Dokaply 250/62,5cm 2800 Ks  

Obedňovací úhelník 30cm 150 Ks 

Svorka pro obednění čela stropní desky Doka 150 Ks 

Obedňovací kotva 15,0 150 Ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 150 Ks 

Ochranné zábradlí 1,10m 200 Ks 

 

8.4.2.2 Stěnové bednění 

 

 Dílce stěnového bednění budou na stavbu dovezeny již složené. Počet dílců je 

navržen tak, aby bylo možné souběžně pracovat v blocích A, B a C v taktech po 15 m za den, 

což by mělo zajistit soulad prací s harmonogramem. 

  

Stěnový dílec 2,5m x 3,125m 30 Ks 

Stěnový dílec 2,5m x 1,5m 4 Ks 

Spojka elementů FF20/50 28 Ks 
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Vyrovnávací příložka FF20/50 28 Ks 

Spojovací čep 10cm 100 Ks 

Závlačka s pružinou 5mm 100 Ks 

Příložka vnitřního rohu H20 Top50  10 Ks 

Rohová příložka H20/H36 Top50 6 Ks 

Opěra bednění 340  60 Ks 

Expresskotva Doka 16x125mm 60 Ks 

Pero Doka 16mm 200 Ks 

Kotevní tyč 15,0 pozinkovaná 1,0m 150 Ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 150 Ks 

Trubka z umělé hmoty 22mm 2,50m 1000 Ks 

Univerzální kónus 22mm 3000 Ks 

Hvězdicový šroub 20 Ks 

 

8.4.2.3 Pracovní plošiny 

 

 Pracovní plošiny budou použity v místech obvodových stěn pro zapření stabilizačních 

podpěr stěnového bednění a vytvoření pracovního prostoru pro pracovníky. Při betonáži 

stropů je nutno zabetonovat vlnové kotvy, na které bude připevněn závěsný kónus pro 

montážní lávky. 

 

Montážní plošina Doka K  10 Ks 

Vyrovnávací plošina 3,00m 5 Ks 

Vlnová kotva 15,0 300 Ks 

Závěsný kónus 15,0 5cm 20 Ks 

Krycí pouzdro 15,0 5cm 300 Ks  

 

8.4.2.4 Sloupové bednění 

 

 Sloupové bednění bude složeno přímo na stavbě. Bednění bude využito pro bednění 

sloupů v podzemích garážích bloků B a C. 

 

Rámový prvek Xlife KS 3,30 m 16 

Spojovací hák KS 16 

Kotevní matka s podložkou 32 

Opěra bednění 340 8 

Express kotva 8 

Pero Doka 16 mm 50 

Spojovací čep 42 
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8.4.2.5 Výztuž 

 

 Při realizaci bude použita výztuž specifikovaná v projektové dokumentaci. Jedná se o 

betonářskou výztuž třídy B500 B. Ve výkaze jsou zahrnuty i distanční prvky. 

 

Výztuž B500 B 1600 t 

Vláknocementové distanční podložky 1000 ks 

Plastové podložky v = 25 mm, délka = 2,0 m  5000 Ks 

Kulaté plastové distančníky v = 25 mm  5000 Ks  

Železné distanční prvky v = 160 mm, délka = 2,0 m 5000 Ks  

Železné distanční prvky v = 140 mm, délka = 2,0 m 1000 Ks  

 

8.4.2.6 Speciální prvky 

  

Leschuplast KAB 125 800 m 

Leschuplast Q1 250 m 

Isonosník Schöck Isokorb (ty dle PD) 400 m  

 

8.4.2.7 Ostatní materiál 

 

Hřebíky 32 mm 20 kg 

Hřebíky 63 mm 200 kg 

Nastřelovací hřebíky Hilti 30 kg 

Patrony 5 bal 

Odbedňovací přípravek Optix  50 l 

Tříhranná plastová lišta 10 x 10 mm, délka 2,0 m 250 Ks 

Montážní pěna 25 bal 

 

8.4.2.8 Příslušenství pro montáž, čištění a přepravu bednění a výztuže 

 

Kontejner se síťovými bočnicemi Doka 30 Ks 

Ukládací paleta Doka 30 Ks 

Mobilní lešení Doka 6 Ks 

Montážní vidlice H20 3 Ks 

Odbedňovací páka DF 1,20m 2 Ks 

Škrabka Xlife 100/150mm 1,40m 2 Ks 

Klíč pro kotevní tyč 15,0 2 Ks 

Kleště ke stříhání výztuže 2 Ks 

Hliníkový žebřík 4,00 m 6 Ks 

Vodováha 4 Ks 

Tesařské kladivo 15 Ks 
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Svinovací metr 25 Ks 

Skládací metr 50 Ks 

 

8.4.2.9 Bezpečnostní prvky   

 

Sloupek ochranného zábradlí 300 Ks 

Dřevěné latě 15x3x400 cm 10 m3 

Ochranná přílba 60 Ks 

Ochranné rukavice 200 Párů 

Reflexní vesta 60 Ks 

Ochranné brýle 20 Ks 

 

8.4.3 Doprava 
 

8.4.3.1 Doprava bednění 

 

 Vzhledem k velkému množství bednění bude návoz zajištěn tahačem Volvo 

s návěsem. V případě návozu menšího množství bude využito valníků Mercedes Sprinter 

nebo Volvo FEE 42. 

 

8.4.3.2 Doprava betonářské výztuže 

 

 K přepravě betonářské výztuže bude primárně využit Tahač Volvo s návěsem – 

s možností přepravy až 25 tun výztuže. Pokud by bylo nutné navézt menší množství výztuže, 

bude přeprava zajištěna valníky Mercedes Sprinter nebo Volvo FEE 42. 

 

8.4.3.3 Doprava prefa dílců 

 

 Prefa dílce budou na stavbu dovezeny Tahačem s návěsem přímo z prefa výrobny. 

 

8.4.3.4 Dovoz ostatního materiálu 

 

 Pro návoz ostatního materiálu (jako je např. stavební řezivo, distanční podložky atd.) 

bude dle potřeby použito valníků Mercedes Sprinter nebo Volvo FEE 42. 

 

8.5 Pracovní podmínky 
 

 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 

bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 

povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích.  
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 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, mohou být práce 

pozastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 

z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  

  

 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 

(podrobněji viz kapitola BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni se situací 

stavby a pracovními postupy. 

 

8.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 

 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů a zařízení 

podílejících se na probíhajících pracích. 

 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 

 

8.6.1 Doprava materiálu 
 

Tahač Iveco + návěs 

Autodomíchávač 

Mercedes – Benz Sprinter 

Volvo FEE 42 

 

8.6.2 Přístroje a pomůcky pro geodetické vytyčení 
 

Totální stanice - Teodolit PENTAX R-202NE 

Stavební laser BOSCH PLL 360 

Dřevěný stativ 

Měřící lať 

Pásmo 25 m 

 

8.6.3 Ostatní pomůcky 
 

Ochranná helma 

Pracovní oděv 

Rukavice 

Pevná obuv 

Reflexní vesta/bunda 
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8.7 Pracovní postup 
 

8.7.1 Podkladní betony 
 

Postup prací: 

− Výšková kontrola přichystané zakládací plochy 

− Betonáž + průběžná kontrola výšky 

 

 Na připravené zakládací ploše (viz. etapa zemních prací) bude zhotoven podkladní 

beton. Podkladní beton je navržen ve výšce 100 mm a třídy C12/15 X0. Podkladní beton 

bude rozšířen oproti konstrukci desky o 300 mm na všechny strany (z důvodu přesahu kluzné 

vrstvy a usnadnění montáže bednění.  

 Betonáž bude zajištěna vzhledem k velké ploše základových desek autočerpadlem. Při 

betonáži beton nebude vibrován, bude pouze srovnáván do roviny hliníkovým hladítkem. 

Důležité je při betonáži průběžně kontrolovat výšku horní hrany betonu, což bude provedeno 

pomocí stavebního laseru nebo nivelačního přístroje.  

 Podkladní betony nemusí být po betonáži ošetřovány – jedná se pouze o vytvoření 

roviny a čistého podkladu umožňující a usnadňující další práce.  

 

 

8.7.2 Základové desky bloků B a C 
 

Postup prací: 

− Výšková kontrola podkladního betonu 

− Rozprostření kluzné vrstvy (geotextílie – PE folie - geotextílie – PE folie) 

− Armování základové desky 

− Obednění obvodu desky 

− Montáž speciálních prvků – přerušení pracovních spár 

− Betonáž – včetně zarovnání povrchu a kontroly výšky 

− Strojní hlazení se vsypem 

− Ošetřování betonu základové desky 

− Odbednění 

 

 Před realizací vlastní betonové základové desky bude zhotovena kluzná vrstva, která 

byla statikem navržena z důvodu eliminace trhlin v betonu základové desky. Kluzná vrstva 

bude tvořena dvěma vrstvami geotextílie a PE folie. Kluzná vrstva neplní funkci hydroizolační, 

tudíž folie může být drobně porušena. 

 Po dokončení kluzné vrstvy bude vyvázána výztuž základové desky. Výztuž je 

dimenzována pro systém „bílá vana“ na šířku trhlin do 0,2 mm. Výztuž spodní stavby bude 

ukládána na vláknocementové distanční „hady“ výšky 40 mm, což je požadovaná výška krytí 
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desky. Po vyvázání spodní výztuže bude v celé ploše desky rozmístěna distanční výztuž výšky 

160 mm, na kterou bude vyvázána horní výztuž desky. 

 Po dokončení armatury bude obedněn celý obvod základové desky. Bednění bude 

zhotoveno z bednicích desek, zapřených nosníky a dřevenými prkny. 

 Jako poslední krok bude provedena montáž prvků pro těsnění pracovních spár. Bude 

použit systém Leschuplast KAB 125. Těsnící prvek výšky 125 mm bude přichycen k výztuži 

pomocí systémových háků tak, aby část 80 mm byla zabetonována v základové desce a cca 

40 mm zasahovalo do budoucí stěny. Spojování prvků bude provedeno systémovými 

šroubovacími spojkami a přesahem těsnícího prvku min 300 mm. 

 Po provedení přebírky výztuže a kontrole těsnících prvků může být zahájena betonáž. 

Pro betonáž bude použit beton specifikovaný v PD – C25/30 XC3 XD1 s 90-ti denní pevností a 

maximálním možným průsakem 50 mm (bližší specifikace viz PD). Betonáž vzhledem 

k velkému objemu bude provedena pomocí autočerpadla. Betonáž musí být plynulá, aby 

nedošlo k zatuhnutí betonu a vytvoření případné spáry, která by narušovala vodotěsnost 

základové desky. Výška desky je navržena 300 mm, což bude kontrolováno pomocí 

stavebního laseru nebo nivelačním přístrojem. Při betonáži bude beton průběžně vibrován a 

horní povrch zarovnáván do roviny hliníkovým hladítkem. Důležité je při betonáži 

kontrolovat správnost polohy těsnících prvků, aby při lití betonu nedošlo k jejich uvolnění a 

posunutí.  

 Vzhledem k tomu, že plocha základové desky tvoří finální povrch garáží, musí být 

deska strojně zahlazena se vsypem. Strojní hlazení a vsyp zajistí specializovaná firma. Hlazení 

musí začít ihned po zavadnutí betonu, kdy se beton stává pochůzím – tato situace nastává 

cca 6 až 12 hodin po betonáži v závislosti na teplotě (čím vyšší teplota vzduchu, tím dříve). V 

případě úplného zatuhnutí betonu by již strojní hlazení nebylo možné. 

 Po dokončení vsypu a hlazení desky musí být ihned zahájeno ošetřování základové 

desky. V celé ploše bude rozvinuta vrstva geotextílie, která bude pravidelně vlhčena, aby 

nedošlo k vyschnutí povrchu desky a vývoji trhlin. Ošetřování bude probíhat až do nabytí 

50% návrhové pevnosti betonu (15 MPa), což může být ověřeno pomocí Schmidtova 

tvrdoměru. 

 Po zatvrdnutí betonu může být provedeno odbednění obvodu desky a očištění prvků 

pro těsnění pracovních spár. 

  

 

8.7.3 Základové desky bloků A a D 
 

 V blocích A a D objektu se nenachází podzemní podlaží, tudíž základové desky neplní 

funkci „bílé vany“, což znamená, že oproti blokům B a C odpadá vytvoření kluzné vrstvy, 

těsnění pracovních spár a strojní hlazení. Navíc bude zhotovena hydroizolační vrstva na 

podkladním betonu. Hydroizolace bude vyvedena 300 mm nad okolní terén.  
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 Tloušťka základové desky je u bloku A 300 mm a u bloku D 150 mm. Bude použit 

beton C25/30 XC1 u bloku A a u bloku D C20/25 XC2. Ostatní kroky provádění viz Základové 

desky bloků B a C. 

 

8.7.4 Stěny podzemní části objektu 
 

Postup prací: 

− Vyvázání výztuže stěny + přebírka 

− Bednění stěny + osazení speciálních prvků 

− Betonáž 

− Odbednění 

− Ošetřování + utěsnění prostupů 

 

 Stěny podzemních garáží bloků B a C navazují na základové desky a jsou také 

navrženy v systému „bílá vana“. Práce na stěnách mohou být zahájeny ihned po zahlazení 

základové desky. 

 Jako první bude provedeno vyvázání výztuže stěn a osazení distančních tělísek pro 

zajištění krytí. U podzemních částí objektu budou použity cementové distanční prvky. Po 

dokončení výztuže před zahájením bednění musí být provedena kontrola a přebírka výztuže. 

 Bednění bude provedeno pomocí systémových prvků Doka. Bednění bude přistaveno 

ke stěně pomocí věžového jeřábu a stabilizováno stabilizační opěrou. Před uzavřením druhé 

strany stěny bude provedena kontrola těsnících prvků spáry mezi stěnou a základovou 

deskou. Dále budou osazeny vodonepropustné trubičky a kónusy pro kotevní tyče. Přistaví se 

druhý dílec a bude provedeno spojení protilehlých dílců kotevními tyčemi, rektifikace a 

dotažení. V závislosti na velikosti pracovního záběru bude vyskládáno několik bednících dílců 

vedle sebe, které budou vzájemně spojeny systémovými spojkami. 

 Pracovní záběr musí být ukončen pomocí systémového prvku pro těsnění svislých 

pracovních spár Leschuplast Q1. Prvky Q1 mohou být umístěny maximálně po 5,6 m, tzn. 

pokud by pracovní záběr byl větší, musí být prvek vložen i dovnitř záběru a ne pouze do 

„čela“ stěny. Pracovní spáry mezi stěnami podzemních pater a stropu bude osazen těsnící 

prvek KAB 125 stejně jako do spáry mezi základovou deskou a stěnou. 

 Po dokončení bednění se provede kontrola bednění a může být zahájena betonáž. 

Pro betonáž bude použit beton uvedený v PD (pro bílé vany C25/30 XC3 XD1). Betonáž bude 

provedena pomocí bádie zavěšené na věžovém jeřábu. Beton bude průběžně vibrován. 

 Po dokončení betonáže nastává technologická pauza, která bude trvat v závislosti na 

teplotě vzduchu – cca 12 až 24 hodin. Po zatvrdnutí betonu (uplynutí technologické pauzy) 

bude bednění odstraněno, očištěno a připraveno na bednění dalšího pracovního záběru. 

 Po odbednění budou stěny přikryty geotextílií a vlhčeny až do dosažení 50% návrhové 

pevnosti. Otvory po kotevních tyčích procházejících stěnami budou utěsněny vodotěsnými 

cementovými zátkami.  
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8.7.5 Stěny nadzemních částí objektu 
 

 Stěny nadzemních částí objektu budou zhotoveny stejně jako stěny podzemní, s tím 

rozdílem, že nebudou použity prvky pro těsnění pracovních spár a místo cementových 

distančníků a vodotěsných zátek budou použity plastové. 

 

8.7.6 Sloupy 
 

Postup prací: 

− Vyvázání výztuže stěny + přebírka 

− Bednění sloupu 

− Betonáž 

− Odbednění 

 

 Sloupy se v bytovém domě Meander nachází v podzemních garážích bloků B a C. 

Typický rozměr sloupu je 0,6 x 0,3 m a 0,9 x 0,3 m.  

 Jako první krok bude provedeno vyvázání výztuže sloupů a osazení plastových 

distančníků zajišťujících krytí 30 mm. Po vyvázání výztuže bude provedena kontrola a 

přebírka výztuže. 

 Bednění bude provedeno pomocí systému Doka KS Xlife. Bednící dílce budou na 

místo uloženy pomocí věžového jeřábu, bude provedena rektifikace a stabilizace stabilizační 

opěrou. 

 Beton do bednění bude přemístěn z autodomíchávače pomocí bádie zavěšené na 

věžovém jeřábu. Pro betonáž bude použit beton specifikovaný v projektové dokumentaci – 

C37/37 XC3 XD1. 

 Po dokončení betonáže nastává technologická pauza, která bude trvat v závislosti na 

teplotě vzduchu – cca 12 až 24 hodin. Po zatvrdnutí betonu (uplynutí technologické pauzy) 

bude bednění odstraněno, očištěno a připraveno pro další betonáž. 

 

8.7.7 Stropní desky 
 

Postup prací: 

− Bednění stropní desky 

− Armování výztuže 

− Bednění obvodu stropní desky 

− Osazení speciálních prvků 

− Očištění bednění 

− Betonáž 

− Ošetřování 

− Technologická pauza 
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− Odbednění 

 

 Bednění stropních desek bude provedeno systémovým bedněním Dokaflex 1-2-4. 

Bednění bude zahájeno po dokončení cca 70% stěn daného podlaží. Nejprve budou 

rozmístěny stropní podpěry se stabilizačními trojnožkami ve vzdálenosti 3,5 m. Na podpěry 

budou uloženy hlavy, do kterých se rozmístí podélné nosníky délky 3,90 m. Po vytvoření 

rastru podpěr a podélných nosníků budou ukládány příčné nosníky délky 2,65 m. Osová 

vzdálenost podélných nosníků je 2,3 a příčných nosníků 0,60 m. Po uložení nosníků dojde 

k doplnění stropních podpěr ve vzdálenostech cca 0,90 m. Jako poslední krok bednění plochy 

budou položeny bednící desky.  

 Po zabednění plochy stropní desky bude zahájeno vázání výztuže. Budou použity 

plastové distanční podložky tl. 25 mm pro zajištění krytí. Po dokončení armování budou 

osazeny smykové trny a výztuž proti protlačení (specifikace viz projektová dokumentace) a 

obedněn obvod stropní desky. Před betonáží bude provedena kontrola a přebírka výztuže. 

 Betonáž stropních desek bude vzhledem k objemu provedena pomocí autočerpadla. 

Bude použit beton specifikovaný v projektové dokumentaci – pevnostní třídy C25/30. Beton 

bude průběžně vibrován a stavebním laserem bude kontrolována výška betonu. Horní 

povrch bude proveden v kvalitě konstrukčních betonů, zarovnán pomocí hliníkového 

hladítka. 

 Po dokončení betonáže bude povrch betonu ošetřován – pokryt geotextílií a podle 

potřeby vlhčen. Ošetřování bude prováděno až do nabytí 50% pevnosti. 

 Před odbedněním musí být dodržena technologická pauza, jejíž délka se bude odvíjet 

v závislosti na rychlosti zrání betonu. Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu stropní 

desky může být provedeno částečné odbednění - po odstranění nosníků a bednících desek 

bude stropní deska průběžně podpírána stropními podpěrami. Odbednění bude zahájeno od 

středu stropní desky vzhledem k příznivějšímu vývoji průhybu desky. Úplné odbednění bude 

provedeno po dosažení 100% návrhové pevnosti betonu. Bednění bude očištěno a použito 

pro bednění dalších stropů. 

  

8.8 Jakost a kontrola kvality 
 

 Podrobnější informace o kontrolách kvality a jakosti viz kapitola č. 6 – Kontrolní a 

zkušební plány. 

 

8.8.1 Vstupní kontrola 
 

 Před zahájením prací stavbyvedoucí zkontroluje, zda byly řádně dokončeny práce 

v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o výkop stavební jámy a připravenost 

základové spáry pro realizaci základových desek. 
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 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 

které bude využito pro fázi hrubé stavby – věžové jeřáby, elektrické nářadí apod. Pokud bude 

na stavbu již navážen materiál, proběhne jeho kontrola – popis viz mezioperační kontrola. 

 

 

8.8.2 Mezioperační kontrola 
 

V rámci mezioperační kontroly bude provedena průběžně kontrolován dovážený materiál. 

 

Bednění 

− Kontrola množství dovezeného bednění – kontrola dodacích listů a porovnání s 

objednávkou 

− Technický stav dovezeného bednění – čistota, případné poškození 

 

Výztuž 

− Kontrola dodacích listů a porovnání s objednávkou 

− Kontrola rozměrů, tvaru, profilu, třídy oceli 

− Kontrola množství 

− Kontrola znečištění, poškození, koroze 

− Kontrola certifikátů oceli – prohlášení o shodě, atesty 

 

Beton 

− Kontrola dodacích listů – množství, typ betonu, čas namíchání směsi 

− Ostatní zkoušky požadované technickým dozorem – např. zkouška sednutím kužele 

apod. 

 

Ostatní materiály 

− Kontrola dodacích listů – množství, typ 

 

 Při provádění prací budou kontrolovány mimo jiné i povětrnostní podmínky – teplota, 

vítr, srážky, ale i osvětlení pracovišť. Průběžně budou prováděny následující kontroly: 

 

Kontrola bednění 

 

− Kontrola stability 

− Kontrola geometrie dle PD 

− Kontrola výškové úrovně bednění vodorovných konstrukcí 

− Kontrola svislosti bednění svislých konstrukcí 

− Kontrola čistoty bednění 

− Kontrola těsnosti bednění 
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− Kontrola prostupů v bednění 

 

Kontrola výztuže 

 

− Kontrola uložení výztuže dle výkresů výztuže 

− Kontrola čistoty výztuže před betonáží 

− Kontrola stability a správného svázání zabraňujícího posunutí  

− Kontrola osazení speciálních prvků (isonosníky, smykové trny,…) 

− Kontrola dodržení krytí a distance mezi spodní a horní vrstvou výztuže 

 

Ukládání betonu 

 

− Kontrola strojů a nástrojů pro ukládání betonové směsi (čerpadlo, ponorný 

vibrátor,…) 

− Kontrola výšky vrstvy uložené betonové směsi 

− Kontrola pozice výztuže a speciálních prvků – zda nedošlo v průběhu betonáže 

k posunutí nebo poničení 

− Kontrola konzistence betonu 

 

8.8.3 Výstupní kontrola 
 

 V rámci výstupní kontroly bude kontrolována celá zbudovaná konstrukce – bude 

kontrolována shoda s projektovou dokumentací, geometrická správnost, kvalita pohledových 

částí povrchů. 

 

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 

předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 

školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 

stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 

 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 

ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 

 Podrobnější informace viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 

 

Závazné právní předpisy: 

 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

8.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 

 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 

staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 

(tzn. 7:00 – 17:00). 

 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 

kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 

možné předejít haváriím. 

 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 

určeném. Místo pro čištění vozidel bude vyspádováno a opatřeno odlučovačem ropných 

látek. 

 Odpady vznikající v průběhu stavby musí být skladovány v kontejnerech k tomu 

určených. Svoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 

 
Tabulka 14 Tabulka odpadů vzniklých při hrubé stavbě 

Kód Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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9.1 Obecné informace 
 

9.1.1 Informace o stavbě 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Bytový dům SO 02: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 01. 01. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 
 

9.1.2 Informace o technologické etapě 
 

 Zastřešení objektu je řešeno plochými vegetačními střechami nebo pochozími 

terasami. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou, která 

zároveň tvoří strop nad posledním podlažím. 
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 Hydroizolace střešních konstrukcí je tvořena jednou vrstvou pojistné izolace 

z asfaltových pásů a jednou vrstvou hydroizolace z polyolefínových pásů. 

 Tepelná izolace je navržena z polystyrenu (EPS 200 S) ve vrstvě 160 mm, na které 

budou umístěny spádové klíny z EPS 200 S. Navrhovaný spád střech je 2%.  

 Vegetační vrstva bude tvořena vegetačním substrátem tvořeným min. 100 mm 

prosívanou ornicí a 100 mm trávníkového substrátu. Vegetační vrstva je oddělena od 

izolačního souvrství dvěma vrstvami geotextílie a jednou vrstvou nopové fólie. 

 V terasové úpravě střech je navržena vrstva neostrohranného kameniva frakce 16-32 

mm ve vrstvě 89 – 193 mm. Na vrstvu kameniva budou uloženy plastové distanční profily 

podloženy betonovými dlaždicemi (rozměr dlaždice je 300/300/40). Na plastové distanční 

profily bude uložena dřevěná konstrukce terasy z exotického dřeva. 

 

9.2 Připravenost a převzetí pracoviště 
 

9.2.1 Připravenost 
 

 Pro etapu zastřešení musí být hotovy práce na hrubé vrchní stavbě – především 

dokončena monolitická stropní deska nad posledními podlažími včetně atik. Kompletace 

střechy nad garážemi bloku B a C může začít, až po demontáži věžových jeřábu a 

dobetonování otvorů ve stropních deskách.  

 Na stavbě musí být zachovány staveništní komunikace umožňující návoz materiálu, 

který se bude navážet průběžně dle potřeby a skladovat přímo na místě určení. 

 Pracoviště (tzn. stropní desky) musí být řádně vyklizeny od materiálu z předchozích 

etap a uklizeny v dostatečné míře pro položení pojistné hydroizolace – položení asfaltových 

pásů. 

 

9.2.2 Převzetí pracoviště 
 

 Při převzetí pracoviště musí být splněny všechny body připravenosti. Kontrolu 

připravenosti provede zástupce investora (technický dozor investora) a zástupce dodavatele 

(stavbyvedoucí). Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace 

zhotoviteli. O předání bude vypracován protokol o předání a bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

9.3 Složení pracovní čety 
 

 Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí mít platný průkaz o školení BOZP a 

platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. Obsluha 

strojů a mechanizace musí být řádně proškolena v obsluze daných strojů. Řidiči vozidel musí 

mít platný řidičský průkaz skupiny odpovídající charakteru vozidla. 
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 Všichni pracovníci budou seznámeni se situací stavby a plánovanými pracovními 

postupy. V případě výskytu více než jedné firmy na staveništi bude provedena koordinační 

schůzka, na které budou pracovníci obeznámeni s plánovanými postupy druhých firem.  

  

 Mimo pracovníky provádějící zemní práce budou na staveništi působit další osoby – 

stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet a koordinátor bezpečnosti. 

 

Pracovník Počet pracovníků 

Izolatér/pokrývač 10 

Pomocný pracovník 2 

Obsluha jeřábu 1 

 

Popis profesí: 

 

Izolatér/pokrývač 

 Školený pracovník, který má nestarost zhotovení skladby střešní konstrukce. Jedná se 

o položení vrstev hydroizolací, tepelných izolací a zhotovení finálních vrstev. 

 

Pomocný pracovník 

 Pracovníci, kteří vykonávají pomocné práce pro izolatéry a pokrývače. Půjde 

především o návoz, vyložení a přemístění materiálu. Dále se jedná o úklidové práce. 

 

Obsluha autojeřábu 

 Školený pracovník zajišťující jeřábnické práce.  

 

9.4 Materiál, doprava a skladování 
 

9.4.1 Materiál 
 

9.4.1.1 Penetrační nátěr 

 

 Jako příprava povrchu horní plochy nosné konstrukce – betonové desky pro položení 

pojistné hydroizolace z asfaltových pásů bude použit asfaltový penetrační nátěr Penetral 

ALP. 

 

9.4.1.2 Pojistná hydroizolační vrstva - asfaltové pásy 

 

 Pojistná hydroizolace je navržena z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 

special mineral. Pásy jsou vyrobeny z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 

skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným 
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separačním posypem. Spodní povrch je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá 

funkci hlavní hydroizolace. 

 

9.4.1.3 Geotextílie 

 

 Geotextílie bude použita jako separační vrstva mezi tepelnou izolací a hydroizolací 

a hydroizolací a kamenivem nebo nopovou fólií. Pro vytvoření separačních vrstev bude 

dostačující textilie s plošnou hmotností 300 g/m2. 

 

9.4.1.4 EPS 200 S Stabil 

 

 Hlavní tepelně izolační vrstvu střešních konstrukcí budou tvořit desky z pěnového 

polystyrenu. Vrstva hlavní tepelné izolace je navržena v tloušťce 160 mm. Izolační desky 

z pěnového polystyrenu musí splňovat dostatečnou mechanickou odolnost vzhledem 

k přitížení stabilizační vrstvou a pochůzností střech. Doporučený materiál je EPS 200 S Stabil 

od výrobce Isover. Izolační desky mají odolnost v tlaku 3600 kg/m2 a součinitel teplené 

vodivosti λD=0,034 Wm-1K-1.  

 

9.4.1.5 Spádové klíny (EPS 200 S) 

 

 Spádová vrstva střešní konstrukce je navržena z pěnového polystyrenu EPS 200 S. 

Materiál bude dodán v podobě desek tvořících spádové klíny dle návrhu v projektové 

dokumentaci.  

 

9.4.1.6 Hlavní hydroizolace – pásy z PVC 

 

 Hlavní hydroizolační vrstva plochých střech je navržena jako povlaková z pásů PVC. 

Navrženým materiálem je fólie na bázi PVC-P – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena 

polyesterovou mřížkou a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření. Fólie bude 

zatížena stabilizační vrstvou. 

 

9.4.1.7 Nopová folie 

 

 Nopová fólie bude použita spolu s geotextílií jako separační vrstva mezi hlavní 

hydroizolační vrstvou a vegetační vrstvou zelených střech. Bude použita nopová fólie z 

vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Fólie musí být odolná vůči prorůstání kořínků. 

Doporučený materiál - nopová fólie Guttabeta T20. 
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9.4.1.8 Vegetační substráty 

 

 V ploše zelených vegetačních střech bude vytvořena vrstva pro osazení zeleně. Vrstva 

bude minimální tloušťky 200 mm a bude tvořena prosívanou ornicí a vegetačním travním 

substrátem. Vrstva substrátu bude u vegetačních střech tvořit zároveň i funkci stabilizační. 

 

9.4.1.9 Stabilizační vrstva – neostrohranné kamenivo 

  

 U střech bez vegetační úpravy bude skladba střechy přitížena stabilizační vrstvou 

z neostrohranného kameniva. Bude použito promývané kamenivo frakce 16 – 32 mm. Vrstva 

kameniva bude v závislosti na spádu střechy v rozmezí cca 100 – 200 mm. 

 

9.4.2 Orientační výkaz materiálu 
 

 Přesnější specifikace množství materiálu viz výkaz výměr. 

 
Tabulka 15 Výkaz výměr pro zastřešení 

Č.p. Název Množství MJ 

1 Penetrační nátěr 3200,00 m2 

2 Glastek 40 special mineral 3500,00 m2 

3 EPS 200 S Stabil 350,00 m3 

4 EPS 200 S – spádové klíny 250,00 m3 

5 Geotextílie 300 g/m2 6800,00 m2 

6 Nopová fólie 1600,00 m2 

7 PVC fólie 3500,00 m2 

8 Neostrohranné kamenivo 80,00 m3 

9 Zahradnický substrát 320,00 m3 

 

 

9.4.3 Doprava a skladování 
 

9.4.3.1 Doprava mezistaveništní 

 

 Doprava materiálu na stavbu bude zajištěna přímo výrobcem materiálu nebo 

prodejcem – stavebninami.  

 

9.4.3.2 Doprava staveništní 

 

 Materiál po přívozu na stavbu bude z dopravního prostředku ukládán přímo na místo 

určení. Horizontální přepravu zajistí věžové jeřáby, dále bude materiál přepravován ručně. 
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 Geotextílie, fólie, asfaltové pásy a polystyren bude dopraven v balících či na paletách. 

Kamenivo bude dopraveno v pytlích „big bag“. Substrát bude pumpován přímo na vegetační 

střechu. 

9.4.3.3 Skladování 

 

 Doprava veškerého materiálu musí být koordinována tak, aby bylo možno skladovat 

materiál přímo na místě určení – na střechách – tzn., nemusela být zřizována a využívána 

staveništní skládka zvlášť pro etapu zastřešení. Sled dopravy materiálu bude přizpůsoben 

technologickému postupu. 

 

9.5 Pracovní podmínky 
 

 Pracovní doba na staveništi je stanovena od 7:00 do 17:00 a vzhledem k přiléhající 

bytové zástavbě nesmí být překročena a práce mohou probíhat pouze ve všední dny. Není 

povoleno provádět práce o víkendech a o státních svátcích.  

 V případě špatných klimatických podmínek, zejména silného deště, mohou být práce 

pozastaveny, aby se předešlo riziku nehod. Jestliže dojde k zaplavení stavební jámy (např. 

z důvodu silných dešťů), budou práce pozastaveny do doby, kdy bude voda odčerpána.  

  

 Veškeré práce se musí řídit všemi platnými vyhláškami a předpisy pro bezpečnost 

(podrobněji viz kapitola BOZP). Pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni se situací 

stavby a pracovními postupy. 

 

9.6 Pracovní pomůcky a mechanizace 
 

 Před použitím musí být zkontrolován technický stav všech strojů a zařízení 

podílejících se na probíhajících pracích. 

 Více informací o pracovních strojích viz kapitola č. 6 – Pracovní stroje a mechanismy. 

 

9.6.1 Doprava materiálu 
 

 Doprava bude zajištěna přímo výrobcem či prodejcem materiálu – mechanizace pro 

dopravu nejsou součástí tohoto technologického předpisu. 

 

9.6.2 Zvedací zařízení 
 

 Věžové jeřáby Liebherr 130 EC-B6. Popřípadě autojeřáb Demag 40 C. 
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9.6.3 Přístroje a pomůcky pro střešní souvrství 
 

 Propan – Butanový plynový hořák s hadicí 5 m 

 Svářeč Leister Uniroof E 40 mm 

 Svařovací přístroj Leister Triac S 

 

9.6.4 Ostatní pomůcky 
 

 Ochranná helma 

 Pracovní oděv 

 Rukavice 

 Pevná obuv 

 Reflexní vesta/bunda 

 

9.7 Pracovní postup 
 

0. (Zhotovení ŽB stropní desky nad posledním podlaží (viz TP monolitické konstrukce) 
  

1. Úklid povrchu 
2. Penetrace povrchu – nanesení asfaltové penetrační vrstvy válečkem 
3. Položení asfaltových pásů a celoplošné přitavení pásů 
4. Izolace střešních prostupů – důkladné oblepení prostupek asfaltovým pásem 
5. Položení tepelné izolace z EPS v celé ploše střechy 
6. Rozmístění spádových klínů – kladení podle kladecího listu 
7. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 

(zatížení) proti strhnutí větrem 
8. Položení hlavní hydroizolace – volné položení pásů folie a vzájemné přitavení 

jednotlivých pásů, včetně dočasného včetně dočasného zabezpečení (zatížení) proti 
strhnutí větrem 

9. Vyvedení hlavní hydroizolace na atiku, včetně přivaření ke stávající hydroizolaci 
v ploše 

10. Zaizolování prostupů a rohů konstrukcí - důkladné oblepení prostupek  
11. Důkladná kontrola hlavní hydroizolace 
12. Položení separační geotextílie v celé ploše střechy – včetně dočasného zabezpečení 

(zatížení) proti strhnutí větrem 
13. Zatížení kamenivem nebo vytvoření vegetačního souvrství 

 

 

9.7.1 Úklid povrchu 
 

 Před zahájením prací musí být podkladní povrch (železobetonová nosná deska) řádně 

uklizena. Musí být odklizeny veškeré materiály z minulých technologických etap a celá plocha 

zametena, v případě potřeby vystříkána tlakovou vodou. 
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9.7.2 Penetrace povrchu 
 

 Penetrace bude provedena penetračním přípravkem Penetral ALP, který bude 

nanášen přímo na betonovou desku. Nanášení bude provedeno rozetřením v celé ploše 

střechy a vnitřní straně atiky válečkem. Penetrací bude vytvořena souvislá vrstva. 

 

9.7.3 Pojistná hydroizolace 
 

 Po dokončení přípravy podkladního povrchu penetrací bude zhotovena vrstva 

pojistné hydroizolace, která bude zhotovena z asfaltových pásů položených v celé ploše 

střechy a vyvedených na atiku do výšky 340 mm nad plochu stropní desky (vyvedení 

asfaltového pásu minimálně 50 mm nad tepelnou izolaci). 

 Asfaltové pásy budou pokládány s přesahem 150 mm a celoplošně nataveny pomocí 

plamene. Spoje jednotlivých asfaltových pásů musí být důkladně provařeny plamenem. Při 

svařování se musí dbát na to, aby nedošlo k úplnému prohoření materiálu. 

 

9.7.4 Izolace střešních prostupů 
 

 Všechny prostupy střešní konstrukcí budou opatřeny prostupky dle specifikace 

v projektové dokumentaci a následně řádně zaizolovány. Izolace bude provedena 

nastříháním asfaltových pásů na menší kusy dle velikosti prostupek a řádně přitaveny 

k asfaltovým pásům v ploše stropu s minimálním přesahem 150 mm. 

 

9.7.5 Tepelná izolace 
 

 V celé ploše střechy budou položeny desky z EPS tl. 160 mm. Desky budou vyskládány 

tak, aby se v jednom místě stykovaly maximálně tři desky polystyrenu – tzn. s vzájemným 

posunutím sousedních řad např. o polovinu délky desky. 

 Na hotovou vrstvu teplené izolace budou položeny spádové klíny z EPS. Spádové klíny 

budou pokládány dle kladecího listu vypracovaného projektantem. 

 

9.7.6 Separační vrstva 
   

 Na hotové spádové vrstvě bude vytvořena separační vrstva z geotextílie. Jednotlivé 

pruhy textilie budou kladeny s přesahem 200 mm a budou dočasně zatíženy, aby nedošlo 

k jejich posunutí před zhotovením následující skladby. 
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9.7.7 Hlavní hydroizolace 
 

  Hlavní hydroizolace je navržena z PVC fólie. Jednotlivé pásy fólie budou pokládány se 

vzájemným přesahem 50 mm a svařovány horkovzdušnými svařovacími agregáty. Izolace 

bude vyvedena na svislou část atiky a zakončena v koruně atiky. Přechod z plochy střechy na 

svislou část bude proveden bez náběhu pouze koutovou lištou z poplastovaného plechu a 

vyvedením fólie 100 mm na atiku, na kterou se napojí svislá část izolace. 

 Hydroizolace nebude kotvena, bude pouze přitížena následující vrstvou – kamenivem 

nebo vegetačním souvrstvím. Svislá část na atice nebude kotvena, bude pouze stabilizována 

vyvedením na korunu atiky, kde bude přitížena skladbou hlavy atiky. 

 Po dokončení izolace v ploše a na atice bude provedeno zaizolování detailů – izolace 

prostupek a rohů. Pásy izolace se rozstříhají na menší kousky, které budou ručním 

horkovzdušným agregátem důkladně přivařeny k izolaci položené v ploše. 

 

9.7.8 Separační vrstva 
 

 Na vrstvu hlavní izolace bude položena separační vrstva. V části střechy, kde je 

navrženo přitížení kamenivem je separační vrstva tvořena jednou vrstvou geotextílie 

položenou celoplošně a vyvedenou na atiku do výšky násypu kameniva (cca 100 – 160 mm). 

 V místě střechy s vegetační úpravou bude separační vrstva tvořena položením vrstvy 

geotextílie, nopové fólie a druhou vrstvou geotextílie s vyvedením na atiku do výšky min. 250 

mm.  

 

9.7.9 Zatěžovací vrstva 
 

 Zatížení bude provedeno buď neostrohranným kamenivem ve vrstvě cca 100 – 160 

mm nebo vytvořením vegetační vrstvy. Kamenivo bude dopraveno na střechu autojeřábem 

v pytlích a následně rozsypáno a rozprostřeno v ploše střechy.  

 Vegetační substrát bude dopraven na střechu tlakovou metodou z cisteren. 

 

9.8 Jakost a kontrola kvality 
 

Bližší informace viz kapitola č. 10 – Kontrolní a zkušební plány. 

 

9.8.1 Vstupní kontrola 
 

 Před zahájením kompletace skladby střešní konstrukce stavbyvedoucí zkontroluje, 

zda byly řádně dokončeny práce v předchozích etapách a převezme pracoviště. Jedná se o 

dokončení stropních desek a atik nad posledním podlažím, odbednění atik a prostupů 

stropní deskou a vyklizení materiálu po etapě monolitických konstrukcí.  
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 Pracovníkem s příslušnou odborností bude provedena kontrola mechanizace a nářadí, 

které bude využito pro fázi hrubé stavby – automobilové jeřáby, elektrické nářadí pro 

svařování a další. Pokud bude na stavbu již navážen materiál, proběhne jeho kontrola – popis 

viz mezioperační kontrola. 

 

9.8.2 Mezioperační kontrola 
 

 V rámci mezioperační kontroly bude průběžně kontrolován dovážený materiál – 

budou kontrolovány dodací listy, zda odpovídá množství a typ materiálu. Při převzetí 

materiálu bude kontrolován jeho stav a případné poškození.  

 U izolačních materiálů – polystyreny, asfaltové pásy a PVC fólie budou požadovány 

technické listy a atesty, podle kterých se zkontroluje, zda vlastnosti materiálu odpovídají 

hodnotám předepsaných projektantem v projektové dokumentaci. 

 

Při provádění prací se bude kontrolovat: 

− Nanášení penetrace – celistvost nanášené plochy 

− Pojistná hydroizolace – přesah pokládaných pásu 150 mm, celoplošné natavování, 

izolace prostupů, dostatečné spojení pásů 

− Tepelné izolace – kladení EPS desek a vytvoření spádu dle PD 

− Separační vrstva – uložení textilie v celé ploše 

− Hydroizolace – položení pásů fólie, správné spojení jednotlivých pásů s přesahem 50 

mm a svárem 40 mm, izolace prostupů 

− Separační vrstva – kontrola uložení textilie v celé ploše střechy, kontrola nopové fólie 

u vegetačních střech 

− Zatěžovací vrstvy – kontrola předepsané tloušťky vrstvy 

 

9.8.3 Výstupní kontrola 
 

 Před položením druhé separační vrstvy a zatížením kamenivem (nebo substrátem) 

bude provedena důkladná kontrola hlavní hydroizolace: 

− Kontrola spojů jednotlivých pásů jehlou 

− Kontrola izolace prostupů a detailů 

− Kontrola vyvedení izolace na atiku 

− Kontrola předepsaných spádů 

 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

 Všechny práce probíhající na staveništi musí probíhat v souladu s planými právními 

předpisy (níže uvedené). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz o 
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školení BOZP a být způsobilí a kvalifikovaní k úkonům které provádějí. V kanceláři 

stavbyvedoucího bude vedena evidence osob působících na staveništi. 

 Všechny osoby vstupující na staveniště musí mít osobní ochranné pomůcky – 

ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv. 

 

Závazné právní předpisy: 

 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Bližší informace o bezpečnosti a ochraně zdraví viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 

 

9.10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
 

 Při provádění zemních prací bude zvýšena hladina hluku a prašnosti v okolí 

staveniště. Vzhledem k obytnému charakteru lokality je nutné dodržovat pracovní hodiny 

(tzn. 7:00 – 17:00). 

 Největším ekologickým rizikem je únik ropných látek z mechanizace a možná 

kontaminace půd, proto je nutné průběžně kontrolovat technický stav mechanizace, čímž je 

možné předejít haváriím. 

 Všechny vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna na místě k tomu 

určeném. Místo pro čištění vozidel bude vyspádováno a opatřeno odlučovačem ropných 

látek. 

 Odpady vznikající v průběhu stavby musí být skladovány v kontejnerech k tomu 

určených. Svoz odpadu bude zajišťovat specializovaná firma. 
Tabulka 16 Tabulka odpadů vzniklých při etapě zastřešení 

Kód Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 02 03 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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10.1 Kontrolní a zkušební plán zemní práce 
 

Podklady pro zpracování KZP: 

Projektová dokumentace 

Technologický předpis pro zemní práce 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

Vyhláška č. 62/2013 sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 

NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 

  Č. 
Předmět 
kontroly 

Popis Zdroj Provede 
Způsob 
kontroly 

Četnost kontroly Zápis 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

Kontrolu 
převzal 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

vs
tu

pn
í 

1 
Kontrola 
předchozích 
prací 

Bude kontrolováno: odstranění křovin a 
dřevin,  geodetické body, zaměření 
výkopu 

ČSN 73 0420-1, 
73 0420-2, ČSN 73 0415 

SV, MR, G vizuální, 
měření 

jednorázově SD 

      

2 
kontrola 
pracovníků 

Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
zdravotní prohlídka, školení BOZP 

  SV, MR vizuální jednorázově SD       

3 
stroje a 
nástroje 

Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 

      

4 
Kontrola 
dokumentace 

Kompletnost dokumentace Vyhláška č. 62/2013 sb. SV, MR vizuální jednorázově SD 

      

m
ez

io
pe

ra
č
ní

 

5 Výkopové práce 

Kontrola rozměrů výkopu, polohy, typu 
zeminy/horniny, svahování, odvodnění 

PD, ČSN 73 3050, 
Technologický předpis pro 
zemní práce 

SV, MR, G vizuálně, 
měření 

průběžně SD 

      

vý
st

up
ní

 

6 
Kontrola 
základové spáry 

Geometrie, výšková úroveň, zhutnění, 
rovinatost 

PD, ČSN 73 3050 SV, MR, TDI vizuálně, 
měření 

jednorázově SD 
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10.1.1 Kontroly vstupní 
 

Předchozí činnost 

 Před zahájením zemních prací bude provedena kontrola prací provedených 

v předchozí etapě – přípravě území. Bude kontrolováno odstranění křovin a dřevin. Dále 

budou zkontrolovány geodetické body a zaměření výkopu. Kontrolu provede stavbyvedoucí 

či mistr společně s geodetem a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola dokumentace 

 Zkontroluje se kompletnost dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 sb. Dokumentace 

musí být odsouhlasena objednatelem a vyznačena její platnost. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí a udělá zápis do stavebního deníku. 

 

10.1.2 Kontroly mezioperační 
 

Výkopové práce 

 Průběžně bude kontrolována poloha a geometrie výkopu dle projektové 

dokumentace a postupy dle technologického předpisu – zejména svahování stavební jámy 

v předepsaném sklonu 1:4. 

 Při provádění prací bude v každém pracovním záběru (cca po 0,5 m hloubky výkopu) 

kontrolován druh zeminy (horniny), zda odpovídá geologickému průzkumu, při zjištěných 

odchylkách je nutné kontaktovat geologa a zvážit nutnost pažení stavební jámy. 

 Dno výkopu musí být upraveno do roviny s mezní odchylkou do ±40mm od 

projektové výšky, musí být dodržena místní rovinnost.  

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí či mistr. Kontrola bude prováděna vizuálně a 

měřením třímetrovou latí. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 

 

10.1.3 Kontrola výstupní 
 

Kontrola základové spáry 

 Vizuálně se zkontroluje tvar a poloha výkopu a svahování stavební jámy. Dále čistota 

a zarovnání základové spáry. Případné dorovnání bude provedeno ručně. 

 Měřením se zkontroluje výška základové spáry s možnou odchylkou ve vodorovné 

rovině ± 15 mm a v předepsané výškové úrovni ± 25 mm. Kontrola proběhne pomocí 

teodolitu a latě. 

 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr a provede zápis do stavebního deníku. Ke 

kontrole základové spáry je vhodné přizvat projektanta (statika) a technický dozor. 
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10.2 Kontrolní a zkušební plán hrubá stavba 
 

Podklady pro zpracování KZP: 

Projektová dokumentace 

Technologický předpis zastřešení 

ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 

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

ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel 

NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán pro hrubou stavbu 

  č. 
předmět 
kontroly 

popis Zdroj provede 
způsob 
kontroly 

četnost 
kontroly 

výsledek  
vyhovuje/ 
nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

Kontrolu 
převzal 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

vs
tu

pn
í 

1 
Kontrola 
dokumentace 

Kompletnost dokumentace Vyhláška č. 62/2013 sb. SV, MR vizuální jednorázově SD       

2 
kontrola 
pracovníků 

Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
jeřábnický p., vazačské p., zdravotní 
prohlídka, školení BOZP 

  SV, MR vizuální jednorázově SD       

3 
stroje a 
nástroje 

Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 

      

4 
dodávky 
materiálu 

Kontrola množství, stavu, druhu 
materiálu 

PD, dodací listy, ČSN EN 
10080, ČSN EN 13 670 

SV, MR vizuálně každý návoz SD       

5 
kontrola 
staveniště 

kontrola zařízení staveniště 
technická zpráva zařízení 
staveniště 

SV, MR vizuálně jednorázové SD       

6 
kontrola 
připravenosti 

kontrola prací provedených v minulých 
etapách - zemní práce 

PD SV, MR, G 
vizuální, 
měření 

jednorázové SD       

m
ez

io
pe

ra
č
ní

 

7 
klimatické 
podmínky 

kontrola povětrnostních podmínek 
technologický předpis, NV 
č. 362/2005 sb 

SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

8 
skladování 
materiálů 

kontrola způsobu skladování bednění, 
výztuže, speciálních prvků a dalších 

technologický předpis, 
technické listy výrobců 

SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

9 
bezpečnost a 
ochrana zdraví 

kontrola dodržování bezpečnostních 
předpisů a opatření 

NV č. 362/2005 sb., 
591/2006 sb., 309/2006 
sb., 378/2001 sb., zpráva 
BOZP 

SV, MR, TDI, KB vizuálně průběžně SD       

10 
kontrola strojů 
a pracovníků 

kontrola stavu strojů a počtu pracovníků 
technologický předpis, 
technické listy výrobců 

SV, MR, S vizuálně průběžně SD       
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11 
kontrola 
bednění 

kontrola stavu bednění, stabilita, tuhost 
bednící konstrukce 

ČSN EN 13 670, PD SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

12 
kontrola 
uložení výztuže 

kontrola vyvázání výztuže dle PD ČSN EN 10080, PD 
SV, MR, TDI, 
statik 

vizuálně, 
měření 

před betonáží 
nebo uzavření 
v bednění 

SD       

13 
kontrola před a 
při betonáži 

kontrola bednění a výztuže, dodacích 
listů, betonové směsi, zkoušky 

ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1 

SV, MR, TDI 
vizuálně, 
zkoušky 

při dodávce 
směsi 

SD       

14 zhutnění kontrola dostatečného zhutnění 
ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1 

SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

při hutnění SD       

15 ošetření betonu kontrola ošetření betonu 
ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1, technologický 
předpis 

SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

16 odbednění 

kontrola zralosti (pevnosti)  betonu před 
zahájením odbednění (např. 
schmidtovým kladivem), zajištění 
bezpečnosti při odbednění 

ČSN EN 13 670, ČSN EN 
206-1, PD 

SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

vý
st

up
ní

 

17 
závěrečná 
kontrola 

kontrola geometrie, přeměření rozměrů, 
průhybů, svislosti, odchylek, kontrola 
kvality provedení, souladu s PD 

PD, ČSN EN 13 670, ČSN 
EN 206-1, PD 

SV, MR, TDI, G 
vizuálně, 
měření 

jednorázové 
SD, 
předávací 
protokol 
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10.2.1 Kontroly vstupní 
 

Kontrola PD 

 Zkontroluje se kompletnost dokumentace dle vyhlášky č. 62/2013 sb. Dokumentace 

musí být odsouhlasena objednatelem a vyznačena její platnost. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí a udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola pracovníků 

 Každý pracovník podílející se na etapě hrubé stavby předloží platné potvrzení o 

provedené prohlídce a potvrzení o provedeném školení BOZP. Obsluha strojů – zejména 

jeřábu předloží platné jeřábnické průkazy. Všichni pracovníci, u kterých se předpokládá práce 

a manipulace se zavěšenými břemeny předloží vazačské průkazy. 

 

Stroje a nástroje 

 Před použitím strojů bude jejich stav zkontrolován strojníkem. Záznamy o kontrolách 

budou provedeny do strojních deníků popř. zápisem do stavebního deníku. 

 

Dodávky materiálu 

 Podle dodacích listů bude provedena kontrola množství a druhu materiálu včetně 

porovnání s objednávkou. Bude také zkontrolován stav materiálu, zda není poškozen (např. 

nevhodným skladováním při přepravě). Při zjištění závad nebude materiál převzat. Kontrolu 

bude provádět mistr (popř. stavbyvedoucí) a o dodávkách materiálu bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

Kontrola staveniště 

 Před zahájením prací bude zkontrolován stav staveniště – přístupové cesty a zařízení 

staveniště. Přístupové cesty musí vyhovovat pro návoz materiálu. Zařízení staveniště musí 

poskytovat zázemí pro pracovníky – šatny, hygienické zázemí a kanceláře. 

 

Kontrola připravenosti 

 Před převzetím pracoviště budou zkontrolovány práce vykonané v předešlé etapě – 

zemní práce. Jedná se zejména o dokončení výkopových prací a stav základové spáry. 

Základová spára musí být zarovnaná, čistá a zhutněná. Geodetem bude prověřena výška 

základové spáry. V případě nesrovnalostí nebude pracoviště převzato, dokud nebudou 

zjištěné závady odstraněny. Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr a bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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10.2.2 Kontroly mezioperační 
 

Klimatické podmíny 

 Stavební mistr bude průběžně kontrolovat klimatické podmínky při provádění prací. 

Práce musí být zastaveny, pokud nastanou skutečnosti popsané v NV č. 362/2005 Sb.: 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 

pracích ve výškách považuje: 

bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 

stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 

m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě práce 

menší než 30 m,teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 

 

 Pokud teploty vzduchu klesnou pod 5°C musí být provedena opatření při betonáži a 

ošetřování betonu – viz technologický předpis. Stav počasí bude každý den zapsán do 

stavebního deníku. 

 

Skladování materiálů 

 Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození. Stohy materiálu musí 

být řádně zabezpečeny proti zřícení. Kontrolu skladování materiálu provádí průběžně mistr.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Průběžně při provádění prací bude kontrolována bezpečnost na staveništi a 

pracovišti. Kontrolu bude provádět koordinátor bezpečnosti společně s mistrem a 

stavbyvedoucím. Více informací viz kapitola č. 11 – Zpráva BOZP. 

 

Kontrola strojů a pracovníků 

 Všechny pracovní stroje používané při pracích na dané etapě hrubé stavby budou 

jejich strojníci průběžně kontrolovat. Kontrolován bude jejich stav, poškození a závady.  

 U pracovníků bude kontrolována zejména jejich docházka. V průběhu výstavby bude 

zkontrolována platnost průkazů. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr, při zjištění závady musí být provedena 

opatření a proveden zápis do SD. 

 

Kontrola bednění 

 Průběžně bude kontrolován stav a opotřebení jednotlivých komponentů bednění 

(nosníky, podpěry, stabilizační materiál,…). Poškozené nebo příliš opotřebené prvky budou 

nahrazeny novými. 
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 Bednící konstrukce bude před betonáží zkontrolována. Bude kontrolována její 

geometrie – šířka a výška stěnového a sloupového bednění, výška stropního bednění. 

Důkladně bude zkontrolována stabilita a tuhost konstrukce – dodržení předpisů výrobce 

bednění – počet prvků spojovacího materiálu, stabilizačních podpěr a trojnožek, zavětrování 

konstrukce. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. O vzniklých problémech bude proveden 

zápis do SD. 

 

Kontrola uložení výztuže 

 Kontrolováno bude, zda je výztuž vyvázána dle projektové dokumentace – podle 

výkresů výztuže. Bude zkontrolováno krytí, osová vzdálenost položek výztuže, výška 

armokošů, distance mezi dolní a horní výztuží, počet a délky prutů, dodržení délky převazů a 

řádné provázání prvků výztuže. Bude zkontrolováno uložení spaciálních prvků – např. 

smykových trnů. Povolené odchylky dle normy ČSN EN 10 080:  

 

Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, mezi 

jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty 

jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 

předepsaných v PD více než o ±20 % nejvýše však o 30 mm. 

Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 mm. 

Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit ±5 

mm při průměru prutů do 40 mm a ±10 mm při průměru prutů nad 40 mm. (2) 

 

 Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí či mistr za přítomnosti technického dozoru 

nebo statika. U stěn a sloupů budou kontroly prováděny před zabedněním konstrukce, u 

vodorovných konstrukcí před betonáží. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

Kontrola před a při betonáži 

 Před zahájením betonáže bude znovu zkontrolována stabilita bednící konstrukce. 

Dále čistota bednění a tuhost armokošů.  

 Při betonáži bude kontrolována dodaná betonová směs dle dodacích listů, zda 

souhlasí s předepsanou směsí na výkresech. Kontrolována bude také doba od namíchání po 

zpracování – nesmí překročit 90 minut. Budou odebírány vzorky čerstvé betonové směsi a 

zhotovovány krychle o hraně dl. 150 mm. Tyto krychle budou uchovány na místě stavby pro 

zajištění stejných klimatických podmínek jako má konstrukce. Ukládání betonové směsi do 

bednění nesmí probíhat z výšky větší než 1,5 m a nesmí dojít k poškození či posunutí bednění 

nebo výztuže. 
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Zhutnění 

 Hutnění musí být provedeno ponorným vibrátorem. Směs musí být řádně zvibrována. 

Směs nesmí být převibrována, aby nedošlo k vyloučení cementového mléka z betonu a 

oddělení jednotlivých složek betonové směsi. 

 

Ošetření betonu 

 Ošetřování betonu bude probíhat dle technologického předpisu. Jedná se o vizuální 

kontrolu, zda povrch betonu není vyschlý. Na ošetřování bude dohlížet mistr nebo 

stavbyvedoucí.  

 

Odbednění 

 Částečné odbednění může začít po dosažení 70% předepsané návrhové pevnosti 

betonu, úplné odbednění po dosažení 100% pevnosti. Pevnost betonu bude stanovena 

měřením pomocí Schmidtova kladívka. Bude také kontrolováno, zda nejsou odbedňované 

konstrukce zatíženy materiálem skladovaným v následujícím podlaží. Kontrolu provede mistr 

nebo stavbyvedoucí a o odbednění provede zápis do stavebního deníku. 

 

10.2.3 Kontroly výstupní 
 

Závěrečná kontrola 

 Bude kontrolována kompletní konstrukce, zda je zhotovena v rozsahu dle projektové 

dokumentace. Vizuálně bude kontrolován povrch betonových konstrukcí. V případě 

nerovnosti konstrukcí budou dané místa přeměřeny a odchylky porovnány s hodnotami 

uvedenými v normě ČSN EN 13 670 – příloha G. Vizuálně se zkontroluje kvalita povrchů 

betonu, zda odpovídá požadavkům uvedeným v PD. Mohou být zkontrolovány zápisy o 

předešlých provedených kontrolách. Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický 

dozor investora. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku a vypracuje se 

předávací protokol, ve kterém bude seznam vad a nedodělků.  
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10.3 Kontrolní a zkušební plán zastřešení 
 

Podklady pro zpracování KZP: 

Projektová dokumentace 

Technologický předpis zastřešení 

ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – základní ustanovení 

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 73 0540 1-4 – Tepelná ochrana budov  

NV č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

NV č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

NV č. 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Kontrolní a zkušební plán - Zast řešení 

  Č. Předmět kontroly Popis Zdroj Provede 
Způsob 
kontroly 

Četnost kontroly Zápis 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

Kontrolu 
převzal 
(jméno, 
datum, 
podpis) 

vs
tu

pn
í 

1 Přebírka pracoviště 

Kontrola dokončení prací v minulých 
etapách nutných pro zahájení prací na 
střešní konstrukci, kontrola úklidu a 
čistoty 

PD, ČSN EN 13 670, 
příloha G 

SV, MR vizuální jednorázově 

SD, 
protokol o 
převzetí 
pracoviště 

      

2 kontrola pracovníků 
Kontola průkazů: strojní p., profesní p., 
jeřábnický p., vazačské p., zdravotní 
prohlídka, školení BOZP 

  SV, MR vizuální jednorázově SD       

3 stroje a nástroje Technický stav, požkození technické listy výrobce SV, MR, S vizuální jednorázově 
SD, strojní 
denník 

      

4 
správnost, jakost a 
dodávka materiálu 

Kontrola dodaného množství, druhu, 
stavu 

PD, dodací listy SV, MR 
vizuálně, 
měření 

každý návoz SD       

5 kontrola staveniště kontrola staveništního zařízení 
technická zpráva zařízení 
staveniště 

SV, MR vizuálně jednorázově SD       

m
ez

io
pe

ra
č
ní

 

6 klimatické podmínky 
kontrola povětrnostních podmínek - 
teplota, vítr, srážky, námraza 

technologický předpis, 
technické listy 

SV, MR 
vizuálně, 
měření 

průběžně SD       

7 skladování materiálů kontrola způsobu skladování 
technologický předpis, 
technické listy výrobců 

SV, MR vizuálně průběžně SD       

8 
bezpečnost a ochrana 
zdraví 

zajištění bezpečnosti, kontrola 
bezpečnostních opatření, dodržování 
bezpečnostních předpisů 

NV č. 362/2005 sb., 
591/2006 sb., 309/2006 
sb., 378/2001 sb., zpráva 
BOZP 

SV, MR, TDI, KB 
vizuálně, 
(měřením) 

průběžně SD       

9 
kontrola strojů a 
pracovníků 

kontrola strojů - zvedacího zařízení, 
svářeček; kontrola pracovníků 

technologický předpis, 
technické listy výrobců, 
docházka 

SV, MR, S vizuálně průběžně 
SD, strojní 
denník 

      

10 
Kontrola penetrační 
vrstvy 

Kontrola při provádění penetračního 
nátěru 

Technický list výrobce, PD SV, MR, TDI vizuálně 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 

SD       
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vrstvou 

11 Kontrola pojistné HI 
Kontrola přitavení pásů, přesahů, 
svaření, vyvedení na atiku 

Technický list výrobce, 
PD, ČSN P 73 0606 

SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 
vrstvou 

SD       

12 
Kontrola tepelné 
izolace 

Kontrola uložení vrstvy v celé ploše 
konstrukce 

Technický list výrobce, PD SV, MR, TDI 
vizuálně, 
zkoušky 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 
vrstvou 

SD       

13 
Kontrola vyspádování 
konstrukce 

Kontrola vytvoření spádu Technický list výrobce, PD SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 
vrstvou 

SD       

14 Kontrola hlavní HI 
Kontrola uložení pásů, přesahů, 
svaření, vyvedení na atiku 

Technický list výrobce, 
PD, ČSN P 73 0606 

SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 
vrstvou 

SD       

15 
Kontrola uložení 
separačních vrstev 

Kontrola uložení vrstev Technický list výrobce, PD SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

průběžně, při 
dokončení prac. 
Úseku, před 
zakrytím další 
vrstvou 

SD       

16 
Kontrola 
zatěžovací/stabilizační 
vrstvy 

Kontrola množství stabilizačního 
materiálu 

Technický list výrobce, PD SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

průběžně, při 
dokončení prac. 
úseku 

SD       

vý
st

up
ní

 

17 Předání konstrukce 
Shrnutí předešlých konstrol, vizuální 
kontrola hotové konstrukce 

PD, technické listy, zápisy 
z kontrol, SD 

SV, MR, TDI 
vizuálně, 
měření 

každý úsek 
jednorázově 

SD, 
předávací 
protokol 
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10.3.1 Kontroly vstupní 
 

Přebírka pracoviště 

 Před zahájením prací bude provedena přebírka pracoviště mezi zástupci etapy 

předešlé – monolitické konstrukce a etapy následující – zastřešení. U přebírky budou 

přítomni stavbyvedoucí a mistři obou zúčastněných stran, popřípadě technický dozor 

investora.  

 Při přebírce budou kontrolovány práce provedené v předešlé etapě, na které bude 

etapa zastřešení navazovat. Jedná se o stropní desky nad posledními podlažími (nosná 

konstrukce zastřešení) a atik. Bude zkontrolována rovinatost podkladu – odchylky jsou 

přípustné dle ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, příloha G – přípustná 

odchylka rovinatosti: 

 
Obrázek 43 Přípustná nerovnost povrchu dle ČSN EN 13 670 (3) 

 Dále bude zkontrolován úklid a vyklizení stropní konstrukce – na stropní konstrukci 

nesmí zůstat žádný materiál z předešlé etapy, prostor střech musí být kompletně vyklizen a 

v případě znečištění (např. úlitky betonu) řádně očištěn. 

 

Kontrola pracovníků 

 Každý pracovník podílející se na etapě zastřešení předloží platné potvrzení o 

provedené prohlídce a potvrzení o provedeném školení BOZP. Obsluha strojů – zejména 

jeřábu předloží platné jeřábnické průkazy. Všichni pracovníci, u kterých se předpokládá práce 

a manipulace se zavěšenými břemeny předloží vazačské průkazy.  

 

Stroje a nástroje 

 Před použitím strojů bude jejich stav zkontrolován strojníkem. 

 

Správnost, jakost a dodávka materiálu 

 Při navážení materiálu bude materiál průběžně kontrolován dle objednávek a 

dodacích listů. O kontrolu se bude starat mistr a bude kontrolovat množství a druh 
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dováženého materiálu. Průběžně bude také kontrolován stav dováženého materiálu. Pokud 

materiál nebude vyhovovat objednávce nebo bude poškozený, mistr materiál nepřevezme. 

 

Kontrola staveniště 

 Před zahájením prací bude zkontrolován stav staveniště – přístupové cesty a zařízení 

staveniště. Přístupové cesty musí vyhovovat pro návoz materiálu. Zařízení staveniště musí 

poskytovat zázemí pro pracovníky – šatny, hygienické zázemí a kanceláře. 

 

10.3.2 Kontroly mezioperační 
 

Klimatické podmínky 

 Při provádění prací budou mistrem průběžně kontrolovány klimatické podmínky. 

Bude kontrolována venkovní teplota vzduchu, pokud teplota klesne pod minimální možnou 

teplotu provádění dané vrstvy konstrukce (viz technické listy) nebo pokud teplota klesne pod 

-10°C, práce musí být odloženy. Teplota vzduchu se třikrát denně zaznamená do stavebního 

deníku (v 7:00, 12:00 a 16:00). 

 Při námraze musí být veškeré práce zastaveny a odloženy, stejně tak při dešti, aby se 

vlhkost neuzavírala do skladby střechy. Při rychlosti větru vyšší než 11 m/s musí být práce 

taktéž zastaveny. 

 

Skladování materiálů 

 Mistr bude průběžně kontrolovat způsob skladování materiálu, zda odpovídá 

výrobcem předepsanému způsobu. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Průběžně při provádění prací bude kontrolována bezpečnost na staveništi a 

pracovišti. Kontrolu bude provádět koordinátor bezpečnosti společně s mistrem a 

stavbyvedoucím. Více informací viz kapitola č. 11 –Zpráva BOZP. 

 

Kontrola strojů a pracovníků 

 Průběžně bude strojníky kontrolován stav používaných strojů. Dále bude 

stavbyvedoucí nebo mistr kontrolovat stav pracovníků na pracovišti – jejich počet bude 

zaznamenávat do docházky. 

 

Kontrola penetrační vrstvy 

 Při provádění penetrace povrchu bude mistrem (popřípadě stavbyvedoucím či 

technickým dozorem) kontrolována souvislost nanášené vrstvy. Penetrační nátěr musí být 

rovnoměrně rozprostřen v celé ploše střechy. 

 

Kontrola pojistné HI 
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 Při provádění pojistné hydroizolace bude mistrem (popřípadě stavbyvedoucím či 

technickým dozorem) kontrolováno: 

− pokládání asfaltových pásů a plošné přitavení k podkladu - vizuálně 

− poškození špatným natavováním – vizuálně – nesmí dojít k přetavení pásu a obnažení 

je nosné vložky 

− přesahy spojů – přesahy spojů budou v šířce min. 150 mm 

− těsnost spojů – těsnost spojů (správné přitavení pásů) se zkontroluje např. tažením 

špachtle s mírným tlakem proti spoji (při nejasnosti je možné provézt kontrolní 

proříznutí spoje a přeplátování) 

− teplota při práci by neměla klesnout pod 5°C 

 

 V případě nalezených chyb se provede přeplátování položením další vrstvy 

asfaltového pásu přes místo se zjištěnou vadou. 

 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být důkladně provedeny výše uvedené 

kontroly v celé ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o 

kontrole. Pozdější kontrola není možná. 

 

Kontrola tepelné izolace 

 Bude zkontrolováno položení požadované tloušťky telené izolace (160 mm) v celé 

ploše střechy. 

 

Kontrola vyspádování konstrukce 

 Při ukládání spádových klínů bude kontrolováno jejich uložení dle kladecích listů. Po 

uložení spádové vrstvy se změří vytvořený spád a jeho směrová orientace.  

 

Kontrola hlavní HI 

 Při provádění hlavní vrstvy hydroizolace z PVC fólie bude mistrem (popřípadě 

stavbyvedoucím či technickým dozorem) kontrolováno: 

− Dočasné zatížení fólie – chránící před odtržení větrem 

− Přesahy fólií – minimálně 50 mm 

− Spoje fólií – svár spoje musí mít šířku min. 30 mm a být svařen po celé délce, kontrola 

těsnosti se provede jehlou 

− Minimální teplota při pokládce nesmí klesnout pod 0°C 

− Neporušení fólie v ploše – fólie nesmí být protržená nebo proříznutá 

 

 V případě nalezených chyb se provede přeplátování položením další vrstvy fólie přes 

místo se zjištěnou vadou. 

 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být důkladně provedeny výše uvedené 

kontroly v celé ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o 

kontrole. Pozdější kontrola není možná. 
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Kontrola uložení separačních vrstev 

 Mistr (popřípadě stavbyvedoucí či technický dozor) zkontroluje pokládání separačních 

vrstev dle projektové dokumentace. Separační vrstvy musí být položeny v celé ploše. 

 Zvláštní pozornost bude věnována vrstvě z nopové fólie, u které se jehlou důkladně 

zkontroluje slepení fólií. 

 Před zakrytím konstrukce další vrstvou musí být provedena vizuální kontrola v celé 

ploše střechy za přítomnosti technického dozoru investora a proveden zápis o kontrole. 

Pozdější kontrola není možná. 

 

Kontrola zatěžovací/stabilizační vrstvy 

 U zatěžovacích vrstev – kameniva či substrátu se zkontroluje předepsaná tloušťka 

stabilizační vrstvy dle projektové dokumentace. Kamenivo musí být neostrohranné, aby 

nedošlo k poškození podkladního souvrství. 

 

10.3.3 Kontrola výstupní 
 

Předání pracoviště 

 Po dokončení prací na střešní konstrukci bude konstrukce vizuálně zkontrolována. Při 

předání budou přítomni zástupci realizace střešní konstrukce – stavbyvedoucí a mistr a 

zástupce investora – technický dozor. Budou předány kopie záznamů dílčích kontrol 

jednotlivých souvrství. Bude vypracován záznam o předání pracoviště.  
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11.1 Obecné informace o stavbě 
 

Název: 

Bytový dům Meandr, Brno 

 

Místo stavby: 

Brno, Pastviny 898/10 

KÚ Brno - Komín 

 

Účel stavby: 

Budova bude sloužit jako bytový dům s podzemním parkovacím stáním. 

 

Bytový dům SO 02: 

Zastavěná plocha: 3022,00 m2 

Obestavěný prostor: 28 000,00 m3 

 

Výškové osazení:  0,000 = 229,50 m n.m. Bpv 

Počet podlaží: 1 až 2 x PP, 3 až 5 x NP 

Založení:  Plošně – na základové desce 

Konstrukční systém:  Podzemní podlaží - monolitický sloupový 

 Nadzemní podlaží - monolitický stěnový 

 

Cena podle THÚ: Cena bez DPH: 163 800 000,00 Kč 

 DPH 15%: 24 570 000,00 Kč 

 Cena s DPH: 188 370 000,00 Kč 

 

Doba výstavby: 

 

Viz příloha B.6 – Časový harmonogram 

 

Zahájení: 01. 01. 2015 

Dokončení: 26. 1. 2016 

 

11.2 Informace o technologických etapách 
 

11.2.1 Zemní práce 
 

 Etapa zemních prací zahrnuje sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v celé ploše 

pozemku vzhledem k velikosti hlavního objektu. Ornice bude sejmuta strojně v tloušťce 200 

mm. 
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 Další fází etapy zemních prací bude vykopání stavební jámy. Stavební jáma bude 

kopána strojně pomocí rypadel a výkopek odvážen na mimostaveništní skládku. Zajištění 

svahů stavební jámy bude provedeno svahováním. Vzhledem k jílovému charakteru položí je 

navrženo svahování v poměru 1:4. 

 Součástí zemních prací bude i zasypání hotových podzemních částí objektu. 

 

11.2.2 Hrubá spodní a horní stavba 
 

 Nosná konstrukce bytového domu Meander je navržena jako železobetonový skelet. 

Bloky A, B a C jsou založeny na základových železobetonových monolitických deskách tl. 300 

mm. Blok D je založen na základových pásech.  

 Bloky B a C mají jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází podzemní garáže. 

Podzemní části objektu jsou navrženy v systému „bílá vana“, čemuž bude přihlíženo i při 

realizaci stavby.  

 Svislé konstrukce – stěny a sloupy jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

V místech společných chodeb v bloku B a C jsou stěny částečně vyzděny.  

 Vodorovné konstrukce – stropní desky jsou monolitické železobetonové. Balkonové 

desky jsou navrženy jako prefabrikované. 

 Schodiště v objektu jsou navrženy prefabrikované železobetonové. 

 

11.2.3 Zastřešení 
 

 Zastřešení objektu je řešeno plochými vegetačními střechami nebo pochozími 

terasami. Nosná konstrukce střechy je tvořena monolitickou železobetonovou deskou, která 

zároveň tvoří strop nad posledním podlažím. 

 Hydroizolace střešních konstrukcí je tvořena jednou vrstvou pojistné izolace 

z asfaltových pásů a jednou vrstvou hydroizolace z polyolefínových pásů. 

 Tepelná izolace je navržena z polystyrenu (EPS 200 S) ve vrstvě 160 mm, na které 

budou umístěny spádové klíny z EPS 70 Z. Navrhovaný spád střech jsou 2%.  

 Vegetační vrstva bude tvořena vegetačním substrátem tvořeným min. 100 mm 

prosívanou ornicí a 100 mm trávníkového substrátu. Vegetační vrstva je oddělena od 

izolačního souvrství dvěma vrstvami geotextílie a jednou vrstvou nopové fólie. 

 V terasové úpravě střech je navržena vrstva neostrohranného kameniva frakce 16-32 

mm ve vrstvě 89 – 193 mm. Na vrstvu kameniva budou uloženy plastové distanční profily 

podloženy betonovými dlaždicemi (rozměr dlaždice je 300/300/40). Na plastové distanční 

profily bude uložena dřevěná konstrukce terasy z exotického dřeva. 

 

11.3 Podklady pro BOZP 
 

Veškeré činnosti při realizaci stavby budou řídit níže uvedenými právními předpisy.  

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

187 
 

− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

− Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

11.4 Bezpečnostní opatření 
 

 Všechny osoby pohybující se po staveništi (platí pro všechny pracovníky i návštěvy) 

budou používat následující osobní ochranné pomůcky: 

− Pracovní helma 

− Pracovní obuv (pevná obuv s tvrdou špicí) 

− Reflexní vesta (bunda) 

 

 Pracovníci jsou povinni použít další ochranné pomůcky, pokud to jejich pracovní 

činnost vyžaduje: 

− Pracovní oděv 

− Pracovní rukavice 

− Svářečská kukla 

− Úvazy 

 

 Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi (platí pro pracovníky i veškeré 

návštěvy) platí přísný zákaz: 

− Konzumace alkoholu a pohyb osob pod vlivem alkoholu 

− Konzumace psychotropních a omamných látek 

− Pohybu osob bez proškolení o BOZP 

− Pohybu osob bez OOPP 

− Pohybu dopravních prostředků, strojů, zvířat a osob bez povolení 

− Ohrožovat svou činností další osoby nebo majetek 

− Používat pomůcky a stroje bez příslušného oprávnění 

− Pohybovat se a zdržovat se mimo určený prostor 
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11.5 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 sb. 
 

1.1.1. Obecné požadavky 
 

1.1.1.1. Obecné požadavky na zajištění staveniště 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.   

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou.     

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády č. 178/2001 Sb.  

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti. 

 

1.1.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 

ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny.  

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 

1.1.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení vlády 

591/2006 Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zákonu č. 258/2000 Sb. A 

požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 

nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 

prostředí.  

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 

stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a rozhodne fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem.  

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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1.1.1.4. Základní požadavky na provoz a používání strojů a nářadí 
 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 

výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 

osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 

je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 

zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 

provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 

osobami. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 

podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností 

též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 

způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 

prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 

  

VI. Čerpadla betonové směsi a strojní omítačky 

 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 

namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 

čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 

provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.        

8. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 

manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 

podpěr lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 

autočerpadla sklápěcími a výsuvnými stabilizátory v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 

IX. Vibrátory 

 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části zařízení, která je držena v 

ruce, je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 

přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 

mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být ohýbána v oblouku o 

menším poloměru, než je stanoveno v technickém listě či v návodu k používání. 

 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 

i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 

které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 

jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. 

 

1.1.1.5. Skladování a manipulace s materiálem 
 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 

řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 

v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 

nebo více prvky volně položenými na sebe.  
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14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 

není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu.  

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech. 

 

1.1.1.6. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 

IX.1     Bednění 

 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 

s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 

a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 

betonářských prací písemný záznam. 

 

IX.2     Přeprava a ukládání betonové směsi 

 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 

zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 

fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
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IX.3     Odbedňování 

 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 

zhotovitel bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 

pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, 

že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 

demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

IX.5     Práce železářské 

 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 

aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 

stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

11.6 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 sb. 
 

 Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen jsou: 

 

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

a ochrana zdraví zaměstnanců.  

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 

kontrola a údržba zařízení.   

3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 

zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 

nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 

pohybu.   

4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci 

a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.   
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5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 

dvěma nebo více zařízeními.   

6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 

dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.   

7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 

zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.   

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 

břemene.   

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 

podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení 

nebo převrácení zařízení.  

 

11.7 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 sb. 
 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 

ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 

zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 

na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 

může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
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bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 
 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 

průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 

z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 

součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 

volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 

nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná 

o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 

zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 

způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 

pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy 

z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 

bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související 

rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být 

přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
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a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 

prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 

jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací stroj, který je prostřednictvím pohyblivého 

zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 

výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 

samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 

pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 

popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 

aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 

mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 

lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 

jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 

stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 

III. Používání žebříků 

 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 

při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 

jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak  

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT BYTOVÉHO DOMU V BRNĚ 
   

 

198 
 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 

bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 

rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 

než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 

za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 

než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 

během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 
 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 

pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 

m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 

místech dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 

stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 

obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 

položeném pracovišti. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 

výšky. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st.C. 
 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených 

nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 

nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije 

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 

výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 

demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

 

11.8 Souhrn nejdůležitějších opatření 
 

a) Osobní ochranné pomůcky 

Všechny osoby pohybující se po staveništi (platí i pro návštěvy) musí používat osobní 

ochranné pomůcky – pracovní obuv, pracovní helmu a reflexní vestu (nebo bundu). Pokud to 
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charakter prováděných prací vyžaduje, musí pracovník použít i další ochranné pomůcky – 

pracovní rukavice, svářečská kukla, úvazy apod. 

 

 

b) Zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště 

Celý prostor staveniště je oplocen a vjezd na staveniště je opatřen uzamykatelnou 

bránou. Staveništní plot musí mít výšku min 1,80 m (stávající oplocení k sousedním 

pozemkům bude ponecháno). Při vstupu na staveniště bude umístěna na oplocení 

informační tabule s oznámením o zákazu vstupu a upozorněním na bezpečnostní rizika 

vyskytující se na staveništi. 

 

c) Pád z výšky nebo do hlouby 

 Všechny volné okraje a hrany, u kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 

1,50 m musí být zabezpečeny proti pádu osob.  

 U zemních prací – výkopů stavební jámy hrozí pád do hloubky z hrany výkopu – po 

obvodu bude zřízeno dočasné staveništní zábradlí z latí a prken zatlučených do země. 

Zábradlí bude umístěno min. 1,0 m od hrany výkopu a bude mít výšky min. 1,10 m. Při 

postupu prací bude dle potřeby postupně odstraněno. 

 Největší riziko pádu z výšky hrozí při realizace a po dokončení realizace hrubé stavby. 

Všechny volné okraje, kde hrozí pád z výšky větší, než 1,50 m musí být opatřeny 

bezpečnostním zábradlím. Zábradlí musí být výšky min. 1,10 m a mít horní lať, střední lať a 

zarážku u paty zábradlí. V případě že by nastala situace, že se pracovník bude pohybovat 

v prostoru, kde hrozí pád z výšky a není možné instalovat ochranné zábradlí, musí mít 

pracovník osobní úvazy. 

 

d) Žebříky 

 Každý používaný žebřík na staveništi (týká se mimo jiné i žebříků používaných při 

montáži zařízení staveniště) musí být dostatečně zajištěn proti usmýknutí a to jak v patě 

žebříku, tak i v horní opřené části. 

 Žebříky musí být používány ve svislé poloze. Maximální přípustný skon je 2,6:1. Po 

žebříku nesmí být přepravována břemena těžší než 15,0 kg a žebříky nesmí být používány 

pro práce s nářadím, které by vedlo ke zvýšení bezpečnostního rizika – např. pily, brusky 

apod. 

 

e) Pád předmětů z výšky 

 Po celém obvodu objektu bude ohraničený prostor, ve kterém hrozí pád předmětů 

z výšky. Prostor bude vymezen do vzdálenosti 2,0 m od hrany objektu. Vstupy do objektu 

budou řádně označeny. 
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f) Věžové jeřáby 

 

 Obsluhovat věžový jeřáb může pouze pověřená osoba, která má platné školení na 

daný typ věžového jeřábu a je obeznámena s probíhajícími pracemi a je pověřena 

k obsluhování mechanismu. 

 Vzhledem k použití dvou věžových jeřábů na staveništi, jejichž prostor působení se 

protíná, musí být provedena opatření pro vyvarování se středu břemen zavěšených na 

jeřábech. Jeřáb č. 1 (umístěný v bloku B) má přednost před jeřábem č. 2. Jeřábníci musí 

věnovat pozornost k prováděným činnostem i na druhém jeřábu, aby nedošlo ke střetu. 
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12.1 Návrh skladby střešního pláště 
 

 Zastřešení objektu je dle architektonického návrhu řešeno nad garážemi a v místě 

střešních teras řešeno jako ploché vegetační střechy. Ostatní plochy střech, na které není 

přímý výhled z teras, mají být pokryty kamenivem. 

 

Navržená skladba ploché střechy: 

 

 
Obrázek 44 Skladba ploché střechy 

  

Navržené materiály: 

 

Penetrace – asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP 

Pojistná hydroizolace – modifikované asfaltové pásy Glastek 40 special mineral. Pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 

200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem. Spodní povrch 

je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá funkci hlavní hydroizolace 

Tepelná izolace - EPS 200 S Stabil. Výrobce např. Isover - odolnost v tlaku 3600 kg/m2, 

součinitel teplené vodivosti λD=0,034 Wm-1K-1 

Hlavní hydroizolace – PVC-P folie – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena polyesterovou mřížkou 

a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření 

Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost 300 g/m2 

Stabilizační vrstva – promývané kamenivo frakce 16 – 32 mm  
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Navržená skladba ploché vegetační střechy: 

 

 
Obrázek 45 Skladba vegetační střechy 

 

Navržené materiály: 

 

Penetrace – asfaltový penetrační nátěr Penetral ALP 

Pojistná hydroizolace – modifikované asfaltové pásy Glastek 40 special mineral. Pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 

200 g/m2. Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem. Spodní povrch 

je opatřen separační PE fólií. Tento materiál nemá funkci hlavní hydroizolace 

Tepelná izolace - EPS 200 S Stabil. Výrobce např. Isover - odolnost v tlaku 3600 kg/m2, 

součinitel teplené vodivosti λD=0,034 Wm-1K-1 

Hlavní hydroizolace – PVC-P folie – Tatrafol 810. Fólie je vyztužena polyesterovou mřížkou 

a odolává přímým povětrnostním vlivům i UV záření 

Separační vrstva – nopová fólie z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Fólie musí být 

odolná vůči prorůstání kořínků. Doporučený materiál - nopová fólie Guttabeta T20 

garden. 

Separační vrstva – geotextílie, plošná hmotnost 300 g/m2 

Vegetační vrstva – vrstva prosívané ornice a vegetačního travního substrátu 
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12.2 Posouzení tepelně technických vlastností skladby střechy 
 

 Pro posouzení byla vybrána skladba střechy v místě nejmenší vrstvy tepelné izolace – 

v místě, kde spádová vrstva má tloušťku 40 mm. Při posouzení nebyly uvažovány stabilizační 

vrstvy. 

 

Zadané výpočtové hodnoty: 

 

 
Obrázek 46 Výpočtové hodnoty pro posouzení (www.tzb-info.cz) 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci: 

 
Obrázek 47 Průběh teplot v konstrukci (www.tzb-info.cz) 
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Výpočet: 

 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: 

 RT = Rsi + ∑R + Rse 

 RT = 0,103 + 0,01 + 4,706 + 1,176 + 0,031 

 RT = 6,17 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: 

 U = 1/ RT 

 U = 1/6,17 

 U = 0,16 W/m2K 

 

 

Požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

Požadovaná hodnota UN,20 
 

0,24 W/m2K 
 

Doporučená hodnota Urec,20  
 

0,16 W/m2K 
 

 
 
Posouzení na požadovanou hodnotu 

 
U ≤ UN,20 

0,16 < 0,24  

VYHOVUJE  

 

Posouzení na doporučenou hodnotu 

 
U ≤ UN,20 

0,16 ≤ 0,24  

VYHOVUJE  

 

 

Navržená skladba vyhovuje z tepelně technického hlediska na požadovanou hodnotu 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011. 
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ZÁVĚR 
 

 V diplomové práci byl vypracován stavebně technologický projekt, ve kterém byl 

nastíněn postup prací na hlavních etapách (zemní práce, hrubá stavba, zastřešení, příčky, 

atd.) včetně schémat postupu prací. Tři etapy – zemní práce, hrubá spodní a horní stavba a 

zastřešení byly dále rozvedeny v technologických předpisech, kde byly detailněji 

rozpracovány postupy, materiály, strojní sestavy a složení pracovních čet. Pro tyto tři etapy 

byly také zpracovány kontrolní a zkušební plány, zpráva BOZP a rozpočet v programu Build 

Power. 

 V práci jsem se věnoval také vytvoření časových plánů. Byl vytvořen objektový 

harmonogram s navrženým finančním plánem a rozpisem pracovníků, dále pomocí programu 

MS Project jsem vytvořil harmonogram pro hlavní stavební objekt SO 02 – Bytový dům. 

 Součástí práce je i návrh zařízení staveniště společně s návrhem hlavního zvedacího 

zařízení a technickou zprávou. 

 V rámci specializace jsem navrhl skladbu střešního pláště a posoudil tepelně 

technické požadavky. 
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