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ÚVOD 

 V diplomové práci se zabývám přípravou a organizací výstavby polyfunkčního 

domu Školícího centra STK v Brně - Černovicích. 

 Složité geologické poměry, půdorysný tvar a celkový vzhled objektu byl 

hlavním důvodem mého výběru. Mimo zpracování vybraného technologického předpisu 

s kontrolním a zkušebním plánem, studií hlavních technologických etap, zpracováním 

projektu zařízení staveniště, se chci především zaměřit na dopravní vztahy včetně 

nadrozměrné přepravy. Významnou částí diplomové práce je vypracování položkového 

rozpočtu a časového plánu výstavby hlavního stavebního objektu z hlediska dodavatele 

stavby. Tyto podklady dává základ pro zajištění potřebných zdrojů a stanovení jejich 

časového nasazení. 

 Cílem práce je osvojení si technik a programových dovedností vedoucích k 

vypracování dobrého stavebně technologického projektu, které mohu využít v 

budoucím profesním životě. 
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1.1  Obecné informace o stavbě 
 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob (stavebník) 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 

 

Termín zahájení:  1. 3. 2017 

 

Termín ukončení:  22. 12. 2017 

 

Předpokládané náklady: 38,5 mil. Kč bez DPH 
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1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

 

SO01  Polyfunkční dům 

SO02  Parkoviště a zpevněné plochy 

SO03a  Splašková kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03b  Splašková kanalizace - ŽB jímka 

SO03c  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 200 

SO03d  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03e  Dešťová kanalizace - ŽB vsakovací nádrž 

SO04  Vodovodní přípojka 

SO05  Přípojka NN 

SO06  Ochrana kabelů DpmB 

 

1.1.3 Obecná charakteristika stavby 

 

 Jedná se o budovu školícího centra stanice technické kontroly s 

administrativními prostorami v Brně na ulici Olomoucké. Stavba je realizována na 

pozemcích v katastrálním území Černovice s vyřešenými právními vztahy.  Budova 

bude zpřístupněna příjezdovou komunikaci z ulice Olomoucké a to ze dvou směrů - 

východní (přes čerpací stanici OMV) a severozápadní. Objekt bude opatřen zpevněnými 

plochami, parkovištěm a potřebnými inženýrskými sítěmi. 

 Nosnou konstrukci budovy tvoří montovaný tyčový železobetonový skelet o 

lichoběžníkovém půdorysném tvaru o maximálních rozměrech 31,50 x 14,30 m. Objekt 

je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi užitnými nadzemními podlažími s plochou 

střechou a terasou ve 4. NP. Poslední užitné podlaží tedy nezabírá plnou půdorysnou 

plochu objektu, protože ustupuje ploše terasy. 

 

1.1.4 Návrhové kapacity stavby 

 

Počet nadzemních podlaží:  4 

Výškové osazení do terénu:  ± 0,000 = 205,250 m n. m. (B. p. v.) 

Výška objektu:   + 15,500 m 

Zastavěná plocha:   371 m
2
 

Obestavěný prostor:   5710 m
3
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Užitná plocha:    1280 m
2
 

 

1.1.5 Technické a konstrukční řešení stavby 

 

 ,,Objekt budovy je založen na vrtaných pilotách Ø 900 mm. Počty a délky pilot 

jsou navrženy na základě zjištěných geologických poměrů na stavbě a zatěžovacích 

údajích horní stavby. Železobetonové prefabrikované sloupy skeletu jsou  osazeny na 

železobetonové kalichové patky. Patky jsou výztuží spřaženy s pilotami. Dále jsou 

navrženy prefabrikované základové prahy po obvodu objektu a pasy pod montážní, 

výtahovou a revizní šachtou. 

 Stavba je proti zemní vlhkosti plnoplošně odizolována hydroizolační fólií PVC 

tl.0,7mm. Vodorovná izolace je v ploše jednovrstvá. Pásy izolace budou svařeny horkým 

vzduchem. Ze spodní a horní strany bude hydroizolační fólie chráněna textílií 200g/m
2
. 

Izolace bude vytažena na vnější svislou zděnou stěnu do výšky min. 200mm od +/-0,000. 

 Objekt je navržen jako železobetonový skelet s příčnými průvlaky, v posledním 

stropě nad 4.NP je systém průvlaků otočen do podélného směru. 

Sloupy jsou navrženy obdélníkového průřezu 300x400mm a jsou kotveny do 

monolitických základových patek. Nosná konstrukce výtahové šachty je složená ze dvou 

železobetonových stěn. 

 Obvodové zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 400mm se 

zateplením minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm. Vnitřní zdivo a příčky jsou z 

pórobetonových tvárnic YTONG tl. 100 a 150mm. 

 Montážní a údržbová jáma bude provedena z bednících tvarovek BTB 40/25/24 

PD, dno tvoří litá betonová podlaha. Montážní jáma bude rozměru 1,2x8,0m, hloubky 

2,0m, s přístupem po ocelovém schodišti s pororoštovými stupni tl.30mm.  

 Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické. Součástí schodiště je  

zábradlí s madlem ve výšce 1,0m. Minimální podchodná výška 2,1m je dodržena.  

Výlez na střechu je zajištěn pomocí střešního výlezu se stahovacími schody WIPPRO 

AZR1 rozm. 900x1400mm. 

 Základní nosnou konstrukcí stropu jsou příčné průvlaky průřezu obráceného 

písmene T, případně písmene L.V podélném směru jsou na ozuby průvlaků ukládána 

ztužidla průřezu obráceného písmene L. Na podélné ozuby průvlaků a výtahových stěn 

jsou kladeny předpjaté dutinové panely Spiroll o výšce 200 mm a 320 mm (strop nad 

4.NP), resp. betonové desky v místě výtahové šachty a schodišťového prostoru. 
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Překlady nad otvory v obvodovém plášti 1.NP jsou vynášeny vyztuženými U profily 

YTONG. Také v parapetech otvorů jsou použity U profily YTONG. Střešní průvlaky a 

ztužidla mají zabudované desky pro přivaření výztuže atiky střechy, která je navržena z 

bednících tvarovek BTB 40/24/24 PD. 

 Plochá střecha je odvodněna pomocí dvou vyhřívaných vpustí. Střešní krytinu 

tvoří hydroizolační folie DEKPLAN 77 a prané říční kamenivo. 

 Podlahy v 1.NP jsou řešeny jako drátkobetonová deska tl. 150mm, v dílnách s 

leštěným povrchem, v ostatních prostorech se strojně zahlazeným povrchem s 

následným položením keramické dlažby. Podlaha bude provedena v dilatačních 

plochách.Roznášecí vrstva bude kolem stěn oddilatována páskem  pěnového polystyrénu 

tl.10mm. V ostatních podlažích jsou jako nášlapná vrstva navrženy keramické dlažby a 

koberce. Jako vyrovnávací vrstva je použita litá cementová pěna PORIMENT s 

oddilatováním od svislých stěn.V podlahách 4.NP je navrženo podlahové vytápění - 

systémové desky. Nášlapnou vrstvu terasy budou tvořit dřevoplastové desky na 

podkladových hranolech. Zateplovací systém bude z fasádní probarvené omítky. Vnitřní 

zděné konstrukce budou opatřeny systémovou sádrovou omítkou YTONG. Vnitřní malby 

budou provedeny bílé barvy, vybrané provozy budou opatřeny otěruvzdornou malbou.  

V hygienických místnostech bude keramický obklad do stropu.  

Ocelové prvky a konstrukce jsou natřeny základním a vrchním nátěrem, případně budou 

ocelové konstrukce ošetřeny žárovým zinkováním. 

V prostoru dílny v 1.NP je navržena zateplení z EPS tl. 100 mm se sklotextilní sítí, 

lepidlem a nátěrem.V hygienických místnostech je navržen sádrokartonový podhled do 

vlhkého prostředí. 

 Okna jsou dřevěná, systém RAND EXGLASS. Zasklení oken bude izolačním 

trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Vstupní prosklená stěna bude řešena fasádním 

systémem Schuco s izolačním trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Okna s požární 

odolností jsou navržena z profilů Aluprof MB78 EI. Vnitřní dveře jsou dřevěné do 

ocelových zárubní ostrohranných. Vstupní dveře jsou součástí proskleného fasádního 

systému. Vnitřní dveře s požární odolností jsou provedeny podle zásad požárně 

bezpečnostního řešení. Vrata do dílen jsou navržena sekční s otevíravými dveřmi 

a automatickým ovládáním. 

 Obvodové zdivo je zatepleno  minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm, 

soklová část a základové prahy polystyrenem v tl. 80mm. Podlaha v 1.NP bude tepelně 

izolována deskami z extrudovaného polystyrénu XPS 300kPa tl.80 mm (v dílnách), resp. 
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100mm. V podlahách 2. a 3.NP bude použita kročejová izolace v tl. 40 mm. Tepelnou 

izolaci podlahy 4.NP tvoří systémové desky podlahového vytápění. Součástí střešního 

pláště a terasy je izolace z polystyrenu EPS 100 S. 

 Klempířské prvky (oplechování atiky střechy a terasy) jsou z titanzinkového 

plechu. 

 Zámečnické konstrukce -  zábradlí, stupňů z pororoštu, konstrukce pro uchycení 

reklamy na střeše, stěny výtahové šachty, opláštění strojovny výtahu apod. 

Nerezové prvky zábradlí nesmí přijít do kontaktu s titanzinkovým oplechováním 

(gumové podložky). 

 Truhlářské výrobky - dřevěné vnitřní dveře a parapety." 

 

1.2  Dosavadní využití území 

 

 Území  nově budovaných stavebních objektů bylo dříve využíváno z menší části 

jako zpevněná manipulační a odstavná plocha (asfaltový kryt) a z části větší jako plocha 

pokryta vegetačním porostem. Veškeré plochy budou v konečné fázi odstraněny a 

nahrazeny zpevněnými plochami tvořenými zámkovou dlažbou  (SO02) a samotným 

hlavním stavebním objektem Polyfunkčního domu (SO01). 

  

1.3  Přírodní poměry 

 

1.3.1 Geomorfologické poměry 

 Terén na pozemcích budoucí výstavby je rovinatý. Z hlediska regionálně–

geomorfologického členění ČR náleží území do základní provincie Česká Vysočina – 

celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva. Území má ráz 

akumulační roviny a je charakteristické výskytem kvartérních zemin fluviální 

provenience. 

 

1.3.2 Geologické poměry 

 Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji 

karpatské předhlubně, která je vyplněna komplexem neogenních a kvartérních 

sedimentů. Krystalický podklad je tvořen horninami brněnského masívu - skalního 

fundamentu však vzhledem k povaze výstavby nebude dosaženo. 
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Sedimenty neogénu jsou v širším okolí reprezentovány badenskými vápnitými jíly (tzv. 

,,tégly“), které jsou zpravidla vysoce plastické, zeleně šedé až modrošedé barvy s 

konzistencí tuhou až pevnou a s nízkou propustností pro vodu. 

Starší kvartérní uloženiny představují hrubě klastiský materiál paleoterasy řeky Svitavy, 

který je tvořen středně zrnitými písčitými štěrky. 

Mladší kvartérní pokryv je tvořen jemnozrnnými sedimenty prachovitých jílů s nízkou a 

střední plasticitou (tzv. ,,spraše“), které mají náchylnost k prosedání. 

Důležitým aspektem je přítomnost relativně mocných poloh navážek heterogenního 

charakteru ze stavební činnosti a redeponovaných terénních úprav. 

 

 

Obrázek 1: Upravená geologická mapa zájmového území 

 

1.3.3 Hydrogeologické poměry 

 Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá lokalita k Dyjsko-svrateckému 

úvalu. Území se v širším pojetí vyznačuje spojitým horizontem podzemní vody 

vázáným na fluviální písčité štěrky řeky Svitavy a Svratky. Neogenní bádenské jíly 

vytvářejí z hydrogeologického hlediska bazální izolátor kvartérní zvodně a zároveň 

stropní izolátor zvodně neogenní.   

Zájmová lokalita leží na paleoterase toků Svratky a Svitavy. Kvartérní podzemní voda 

je v přímé hydraulické spojitosti s tokem Svitavy, vzdálené cca 560 m západně od 

zájmové lokality, který kvartérní kolektor z části odvodňuje a vytváří tak 

z hydrogeologického hlediska okrajovou podmínku pro proudění podzemních vod. 

Generelní směr proudění podzemních vod je v zájmovém území od SV k JZ. 

 

1.3.4 Klimatické poměry 
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 Podle klimatického členění patří zájmová oblast do teplé oblasti, která je 

charakterizována velmi dlouhým létem, velmi teplým a suchým. Přechodné období je 

velmi krátké s teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi 

suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Nejvyšší průměrné teploty vzduchu jsou z dlouhodobého měření dle databáze Českého 

hydrometeorologického ústavu v červenci 18,8°C, naopak nejchladnějším měsícem je 

leden s průměrnou teplotou -2,1°C. Průměrná roční teplota je 8,7°C. 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

teplota [°C] -2.1 -0.2 3.7 9.1 14.0 17.1 18.8 18.3 14.0 8.8 3.6 -0.7 8.7 

 

Obrázek 2: Průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji za období 1961-2010 

  

1.4  Provedené průzkumy 

 

 V prostoru zájmového území byly před započetím samotné výstavby provedeny 

dva průzkumné vrty o hloubce 14 m, které měly odpovědět na otázky založení objektu, 

velikosti krytí betonářské výztuže, způsob odvádění dešťových vod a mnoho dalších. 

Jedná se o IGP (inženýrsko-geologický průzkum), HGP (hydrogeologický průzkum), 

ZKP (základní korozní průzkum) a radonový průzkum. 

 Z inženýrsko-geologického průzkumu je patrný geologický profil, který se 

skládá ze čtyř základních litotypů: 

 - navážky 

 -  polygenetické sprašové zeminy (kvartér) 

 - terasový variabilní komplex zajílovaného písčitého štěrku (kvartér) 

 - neogenní jíly (terciér) 

Zemina je zatřízena do I. třídy těžitelnosti s využitím běžných výkopových 

mechanismů. Ustálená hladina podzemní vody je 4,85 - 4,90 m pod terénem od 

nadmořské výšky 204,12. Podzemní voda je v přímé hydraulické spojitosti s řekou 

Svitavou vzdálené od lokality cca 560 m západním směrem. Výšková úroveň hladiny 

podzemní vody se bude odrážet od sezónní intenzity srážek s celkovou amplitudou cca 

± 1,0 m. Voda vykazuje vůči stavebním konstrukcím (betonu) nízký stupeň síranové 

agresivity, z toho důvodu je navržen beton základových konstrukcí min. XA1 (XA2). 
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Projektovanou stavbu lze považovat za konstrukci náročnou ve složitých základových 

poměrech 

 Hydrogeologický průzkum, díky nálevovým zkouškám, vypovídá o možnosti 

odvádění dešťových vod vsakovací metodou, pro kterou je prostředí dostatečně 

efektivně propustné. Vsakování bude provedeno za pomoci dvou vsakovacích vrtů s 

retenční nádrží o objemu min. 34,8 m
3
, přičemž doba prázdnění retence je stanovena  

cca na 20 hod. 

 Základním korozním průzkumem byla prokázána velmi vysoká agresivity 

prostředí na ocel, pro které je nutné provézt patřičná opatření (zvýšení krytí betonářské 

výztuže na 100 mm). Tato agresivita je vyvolána bludnými proudy 

 Radonovým průzkumem spočívajícím v odběru 15 vzorků půdního vzduchu z 

hloubky 0,8 m nebyla prokázána jeho aktivita. Podle zjištěných poznatků spadá 

zájmové území do kategorie s nízkým radonovým indexem => není nutné provádět 

protiradonová opatření. 

 

1.5  Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Objekt polyfunkčního domu je napojen na dopravní síť ze dvou směrů 

Olomoucké ulice - východním směrem přes čerpací stanici OMW, která nese věcné 

břemeno chůze a jízdy parcely v jejich vlastnictví a západním směrem na ulici 

Olomouckou. 

 Objekt je napojen na nově vybudované inženýrské sítě. Jedná se o vodovodní 

přípojku (PE100 RC SDR11 40x3,2) a její rozvod (PE100 SDR11 50x4,6), který vede 

od vodoměrné šachty po hlavní objekt SO01 Polyfunkční dům. Vodoměrná šachta se 

nachází vně objektu.  Dále je napojen na přípojku nízkého napětí. Splašková voda je 

odváděna potrubím z PVC DN150 do železobetonové jímky umístěné mimo budovu 

polyfunkčního domu. Obdobně je vyřešena kanalizace dešťová (PVC DN150) a 

kanalizace odlučovače ropných látek zpevněných ploch (PP DN200). Obě vedou do 

retenčních nádrží se dvěma vsakovacími vrty. 

 

1.6  Stavebně technologické řešení 

 

1.6.1 Popis řešení stavebně technologického projektu 



13 

 

 V rámci stavebně technologického projektu se zabývám celou výstavbou se 

zaměřením na hlavní stavební objekt SO01 Polyfunkční dům. Zde se zaměřuji na 

přípravu území, výkopové práce, hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a 

dokončovací práce. Na tyto činnosti je zaměřen návrh zařízení staveniště, širší vztahy 

dopravních tras, strojní sestava, položkový rozpočet a časový plán výstavby. Nedílnou 

součástí jsou limitky zdrojů a graf potřeby pracovníků. Dále je vyhotoven rozpočet dle 

THU na celý projekt s časovým plánem objektové výstavby. Technologický předpis, 

kontrolní a zkušební plán je proveden na dílčí etapovou činnost provádění vrtaných 

pilot CFA technologií. Pro tuto etapu je vyhotovena bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci a vliv na životní prostředí. Součástí projektu jsou i pravidla pro údržbu a užívání 

stavby. 

 

1.6.2 Studie realizace hlavních technologických etap 

 

 V této části diplomové práce jsou řešeny základní informace o stavbě, její 

členění na stavební objekty, charakteristika staveniště, charakteristika hlavního 

stavebního objektu a studie realizace hlavních technologických etap. Každá etapa je 

popsána stručným technologickým postupem, návrhem pracovníků, výpisem hlavní 

mechanizace a materiálů, časovou rozvahou, kvalitou a BOZP. 

 

1.6.3 Zařízení staveniště 

 

 Zařízení staveniště řeší umístění skládek materiálů, vnitrostaveništní 

komunikaci, ochranná pásma vedení silového vedení NN, VN a trakčního vedení 

Dopravního podniku města Brna. Dále jsou zde řešeny staveništní buňky sloužící jako 

zázemí pro pracovníky, sklad materiálu a nářadí, kancelář a WC s umývárnou. Kromě 

ověření zvedacího mechanizmu je řešeno napojení na staveništní sítě (vodovod, el. 

energie) a jejich dimenze. V situacích zařízení staveniště jsou pak vyobrazeny i hlavní 

mechanizace a zařízení při provádění konkrétních technologických etap. Technická 

zpráva zařízení staveniště je součástí 3 kapitoly tohoto dokumentu. 
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1.6.4 Technologický předpis 

 

 Jako technologický předpis jsem si vybral dílčí etapovou činnost provádění 

vrtaných pilot CFA technologií. V předpise rozebírám základní informace o stavbě a 

dané činnosti, potřebný stavební materiál, převzetí pracoviště, pracovní podmínky, 

personální obsazení, stavební stroje a pracovní pomůcky, vlastní postup práce, jakost a 

kontrolu kvality, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životní prostředí. O tom 

pojednává 4. kapitola tohoto dokumentu. 

 

1.6.5 Kontrolní a zkušební plán 

  

 Na činnost technologického předpisu je zpracován kontrolní a zkušební plán, 

který se zabývá otázkami kdo, co, kdy, čím a jakým způsobem bude kontrolu provádět v 

průběhu realizace stavebního procesu. Cílem těchto kontrol je dosažení odpovídající 

kvality, na které se smluvní strany dohodly. Kontrolní a zkušební plán je zpracován v 5. 

kapitole tohoto dokumentu. Přehledná tabulka kontrol je samostatnou přílohou B.15 

Kontrolní a zkušební plán - vrtané CFA piloty. 

 

1.6.6 Širší vztahy dopravních tras 

 

 Širší vztahy dopravních tras jsou řešeny v kapitole 6, kde je pojednáno o trasách 

hlavních potřebných zdrojů, o trase nadrozměrné přepravy, jeho kritických úsecích a 

legislativních předpisech. Grafické znázornění je v příloze B.6 Situace širší dopravní 

vztahy. Dále jsou v této kapitole řešeny vztahy v blízkosti staveniště a to i z hlediska 

dopravního značení a přístupu na staveniště. Viz příloha B.7 Situace bližší dopravní 

vztahy. 

 

1.6.7 Návrh strojní sestavy 

 

 V 7. kapitole je řešen návrh hlavních stavebních strojů a zařízení potřebných pro 

realizaci výstavby včetně technických parametrů, účelu použití a době jeho nasazení. 

Přílohou této kapitoly je B.8 Průkaz autojeřábu. 
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1.6.8 Pravidla pro údržbu a užívání stavby 

 

 V kapitole 8 jsem se věnoval pravidlům správné údržby a užívání stavby, které 

vedou k nižším nákladům na opravy v důsledku zanedbávání jejich příčin. 

Dodržováním návodu by měla být zachována životnost objektu a jeho provozních 

součástí a zajištěna prevence vzniku škod. Kapitola je rozdělena na záruku, obecné 

pravidla na užívání a údržbu a konkrétní pravidla pro danou stavbu. 

 

1.6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 V kapitole 9 je pojednáno o vhodnosti vypracování plánu BOZP a jeho 

legislativní odůvodnění dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 

88/2016 Sb. Dále jsou bodově vypsány správné postup a opatření při provádění 

vrtaných pilot z hlediska zajištění staveniště, dopravy, manipulace a skladování 

materiálů a samotného provedení činnosti. 

 

1.6.10 Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Kapitola č. 10 se zabývá ochranou životního prostředí, tříděním odpadů ze 

stavební činnosti vrtaných pilot a tříděním běžného komunálního odpadu. Dále je zde 

řešen vliv hluku a vibrací se stanovením přípustných denních i nočních limitů a ochrana 

stávající vegetace v průběhu provádění výstavby. 

 

1.6.11 Položkový rozpočet, limitky zdrojů, propočet dle THU a objektový 

 harmonogram 

 

 Položkový rozpočet s výkazem výměr, propočet dle THU a objektový 

harmonogram je vytvořen prostřednictvím modulů programu BUILDpower S od 

společnosti RTS, a.s., který byl pro studijní účely zapůjčen. Výstupem z položkového 

rozpočtu jsou limitky potřebných zdrojů (materiál, stroje, pracovníci).  
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1.6.12 Časový plán 

 

 Časový plán výstavby Polyfunkčního domu je vytvořen programem pro přípravu 

a řízení realizace staveb CONTEC - Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 

 Tento program se specializuje na tvorbu mnoha technologických výstupů.  Mým 

výstupem je příloha B.13 Časový plán výstavby Polyfunkčního domu, který je zobrazen 

jako řádkový harmonogram přestože se ve skutečnosti jedná o síťový graf. Jedná se tedy 

o seznam činností s počtem uvažovaných pracovníků, vypočtenou dobou trvání činnosti 

s možnou rezervou (vyznačeno zelenými křížky) a grafické znázornění. Program je 

založen na metodě kritické cesty - sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou 

rezervou. Díky tomu je možné stanovit dobu trvání projektu (vyznačeno červenými 

činnostmi s vazbami). 

 Výstavba samotného hlavního objektu jednosměnným osmihodinovým 

provozem bude dle výstupu programu trvat od 3.4.2017 do 4.12.2017.  

 Počty pracovníků v některých případech nemusejí přesně odpovídat realitě. Týká 

se to především výkopových prací, kdy počet pracovníků určuje hlavní řídící činnost. 

Pro redukci výše uvedeného jsem nejprve nutnou délku činnosti přepočet na jednoho 

pracovníka a následně podělil počtem pracovníků, které pro danou činnost chci mít 

(normohodiny sečtené pro všechny důležité pracovníky vyděleny počtem zvolených 

pracovníků). 

 V tvorbě Časového plánu jsem od okamžiku vytvoření skeletové konstrukce 

uvažoval s opačným sledem výstavby (od vrchu dolů). Tím jsem zajistil jednak 

postupné přitěžování konstrukce a možnost provádění vyzdívek. V opačném případě by 

totiž mohly vyzdívky v 1.NP začít praskat v důsledku průhybu skeletové konstrukce od 

přitěžování. Tohoto jsem se držel i při zhotovování dokončovacích prací, aby pracovníci 

přecházením z úseku na úsek nepoškozovali dokončené práce. 

 Dalším výstupem je příloha B.14 Graf potřeby pracovníků, který tvoří základ 

pro dimenzování ZS z hlediska počtu šaten pro pracovníky.
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2.1 Základní informace o stavbě 

 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 

 

Termín zahájení:  1. 3. 2017 

 

Termín ukončení:  22. 12. 2017 

 

Předpokládané náklady: 38,5 mil. Kč bez DPH  
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2.2 Členění stavby na stavební objekty 

 

2.2.1 Jednotlivé stavební objekty 

 

SO01  Polyfunkční dům 

SO02  Parkoviště a zpevněné plochy 

SO03a  Splašková kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03b  Splašková kanalizace - ŽB jímka 

SO03c  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 200 

SO03d  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03e  Dešťová kanalizace - ŽB vsakovací nádrž 

SO04  Vodovodní přípojka 

SO05  Přípojka NN 

SO06  Ochrana kabelů DpmB 

 

2.2.2 Obecná charakteristika 

 

SO01 - Polyfunkční dům 

 Jedná se o nepodsklepený čtyřpodlažní stavební objekt lichoběžníkového 

půdorysného tvaru o maximálních rozměrech 31,50 x 14,30 m s plochou střechou a 

terasou ve 4. NP. Poslední užitné podlaží tedy nezabírá plnou půdorysnou plochu 

objektu, protože ustupuje ploše terasy. 

 Jedná se o tyčovou skeletovou konstrukci s příčnými průvlaky, které v 

posledním patře přecházejí do podélného směru. Vodorovná konstrukce je tvořena 

předpjatými prefabrikovanými stropními panely. Budova je založena na 

prefabrikovaných základových prazích, které leží na monotitických kalichových 

patkách spřažených s hlubinnými základy - vrtanými pilotami. Obvodové vyzdívky i 

vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny z tvarovek pórobetonu (Ytong). Prostor výtahové 

šachty a schodiště je z jižní části tvořen prosklenou fasádou a z vnitřního konstrukčního 

uspořádání stěnovými prefabrikátovými deskami. Celý obvody budovy jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS s minerální vatou s kolmými vlákny. 

 Zastavěná plocha činí 371 m
2
 a obestavěný prostor je 5710 m

3
. Objekt bude 

sloužit zejména jako administrativní budova. 
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SO02 - Parkoviště a zpevněné plochy 

 Parkoviště a zpevněné plochy jsou navrženy pro celkem 37 stání  a obslužnou 

komunikací o šířce 6 m. Celková plocha činí 1245 m
2
. Povrch je tvořen betonovou 

zámkovou dlažbou tl. 80 mm přírodní barvy. 

Skladba souvrství: štěrkodť (betonový recyklát) 150 - 250 mm 

   štěrkodrť   150 mm 

   lože (drcené kamenivo) 40 mm 

   zámková dlažba  80 mm 

 Zpevněné plochy chodníků jsou výměry 64 m
2
. Povrch je tvořen betonovou 

zámkovou dlažbou tl. 60 mm. Přechod chodníku a komunikace je tvořen bezbariérově s 

maximálním výškovým rozdílem 20 mm se zvýrazněným 40 cm širokým pruhem ze 

zámkové dlažby červené barvy pro nevidomé a slabozraké. 

Skladba souvrství: štěrkodrť   200 mm 

   lože (drcené kamenivo) 30 mm 

   zámková dlažba  60 mm 

 HTU je navrženo u SO02 na -0,70 m od čisté podlahy SO01. 

 

SO03a  - Splašková kanalizace - trubní vedení 

 Novostavba je napojena gravitačně na splaškovou kanalizaci svedenou do jímky 

určené k vyvážení z důvodu vedení veřejné splaškové kanalizace pod nově 

zrekonstruovanou vozovkou ulice Olomoucké. Přípojka je provedena z trub PVC-U DN 

150 o celkové délce 3 m. Na trase je osazena typová plastová šachta k budoucí možnosti 

přepojení na veřejnou stoku v době, kdy to bude možné. 

 

SO03b  - Splašková kanalizace - ŽB jímka 

 Jedná se o objekt shromažďující splaškové vody z objektu SO01. Celkový 

využitelný objem je 2 x 28 m
3
. 

 

SO03c - Dešťová kanalizace - trubní vedení k odlučovači ropných látek 

 Kanalizace vedená k ORL, který je umístěn před retenční nádrží v jížní části 

pozemku, je navržena jako gravitační z trub PPDN 200 mm o celkové délce 85 m. 
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SO03d - Dešťová kanalizace - trubní vedení ze střechy stavebního objektu SO01 

 Dešťová kanalizace ze střechy objektu SO01 je vedena gravitačně do retenční 

nádrže pomocí trub PP DN 150 mm o celkové délce 10,5 m. 

 

SO03e  - Dešťová kanalizace - ŽB vsakovací nádrž 

 Jedná se o retenční nádrž obsahující dva vsakovací vrty průměru 410 mm s 

vystrojením pažnic z PVC o průměru 315 mm. Do retenční nádrže bude svedena 

dešťová voda ze střech objektu SO01 a dešťová voda zpevněných ploch přes ORL. 

Kapacita retenční nádrže čítá 3 x 13,9 m
3
 využitelného objemu. 

 

SO04 - Vodovodní přípojka 

 Vodovodní přípojka je z veřejné sítě k vodoměrné šachtě navržena z trub PE 100 

RC SDR 11 40x3,6 v délce 8 m. Rozvod vody od vodoměrné šachty ke stavebnímu 

objektu SO01 je navržen z trub PE 100 SDR 11 50x4,6 v délce 27 m. Vodoměrná 

šachta bude umístěna mimo hlavní stavební objekt u jižního oplocení. 

 

SO05 - Přípojka NN 

 Napojení novostavby na rozvod nízkého napětí proběhne z jihovýchodní strany 

pozemku, kde bude zřízena elektroměrná skříň. Délka elektrické přípojky činí 32 m. 

 

SO06 - Ochrana kabelů DpmB 

 Jedná se o ochranu celkem 12 napájecích a zpětných trakčních kabelů DpmB, 

které budou před samotným zahájením výstavby SO01 zataženy do plastového 

devítiotvorového multikanálu. Uložené a ochráněné kabely budou typu 1-AYY 1x500 

mm
2
. 

 

2.3 Charakteristika staveniště 

 

 Řešená stavba se nachází v katastrálním území Brno - Černovice na parcelách s 

vyřešenými právními vztahy. Jedná se o parcely 1323/10, 1323/17, 1324, 1325, 1326, 

1327, 1343/3, 2754/9, které jsou v soukromém vlastnictví stavebníka a parcely 2754/20 

ve vlastnictví OMV Česká republika, s.r.o. s věcným břemenem chůze a jízdy (přes 

parcelu vjezd k objektu). Pozemky, určené k výstavbě, nejsou evidovány v ZPF( 

zemědělském půdním fondu), ani v PUPFL (pozemcích plnících funkci lesa). Není 
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nutné jejich vynětí, jedná se většinou o pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako 

zastavěná plocha nebo plochy ostatní. Napříč celou délkou pozemku vedou stávající 

podzemní inženýrské sítě NN, VN a trakčního vedení Dopravního podniku města Brna. 

Pro jejich zajištění jsou vymezena ochranná pásma podzemního vedení 1 m od okrajů 

kabelů. Území je rovinaté s nadmořskou výškou 204,01 - 205,05 m n.m. (B.p.v.). 

 Území  nově budovaných stavebních objektů bylo dříve využíváno z menší části 

jako zpevněná manipulační a odstavná plocha (asfaltový kryt) a z části větší jako plocha 

pokryta vegetačním porostem. Vegetační porost určený k likvidaci bude i s kořeny před 

výstavbou odstraněn. V prostoru zájmového území byly provedeny dva průzkumné vrty 

o hloubce 14 m, které měly odpovědět na otázky založení objektu, velikosti krytí 

betonářské výztuže, způsob odvádění dešťových vod a mnoho dalších. Jedná se o IGP 

(inženýrsko-geologický průzkum), HGP (hydrogeologický průzkum), ZKP (základní 

korozní průzkum) a radonový průzkum. 

 Z inženýrsko-geologického průzkumu je patrný geologický profil, který se 

skládá ze čtyř základních litotypů - navážky, polygenetické sprašové zeminy (kvartér), 

terasový variabilní komplex zajílovaného písčitého štěrku (kvartér), neogenní jíly 

(terciér). Podle zjištěných poznatků spadá zájmové území do kategorie s nízkým 

radonovým indexem => není nutné provádět protiradonová opatření.  

 Staveniště bude zpřístupněno příjezdovou komunikaci z ulice Olomoucká a to ze 

dvou směrů - východní (přes čerpací stanici OMV) jako vjezd a severozápadní jako 

výjezd. Staveniště bude oploceno 2,0 m vysokým přenosným oplocením se dvěmi 

uzamykatelnými vjezdy/vstupy. Na staveništi budou umístěny staveništní buňky pro 

pracovníky, sociální zařízení a uzamykatelné sklady. Dále budou k dispozici volné 

skládky materiálů případně montážní plochy. Na pozemku bude zřízeno  stání pro 

automobily a staveništní komunikace. Celková plocha oploceného staveniště zaujímá 

1960 m
2
. 

 

2.4 Charakteristika hlavního stavebního objektu 

 

 Budova obsahuje čtyři nadzemní podlaží bez podsklepení. Jedná se o 

prefabrikovanou skeletovou konstrukci z tyčových železobetonových prvků s 

montovanými předpjatými stropními panely. Budova je založena na vrtaných pilotách, 

kalichových patkách a základových prazích. Obvodové vyzdívky jsou provedeny z 

pórobetonových tvárnic s kontaktním zateplením ETICS. Část jižní strany fasády je 
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tvořena prosklenými tabulemi - prosklená fasáda. Střecha je plochá tvořena foliovou 

izolací přitíženou oválnou frakcí kameniva 16 -32 mm. Podlaha terasa ve 4. NP je 

provedena z dřevoplastových prvků. 

 

Základy: 

 ,,Objekt budovy je založen na vrtaných pilotách Ø 900 mm. Počty a délky pilot 

jsou navrženy na základě zjištěných geologických poměrů na stavbě a zatěžovacích 

údajích horní stavby. Železobetonové prefabrikované sloupy skeletu jsou  osazeny na 

železobetonové kalichové patky. Patky jsou výztuží spřaženy s pilotami. Dále jsou 

navrženy prefabrikované základové prahy po obvodu objektu a pasy pod montážní, 

výtahovou a revizní šachtou. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti:  

 Stavba je proti zemní vlhkosti plnoplošně odizolována hydroizolační fólií PVC 

tl.0,7mm. Vodorovná izolace je v ploše jednovrstvá. Pásy izolace budou svařeny 

horkým vzduchem. Ze spodní a horní strany bude hydroizolační fólie chráněna textílií 

200g/m
2
. Izolace bude vytažena na vnější svislou zděnou stěnu do výšky min. 200mm od 

+/-0,000. 

 

Svislé nosné konstrukce a obvodové vyzdívky: 

 Objekt je navržen jako železobetonový skelet s příčnými průvlaky, v posledním 

stropě nad 4.NP je systém průvlaků otočen do podélného směru. 

Sloupy jsou navrženy obdélníkového průřezu 300x400mm a jsou kotveny do 

monolitických základových patek. Nosná konstrukce výtahové šachty je složená ze 

dvou železobetonových stěn. 

 Obvodové zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 400mm se 

zateplením minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm. Vnitřní zdivo a příčky jsou z 

pórobetonových tvárnic YTONG tl. 100 a 150mm. 

 Montážní a údržbová jáma bude provedena z bednících tvarovek BTB 40/25/24 

PD, dno tvoří litá betonová podlaha. Montážní jáma bude rozměru 1,2x8,0m, hloubky 

2,0m, s přístupem po ocelovém schodišti s pororoštovými stupni tl.30mm.  
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Schodiště: 

Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové prefabrikované. Součástí schodiště je  

zábradlí s madlem ve výšce 1,0m. Minimální podchodná výška 2,1m je dodržena.  

Výlez na střechu je zajištěn pomocí střešního výlezu se stahovacími schody WIPPRO 

AZR1 rozm. 900x1400mm. 

 

Vodorovná nosná konstrukce: 

 Základní nosnou konstrukcí stropu jsou příčné průvlaky průřezu obráceného 

písmene T, případně písmene L.V podélném směru jsou na ozuby průvlaků ukládána 

ztužidla průřezu obráceného písmene L. Na podélné ozuby průvlaků a výtahových stěn 

jsou kladeny předpjaté dutinové panely Spiroll o výšce 200 mm a 320 mm (strop nad 

4.NP), resp. betonové desky v místě výtahové šachty a schodišťového prostoru. 

Překlady nad otvory v obvodovém plášti 1.NP jsou vynášeny vyztuženými U profily 

YTONG. Také v parapetech otvorů jsou použity U profily YTONG. Střešní průvlaky a 

ztužidla mají zabudované desky pro přivaření výztuže atiky střechy, která je navržena z 

bednících tvarovek BTB 40/24/24 PD. 

  

Odvodnění střechy: 

 Plochá střecha je odvodněna pomocí dvou vyhřívaných vpustí. Střešní krytinu 

tvoří hydroizolační folie DEKPLAN 77 a prané říční kamenivo. 

  

Podlahy: 

 Podlahy v 1.NP jsou řešeny jako drátkobetonová deska tl. 150mm, v dílnách s 

leštěným povrchem, v ostatních prostorech se strojně zahlazeným povrchem s 

následným položením keramické dlažby. Podlaha bude provedena v dilatačních 

plochách.Roznášecí vrstva bude kolem stěn oddilatována páskem  pěnového polystyrénu 

tl.10mm. V ostatních podlažích jsou jako nášlapná vrstva navrženy keramické dlažby a 

koberce. Jako vyrovnávací vrstva je použita litá cementová pěna PORIMENT s 

oddilatováním od svislých stěn.V podlahách 4.NP je navrženo podlahové vytápění - 

systémové desky. Nášlapnou vrstvu terasy budou tvořit dřevoplastové desky na 

podkladových hranolech. 
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Tepelná izolace: 

Obvodové zdivo je zatepleno  minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm, soklová 

část a základové prahy polystyrenem v tl. 80mm. Zateplovací systém bude z fasádní 

probarvené omítky. 

Podlaha v 1.NP bude tepelně izolována deskami z extrudovaného polystyrénu XPS 

300kPa tl.80 mm (v dílnách), resp. 100mm. V podlahách 2. a 3.NP bude použita 

kročejová izolace v tl. 40 mm. Tepelnou izolaci podlahy 4.NP tvoří systémové desky 

podlahového vytápění. Součástí střešního pláště a terasy je izolace z polystyrenu EPS 

100 S. 

 

Omítky a malby: 

Vnitřní zděné konstrukce budou opatřeny systémovou sádrovou omítkou YTONG. 

Vnitřní malby budou provedeny bílé barvy, vybrané provozy budou opatřeny 

otěruvzdornou malbou.  

 

Obklady: 

V hygienických místnostech bude keramický obklad do stropu.  

 

Podhledy: 

V prostoru dílny v 1.NP je navržena zateplení z EPS tl. 100 mm se sklotextilní sítí, 

lepidlem a nátěrem.V hygienických místnostech je navržen sádrokartonový podhled do 

vlhkého prostředí. 

 

Výplně otvorů: 

 Okna jsou dřevěná, systém RAND EXGLASS. Zasklení oken bude izolačním 

trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Vstupní prosklená stěna bude řešena fasádním 

systémem Schuco s izolačním trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Okna s požární 

odolností jsou navržena z profilů Aluprof MB78 EI. Vnitřní dveře jsou dřevěné do 

ocelových zárubní ostrohranných. Vstupní dveře jsou součástí proskleného fasádního 

systému. Vnitřní dveře s požární odolností jsou provedeny podle zásad požárně 

bezpečnostního řešení. Vrata do dílen jsou navržena sekční s otevíravými dveřmi 

a automatickým ovládáním.Klempířské prvky (oplechování atiky střechy a terasy) jsou 

z titanzinkového plechu. 
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Zámečnické konstrukce: 

Zábradlí, stupňů z pororoštu, konstrukce pro uchycení reklamy na střeše, stěny 

výtahové šachty, opláštění strojovny výtahu apod. Ocelové prvky a konstrukce jsou 

natřeny základním a vrchním nátěrem, případně budou ocelové konstrukce ošetřeny 

žárovým zinkováním. Nerezové prvky zábradlí nesmí přijít do kontaktu s titanzinkovým 

oplechováním (gumové podložky). 

 

Truhlářské výrobky: 

Dřevěné vnitřní dveře a parapety. 

 

Technická zařízení: 

Vytápění je zajištěno ústředním vytápěním v kombinaci s vytápěním podlahovým ve 

4.NP. O ústřední vytápění se starají 4 tepelná čerpadla vzduch-voda o celkovém 

výkonu 68kW. Součástí kaskády jsou i elektrokotle, které v případě potřeby budou 

dotápět. Čerpadla jsou napojena do akumulační nádrže o objemu 500 l. Je provedeno 5 

větví, tři pro otopná tělesa 1.NP, 2.NP a 3.NP, čtvrtá pro podlahové vytápění 4.NP a 

pátá pro otopná tělesa schodiště. 

 

 

2.5 Studie realizace hlavních technologických etap 

 

Zemní práce 

Hrubá spodní stavba: 

 Základové konstrukce 

 Izolace proti zemní vlhkosti (z technologických důvodů přesunuto k hrubé vrchní 

stavbě) 

Hrubá vrchní stavba 

 Svislé nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

 Zastřešení 

Práce vnitřní a dokončovací 

 Výplně otvorů 

 Fasáda 
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 Vnitřní instalace 

 Úprava vnitřních povrchů 

 Podlahy 

 Instalace výtahu 

 Truhlářské, klempířské a zámečnické práce 

 

2.5.1 Zemní práce 

 

 V této etapě bude provedena skrývka ornice, výkop stavebních jam a rýh pro 

kalichové patky a pasy pod montážní jámu, výtahovou šachtu a revizní šachtu. 

 

2.5.1.1 Technologický postup 

Přípravné práce 

 vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu (vrstvy podloží, hladina 

podzemní vody, radonový index, bludné proudy) 

 odstranění vegetačního porostu zájmového území 

 oplocení staveniště min. 1,8 m vysokým oplocením 

 vyznačení vedení inženýrských sítí se znázorněním ochranných pásem 

 vybudování přístup ke staveništi a zřízení ZS v rozsahu potřebném pro zemní 

práce 

 odstranění asfaltového krytu 

Sejmutí ornice 

 z vegetačních ploch v tl. 150 mm 

 průběžný odvoz zeminy na patřičnou skládku 

Vytyčení hlavního stavebního objektu a důležitých bodů (piloty) 

 geodet podle situačních výkresů vytyčí důležité body objektu a os pilot, které 

zaznačí výtyčkami 

 průběh vytyčení se vyznačí přímo na terén barevným sprejem 

Provádění vrtaných pilot 

 řešeno v technologické etapě hrubé spodní stavby 

Vytyčení stavebních jam a rýh 

 geodet podle výkresu půdorysu výkopů vytyčí jámy pro kalichové patky a rýhy 

pro pasy montážní jámy, výtahovou šachtu a revizní šachtu 
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 vše zaznačí výtyčkami a průběh vytyčení vyznačí přímo na terén barevným 

sprejem 

Výkop stavebních jam pro kalichové patky a rýh pro základové pasy 

 strojní hloubení a zarovnání rostlého terénu na požadovanou úroveň 

 ruční dočištění jam a rýh 

 jedná se o plýtké výkopy < 1,3 m => není zapotřebí svahovat ani pažit 

 

2.5.1.2 Návrh pracovní čety 

 vedoucí čety      1x 

 pomocný dělník     2x 

 obsluha rypadlo-nakladače    1x 

 obsluha smykem řízeného nakladače   1x 

 řidič nákladního automobilu    2x 

 geodet s pomocníkem     - při vytyčování 

 

Celkem 7 pracovníků 

 

2.5.1.3 Výpis hlavní mechanizace 

 rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F   1x 

 smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2  1x 

 nákladní automobil TATRA T158   2x 

 

2.5.1.4 Materiál - výkaz výměr 

Hodnoty jsou uvedeny v nakypřeném stavu (rostlé objemy vynásobeny koeficientem 

nakypření = 1,2) 

 sejmutí ornice      210 m
3
 

 hloubení nezapažených jam  (kalichové patky) 161 m
3
 

 hloubení rýh  (pasy)     11,5 m
3
 

Celkem vytěžené zeminy     382,5 m
3
 

 

2.5.1.5 Časová rozvaha 

Zemní práce budou v tomto rozsahu trvat 3 pracovní dny. 
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2.5.1.6 Kvalita 

Kontrola vstupní 

 - Kontrola převzetí staveniště  

 - Kontrola oplocení 

 - Kontrola projektové a jiné dokumentace 

 - Kontrola vytýčení stávajících sítí 

 - Kontrola výškových a polohových bodů 

 - Kontrola strojů a pracovníků 

Kontrola mezioperační 

 - Kontrola klimatických podmínek 

 - Kontrola geologického průzkumu 

 - Kontrola ochrany stávající zeleně 

 - Kontrola vytýčení stavebních jam a rýh 

 - Kontrola výkopových prací 

 - Kontrola odvodnění výkopu 

 - Kontrola zabezpečení základové spáry 

 - Kontrola očištění stavebních mechanismů 

Kontrola výstupní 

 - Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti  

 - Kontrola základové spáry (čistota a zabezpečení) 

 

2.5.1.7 BOZP 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Příloha č. 1 –  I. Požadavky na zajištění staveniště 

  III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti 

 

Příloha č. 2 –  I. Obecné požadavky na obsluho strojů 

  II. Stroje pro zemní práce 

  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  

  práce 

  XV. Přeprava strojů 
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Příloha č. 3 –  I. Skladování a manipulace s materiálem 

  II. Příprava před zahájením zemních prací 

  III. Zajištění výkopových prací 

  IV. Provádění výkopových prací 

  VIII. Ruční přeprava zemin 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky 

 

IX. Školení zaměstnanců 

 

 

2.5.2 Hrubá spodní stavba 

 

 V této technologické etapě budou provedeny velkoprůměrové piloty, betonáž 

podkladního betonu základových patek, základové patky, základové pasy, zřízení 

ztraceného bednění montážní jámy a revizní šachty. 

 

2.5.2.1 Technologický postup 

Vytyčení os pilot 

 geodet s pomocníkem dle situace pilot vytyčí jejich osy 

 jejich umístění vyznačí betonářskou výztuží zatlučenou do terénu  

Zřízení pilot průměru 900 mm 

 piloty se zřizují technologií CFA, kdy je urychlen postup výroby, protože se 

betonuje soutyčím vrtného nástroje za současného vytahování z vrtu po dosažení 

patřičné hloubky  

 projektovaná úroveň hlav pilot bude přebetonována, aby byla zajištěna kvalita 

hlavy piloty 

 v průběhu vytahování vrtného nástroje a současné betonáži je průběžně odebírán 

výkopek a shromažďován pro jednorázový odvoz na skládku 

 ihned po vytažení vrtného nástroje se přistoupí ke vložení armokoše do 

vyplněného otvoru čerstvým betonem (dbá se na min. krytí 100 mm) 

 vyčnívající konce armokošů (stykování s následnými konstrukcemi) se zajistí 

tak, aby nemohlo dojít ke zranění (označení či oplocení) 
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Výkopové práce 

 po technologické přestávce min. 5-ti dní od betonáže a vložení armokošů je 

přistoupeno k výkopům jam pro kalichové patky 

Úprava hlav piloty 

 hlava piloty včetně vyčnívající výztuže se očistí a bouracím kladivem upraví na 

požadovanou výškovou úroveň 

 dočištění stavební jámy a předložení statikovi k posouzení 

Betonáž podkladního betonu a základových pasů 

 pod budoucími patkami se zřídí podkladní beton tl. 100 mm 

 provede se betonáž základových pasů do připravených rýh 

Uložení zemnících pásků 

 natažení zemnících pásků nad základovou spárou a podkladním betonem 

 vytažení nad úroveň terénu v projektovaných místech (zpravidla protilehlé rohy 

budovy) 

 na přestupu beton - vzduch opatření zemnících pásků nátěrem tlumex 

Příprava a vyvazování výztuže armokošů kalichových patek 

 výztuž se bude vyvazovat přímo na místě či na předmontážních plochách a 

následně celý armokoš převezen rypadlo-nakladačem na správné místo 

 nezapomene se na provázání vyčnívající výztuže z pilot k armokoši patek 

 před betonáží bude provedena kontrola statikem a proveden zápis do SD 

Zřízení bednění kalichových patek a vyskládání ztraceného bednění pro stěnu montážní 

jámy, výtahové šachty a revizní šachty 

 ze systémového bednění a řeziva bude provedeno bednění se zajištěním jeho 

polohy 

 na podkladním betonu základových pasů budou vyskládány tvarovky ztraceného 

bednění 

 překontrolování statikem 

Betonáž kalichových patek a tvarovek ztraceného bednění 

 beton bude ukládán pomocí výsypky autodomíchávače z výšky menší než 1,5 m 

 hutnění bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru do doby než se na povrchu 

nezačne objevovat cementové mléko 

 betonáž musí být prováděna za příznivých klimatických podmínek, kdy okolní 

teplota nesmí klesnout pod 5 °C a nesmí přesáhnout 30 °C, v opačném případě 
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musejí být přijata nápravná opatření (v případě nízkých teplot: teplá záměsová 

voda, či použití cementu s rychlým nástupem pevnosti - vyšší hydratační teplo a 

v případě vysokých teplot: udržování povrchu betonu ve vlhkém stavu - teplota 

této vody alespoň 10 °C) 

 klesne-li teplota pod -5°C nesmí se v betonáži pokračovat a stávající beton je 

zapotřebí chránit (např.: proteplování) 

 betonování bude probíhat v jednom zátahu na projektovanou výškovou úroveň 

za průběžného hutnění ponorným vibrátorem 

 betonuje se po takových vrstvách, aby alespoň 1/3 ponorného vibrátoru zasáhne 

do předešlé již zhutněné vrstvy 

Demontáž bednění kalichových patek a ošetřování betonu 

 po zatvrdnutí (2 dny) bude přistoupeno k demontáži bednění a ošetřování 

betonu kropením či překrytím vlhkou tkaninou 

Podsyp mezi základové patky 

 v průběhu dozrávání patek bude nákladními automobily navážen podsyp z 

betonového recyklátu a postupně rozprostírán smykem řízeným nakladačem do 

vrstvy o něco málo vyšší něž 100 mm 

 v dalším kroku bude rozprostřená vrstva hutněna vibrační deskou na 

projektovanou míru zhutnění a požadovanou výšku 

 

2.5.2.2 Návrh pracovní čety 

 vedoucí čety (tesař)    1x 

 vazač      1x 

 armovač     2x 

 betonář     2x 

 pomocný dělník    2x 

 řidič tahače s návěsem   1x 

 obsluha vrtné soupravy   1x 

 obsluha rypadlo-nakladače   1x 

 obsluha smykem řízeného nakladače  1x 

 řidič nákladního automobilu Tatra  1x 

 řidič nákladního automobilu s hydr. rukou 1x 

 obsluha autodomíchávače   1x 
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 geodet s pomocníkem    - při vytyčování 

 

Celkem 14 pracovníků. 

 

2.5.2.3 Výpis hlavní mechanizace 

 tahač Iveco AS 440S56 s návěsem Goldhofer STZ-L 4-45/80 1x 

 vrtná souprava Soilmec SR40     1x 

 pojízdné čerpadlo čerstvého betonu Mecbo P4.40 Tracked  1x 

 rypadlo-nakladač Caterpillar 432F     1x 

 smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2    1x 

 nákladní automobil TATRA T158     1x 

 nákladní automobil MAN 35.4 s hydraul. rukou HIAB 477E-6 1x 

 autodomíchávač Stetter C3 AM 8C     1x 

 bourací kladivo GBH 5-40 DCE     1x 

 stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16   1x 

 ponorný vibrátor Enar M6 AFP     1x 

 vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055   1x 

 

2.5.2.4 Materiál - výkaz výměr 

Hodnoty jsou uvedeny s rezervami a plochami potřebnými pro styky 

 

 beton pilot C30/37 XA2, XC2    81 m
3
 

 beton základových pasů C25/30    8 m
3
 

 podkladní beton C12/15     5 m
3
 

 beton kalichových patek C30/37 XA2, XC2   38,5 m
3
 

 systémové bednění      152 m
2
 

 ztracené bednění Best tl. 150 mm   47 m
2
 

    Best tl. 300 mm   3 m
2
 

    Best tl. 400 mm   31,5 m
2
 

 armokoše pilot B 500B, R 10216    2,01 t 

 výztuž patek B 500B, R 10216    2,38 t 

 výztuž podkladního betonu  KARI sítě   80 kg 

 podsyp z betonového recyklátu 32-120 mm   90 m
3
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2.5.2.5 Časová rozvaha 

Doba trvání této technologické etapy zabere 20 pracovních dní. 

 

2.5.2.6 Kvalita 

Kontrola vstupní 

 - Kontrola převzetí pracoviště  

 - Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost) 

 - Kontrola polohy a rovinatosti výkopových prací 

 - Kontrola základové spáry (výškově, čistota a neporušenost) 

 - Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů 

Kontrola mezioperační 

 - Kontrola klimatických podmínek 

 - Kontrola vyzdívání ztraceného bednění 

 - Kontrola míry zhutnění podsypu z drceného kameniva 

 - Kontrola ukládání výztuže  

 - Kontrola vzorků betonu na stupeň konzistence 

 - Kontrola vzorků betonu po 28 dnech na pevnost (krychle) 

 - Kontrola ukládání betonu po předepsaných výškách a maximální výšky shozu 

 betonové směsi a teploty, při které bude betonování prováděno 

 - Kontrola výškové úrovně při betonování a dostatečného zhutnění (do doby, 

 kdy začne vystupovat cementové mléko na povrch betonu) 

 - Kontrola ošetřování betonu (vhodná teplota vody pro zkrápění) 

Kontrola výstupní 

 - Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti  

 - Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí 

  

2.5.2.7 BOZP 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Příloha č. 1 –  I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti 
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Příloha č. 2 –  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  III. Míchačky 

  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

  VI. Čerpadla směsi 

  IX. Vibrátory 

  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  

  práce 

  XV. Práce železářské 

 

Příloha č. 3 –  I. Skladování a manipulace s materiálem 

  IX. Betonářské práce a práce související 

  XI. Montážní práce 

  XII. Bourací prací 

  XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky 

 

IX. Školení zaměstnanců 

 

 

2.5.3 Hrubá vrchní stavba 

 

 V této technologické etapě budou usazeny základové prahy a provedena montáž 

skeletové  konstrukce, provedeny podzákladové instalace vnitřních sítí v podsypu z 

betonového recyklátu, následně proveden srovnávací podsyp z drceného kameniva, 

hydroizolace proti zemní vlhkosti, tepelná izolace podlahy a zřízena drátkobetonová 

deska. Následně budou provedeny vyzdívky obvodového pláště, vyzdění stěn, příček a 

provedeno zastřešení objektu s terasou. 

 

2.5.3.1 Technologický postup 
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Osazení základových prahů 

 na dostatečně vyzrálé patky budou osazeny základové prahy tvořící podporu pro 

obvodové vyzdívky 

 při montáži bude vynechán 1 základový práh pro možnost vjezdu do půdorysné 

plochy objektu (po provedených podzákladových instalací a vyhotovení zbylého 

podsypu a polštáře pro drátkobetonovou desku bude osazen i poslední základový 

práh) 

Montáž sloupů 1.NP 

 prefabrikované železobetonové sloupy budou za pomoci autojeřábu usazovány 

do kalichových patek 

 jejich svislá poloha bude zajišťována za pomoci dřevěných klínů 

 teprve až po zajištění stability je možné sloup ze závěsu uvolnit 

 svislost kontrolujeme vodováhou přiloženou ve dvou na sebe kolmých směrech 

 správné osové usazení kontroluje geodet s pomocníkem 

 po osazení a překontrolování svislosti a osové polohy sloupů je přistoupeno k 

zalití prostoru mezi kalichovou patkou a sloupem cementovou maltou patřičné 

pevnosti 

 styky sloupů a základových prahů budou přivařeny 

Montáž stěnových železobetonových desek schodišťového prostoru 1. NP 

 za pomoci autojeřábu budou osazeny stěnové desky a vynášecí vodorovná deska 

schodišťového ramene (mezipodesta) vč. stěnových desek výtahové šachty 

 poloha bude zajištěna provedeným svarem a zalitím cementovou maltou 

Montáž průvlaků a ztužidel 1. NP 

 nejprve budou osazována za pomoci autojeřábu průvlaky tvořící základ pro 

vodorovnou nosnou konstrukci, následně budou průvlaky doplněny obvodovými 

ztužidly pro zajištění prostorové tuhosti systému 

 styky sloupů s průvlaky a ztužidly budou zajišťovány svary a následně vyplněny 

cementovou maltou 

Montáž stropních panelů Spiroll 1.NP 

 stropní nosná konstrukce bude ukládána na průvlaky tvaru T popř. tvaru L dle 

výkresy skeletové konstrukce za pomoci autojeřábu 

 po provedení celého patra dojde k zalití průběžných spár mezi jednotlivými 

panely a průvlaky cementovou maltou 
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Osazování schodišťových ramen 

 na základový práh, mezipodestu a stropní nosnou konstrukci s připravenými 

ozuby budou usazeny schodišťová ramena 

Montáž zbylých nadzemních podlaží skeletové konstrukce 

 stejný postup jako u 1.NP 

Provedení podzákladových instalací vnitřních sítí 

 do podsypu z betonového recyklátu se vyhloubí rýhy pro vedení ležatého potrubí 

kanalizace a vodovodu 

 sítě se uloží do pískového lože s dostatečným krytím a přes základové nosníky 

(prahy) se jádrovým vrtem vyhotoví průchody - průchody musejí být větších 

rozměrů něž jsou kanalizační potrubí, alespoň o 50 mm na každou stranu, aby 

vlivem sednutí konstrukce nedošlo k poškození vedení sítí 

Provedení podsypu ze zbylého betonového recyklátu  a srovnávacího podsypu z 

drceného kameniva 

 podsyp z betonového recyklátu bude hutněn vibrační deskou po vrstvách 100 

mm do dosažení projektované úrovně - 0,260 od čisté podlahy SO01 

 podsyp bude rovnoměrně upravován smykem řízeným nakladačem a dovážen 

nákladním automobilem 

 rovinatost bude kontrolována rotačním laserem 

 srovnávací podsyp bude proveden z drceného kameniva frakce 0-4 mm v tl. 20 - 

30 mm a zhutněn vibrační deskou 

 rovinatost poslední vrstvy před fóliovou hydroizolací bude kontrolována 

rotačním nivelačním laserem  

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

 na připravený podklad se nejprve rozprostře geotextílie o gramáži 200g/m
2
 

 následně se rozvinou izolační pásy PVC fólie tl. 0,7 mm, které se na přesazích 

spojí horkým vzduchem 

 styky se svislými konstrukcemi (stěny, sloupy po obvodu) se přeizolují volným 

vytažením izolace do výšky 200 mm  

 těsnost spojů se kontroluje vakuovou zkouškou 

 při realizaci se dbá na neporušení vrstvy 

 fóliová hydroizolace se z ochranných důvodů překryje geotextílií o gramáži 

200g/m
2
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Provedení tepelné izolace podlahy 

 z důvodu zamezení úniku tepla objektu do podzákladí je provedena tepelná 

izolace z extrudovaného polystyrenu XPS 300 kPa v tl. 80 mm 

 desky jsou kladeny na předem připravenou vrstvu t geotextilie, která byla 

položena na HI 

 v místech předpokládaného největšího namáhání (vjezdy, vchody) se nevkládají 

odřezy, ale snažíme se pokládat co největší desky (vhodným řešením je i 

zámkový spoj polystyrenových tabulí) 

Betonáž drátkobetonové desky 

 před zahájením betonáže je zapotřebí vytvořit separační vrstvu mezi TI a 

drátkobetonem separační fólií tl 0,1 mm 

 dále se připraví obvodová dilatace a dilatace na přechodu svislých konstrukcí z 

mirelonového pásu tl. 10 mm 

 na takto připravený podklad se za pomoci čerpadla čerstvého betonu začne 

ukládat drátkobeton v mocnosti 150 mm (C20/25, množství drátků o délce 50 

mm je 20kg/m
3
) 

 vibrační latí se vrstva zhutní 

 výška se kontroluje rotačním nivelačním laserem 

 po zavadnutí betonu se přistoupí k zahlazení uložené vrstvy strojní hladičkou a 

leštičkou 

 před zatvrdnutím se z povrchu povytahují vyčnívající drátky a znovu se přejede 

hladičkou 

 pro zrání betonu se jeho povrch překryje vlhkou tkaninou a následně tenkou 

PVC fólií pro omezení výparu 

Kladení ztraceného bednění atik střechy a terasy 

 za pomoci autojeřábu jsou vyneseny palety s tvárnicemi ztraceného bednění na 

střechu a terasu objektu, následně rozvezeny paletovým vozíkem k místu 

spotřeby 

 Tvarovky se ukládají podél vypnutého provázku přes stykovací výztuž 

vyčnívající z poslední řady obvodových ztužidel 

Betonáž ztraceného bednění atik 

 za pomoci čerpadla čerstvého betonu je zahájena betonáž ztraceného bednění 

atik 
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Tvorba věnců atik 

 po zatvrdnutí vyzdívky ze ztraceného bednění se přistoupí k vyvázání výztuže 

věnců atik, tvorbě bednění a samotné betonáži čerpadlem čerstvého betonu 

Konstrukce střešního pláště a pláště terasy 

 před pokládkou pojistné asfaltové hydroizolace se provede penetrační nátěr 

konstrukcí pro lepší spojení 

 natavení pojistné hydroizolace v ploše plamenem na železobetonovou 

konstrukci 

 provedení svislé izolace a  napojení z vodorovné na svislou konstrukci stejným 

způsobem 

 přesahy asfaltových pásů musejí být alespoň 100 mm 

  pokládka spádových klínů tepelné izolace EPS 100 S min. 130 mm 

 pokládka tepelné izolace EPS 100 S i na svislou konstrukci (atiky) 

 pokládka netkané geotextílie Filtek 300 v ploše 

 pokládka hydroizolační PVC fólie tl. 0,7 mm se svařením přesahů horkým 

vzduchem 

 kontrola těsnosti vakuovou zkouškou 

 u střešní konstrukce opět pokládka netkaná geotextilie Filtek 300 jako separační 

vrstva a na ni prané říční kamenivo  frakce 16-32 mm 

 u konstrukce terasy následuje po hydroizolační PVC fólii geotextilie Netex Eco 

a nad ní uloženy podkladní hranoly pro našroubování dřevoplastových desek, 

které tvoří finální vrstvu celé skladby 

Vyzdívání obvodového pláště (vyzdívky) 

 vyzdívá se od 4.NP směrem k 1.NP, aby bylo zajištěno postupné přitěžování 

konstrukce tak, aby nevznikaly zbytečné trhliny od průhybů skeletové 

konstrukce 

 stavební materiál je vynesen do patřičného podlaží manipulátorem či stavebním 

výtahem a rozvožen paletovým vozíkem 

 vyzdívání probíhá po jednotlivých polích skeletové konstrukce s vazbu min. 

přes 1/4 tvárnice 

 nejprve se založí na lepidlo první řada pórobetonových tvarovek Ytong tl. 400 

mm podél napnutého provázku 
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 následně se přistoupí ke zdění 1. výšky (do 1,5 m) celého patra se zachovanými 

stavebními otvory pro výplně otvorů 

 dalším krokem je zdění 2. výšky s uložením tvarovek Ytong pro překlady 

 vybetonování překladů s vloženou armovací výztuží a podepřením celého 

překladu 

 dozdění ke stropu s vynechaným prostorem 10 - 20 mm pro případné průhyby 

skeletové konstrukce 

 po dozdění celého patra se provede zapěnění prostoru mezi stropem a zdivem 

Zdění vnitřních stěn a příček 

 postup vyzdívání je také od 4.NP do 1.NP 

 vyzdívání probíhá stejným způsobem jako u obvodového zdiva 

 napojování obvodových stěn ke stěnám a příčkám vnitřním se provádí přes 

plechové sponky umístěné ve spárách zdiva 

 opět se dodržují plánované otvory v konstrukci 

 vyzdívá se na vazbu (min 1/4 tvárnice) 

 

2.5.3.2 Návrh pracovní čety 

 vedoucí čety (betonář)     1x 

 betonář       1x 

 montér prefabrikované konstrukce    1x 

 vazač        2x 

 svářeč        1x 

 zedník        2x 

 izolatér       2x 

 pomocný dělník      2x 

 obsluha autojeřábu      1x 

 obsluha smykem řízeného nakladače    1x 

 řidič nákladního automobilu Tatra    1x 

 řidič nákladního automobilu s hydr. rukou   1x 

 obsluha autodomíchávače     1x 

 obsluha čerpadla čerstvého betonu    1x 

 geodet s pomocníkem      - při vytyčování 

 



42 

 

Celkem 18 pracovníků. 

 

2.5.3.3 Výpis hlavní mechanizace 

 autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1     1x 

 montážní vysokozdvižná plošina Genie S-65   1x 

 smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2    1x 

 nákladní automobil TATRA T158     1x 

 nákladní automobil MAN 35.4 s hydraul. rukou HIAB 477E-6 1x 

 autodomíchávač Stetter C3 AM 8C     1x 

 čerpadlo čerstvého betonu  Putzmeister P718   1x 

 stavební výtah NOV 650      1x 

 vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055   1x 

 svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG   1x 

 vibrační lišta Lumag RB-A      1x 

 hladička betonu       1x 

 stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16   1x 

 ponorný vibrátor Enar M6 AFP     1x 

 paletový vozík       1x 

 svářečka PVC hydroizolačních fólií     1x 

 PB lahev s hořákem MEVA      1x 

 

2.5.3.4 Materiál - výkaz výměr 

 podsyp z betonového recyklátu 32-120 mm    90 m
3
 

 vyrovnávací podsyp z drceného kameniva frakce 0-4 mm  10,5 m
3
 

 geotextilie 200g/m
 2

       740 m
2
 

 hydroizolace proti zemní vlhkosti PVC fólie tl. 0,7 mm  395 m
2
 

 extrudovaný polystyren XPS 300 kPa tl. 80 mm   354 m
2
 

 separační fólie PVC tl. 0,1 mm     321 m
2
 

 drátkobeton C25/30 drátky dlouhé 50 mm (20kg/m
3
)  48,5 m

3
 

 ztracené bednění Best tl. 300 mm (atiky)    82 m
2
 

 beton věnců C25/30       4 m
3
 

 výztuž věnců R 10 505       0,4 t 

 bednění věnců        35 m
2
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 obvodové zdivo Ytong tl. 400 mm (vyzdívky)   663 m
2
 

 překlad U Ytong 600 x 250 x 300 mm    190 ks 

 výztuž překladů z betonářské oceli     0,855 t 

 překlad nenosný světlost otvoru do 105 mm š. 100 mm  19 ks 

 překlad nenosný světlost otvoru do 105 mm š. 150 mm  24 ks 

 příčky z tvarovek Ytong tl. 100 mm     210 m
2
 

 příčky z tvarovek Ytong tl. 150 mm     346 m
2
 

 příčky z tvarovek Ytong tl. 200 mm     10 m
2
 

 obezdívky z tvarovek Ytong tl. 50 mm    8 m
2
 

 obezdívky z tvarovek Ytong tl. 150 mm    15 m
2
 

 příčky z tvarovek Ytong tl. 100 mm     210 m
2
 

 pojistná hydroizolace Glastek 40 special mineral   507 m
2
 

 spádové klíny EPS 100 S min. 130 mm    55 m
3
 

 tepelná izolace EPS 100 S tl. 100 mm    36,5 m
3
 

 netkaná geotextilie Filtek 300     560 m
2
 

 netkaná geotextilie Filtek 500     507 m
2
 

 geotextilie Geo NETEX      54 m
2
 

 hydroizolační PVC fólie tl. 0,7 mm     560 m
2
 

 výpis prvků železobetonového skeletu: 
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2.5.3.5 Časová rozvaha 

Doba trvání této technologické etapy zabere 71 pracovních dní. 
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2.5.3.6 Kvalita 

Kontrola vstupní 

 - Kontrola převzetí pracoviště 

 - Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost) 

 - Kontrola provedených prací 

 - Kontrola uskladnění materiálů 

 - Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů 

 - Kontrola pracovníků a strojů 

Kontrola mezioperační 

 - Kontrola klimatických podmínek 

 - Kontrola vyzdívání ztraceného bednění 

 - Kontrola míry zhutnění podsypu z drceného kameniva 

 - Kontrola vzorků betonu na stupeň konzistence 

 - Kontrola svislosti a správné osové polohy skeletové konstrukce 

 - Kontrola svařování styků skeletové konstrukce 

 - Kontrola zalití styků skeletové konstrukce cementovou maltou 

 - Kontrola ukládání betonu po předepsaných výškách a maximální výšky shozu 

 betonové směsi a teploty, při které bude betonování prováděno 

 - Kontrola výškové úrovně při betonování a dostatečného zhutnění (do doby, 

 kdy začne vystupovat cementové mléko na povrch betonu) 

 - Kontrola ošetřování betonu (vhodná teplota vody pro zkrápění) 

 - Kontrola celoplošného vyplnění lepidlem ložných spáry zdiva 

 - Kontrola vazby zdiva 

 - Kontrola polohy a rozměrů stavebních otvorů dle PD 

 - Kontrola správného osazování překladů nad otvory 

 - Kontrola ukládání výztuže překladů a věnců 

 - Kontrola zabezpečení staveniště proti pádu 

 - Kontrola provedení vrstev střešního pláště a terasy a správného pořadí vrstev 

 včetně  jejich mocností 

 - Kontrola spojů, přesahů, plnoplošného natavování pojistné HI a vyvedení na 

 svislou konstrukci 

 - Tlaková kontrola spojení povlakové hydroizolace a jejich přesahů včetně 

 konstrukčních detailů  

 - Kontrola umístění střešních vpustí 
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Kontrola výstupní 

 - Kontrola geometrické přesnosti, svislosti a rovinatosti skeletové konstrukce 

 - Kontrola provedené drátkobetonové desky a její rozdilatování 

 - Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti zdění 

 - Kontrola vzájemného provázání zdiva a napojení na příčky 

 - Kontrola těsnosti střešní konstrukce zátopovou zkouškou, vakuovou zkouškou  

 - Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí 

  

2.5.3.7 BOZP 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Příloha č. 1 –  I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti 

 

Příloha č. 2 –  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  III. Míchačky 

  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

  VI. Čerpadla směsi 

  IX. Vibrátory 

  XIII. Stavební výtahy 

  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  

  práce 

  XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č. 3 –  I. Skladování a manipulace s materiálem 

  IX. Betonářské práce a práce související 

  X. Zednické práce 

  XI. Montážní práce 

  XII. Bourací prací 

  XIII. Svařování a nahřívání živce v tavných nádobách 

  XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

VI. Práce na střeše 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

 

2.5.4 Dokončovací práce 

 

 V této technologické etapě budou provedeny výplně otvorů, prosklená fasáda, 

zateplení objektu, vnitřní instalace, hrubé podlahy, úpravy vnitřních povrchů, nášlapné 

vrstvy podlah, montáž výtahu, zapravovací práce a v konečné fázi vyklizení a vyčištění 

objektu. 

 

2.5.4.1 Technologický postup 

Osazení výplní otvorů 

 připravené stavební otvory budou osazeny okny, dveřmi, sekčními vraty pro 

stanici technické kontroly STK 

 následně budou osazeny venkovní i vnitřní parapety 

Montáž prosklené fasády 

 na skeletový systém budou namontovány vynášecí prvky prosklené fasády, do 

kterých se usadí připravené izolační trojsklo fasádního systému Schüco  

Montáž venkovního hromosvodu 

 před zateplením obvodového zdiva se provede montáž kotev pro venkovní 

vedení hromosvodu 
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Zateplení objektu 

 zateplení objektu proběhne z minerální vaty s kolmými vlákny tl. 100 mm na 

zakládací lištu 

 ostění a nadpraží stavebních otvorů je provedeno s minerální vaty s kolmými 

vlákny tl. 40 mm 

 soklová část je zateplena polystyrenem XPS t. 80 mm 

 nanesení lepící a stěrkovací malty na jednotlivé tepelně izolační desky v celé její 

ploše 

 desky je možné lepit na rovný, dostatečně pevný a soudržný podklad bez 

nečistot 

 každou takto přilepenou desku je nutné přichytit talířovými kotvami alespoň 9 

ks na 1 tabuli k nosnému podkladu 

 lepení jednotlivých desek se provádí od spodu (od zakládací lišta) směrem 

vzhůru (k atice) 

 takto připevněné desky se přebrousí a přestěrkují lepící maltou, do které se 

následně vloží výztužná mřížka, ta se následně opět přestěrkuje 

 minimální překrytí výztužné mřížky je 100 mm 

 oblasti ostění a nadpraží (v rozích otvorů) se mimo jiné opatří výztužnou 

mřížkou se sklonem 45° (diagonální zpevnění) - pásy o rozměru 300 x 500 mm 

 provedení konstrukčních detailů u okenních a dveřních výplní 

 následuje celoplošná povrchová úprava z probarvené tenkovrstvé omítky, která 

je natažena v jednom zátahu pro celou fasádní stěnu 

 finální povrchová úprava je provedena probarvenou tenkovrstvou omítkou, 

kterou je nutno nanést v jednom zátahu pro celou fasádní stěnu 

Vyhotovení vnitřních rozvodů a instalací 

 do stěn budou vysekány drážky pro vedení instalací (zdravotechnické, 

ústředního topení, elektromontáží) 

 drážky budou zapraveny maltou pro důkladné zatěsnění 

 po provedených veškerých stavebních pracích se provede osazení zařízení a 

zařizovacích předmětů (tepelné čerpadlo, koncové prvky ústředního topení, 

zařizovací předměty zdravotechniky aj.) 

 

 



51 

 

Vnitřní omítky 

 po dokončení vnitřních instalací se přistoupí k provádění omítek pomocí 

strojního ukládání s využitím sila suché směsi 

 podklad z pórobetonu  musí mít maximálně 4 % vlhkosti 

 v průběhu provádění a zrání omítek je nutné zajistit větrání a příznivé vnitřní 

mikroklima (teplota dle výrobce omítkové směsi) 

Zhotovování hrubých podlah 

 nejprve se provede kročejová izolace podlahy 

 následně se vylije za pomoci čerpadla podlahových směsí Poriment v tl. 48, 50 a 

63 mm dle účelu místnosti 

 ve 4. NP je navrhnuto podlahové vytápění => provedeny veškeré rozvody s 

tepelně izolačními systémovými deskami pro podlahové vytápění 

 podlahy se vylévají od 4.NP směrem k 1.NP po jednotlivých místnostech 

 po obvodech místností budou osazeny dilatační pásy tl. 10 mm z mirelonu 

Zhotovování podhledů 

 podhled dílen STK jsou vyhotoveny z kontaktního zateplovacího systému 

opatřeného bílým nátěrem 

 podhledy hygienických místností ze SDK desek určených do vlhkých provozů 

 podhledy ostatních místností ze SDK desek  

Provedení keramických obkladů 

 keramické obklady lze lepit na podklad s max. vlhkostí 10% 

 keramický obklad je v hygienických nalepen až ke stropu 

Malby 

 na zcela suchý podklad budou provedeny malby min. 14 dní po ukončení 

mokrých procesů omítek  

Provedení nášlapných vrstev podlah 

 nášlapné vrstvy jsou vyhotoveny z keramické dlažby a z povlakových krytin - 

koberců 

 keramickou dlažbu lze pokládat na dostatečně suchou podlahu (max. 10 - 15% 

vlhkosti) => 4 týdny od provedení hrubých podlah 

 povlakovou krytinu lze pokládat na podlahu obsahující max. 2 - 3% vlhkosti => 

cca 6 týdnů od provedení hrubých podlah 
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 podklad pro podlahy musí být suchý, vyzrálý, bezprašný, nemastný a bez 

výstupků 

 keramická dlažba je v úsecích větších jak 30 m
2
 dilatována pružnými dilatačními 

lištami 

Montáž výtahu 

 instalaci provede specializovaná firma po dokončení nášlapných vrstev podlah 

Zapravovací práce 

 jedná se o práce klempířské, zámečnické, truhlářské 

 vyhotovení všech ukončovacích prvků střech (atiková okapnice, bezpečnostní 

záchytné body, oplechování prostupů) 

 montáž bleskosvodů, TV antén apod. 

 instalace pozinkovaných stupňů výtahové šachty, zábradlí atik, žebříků 

 instalace nerezových schodišťových zábradlí a veškerých kovových doplňků 

 osazování dřevěných vnitřních dveří  

Vyklizení a vyčištění objektu 

 v konečné fázi bude objekt vyčištěn a vyklizen 

 

2.5.4.2 Návrh pracovní čety 

 výplně otvorů a prosklená fasáda   4 pracovníci 

 zateplení fasády     8 pracovníci 

 zdravotechnika     4 pracovníci 

 ústřední topení     4 pracovníci 

 elektroinstalace     2 pracovníci 

 omítkáři      4 pracovníci 

 sádrokartonáři      4 pracovníci 

 podlaháři (hrubé podlahy)    4 pracovníci 

 podlaháři (nášlapné vrstvy)    4 pracovníci 

 malíři       4 pracovníci 

 zapravování (klempíři, zámečníci, truhláři)  8 pracovníci 

 vyklizení objektu     2 pracovníci 

 

Všichni uvedení pracovníci se na stavbě nebudou vyskytovat v jeden okamžik. 

Maximální počet pracovníků vyskytujících se na stavbě současně je 20 osob. 
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2.5.4.3 Výpis hlavní mechanizace 

 silo na suchou směs 18 m
3
      1x 

 autodomíchávač Stetter C3 AM 8C     1x 

 silosklápěč        1x 

 silodofukovač        1x 

 směšovací čerpadlo pro silo M-tec SMP-P    1x 

 čerpadlo čerstvého betonu  Putzmeister P718   1x 

 stavební výtah NOV 650      1x 

 vibrační lišta Lumag RB-A      1x 

 paletový vozík       1x 

 Vrtací kladivo GBH 2-28 DFV Professional    2x 

 

2.5.4.4 Materiál - výkaz výměr 

 fasáda  minerální vata celoplošně tl. 100 mm  1202 m
2
 

   minerální vata ostění tl. 40 mm   30,5 m
2
 

   sokl XPS tl. 80 mm     12 m
2
 

   omítka       1244,5 m
2
 

 výplně otvorů (vrata, okna, dveře)     268 m
2
 

 omítka vnitřní        1612 m
2
 

 keramický obklad       427,5 m
2
 

 podhled SDK impregnovaný     58 m
2
 

   SDK obyčejný     857 m
2
 

   zateplený EPS F tl. 100 mm (dílny)   198 m
2
 

 podlahy kročejová izolace     915 m
2
 

   litá podlaha Poriment     915 m
2
 

   dlažba       412 m
2
 

   koberce      822 m
2
 

 

2.5.4.5 Časová rozvaha 

Doba trvání této technologické etapy zabere 100 pracovních dní. 

 

2.5.4.6 Kvalita 

Kontrola vstupní 
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 - Kontrola převzetí pracoviště 

 - Kontrola projektové dokumentace (kompletnost a správnost) 

 - Kontrola provedených prací 

 - Kontrola uskladnění materiálů 

 - Kontrola dodávaných materiálů z dodacích listů 

 - Kontrola pracovníků a strojů 

Kontrola mezioperační 

 - Kontrola klimatických podmínek a vnitřního mikroklimatu 

 - Kontrola rozvodů vnitřních instalací 

 - Tlakové zkoušky vnitřních instalací vody, kanalizace 

 - Kontrola elektroinstalací před zahozením jádrovou omítkou 

 - Kontrola těsnosti veškerých prostupů a drážek pro instalace - důkladné 

 zahození maltou 

 - Kontrola rovinatosti a svislosti prováděných vnitřních omítek (±2 mm / 2 m 

 lati) 

 - Kontrola podkladu pro zateplovací systém ETICS 

 - Kontrola správného umístění lepící malty na tepelně-izolační desky 

 - Kontrola počtu talířových kotev na jedné tepelně-izolační desce 

 - Kontrola umístěné dodatečné výztužné síťky diagonálním směrem v oblasti 

 rohů všech stavebních otvorů 

 - Kontrola rovinatosti a svislosti vnějších povrchů 

 - Kontrola rovinatosti podlah vyhotovených potěrem Poriment a dilatačních 

 pásků umístěných po obvodu místnosti 

 - Kontrola provedení nášlapných vrstev (rovinatost, dodržení dilatačních celků,  

 velikosti spár a přímosti spár) 

 - Kontrola výtahové jednotky - zátěžová zkouška 

 - Kontrola provedených klempířských a zámečnických prací (kotvení 

 jednotlivých prvků a provádění detailů) 

Kontrola výstupní 

 - Kontrola geometrické přesnosti a rovinatosti fasády, omítek a podlah 

 - Kontrola klempířských a zámečnických prací - osazení a počet prvků 

 - Zátěžová zkouška výtahové jednotky 

 - Celková kontrola zdravotechnických instalací a zařizovacích předmětů 

 - Celková kontrola funkčnosti prvků ústředního vytápění a jeho zařízení 
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 - Kontrola kompaktnosti, neporušenosti a čistoty provedených konstrukcí 

 - Celková vizuální kontrola stavby 

  

2.5.4.7 BOZP 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Příloha č. 1 –  I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  III. Požadavky na venkovní pracoviště na stanovišti 

 

Příloha č. 2 –  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  III. Míchačky 

  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

  VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

  VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

  IX. Vibrátory 

  XII. Stavební výtahy 

  XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  

  práce 

  XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č. 3 –  I. Skladování a manipulace s materiálem 

  IX. Betonářské práce a práce související 

  X. Zednické práce 

  XI. Montážní práce 

  XII. Bourací prací 

  XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

  XV. Malířské a natěračské práce 

  XVI. Sklenářské práce 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky 
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I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

VI. Práce na střeše 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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3.1  Základní informace o staveništi a jeho dostupnosti 

 

 Staveniště pro realizaci nově budovaného stavebního objektu SO01 a objektů 

souvisejících (SO02 - SO06) se nachází na ulici Olomoucké v Brně - Černovice. 

Konkrétně na parcelách číslo: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3; 

2754/9. Právní vztahy na uvedených parcelách jsou vyřešeny. Pozemky, určené k 

výstavbě, nejsou evidovány v ZPF( zemědělském půdním fondu), ani v PUPFL 

(pozemcích plnících funkci lesa). Není nutné jejich vynětí, jedná se většinou o 

pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha nebo plochy ostatní. 

Napříč celou délkou pozemku vedou stávající podzemní inženýrské sítě NN, VN a 

trakčního vedení Dopravního podniku města Brna. Z důvodu plýtkého uložení trakčního 

vedení je přistoupeno k jeho zajištění kabelovodem - samostatný SO06. Tato akce je 

vyžadována před zahájením výstavby polyfunkčního domu SO01 - budova školícího 

centra stanice technické kontroly s administrativními prostorami. 

 Staveniště bude zpřístupněno příjezdovou komunikaci z ulice Olomoucká a to ze 

dvou směrů - východní (přes čerpací stanici OMV) jako vjezd a severozápadní jako 

výjezd. V případě potřeby lze na staveniště dojet i ze směru severozápadního avšak s 

podmínkou, že spadá do podskupiny N1 skupiny 2 - malé a střední nákladní automobily 

(délka do 7,3 m) pro přímé vjetí, a do skupiny 3 - tahače, přívěsy a návěsy couváním. 

Toho bude někdy využito při montáži skeletové konstrukce - dopravní prostředek bude 

zaparkován podél severní hranici oplocení. Plocha celého staveniště čítá 1960 m
2
 s 

celkovým obvodem 233 bm. 

 Území  nově budovaných stavebních objektů bylo dříve využíváno z menší části 

jako zpevněná manipulační a odstavná plocha (asfaltový kryt) a z části větší jako plocha 

pokryta vegetačním porostem. Z toho důvodu bude nutné před zřízením zařízení 

staveniště provézt odstranění vegetace a živičného krytu. Stavební pozemek je rovinatý. 

 Návrh zařízení staveniště je zachycen ve třech situačních výkresech, které 

vystihují rozhodné okamžiky výstavby s jejich potřebnou mechanizací. Jedná se o 

přílohy B.1 Situace ZS - piloty a základové konstrukce, B.2 Situace ZS - hrubá vrchní 

stavba a B.3 Situace ZS - dokončovací práce. 
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3.2  Návrh zařízení staveniště 

 

3.2.1 Dočasné stavby zařízení staveniště 

 

 Na pozemku plánované stavby se nenachází žádné stávající stavby, které by 

mohly být vhodně využity jako stavby zařízení staveniště. 

 Pro zařízení staveniště budou použity stavební buňky, které se umístí na 

jihozápadní straně staveniště. Tyto buňky se napojí na staveništní inženýrské sítě 

(vodovod, elektrická energie, kanalizace). Kanalizace bude řešena formou fekálních 

tanků s pravidelným týdenním vyprazdňováním. Dovoz a odvoz staveništních buněk 

zajistí nákladní automobil s hydraulickou rukou. 

 Počet a typ stavebních buněk je navržen s ohledem na maximální zastoupení 

pracovníků, tzn. pro cca 20 osob, které se mohou na staveništi vyskytovat. Jedná se o 

obytné, sanitární a skladovací kontejnery a o fekální tanky. 

 

Návrh a dimenzování šaten: 

- na 1 pracovníka má připadat 1,25 m
2
 podlahové plochy  => max. 6 os. 

 

Návrh a dimenzování umýváren: 

- na 10 osob se volí min. 1 umyvadlo    => min. 2 umyvadla 

- na 15 osob se navrhuje min. 1 sprchová kabina  => min. 2 kabiny 

 

Návrh a dimenzování záchodových sedadel či pisoárů: 

- 1 sedadlo na 10 mužů či žen 

- 2 sedadla na 11 - 50 mužů či 11 - 30 žen   => min. 2 sedadla 

 

Z výše uvedených předpokladů jsem navrhl následující skladbu staveništních buněk: 

- 5 x BK1 (1 x kancelář, 4 x šatna pracovníků) 

- 1 x SK1 (sanitární kontejner) 

- 1 x LK1 (skladovací kontejner) 

- 1 x fekální tank (pod sanitární kontejner) 

- 1 x bezpečnostní schody VEPE (pro vstup k sanitárnímu kontejneru) 
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Kanceláře a šatny pracovníků (typ: BK1) 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzií 

 nábytek do kontejnerů BK1                           

(stoly, židle, skříně, věšák) 

  

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

Sanitární kontejner (typ: SK1) 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 

 2 x sprchová kabina 

 3 x umývadlo 

 2 x pisoár 

 2 x toaleta 

 1 x boiler 200 litrů 

  

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 odpad: potrubí DN 100 

Není-li v místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné kontejner 

usadit na fekální tank objemu 9 m
3
, do kterého jsou odpady svedeny. 

 

Obrázek 3: Půdorys stavební 

buňky BK1 

Obrázek 4: Půdorys sanitární 

buňky SK1 
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Skladový kontejner (typ: LK1) 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 591 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekální tank (9m
3
) 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 620 mm 

 objem: 9 m
3
 

 

 

  

Schéma popisuje půdorysné rozměry fekálních tanků pod sanitární kontejner SK1 

(větší) a sanitární kontejner SK2 (menší). 

 Není-li v místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné 

kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m
3
, do kterého jsou odpady svedeny. Toho je 

využito v řešení odvodu splaškových vod v průběhu výstavby. Dle návrhu z přílohy B.4 

Stanovení spotřeby energií je nutné fekální tank vyprazdňovat každých 5 dní, tzn. na 

konci každého pracovního týdne. 

 

 

Obrázek 5: Půdorys 

skladové buňky LK2 

Obrázek 6: Půdorysy 

fekálních tanků 
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Bezpečnostní schody VEPE 

Technické údaje: 

 schodnice 50 x 125 mm, max. délka 4,6 m 

 schodnice 50 x 150 mm, max. délka 6,7 m 

 rozměry pozinkovaných stupňů: šířka 900 

mm, hloubka 200 mm, podstupnice 200 mm 

 hmotnost stupňového prvku 5,0 kg 

 instalace na schodnice pod úhlem 45° 

 sloupek zábradlí pro větší bezpečnost 

 ochranná výška cca 1,0 m 

 hmotnost sloupku 3,8 kg 

 

3.2.2 Oplocení a přístup na staveniště 

 

  Před zahájením výstavby bude po obvodě staveniště zřízeno dočasné 

neprůhledné oplocení výšky 2,0 m. Jednotlivé dílce oplocení budou pevně kotveny do 

betonových podstavců a vzájemně propojeny sponami. Celková délka oplocení bude 

přibližně 233 m. Do tohoto oplocení budou vsazeny 2 brány šířky 6,0 m. 

 Jedna brána ze severozápadní strany určená především pro výjezd ze staveniště a 

druhá brána z východní strany určená především pro vjezd na staveniště.  Dle potřeby 

lze vjezd či výjezd rozšířit demontáží  jednoho či několika polí dočasného oplocení. 

Všechny přístupy na staveniště budou uzamykatelné. 

 

3.2.3 Doprava 

 

 Novostavba se bude nacházet na pozemku s vazbou na ulici Olomouckou přes 

komunikaci OMV Česká republika a.s. Objekt polyfunkčního domu je napojen na 

dopravní síť ze dvou směrů Olomoucké ulice - východním směrem přes komunikaci 

čerpací stanice OMV, která nese věcné břemeno chůze a jízdy a směrem západním. 

Této konečné úpravy bude využito i pro staveništní dostupnost. Viz příloha B.7 Situace 

blízkých dopravních vztahů. 

 Vnitrostaveništní komunikace je navržena šíře 6 m a vede středem staveniště 

podél ochranného pásma silových vedení. Ochranné pásmo je pro vodiče 35 - 110 kV 1 

m na každou stranu. Plocha ochranného pásma bude pro jistotu překryta silničními 

železobetonovými panely tl. 150 mm, aby nedocházelo vlivem zatěžování k nadměrným 

Obrázek 7: Bezpečnostní schody 

VEPE 
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deformacím podloží a tím k poškození silových vedení. Dále bude silničními panely 

opatřen i vjezd z jihovýchodní strany protože tato silový vedení kříží. Jelikož téměř 

veškeré plochy budou v konečné fázi tvořit parkoviště a zpevněné plochy (SO02), je již 

po zřízení přípojek, mimo vodovodní a ORL, přistoupeno k celkovému zpevnění plochy 

staveniště betonovým recyklátem frakce 32-120 mm. 

 Pro vertikální dopravu poslouží v průběhu zemních prací a provádění vrtaných 

pilot rýpadlo-nakladač a smykem řízený nakladač. Ti přemístí vytěženou zeminu, 

armokoše pilot, armovací výztuž patek a jiný stavební materiál či bednění. 

 O horizontální i vertikální dopravu se po provedených zemních pracích a 

provedených vrtaných pilotách postará autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 - montáž 

skeletové konstrukce. V průběhu provádění vyzdívek a vnitřních prací v objektu 

poslouží jako vertikální doprava stavební výtah NOV 650. Umístění této mechanizace 

je znázorněno v příloze B.2 Situace ZS - hrubá vrchní stavba. Únosnosti autojeřábu jsou 

znázorněny v příloze B.8 Průkaz autojeřábu. 

 

3.2.4 Trvalé deponie a mezideponie 

 

 Veškerá zemina vytěžená během zemních prací (výkopy, provádění pilot) bude z 

důvodu omezenosti prostoru trvale deponována na skládce zeminy a stavební suti 

vzdálené 4,1km (skládka Dufonev R.C., a.s.). 

 

3.2.5 Uskladnění materiálu 

 

 Veškeré drobné nářadí bude skladováno v uzamykatelném skladovém 

kontejneru. Po osazení výplní otvorů Polyfunkčního domu bude možné v přiměřené 

míře a rozsahu aktuálně prováděných prací využít jako skladiště jeho vlastní prostory. 

 Armokoše pilot a betonářská výztuž v průběhu provádění základových 

konstrukcí  budou skladovány na zpevněném terénu hned u vjezdu po levé straně 

oplocení. Na stejné místo v technologické etapě hrubé vrchní stavby přijdou 

prefabrikované skeletové dílce, nebudou-li však zrovna montovány přímo z dopravního 

prostředku. Veškerý skladovaný materiál bude ležet na dřevěných podkladcích 

rozmístěných tak, aby byl omezen průhyb skladovaných prvků a vyloučena nadměrná 

deformace či porušení. Přípustná výška skladování prefabrikovaných dílců nesmí 
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překročit 1,5 m, pro manipulaci lépe 1,2 m. Skladují-li se prvky nad sebe, musejí být 

prokládány dřevěnými hranoly a opět do max. výšky 1,5 m, resp. 1,2 m. 

 

3.2.6 Osvětlení staveniště 

 

 Na stavbě se budou vyskytovat 3 halogenové reflektory, které budou v průběhu 

výstavby osvětlovat staveniště v době snížené viditelnosti či v případě práce ve 

večerních hodinách. Reflektory budou nasazeny i v průběhu vnitřních prací. Všechny 

budou opatřeny přenosným stativem. 

 

Halogenový reflektor Kanlux Sali 1500-B 

 

Počet:   3 ks 

Materiál:   slitina hliníku + tvrzené sklo 

Napájecí napětí:  230 V 

Max. výkon:   1500 W 

Objímka:  RX7s 

Stupeň krytí:  IP44 

Světelný zdroj: lineární halogenový žárovka J (254 mm) 

Váha:    2730 g 

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 2 m 

 

Teleskopický stativ Brenn BS 250 

 

Počet:   2 ks 

Materiál: stabilní ocelový profil galvanicky 

pozinkovaný 

Provedení:  těžké, stabilní a robustní 

Určení:  pro lehká i těžká stavební svítidla 

Výškové nastavení: do 2,5 m 

Nosnost:  7 kg 

 

 

 

Obrázek 8: Halogenový 

reflektor 

Obrázek 9: Teleskopický 

stativ 
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3.2.7 Zásobníkové silo 

 

 Na staveniště je pro účely dokončovacích prací (provádění omítek) zvoleno 

zásobníkové silo suché směsi s objemem 18 m
3
. Je nutná přípojka vody 3/4, tzn. DN 20. 

Minimální potřebný tlak vody je 3 bary. 

 

 

Obrázek 10: Zásobníkové silo s kapacitami v závislosti na suché směsi 

 

 

3.2.8 Stavební výtah 

 

 Pro svislou přepravu osob a materiálů v technologické etapě hrubé vrchní stavby 

je zvolen stavební výtah NOV 650 s nosností 650 kg. Jeho příkon energie činí 2 x 5,5 

KW s min. jištěním 25 A. 

 

 

Obrázek 11: Stavební výtah NOV 650 
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3.2.9 Lešení 

 

 V průběhu výstavby bude zvoleno lešení s šířkou podlah do 1,0 m - systém 

HAKI. 

 

Obrázek 12: Lešení Haki 

 

 

3.3  Sítě technické infrastruktury 

 

 Nově budovaný objekt bude napojen na venkovní kanalizaci dešťovou svedenou 

do retenčních nádrží se dvěma vsakovacími vrty, na kanalizaci splaškovou vedoucí do 

betonové jímky , na venkovní vodovod a venkovní rozvod nízkého napětí. Jedná se o 

vodovodní přípojku (PE100 RC SDR11 40x3,2) a její rozvod (PE100 SDR11 50x4,6), 

který vede od vodoměrné šachty po hlavní objekt SO01 Polyfunkční dům. Vodoměrná 

šachta se nachází vně objektu.  Dále je napojen na přípojku nízkého napětí. Splašková 

voda je odváděna potrubím z PVC DN150 do železobetonové jímky umístěné mimo 

budovu polyfunkčního domu. Obdobně je vyřešena kanalizace dešťová (PVC DN150) a 

kanalizace odlučovače ropných látek (ORL) zpevněných ploch (PP DN200). Obě vedou 

do retenčních nádrží se dvěma vsakovacími vrty. Veškeré sítě jsou vedeny v dostatečné 

hloubce. V místech pojezdu stavební mechanizace bude zřízena pokládka betonových 

panelů pro jejich dočasnou ochranu. Vedení sítí je vyznačeno v přílohách B.1 až B.3. 
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3.3.1 Napojení staveniště na vodovod 

 

 Staveniště bude zásobováno vodou  z vodoměrné šachty vodovodní přípojky 

SO04 vybavené vodoměrem.  Návrh potřeby vody je uvažován pro hygienickou potřebu 

pracovníků a pro mokré procesy stavebních činností (ošetřování betonů, omítky). 

Navržená dimenze staveništního vodovodu je DN 20 mm o síle stěny 1,6 mm z HDPE. 

Celková délka vedení je cca 62 m. Viz příloha B.4 Stanovení spotřeby energií. 

 

3.3.2 Napojení staveniště na elektrickou energii 

 

 Staveniště bude napojeno na elektrickou energii z nejbližší rozvodné skříně o 

dostatečných parametrech (skříň umístěna na fasádě stávajícího objektu stojícího přes 

vozovku od severní hranice staveništního oplocení. Napojení je řešeno nadzemním 

vedením mezi šestimetrovými dřevěnými sloupy do pozemku staveniště, kde bude 

elektrická energie rozvedena za pomoci hlavního staveništního rozvaděče (HSR) s 

elektroměrem. Na staveništi bude elektrická energie vedena ve výrazné plastové 

chráničce po okraji staveniště volně na terénu či přichycena k oplocení. V místě výjezdu 

ze zařízení staveniště bude chráněna ocelovou chráničkou umístěnou pod terén (energie 

směřující ke staveništním buňkám). Celková délka vedení s přenesením přes cestu činí 

cca 96 m. Viz příloha B.2 Situace ZS - hrubá vrchní stavba. 

  

3.3.3 Odvod splašků ze staveniště 

 

 Z důvodu odlehlosti zařízení staveniště od kanalizační sítě je na staveništi pro 

sanitární kontejner navržen fekální tank o objemu 9 m
3
, který bude zapotřebí jednou za 

pět pracovních dní pravidelně vyprazdňovat. 

 

 

3.4  Značení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 třetích osob a veřejného zájmu 

 

 Obvod staveniště bude lemován dočasným oplocením výšky 2,0 m. Vjezdy a 

výjezdy a jiné vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulemi se 

zákazem vstupu nepovolaných osob s upozorněním na možná nebezpečí. 
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 Na ulici Olomoucké po najetí k benzínové stanici OMV bude vystaveno 

upozornění na "Výjezd a vjezd vozidel stavby" dopravním značením IP22. Na výjezdu 

ze staveniště bude umístěna dopravní značení P4 - "Dej přednost v jízdě!". Vjezd bude 

opatřeno dopravním značením B20a - "Nejvyšší dovolená rychlost 5 km/h" a B1 - 

"Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovou tabulí E13 - "Mimo vozidel stavby". Před 

oplocením ze severní strany bude komunikace označena dopravním značením B29 - 

"Zákaz stání" s dodatkovou tabulí E13 - "Mimo vozidel stavby". Viz příloha B.7 Situace 

- bližší dopravní vztahy. 

 

Obrázek 13: Výstražná cedule upravující vstup na staveniště 

 

 

 

3.5  Bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi 

 

 Pro výstavbu je zapotřebí používat bezpečné stavební stroje a mechanizmy, které 

podléhají pravidelným kontrolám, údržbám a revizím. Pracovníci musejí při práci 

používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a bezpečná ruční nářadí v dobrém 

technickém stavu. Vše dle návodu k použití. Dále je zapotřebí, aby pracovníci 

dodržovali bezpečnost práce se stavebními stroji a při souběžných prácích strojů a 

pracovníků. Musejí se řídit předem domluvenou signalizací a nesmějí se pohybovat v 

ochranném pásmu stavebních strojů při práci a dodržovat příslušná nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
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zařízení, přístrojů a nářadí. To vše vede k zamezení vzniku možných pracovních úrazů 

či těžkých pracovních úrazů s následkem smrti. Pro technologickou etapu vrtaných pilot 

je více řešeno v kapitole A.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 

3.6  Ochrana životního prostředí 

 

 Při výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci ulice Olomoucká budou 

vozidla a stavební mechanizace provádějící výkopové práce průběžně  mechanicky 

očišťovány. Zbytkovou zeminu přemístí smykem řízený nakladač do připraveného 

kontejneru. Dle potřeby se bude vyvážet na skládku zeminy a stavební suti. Případné 

znečištění veřejné komunikace zbytkovou zeminou bude za mokra očištěno čistícím 

vozem Technických služeb Brno. 

 K zamezení nadměrného šíření prachu bude oplocení opatřeno plachtou a v 

suchých obdobích může být  komunikace před výjezdem ze staveniště skrápěna vodou. 

V následujících etapách se nepředpokládá znečišťování veřejných komunikací zeminou, 

protože celé staveniště bude zpevněno vrstvou betonového recyklátu frakce 32-120 mm. 

 Stavební stroje a mechanizmy budou opatřeny úkapovou vanou, aby 

nedocházelo ke kontaminaci zeminy ropnými látkami. 

 Nakládání s odpady se řídí přílohou vyhlášky č. 381/2001 Sb., vydanou 

Ministerstvem životního prostředí. Staveništní odpad je rozebírán, tříděn a skladován v 

plechových kontejnerech a vyvážen dle potřeby. Podrobným popisem se více zabývá 

kapitola A.10 Životní prostředí. 

 

 

3.7  Orientační termín výstavby 

 

 Termín zahájení: 1. 3. 2017 

 Termín ukončení: 22. 12. 2017 

 



71 

 

 

 

  



72 

 

OBSAH 

4.1 Obecné informace o stavbě ............................................................................... 73 

4.1.1 Identifikační údaje stavby ......................................................................... 73 

4.1.2 Obecná charakteristika stavby ................................................................... 74 

4.1.3 Obecné informace o procesu ..................................................................... 76 

4.2 Materiál, doprava skladování ........................................................................... 78 

4.2.1 Materiál ..................................................................................................... 78 

4.2.2 Doprava ..................................................................................................... 79 

4.2.3 Skladování materiálu ................................................................................. 79 

4.3 Převzetí pracoviště ............................................................................................ 80 

4.4 Obecné pracovní podmínky .............................................................................. 80 

4.5 Personální obsazení .......................................................................................... 81 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................... 82 

4.7 Vlastní postup práce ......................................................................................... 83 

4.7.1 Vyznačení polohy pilot ............................................................................. 83 

4.7.2 Vrtání a betonování velkoprůměrových pilot CFA technologií ................ 83 

4.7.3 Osazení armokošů ..................................................................................... 84 

4.7.4 Úprava hlavy pilot ..................................................................................... 86 

4.7.5 Osazení armokošů kalichových patek a zhotovení jejich bednění ............ 87 

4.7.6 Betonáž kalichových patek ........................................................................ 87 

4.7.7 Záznam o výrobě piloty ............................................................................. 87 

4.8 Jakost a kontrola kvality ................................................................................... 88 

4.8.1 Kontrola vstupní ........................................................................................ 88 

4.8.2 Kontrola mezioperační .............................................................................. 88 

4.8.3 Kontrola výstupní ...................................................................................... 88 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví ............................................................................ 89 

4.10 Životní prostředí ............................................................................................... 89 

 

  



73 

 

4.1 Obecné informace o stavbě 
 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 
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4.1.2 Obecná charakteristika stavby 

 

 Jedná se o budovu školícího centra stanice technické kontroly s 

administrativními prostorami v Brně na ulici Olomoucké. Stavba je realizována na 

pozemcích v katastrálním území Černovice s vyřešenými právními vztahy.  Budova 

bude zpřístupněna příjezdovou komunikaci z ulice Olomoucké a to ze dvou směrů - 

východní (přes čerpací stanici OMW) a severozápadní. Objekt bude opatřen 

zpevněnými plochami, parkovištěm a potřebnými inženýrskými sítěmi. 

 Nosnou konstrukci budovy tvoří montovaný tyčový železobetonový skelet o 

lichoběžníkovém půdorysném tvaru o maximálních rozměrech 31,50 x 14,30 m. Objekt 

je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi užitnými nadzemními podlažími s plochou 

střechou a terasou ve 4. NP. Poslední užitné podlaží tedy nezabírá plnou půdorysnou 

plochu objektu, protože ustupuje ploše terasy. 

  

 ,,Objekt budovy je založen na vrtaných pilotách Ø 900 mm. Počty a délky pilot 

jsou navrženy na základě zjištěných geologických poměrů na stavbě a zatěžovacích 

údajích horní stavby. Železobetonové prefabrikované sloupy skeletu jsou  osazeny na 

železobetonové kalichové patky. Patky jsou výztuží spřaženy s pilotami. Dále jsou 

navrženy prefabrikované základové prahy po obvodu objektu a pasy pod montážní, 

výtahovou a revizní šachtou. 

 Stavba je proti zemní vlhkosti plnoplošně odizolována hydroizolační fólií PVC 

tl.0,7mm. Vodorovná izolace je v ploše jednovrstvá. Pásy izolace budou svařeny horkým 

vzduchem. Ze spodní a horní strany bude hydroizolační fólie chráněna textílií 200g/m
2
. 

Izolace bude vytažena na vnější svislou zděnou stěnu do výšky min. 200mm od +/-0,000. 

 Objekt je navržen jako železobetonový skelet s příčnými průvlaky, v posledním 

stropě nad 4.NP je systém průvlaků otočen do podélného směru. 

Sloupy jsou navrženy obdélníkového průřezu 300x400mm a jsou kotveny do 

monolitických základových patek. Nosná konstrukce výtahové šachty je složená ze dvou 

železobetonových stěn. 

 Obvodové zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 400mm se 

zateplením minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm. Vnitřní zdivo a příčky jsou z 

pórobetonových tvárnic YTONG tl. 100 a 150mm. 
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 Montážní a údržbová jáma bude provedena z bednících tvarovek BTB 40/25/24 

PD, dno tvoří litá betonová podlaha. Montážní jáma bude rozměru 1,2x8,0m, hloubky 

2,0m, s přístupem po ocelovém schodišti s pororoštovými stupni tl.30mm.  

 Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické. Součástí schodiště je  

zábradlí s madlem ve výšce 1,0m. Minimální podchodná výška 2,1m je dodržena.  

Výlez na střechu je zajištěn pomocí střešního výlezu se stahovacími schody WIPPRO 

AZR1 rozm. 900x1400mm. 

 Základní nosnou konstrukcí stropu jsou příčné průvlaky průřezu obráceného 

písmene T, případně písmene L.V podélném směru jsou na ozuby průvlaků ukládána 

ztužidla průřezu obráceného písmene L. Na podélné ozuby průvlaků a výtahových stěn 

jsou kladeny předpjaté dutinové panely Spiroll o výšce 200 mm a 320 mm (strop nad 

4.NP), resp. betonové desky v místě výtahové šachty a schodišťového prostoru. 

Překlady nad otvory v obvodovém plášti 1.NP jsou vynášeny vyztuženými U profily 

YTONG. Také v parapetech otvorů jsou použity U profily YTONG. Střešní průvlaky a 

ztužidla mají zabudované desky pro přivaření výztuže atiky střechy, která je navržena z 

bednících tvarovek BTB 40/24/24 PD. 

 Plochá střecha je odvodněna pomocí dvou vyhřívaných vpustí. Střešní krytinu 

tvoří hydroizolační folie DEKPLAN 77 a prané říční kamenivo. 

 Podlahy v 1.NP jsou řešeny jako drátkobetonová deska tl. 150mm, v dílnách s 

leštěným povrchem, v ostatních prostorech se strojně zahlazeným povrchem s 

následným položením keramické dlažby. Podlaha bude provedena v dilatačních 

plochách.Roznášecí vrstva bude kolem stěn oddilatována páskem  pěnového polystyrénu 

tl.10mm. V ostatních podlažích jsou jako nášlapná vrstva navrženy keramické dlažby a 

koberce. Jako vyrovnávací vrstva je použita litá cementová pěna PORIMENT s 

oddilatováním od svislých stěn.V podlahách 4.NP je navrženo podlahové vytápění - 

systémové desky. Nášlapnou vrstvu terasy budou tvořit dřevoplastové desky na 

podkladových hranolech. Zateplovací systém bude z fasádní probarvené omítky. Vnitřní 

zděné konstrukce budou opatřeny systémovou sádrovou omítkou YTONG. Vnitřní malby 

budou provedeny bílé barvy, vybrané provozy budou opatřeny otěruvzdornou malbou.  

V hygienických místnostech bude keramický obklad do stropu.  

Ocelové prvky a konstrukce jsou natřeny základním a vrchním nátěrem, případně budou 

ocelové konstrukce ošetřeny žárovým zinkováním. 
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V prostoru dílny v 1.NP je navržena zateplení z EPS tl. 100 mm se sklotextilní sítí, 

lepidlem a nátěrem.V hygienických místnostech je navržen sádrokartonový podhled do 

vlhkého prostředí. 

 Okna jsou dřevěná, systém RAND EXGLASS. Zasklení oken bude izolačním 

trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Vstupní prosklená stěna bude řešena fasádním 

systémem Schuco s izolačním trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Okna s požární 

odolností jsou navržena z profilů Aluprof MB78 EI. Vnitřní dveře jsou dřevěné do 

ocelových zárubní ostrohranných. Vstupní dveře jsou součástí proskleného fasádního 

systému. Vnitřní dveře s požární odolností jsou provedeny podle zásad požárně 

bezpečnostního řešení. Vrata do dílen jsou navržena sekční s otevíravými dveřmi 

a automatickým ovládáním. 

 Obvodové zdivo je zatepleno  minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm, 

soklová část a základové prahy polystyrenem v tl. 80mm. Podlaha v 1.NP bude tepelně 

izolována deskami z extrudovaného polystyrénu XPS 300kPa tl.80 mm (v dílnách), resp. 

100mm. V podlahách 2. a 3.NP bude použita kročejová izolace v tl. 40 mm. Tepelnou 

izolaci podlahy 4.NP tvoří systémové desky podlahového vytápění. Součástí střešního 

pláště a terasy je izolace z polystyrenu EPS 100 S. 

 Klempířské prvky (oplechování atiky střechy a terasy) jsou z titanzinkového 

plechu. 

 Zámečnické konstrukce -  zábradlí, stupňů z pororoštu, konstrukce pro uchycení 

reklamy na střeše, stěny výtahové šachty, opláštění strojovny výtahu apod. 

Nerezové prvky zábradlí nesmí přijít do kontaktu s titanzinkovým oplechováním 

(gumové podložky). 

 Truhlářské výrobky - dřevěné vnitřní dveře a parapety." 

 

 

4.1.3 Obecné informace o procesu 

 

 Tento technologický předpis se zabývá prováděním vrtaných pilot, které budou 

technologicky navazovat na inventarizaci zeleně, vybourání betonových základů starého 

plotu, odstranění komunikace z živičných povrchů a sejmutí ornice. To znamená před 

prováděním výkopových prací jam a rýh pro kalichové patky, desku pod výtahovou 

šachtou a základové pasy montážní jámy a revizní šachty. Vrtné práce budou prováděny 

z výškové úrovně -1,000 m až -1,700 m od ±0,000 m = 205,250 m n. m. (B.p.v.) ze 

zpevněného povrchu (vrstva kameniva zbylá po odstranění asfaltového povrchu, která 
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se obvykle nachází v souvrstvích vozovek a případně dovezený betonový recyklát). 

Ustálená hladina podzemní vody se od úrovně ±0,000 m nachází v hloubce 5,5 m. 

Samotnou vrtnou činnost zajistí přivezená vrtná souprava Soilmec SR-40, která se 

postará celkem o 24 pilot ø 900 mm celkové délky 127 m. Nejdelší pilota je 7 m a 

nejkratší 4 m. Výkopek z prováděné pilotáže bude odebírán smykem řízeným 

nakladačem Caterpillar 262C2 či rypadlo-nakladačem Caterpillar 432F a nakládán na 

korbu přistaveného nákladního automobilu TATRA T158 či ukládán na dočasnou 

mezideponii do doby nahromadění většího množství zeminy. Beton bude dovážen 

autodomíchávači Stetter C3 z betonárny vzdálené 2,0 km od místa výstavby. Beton 

bude vsypáván do násypky čerpadla betonové směsi a následně čerpán potrubím 

pilotovací soupravy k místu spotřeby (dno piloty). Předem vyrobené armokoše, dle 

projektové dokumentace pilot, budou na stavbu přivezeny tahačem s návěsem. 

 Beton pilot a kalichových patek je proveden s ohledem na střední agresivitu 

prostředí a hrozbou vznikajících bludných proudů v důsledku trolejového vedení. Jedná 

se o beton třídy C30/37 XC2, XA2 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3 (min. množství cementu 320 

kg/m
3
, max. w/c=0,55). Armovací výztuž je třídy B 500B, 10216. Boční krytí výztuže je 

navrženo min. 100 mm pro piloty a min. 85 mm pro kalichové patky (ochrana vůči 

bludným proudům). 

 Úroveň hlav pilot je srovnatelná s úrovní spodní hrany kalichových patek, tzn. -

1,600 m (resp. -3,100 m v oblasti výtahové šachty). Úroveň horních hran kalichových 

patek je -0,450 (resp. -1,950 opět v oblasti výtahové šachty). Vnější rozměr kalichových 

patek je 1,3 x 1,3 x 1,15 s hloubkou kalichu 0,85 m. Kalichové patky budou zřízeny na 

podkladním betonu třídy C12/15, tloušťky 100 mm, jehož spodní hrana je na výškové 

úrovni -1,700 m (resp. - 3,200 m). Celkový počet vyhotovených pilot a kalichových 

patek je 22 ks. 

  

 Zjednodušený postup provádění vrtaných pilot CFA: 

a) Vrtání jednotlivých pilot vrtnou soupravou 

b) Odebírání a odvoz zeminy na skládku 

c) Betonáž jednotlivých pilot pod tlakem vzestupně a kontinuálně dutým soutyčím 

 vrtného nástroje za současného postupného vytahování (točení stále ve směru 

 zavrtávání) 

d) Vložení armovací výztuže do betonem vyplněného vrtu 

e) Zabezpečení a ochrana hlavy piloty proti poškození 
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f) Po vytvrdnutí betonu úprava hlavy piloty a následná úprava terénu pro práce na 

kalichových patkách 

 

 

4.2 Materiál, doprava skladování 
 

4.2.1 Materiál 

 

 Hlavním materiálem je beton samotných pilot a kalichových patek, který bude v 

souladu s ČSN EN 206-1 třídy C30/37 XC2, XA2 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3. Armokoše 

budou provedeny z oceli B 500B, R 10216 a budou zhotoveny  podle výrobní 

projektové dokumentace. 

 

Beton: 

Piloty ø 900   - množství:  81 m
3
 

Kalichové patky - množství:  38,5 m
3
 

- třída betonu:     C30/37 

- stupeň agresivity prostředí:   XC2, XA2 

- kategorie obsahu chloridů:   Cl 0,4 

- konzistence:     S3 - měkká 

- maximální zrno kameniva:   22 mm 

 

Výztuž: 

Piloty   - množství:  2,01 t 

Kalichové patky - množství:  2,38 t 

- typ výztuže:     B 500B, R 10216    

 

Výkopek: 

Piloty   - množství:  80,8 m
3 

Kalichové patky: - množství:  52 m
3
 

 

Ostatní doplňkový materiál: 

Plastová distanční tělíska, distanční lišta, betonářská výztuž, vázací drát, dřevěné 

hranoly 100 x 100 x 2000 mm. 
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4.2.2 Doprava 

 

 Primární doprava odvozu zeminy bude zajištěna nákladním automobilem 

TATRA T158 o objemu korby 12 m
3
. Vzdálenost skládky je 3 km. Při výjezdu ze 

staveniště je nutné dbát na řádné očištění vozidla. Dodávku betonu zajistí dva 

autodomíchávače Stetter C3 o jmenovitém objemu nástavby 6 m
3
. Betonárna je 

vzdálená 2,0 km od místa výstavby. Beton bude ukládán pomocí dutého soutyčí vrtného 

nástroje pilotovací soupravy za současného čerpání čerpadlem betonové směsi Mecbo 

4.40 Tracked, které bude přes výsypku přijímat betonovou směs přivezenou 

autodomíchávačem. Armokoše pilot budou přivezeny za tahačem Iveco AT 440S42 T/P 

na návěse Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat. Ostatní materiál a bednění bude přivezeno 

Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6. Samotná vrtná 

souprava bude přivezena na nízkoložném návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ-L 

4-45/80 zapřáhnutém za Tahač Iveco AS 440S56 ZT/P-HM, 6x4. 

  Mezi sekundární dopravu patří doprava po staveništi. Hlavní pracovní 

prostředek je vrtná souprava Soilmec SR-40 na pásovém podvozku. Od vrtné soupravy 

bude zapotřebí odebírat vytěžený výkopek a přemísťovat jej na určené místo (provizorní 

skládka) či přímo na korbu přistaveného nákladního automobilu TATRA T158. Tuto 

činnost zastane smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2 či rypadlo-nakladač 

Caterpillar 432F (objem nakládací lopaty činí 1,03 m
3
). Přivezené armokoše budou 

vykládány a přemísťovány pomocí závěsného háku umístěného na výložníku kolového 

rypadlo-nakladače Caterpillar 432F. Samotné vkládání armokošů do pilot zajistí vrtná 

souprava , na kterou se armokoš zavěsí. Ostatní doplňkový materiál bude přenášen po 

staveništi ručně. 

 

4.2.3 Skladování materiálu 

 

 Vytěžený materiál bude skladován na skládce zeminy a stavební suti. Armokoše 

budou dočasně skladovány na provizorní skládce na dřevěných podkladcích na terénu. 

Podkladky budou umístěny tak, aby se výztuž neznehodnotila zeminou. Bude tedy 

skladováno na vyrovnaném povrchu zpevněného povrchu z recyklovaného betonu či 

kameniva. Svařované armokoše ø 900 mm budou skladovány max. ve dvou vrstvách na 

sobě. Armokoše kalichových patek budou vyhotovovány z výztuží na zpevněné 

předmontážní ploše a skladovány vedle sebe na podkladcích stejných rozměrů jako u 
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armokošů pilot. Ostatní drobné doplňkové materiály budou skladovány v 

uzamykatelném skladu. 

 

 

4.3 Převzetí pracoviště 
 

 Převzetí staveniště proběhlo již před inventarizací zeleně. Staveniště si od 

investora převzal hlavní zhotovitel stavby. Jelikož v činnostech pokračuje stejný 

zhotovitel, je pracoviště předáno formou zápisu do stavebního deníku s vypsáním 

činností, na které se navazuje. Také je nutné uvést, zda veškeré předcházející práce jsou 

dokončeny a v jaké kvalitě. Z výše uvedeného vyplývá, že je zapotřebí mít provedenu 

inventarizaci zeleně, vybourané betonové základy starého plotu, odstraněnu komunikaci 

z živičných povrchů a sejmutou ornici. Tohle, geometrické rozměry, rovinatost a čistota 

je předmětem vstupní kontroly. Jelikož vrty a betonáž pilot probíhá před hloubením jam 

a rýh (pro kalichové patky, výtahovou šachtu, montážní jámu a revizní šachtu) jsou tyto 

technologické etapy vzájemně propojeny. O převzetí bude proveden řádný zápis do 

stavebního deníku s podpisy všech zúčastněných. 

 

 

4.4 Obecné pracovní podmínky 
  

 Staveniště je oploceno plotem o výšce 2,0 m po jeho obvodě. Vjezd na 

staveniště je umožněn ze dvou směrů ul. Olomoucké - východním (přes čerpací stanici 

OMW) a severozápadní. V tuto chvíli je zpřístupněna dodávka energií (elektrické 

energie a vody) a některé staveništní rozvody energií. Na staveništi jsou umístěny 2 

stavební buňky. Z toho jedna slouží pro technickohospodářské pracovníky a druhá jako 

šatna pro pracovníky stavby. Dále je zřízena 1 skladová buňka a buňka TOITOI, která je 

pravidelně 1 x týdně vyprazdňována a desinfikována. 

 Pilotovací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. To 

znamená v rozmezí teplot + 5 až +30 °C. Teplota se bude měřit teploměrem 3 x denně, 

přičemž večerní hodnota se do průměru započítá dvakrát. Klesne-li teplota pod hodnotu 

+5 °C, nelze v činnosti pokračovat - teplota čerstvého betonu totiž nesmí pod tuto 

hodnotu klesnout. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu betonu tak, aby 

jej bylo možné použít při nižších teplotách. Například předehříváním záměsové vody, 
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použitím cementu s rychlejším nárůstem počáteční pevnosti a tím tedy tvorby většího 

hydratačního tepla. Klesne-li teplota pod -5 °C je zapotřebí betonovou konstrukci 

izolovat a vyhřívat. V případě dlouhotrvajících dešťů, kdy dochází k zabořování 

stavebních strojů, nelze pilotovací práce provádět. V případě výskytu silné mlhy, kdy je 

snížena viditelnost obsluhy stroje na méně než 10 m je také nezbytně nutné práce 

přerušit do doby příznivějších podmínek. Před započetím samotných prací bude 

provedena instruktáž pracovníků na BOZP a technologickou etapu. 

 

 

4.5 Personální obsazení 
 

 Pracovníci provádějící vrtané piloty budou proškoleni o BOZP a seznámeni s 

projektovou dokumentací a technologickým postupem. O proškolení bude proveden 

zápis do stavebního deníku, který pracovníci stvrdí svým podpisem. Stavbyvedoucí 

provede kontrolu potřebných certifikátů, průkazů a oprávnění svých pracovníků na 

možnost používání stavebních mechanismů. Stavební práce budou pod neustálou 

kontrolou stavbyvedoucího nebo oprávněné osoby (mistra), který bude průběžně 

kontrolovat správný průměr prováděných pilot, jejich hloubku, svislost, polohu a výšku 

hlavy piloty, délku a průměr armokošů vkládaných do vrtů a množství a kvalitu 

dodaného betonu dle projektové dokumentace. 

 

Stavbyvedoucí:    1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 

Vedoucí čety (betonář):   1 x (minimálně 10 let praxe v oboru) 

Řidič nákladního automobilu:  1 x (ŘP C, profesní průkaz) 

Obsluha rypadlo-nakladače:   1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 

Obsluha smykem řízeného nakladače: 1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 

Obsluha vrtné soupravy:   1 x (ŘP C nebo T, průkaz strojníka) 

Vazač:      1 x (vazačský a svářecí průkaz) 

Pomocný dělník:    1 x 

Řidič autodomíchávače:   2 x (ŘP C, profesní průkaz) 

Řidič tahače     1 x (ŘP C+E, profesní průkaz) 

 

Geodet a pomocníci - při vytyčovacích pracích 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 

 Stroje a nářadí je možné používat pouze v dobrém technickém stavu, který 

odpovídá legislativě. Je nutné je užívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění 

co nejvyšší bezpečnosti je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou 

stroje a ostatními pracovníky. Dále je zapotřebí dodržovat ochranná pásma stavebních 

mechanismů při prácích a ochranná pásma vyznačených sítí..  

 

Velké stroje: 

Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F   - pro provádění výkop. prací 1 x 

Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2  - pro manipulaci se zeminou 1 x 

Nákladní automobil TATRA T158   - pro odvoz zeminy  1 x 

Vrtná souprava Soilmec SR-40   - pro pilotážní práce  1 x 

Autodomíchávač Stetter C3    - pro betonáž základů  2 x 

Črpadlo betonové směsi Mecbo P4.40 Tracked  - pro pilotážní práce  1 x 

Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P - HM, 6x4 

s podvalníkem GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 - pro převoz pilot. soupravy 1 x 

Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6  

- pro dodávku výztuže, bednících prvků a ostatních materiálů   1x 

 

Ruční stroje: 

Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series, ponorné kalové čerpadlo Sigma 65-

KDFU, ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional, úhlová bruska GWS 24-

180 LVI Professional, vrtací kladivo GBH 5-40 DCE Professional, ponorný 

vysokofrekvenční vibrátor Enar M6 AFP. 

 

Ruční nářadí: 

Lopata, krumpáč, rýč, stavební kolečko, palice 5 kg, tesařské kladivo, štípací kleště, 

kombinované kleště, sekera, tesařská pila, stavební lžíce 

 

Měřící pomůcky: 

Teodolit + stativ + příslušenství, nivelační přístroj + stativ + příslušenství, rotační 

nivelační přístroj + stativ + příslušenství, svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, 

měřící lať, vodováha, tužka, barevné značící spreje 
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Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranné sluchátka, pracovní rukavice a pracovní 

oděv a obuv. 

 

 

4.7 Vlastní postup práce 
 

4.7.1 Vyznačení polohy pilot 

 

 Před prováděním vrtaných pilot je zapotřebí piloty vytyčit a vyznačit jejich osy 

dle projektové dokumentace. O přesnou polohu 22 pilot se postará geodet se svými 

pomocníky, kteří vychází ze známého bodu předaného při převzetí staveniště. Takto 

zaměřené středy se vyznačí zatlučenou betonářskou výztuží v osách pilot o délce 0,5 m. 

Konce výztuží budou viditelně označeny barevným sprejem. Stavbyvedoucí pro 

kontrolu přeměří vzdálenosti os pilot mezi sebou. Dokončené vytyčení s vytyčovacím 

plánem bude předáno stavbyvedoucímu, který provede o průběhu vytyčení zápis do 

stavebního deníku. 

 

4.7.2 Vrtání a betonování velkoprůměrových pilot CFA technologií 

 

 Jednotlivé piloty se začnou vrtat rotační technologií vrtným nástrojem 

spirálovitého tvaru z úrovně -1,000 m až -1,700  m. Hlavy všech pilot přitom budou 

končit dle projektové dokumentace ve výškové úrovni - 1,600 m (resp. -3,100 m v 

oblasti výtahové šachty). 

 Vrtací zařízení se ustaví nad osu piloty do takové polohy, aby se hrot vrtného 

nástroje dotýkal výtyčky a byl ve svislé poloze ve dvou navzájem kolmých směrech 

Poté se odstraní betonářská výztuž určující osu piloty a začne se průběžně vrtat. Při 

zavrtávání je nutné, aby se v bezprostřední blízkosti vrtné soupravy nevyskytovali 

pracovníci. Z místa vrtu je zapotřebí průběžně odebírat výkopek. Výkopek z vrtu se 

bude nakládat rýpadlo-nakladačem Caterpillar 432F či smykem řízeným nakladačem 

Caterpillar 262C2 na přistavený nákladní automobil TATRA T158 resp. přemísťovat na 

dočasnou mezideponii, odkud bude naráz naložen a odvezen nákladním automobilem na 

skládku zeminy a stavební suti. V průběhu vrtání se průběžně kontroluje svislost a tlaky 

hydraulického motoru vrtné soupravy. Po dosažení projektované hloubky se připraví 

čerpadlo betonové směsí a začne se pod tlakem vhánět betonová směs potrubím a dutým 
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soutyčím vrtného zařízení do vyvrtané piloty vzestupně s postupným vytahováním 

vrtného zařízení vzhůru, přičemž vrtné zařízení točí spirálovitým vrtákem stále ve 

směru zavrtávání. Při této operaci je nutné neustále kontrolovat tlak betonové směsi, 

aby nedošlo k rychlejšímu vytažení vrtného zařízení než k betonování. To by mohlo 

způsobit zhroucení stěny vrtu a v tomto místě přerušení celistvosti prováděné piloty. 

Čerstvý beton totiž tvoří přirozené pažení vývrtu. Beton pro betonáž vrtaných pilot musí 

mít odolnost na rozměšování, snadnou zpracovatelnost a schopnost samozhutňování. 

Dodávku betonu zajistí autodomíchávač Stetter C3 o jmenovitém objemu nástavby od 6 

do 9 m
3
 (dle potřeby), který svou výsypku (skluz) umístí nad násypku čerpadla 

betonové směsi. Betonáž piloty musí proběhnout kontinuálně. Každá započatá pilota se 

musí dokončit celá, tzn. vyvrtat, vybetonovat a opatřit výztuží. 

 V průběhu provádění pilot bude geologem nebo pověřenou osobou porovnána 

skutečně vytěžená zeminu s předpokladem v projektové dokumentaci. V případě 

neshody bude přizván projektant a statik mající na starost statický výpočet. O každé 

pilotě bude vyhotoven protokol, ve kterém bude mimo jiné popsána každá odchylka od 

předpokladu - projektové dokumentace. 

 

4.7.3 Osazení armokošů 

 

 Armokoše se osazují ihned po vyvrtané a vybetonované pilotě. Armokoše budou 

z místa uskladnění přepravovány k vrtné soupravě závěsem umístěným na výložníku 

rypadlo-nakladače Caterpillar 262C2. 

 Závěs provede vazač s oprávněním vykonávat tuto činnost (průkaz vazače). Před 

samotným zavěšením překontroluje průměr a délku armokoše. Armokoše budou 

opatřeny plastovými distančními tělísky vymezující prostor 100 mm. Ty zajistí 

správnou polohu výztuže ve vrtu a potřebné krytí. Distanční vložky se upevňují na 

armokoš symetricky. Jejich nejmenší počet pro příčný profil armokoše je 3 ks, jejich 

největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. Musí být zajištěna dostatečná tolerance 

mezi vložkami a vnitřní stěnou vrtu, aby bylo možné armokoš vůbec osadit. Přivezený 

armokoš se zavěsí na vrtnou soupravu a postupně spustí do připraveného 

vybetonovaného vrtu na požadovanou úroveň. Přestože armokoš nedosahuje dna vývrtu, 

vnitřní tření armokoše a betonové směsi mu nedovolí klesat. Naopak bývá problém 

armokoš vtlačit celý. Na toto a správné osazení výztuží dohlíží stavbyvedoucí. 
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Obrázek 14:Vrtná souprava pro provádění CFA pilot 

 

 

Obrázek 15 Vyvrtaná a vybetonovaná pilota před a po vložení výztuže (armokoše) 
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Obrázek 16: Technologický postup provádění vrtaných pilot CFA technologií 

   5a) zahájení vrtání 

   5b) dokončení vrtání v projektované hloubce 

   5c) betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 

   5d) vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 

   5e) dokončení piloty 

 

4.7.4 Úprava hlavy pilot 

 

 Dokončovací prací je úprava hlavy piloty, která probíhá po zatvrdnutí piloty. 

Hlavy piloty se upravují odbouráním na požadovanou úroveň. Odbourávání probíhá 

šetrně a do takové míry, než je pilota zcela zbavena znečištění. Případné chybějící části 

se nahradí čerstvým betonem. Abychom se k hlavám pilot dostaly, je zapotřebí provézt 

výkop jam a rýh pro kalichové patky o půdorysných rozměrech 2,3 m x 2,3 m. Zde se 

následně provede betonáž podkladní vrstvy betonu třídy C12/15 v tloušťce 100 mm tak, 

aby horní hrana končil ve stejné úrovni jako hlava piloty, tzn. -1,600 m (resp: -3,100 

m). Předpokládá se propojení výztuže piloty s výztuží kalichových patek. Z toho 

důvodu budou úpravy provedeny po dokončení pilotáže a zemních pracích. Obě 

technologické etapy jsou tedy navzájem úzce propojeny. 
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4.7.5 Osazení armokošů kalichových patek a zhotovení jejich bednění 

 

 Armokoše kalichových patek se vyhotoví přímo na místě z patřičných 

betonářských výztuží (typ, délky a průměry). Výztuže pilot budou vzájemně provázány 

s výztužemi jejich kalichových patek. Armokoše kalichových patek budou osazeny po 

dokončení zemních prací. Jejich osazení na hlavy pilot a podkladní beton provede 

rypadlo-nakladač Caterpillar 432F za pomoci závěsu na výložníku jeho ramene. Poloha 

bude vyrovnána a armokoše kalichových patek spojeny s výztuží pilot vázacím drátem. 

 Následně se zřídí bednění takto připravených patek a provede se jejich zajištění 

vůči posunům a tlaku, který čerstvý beton betonáží vyvodí. 

  

4.7.6 Betonáž kalichových patek 

 

 Před betonáží se zkontroluje čistota hlav pilot, podkladních betonů a všech 

výztuží pro co nejlepší spojení čerstvého betonu s pilotami. Poté se za pomoci 

autodomíchávače Stetter C3 AM a jeho skluzu začne zaplňovat připravené bednění 

kalichové patky a to po jednotlivých vrstvách. Ty se budou průběžně hutnit ponorným 

vysokofrekvenčním vibrátorem Enar M6 AFP. Výška shozu betonu do připraveného 

bednění nesmí přesáhnout 1,5 m. Betonuje se po vrstvách vysokých cca 200 mm. Při 

vibrování musí vysokofrekvenční vibrátor zasáhnout alespoň 50 mm do předcházející 

dříve zhutněné vrstvy. Hutnění je považováno za dostatečné v okamžiku, kdy na povrch 

betonu začne vystupovat cementové mléko. Po dosažení minimální pevnosti 10 MPa se 

může odbednit, ale nezatěžovat (cca po 2 dnech v závislosti na teplotě prostředí a třídě 

betonu). 

 

4.7.7 Záznam o výrobě piloty 

 Každá provedená pilota má vyhotoven protokol zaznamenávající její průběh. 

Takový protokol musí obsahovat: 

- číslo piloty 

- průměr piloty 

- délku piloty 

- výšku hlavy piloty 

- druh technologie hloubení 

- datum vrtání 

- datum betonování 
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- typ a množství výztuže 

- třídu a množství betonové směsi 

- geologickou skladbu vrtu 

- název zhotovitele 

- jména odpovědných osob 

 

 

4.8 Jakost a kontrola kvality 
 

 Potřebnými kontrolami o dodržování dovolených odchylek a vhodným výběrem 

stavebních materiálů lze dosáhnout požadované kvality. Podrobně se kontrolou kvality 

zabývám v kapitole 5 Kontrolní a zkušební plán provádění vrtaných pilot CFA 

technologií. V kapitole jsou jednotlivé kontroly rozepsány a rozděleny do kontrol 

vstupních, mezioperačních a výstupních. U každé kontroly je předepsáno kdo, co, kdy a 

jak bude kontrolovat. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku.  

 

4.8.1 Kontrola vstupní 

 - Kontrola projektové a jiné dokumentace 

 - Kontrola provedených zemních prací 

 - Kontrola materiálů (výztuž, čerstvý beton) 

 - Kontrola pracovníků 

 - Kontrola strojů 

 

4.8.2 Kontrola mezioperační 

 - Kontrola klimatických podmínek 

 - Kontrola vytyčení pilot 

 - Kontrola provádění vrtu 

 - Kontrola geologického průzkumu 

 - Kontrola kvality betonu 

 - Kontrola betonáže pilot 

 - Kontrola armokošů - před osazením a osazení 

 - Kontrola ošetřování betonu 

 - Kontrola úpravy hlav pilot 

 

4.8.3 Kontrola výstupní 
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 - Kontrola provedení pilot 

 - Kontrola pevnosti betonu 

 

 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

 Tato část je podrobně rozepsána v samostatné kapitole B.9 Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. Při práci je nutné předcházet vzniku možných úrazů alespoň dle 

legislativních předpisů. Jedná se zejména o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které 

bylo novelizováno NV č. 136/2016 Sb., a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Krom toho je nutné dodržovat smluvené signalizace 

mezi obsluhou stroje a ostatními pracovníky, dále ochranná pásma strojů při jejich práci 

a ochranná pásma vytyčených inženýrských sítí. 

 Z toho důvodu je zapotřebí, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni v 

oblasti BOZP dané technologické etapy a samotným průběhem jednotlivých činností. O 

jejich proškolení pak bude proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni zúčastnění 

průběh školení stvrdí svým podpisem. 

 

 

4.10 Životní prostředí 
 

 Nakládání s odpady, vznikajícími na staveništi během výstavby, se řídí zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, dále vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalog odpadů a 

vyhláškou č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady. Dále je zapotřebí klást 

důraz na vznik hluku a vibrací a to nařízením vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a 

vibrací. 

 Při provádění vrtných prací je zapotřebí minimalizovat negativní vliv činností na 

životní prostředí. V této etapě se zejména jedná o znečišťování komunikací, prašnost a 

hlučnost. Proto musejí být stavební stroje v dobrém technickém stavu, musejí být 

opatřeny úkapovou vanou pro omezení průniku provozních kapalin strojů do zeminy či 

spodní vody a před každým výjezdem ze staveniště musejí být stavební stroje 
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mechanicky očišťovány. Provádění hlučných prací se musí časově vejít do časových 

limitů příslušného území. 

 Více je řešeno v závěrečné kapitole A.10 Životní prostředí. 
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5.1  Obecné informace o KZP 
 

 Kontrolní a zkušební plán má obecně za úkol stanovit kdo, co, kdy, čím, jakým 

způsobem a jak často bude kontrolu provádět. Jedná se o kontroly prováděné před 

výstavbou, v průběhu výstavby a na konci výstavby u jakékoli činnosti. V této kapitole 

jsem vypracoval kontrolní a zkušební plán pro technologii provádění vrtaných pilot 

CFA technologií. Jednotlivé kontroly jsem dle chronologie sestavil do přehledné 

tabulky v příloze B.15 Kontrolní a zkušební plán - vrtané CFA piloty. V této kapitole je 

pak vysvětlen seznam použitých zkratek,  seznam norem a legislativ a podrobný popis 

jednotlivých kontrolních bodů. 

 

5.2  Seznam použitých zkratek 
 

STV  – Stavbyvedoucí 

M  – Mistr 

TDI  – Technický dozor investora 

GD  – Geodet 

GE  – Geolog 

S  – Statik 

SOD – Smlouva o dílo 

VL  – Vlastnické listy 

PD  – Projektová dokumentace 

SV – Statický výpočet 

DL  – Dodací listy 

TP  – Technologický předpis 

TL  – Technické listy  

GP  – Geologický průzkum 

SD  – Stavební deník 

 

 

5.3  Seznam norem a legislativy 
 

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (Stavební zákon) 
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Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb. 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČNS 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 

3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení - NAHRAZENA) 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel- Všeobecně 

ČSN EN 206 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (ČSN 73 0210-2 Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 

konstrukcí - NAHRAZENA)  

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

ČSN EN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 

ČSN EN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

 

 

 



95 

 

5.4  Podrobný popis kontrol - vrtané CFA piloty 
 

5.4.1 Kontrola vstupní 

 

Bod 1:  Převzetí staveniště 

 Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 

formuláře o převzetí staveniště. Dále se zkontroluje platnost stavebního povolení a 

vlastnické listy k pozemkům. Zkontroluje se podepsaná smlouva o dílo. Kontrolu 

provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Před zahájením pilotážních 

prací je nutné znát polohy stávajících inženýrských sítí a výchozí polohové a výškové 

body pro vytyčení pilotových os. O průběhu se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 2:  Kontrola provedených zemních prací 

 Stavbyvedoucí s geologem/statikem provedou celkovou kontrolu provedených 

zemních prací. Kontrolu sejmutí ornice, polohy, rozměrů, hloubky a rovinatosti 

pilotovací úrovně. Výšková odchylka pilotovací úrovně od projektované roviny smí být 

max. +30 mm a -50 mm, resp. ±(40+dmax*10exp-1). Délková a šířková odchylka je 

tolerována v rozmezí ±50 mm. O průběhu a výsledcích se provede zápis do stavebního 

deníku. 

 

Bod 3:  Kontrola materiálů 

 V této fázi se provádí kontrola materiálů při převzetí na staveniště. Provádí ji 

stavbyvedoucí na základě dodacích listů. Zahrnuje shodnost dodané výztuže a dodaného 

čerstvého betonu s provedenou objednávkou. 

 U betonářské výztuže se kontroluje počet, délka, hmotnost a typ dodaných 

armokošů. Dále se kontroluje použitá třída oceli, řádnost provedení svařovaných spojů a 

provedení dle výrobní projektové dokumentace. Každý výrobek musí být řádně označen 

a jednoznačně identifikovatelný pomoci štítku, jež bude k armokošům připevněn. Dále 

se kontroluje skládka, která musí být odvodněná a výztuž skladována na dřevěných 

podkladcích. Snahou je omezit kontakt se zeminou, v opačném případě to vede ke 

zhoršení soudržnosti výztuže s betonem. 

 Vstupní kontrolu čerstvého betonu provádí stavbyvedoucí při každé dodávce. 

Stavbyvedoucí kontroluje množství, jeho třídu pevnosti, stupeň agresivity prostředí, 
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frakci kameniva, konzistenci, čas výroby a dobu zpracovatelnosti. Dobu 

zpracovatelnosti porovná s časem příjezdu na stavbu. 

 O průběhu se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 4:  Kontrola pracovníků 

 Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje způsobilost pracovníků vykonávat danou 

činnost na základě jejich předložených certifikátů či průkazů způsobilosti. Tato 

oprávnění musejí být platná. V této technologické etapě se setkáme s průkazem 

strojníka, řidičským oprávněním skupiny C nebo T a C+E. Dále se zkontroluje, zda byli 

pracovníci seznámeni a proškoleni s pracovním postupem a s BOZP. Všichni pracovníci 

stvrdí danou skutečnost svým podpisem do předem připraveného formuláře. 

Stavbyvedoucí může na svých pracovnících provézt orientační dechovou zkoušku na 

přítomnost alkoholu. 

 

Bod 5:  Kontrola strojů 

 Stavbyvedoucí či mistr zkontroluje před prováděním vrtaných pilot způsobilost 

všech strojů. Kontroluje především technický stav stroje, zejména hladiny provozních 

kapalin, promazanost pohyblivých součástí, stav pracovních nástrojů, funkčnost 

výstražných signalizací a neporušenost zvedacích prostředků. Po skončení pracovní 

doby musí být stroje odstaveny na místech k tomu určených a zajištěny proti 

samovolnému pohybu. Dále musejí být vybaveny úkapovou vanou v místech možného 

úniku provozních kapalin, aby nedocházelo ke kontaminaci zeminy ropnými látkami. 

 

5.4.2 Kontrola mezioperační 

 

Bod 6:  Kontrola klimatických podmínek 

  

 U klimatických podmínek mistr kontroluje především teplotu. Měří ji 3x denně, 

přičemž večerní hodnotu započítá do průměru dvakrát. Hodnoty zapíše do stavebního 

deníku. Technologický předpis uvádí, za jakých klimatických podmínek lze vrtané 

piloty provádět. Vrtané piloty budou probíhat za příznivých klimatických podmínek od 

+5 °C do 30 °C. Vrtané piloty se nesmějí provádět do zmrzlé zeminy. Teplota čerstvého 

betonu nesmí klesnout pod + 5 °C. V opačném případě bude zapotřebí upravit recepturu 

betonu tak, aby jej bylo možné použít při nižších teplotách. Například předehříváním 
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záměsové vody, použitím cementu s rychlejším nárůstem pevností a tím tedy tvorby 

většího hydratačního tepla. Vrtané piloty nelze provádět v případě dlouhotrvajících 

dešťů, kdy dochází k zabořování stavebních strojů. V případě snížené viditelnosti, kdy 

dohlednost vlivem silné mlhy klesne pod 10 m, je také zapotřebí práce přerušit. 

 

Bod 7:  Kontrola vytyčení pilot 

 Před samotnými vrtnými prácemi je zapotřebí zkontrolovat správnou polohu 

budoucích pilot. Kontrolu provádí stavbyvedoucí či geodet za pomoci teodolitu či 

totální stanice. Kontrolují správnou polohu os pilot, kde přípustná odchylka od projektu 

je 20 mm. Kontrola se provádí pro každou pilotu zvlášť. Středy pilot jsou označeny 

zatlučenou betonářskou výztuží s viditelně označeným koncem (barevná fábora či 

barevným sprejem). Stavbyvedoucí ještě pro kontrolu přeměří jednotlivé vzdálenosti 

pilot od sebe dle pilotového pole pásmem. Následně provede zápis do stavebního 

deníku. 

 

Bod 8:  Kontrola provádění vrtů 

 Kontrolu zajišťuje stavbyvedoucí, který dohlíží na velikost průměru, hloubku a 

svislost. Dále kontroluje hladinu podzemní vody a její případné čerpání. Svislost se 

kontroluje průběžně, nejméně však po odvrtání 1 m vrtu vodováhou přikládanou na 

rotor motoru vrtné soupravy ve dvou na sobě navzájem kolmých směrech (pakliže 

kontrolou svislosti není pilotovací souprava vybavena). Mezní odchylka osy vrtu od 

svislice je 2 % z délky vrtu. Odchylka  osy vrtu smí být od projektové dokumentace 

nejvýše 0,05xd, případně 5 % nejkratšího vrtu, maximálně však 100 mm. Od tohoto 

okamžiku se zavádí "rodný list piloty". 

 

Bod 9:  Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

 Mistr v průběhu provádění vrtaných CFA pilot kontroluje shodnost vrstev s 

inženýrsko-geologickým průzkumem. Především jejich složení, mocnost, třída 

těžitelnosti a hladina podzemní vody. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. V 

případě zjištění odlišností od projektové dokumentace, se přizve statik/geolog ke 

stanovení dalšího postupu či nápravných opatření. O průběhu se sepíše zápis do 

stavebního deníku. 
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Bod 10: Kontrola kvality betonu 

 Kontrolovaným parametrem je stupeň konzistence betonu, který se stanovuje 

zkouškami podle ČSN 12350-1. Jedná se o zkoušku sednutím kužele dle ČSN EN 

12350-2, zkoušku VeBe dle ČSN EN 12350- 3,zkoušku stupně zhutnitelnosti dle ČSN 

EN 12350-4 či zkoušku rozlitím ČSN EN 12350-5. Nejběžněji používaná je zkouška 

první a poslední. Princip zkoušky sočívá v odběru vzorku v množství přibližně 1,5 x 

větším než bude skutečně pro zkoušku zapotřebí. O odběru vzorku a vyhodnocení 

zkoušky bude proveden zápis, který bude obsahovat: identifikační údaje vzorku, popis 

místa odběru, datum a čas odběru, druh vzorku, prohlášení odpovědného pracovníka o 

souladu průběhu zkoušky s výše uvedenou normou. 

 Zkouška sednutím kužele se provádí naplněním dutého komolého kužele o výšce 

300±2 mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 100±2 mm odebranou 

betonovou směsí. Plnění probíhá ve třech vrstvách. Každá vrstva se zhutní tyčí 25 

vpichy, které mírně zasahují do předešlé vrstvy. Množství betonu musí dosahovat k 

hornímu okraji kužele, následně se odformuje svislým zvednutím. Celá zkouška od 

počátku plnění až po zvednutí formy probíhá plynule po dobu 150 s. Měření výšky 

sednutí h se s přesností na 10 mm měří okamžitě po zvednutí formy. Dojde-li ke 

zborcení tělesa, musí se odebrat nový vzorek a zkouška se provede znovu. Nevyjde-li 

ani tentokrát, je beton nedostatečně plastický a nevhodný pro tuto zkoušku. Tolerance 

pro určení hodnot konzistence sednutím jsou v závislosti určené hodnoty h stanoveny 

na: 

Hodnota sednutí kužele h  [mm] ≤40 50 až 90 ≥100 

Tolerance [mm] ±10 ±20 ±30 

 

 

Obrázek 17: Zkouška sednutí kužele 
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Klasifikace podle sednutí kužele: 

Stupeň Popis Sednutí h [mm] 

S1 konzistence tuhá 10 - 40 

S2 konzistence plastická 50 - 90 

S3 konzistence měkká 100 - 150 

S4 konzistence velmi měkká 160 - 210 

S5 konzistence tekutá ≥ 220 

 

 Zkouška rozlitím se provádí na střásacím stolku o pohyblivé horní desce 

rozměrů 700±2 mm x 700±2 mm. Na navlhčenou desku se postaví navlhčený komolý 

kužel o výšce 200±2 mm s dolní základnou 200±2 mm a horní základnou 130±2 mm, 

který se plní ve dvou vrstvách. Každá vrstva se hutní dusadlem s 10 vpichy. Po 30 

sekundách od urovnání povrchu se nádoba svisle zvedne. Střásací stolek se uvolní pro 

15volných pádů horní desky na desku spodní. Tím dojde k postupnému rozlití betonové 

směsi. Pravítkem se změří největší rozměry rozlití ve dvou směrech a hodnoty se 

zprůměrují. Tolerance rozlití obou zkoušek je ±30 mm. 

 

 

Obrázek 18: Zkouška rozlitím 

 

Klasifikace podle rozlití: 

Stupeň Popis Rozlití d [mm] 

F1 konzistence tuhá ≤ 340 

F2 konzistence plastická 350 - 410 

F3 konzistence měkká 420 - 480 

F4 konzistence velmi měkká 490 - 550 
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F5 konzistence tekutá 560 - 620 

F6 konzistence velmi tekutá ≥ 630 

 

Bod 11: Kontrola betonáže pilot 

 Betonáž probíhá soutyčím vrtného nástroje souběžně s postupným vytahováním 

šroubovicového vrtáku. Pilota musí být vyvrtána, vybetonována a osazena armokošem 

vždy celá v jednom běhu. Mistr kontroluje optimální klimatické podmínky +5 °C - +25 

°C. Teplota čerstvého betonu před uložením musí mít +10 °C. V průběhu betonáže se 

kontroluje její plynulost, množství spotřebovaného čerstvého betonu, vyvozený tlak 

plnění. Dále se kontroluje výška hlavy piloty a její znečištění. 

 

Bod 12: Kontrola armokošů - před osazením 

 Stavbyvedoucí před osazením kontroluje správné přiřazení armokoše k danému 

vrtu - jeho průměr a délku. Kontroluje nepoškozenost, čistotu a osazení distančních 

prvků. Poloha distančních prvků se měří svinovacím metrem. Jejich nejmenší počet pro 

příčný profil armokoše je 3 ks, jejich největší vzdálenost v podélném směru je 3,0 m. 

Musí být zajištěna dostatečná tolerance mezi vložkami a vnitřní stěnou vrtu, aby bylo 

možné armokoš do vrtu vůbec osadit. Dále kontroluje zajištění minimálního krytí, v 

tomto případě alespoň 100 mm. 

 

Bod 13: Kontrola armokošů - osazování 

 Mistr kontroluje svislost usazování armokoše do vybetonovaného vrtu. Před 

tímto úkonem však začištění dna vrtu. Odchylky v rozmístění nosných prutů výztuže 

jsou ve vodorovném směru ±50 mm. Výšková odchylka v umístění armokoše smí být 

±50 mm. Jelikož je výztuž do vrtu vkládána po vybetonování, klade se důraz na vložení 

celé délky armokoše. To bude zajištěno jeho vkládáním do vybetonovaného vrtu ihned 

po dokončení betonáže (než začne beton tuhnout). 

 

Bod 14: Kontrola ošetřování betonu 

 Povrch čerstvě vybetonované piloty se musí ošetřovat. Jedná se o vlhčení v době 

nárůstu hydratačního tepla a za teplého počasí. Při nízkých teplotách, pod +5 °C, je 

zapotřebí beton zateplit či vyhřívat. Při vyhřívání však nesmí docházet k vysušování 

jeho povrchu. 
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Bod 15: Kontrola úpravy hlav pilot 

 Mistr provede kontrolu hlav pilot na čistotu a nepoškozenost. V případě 

poškození či znečištění zeminou se část piloty odbourá a dobetonuje čerstvým betonem. 

 

5.4.3 Výstupní kontrola 

 

Bod 16: Kontrola provedení pilot 

 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují celkový stav 

provedení pilot, jejich polohové a výškové osazení. Pro tohle měření poslouží 

geodetické přístroje. Osa piloty ve vodorovné rovině musí splňovat odchylku do ±12 

mm a do ±25 mm ve výškové úrovni od projektové dokumentace. V případě vyčnívající 

kotevní výztuže nad hlavu pilot je nutné splnit odchylku +100 mm a -50 mm od 

projektované kotevní délky výztuže. Ve vodorovné rovině je odchylka nosných prutů od 

projektované roviny dovolena do 50 mm. 

 

Bod 17: Kontrola pevnosti betonu pilot 

 Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a technického dozoru investora se 

provedou zatěžovací zkoušky. Jedná se o statickou zatěžovací zkoušku a dynamickou 

zatěžovací zkoušku. V prvním případě se na pilotu hydraulickými lisy vyvozuje 

zatěžovací tlak a měří se sedání piloty. Maximální přípustné sedání je 10 mm. Druhá 

zkouška spočívá v měření kmitů v hlavě piloty, které jsou vyvolány úderem břemene. 

Kvalita piloty se vyhodnotí podle naměřená amplitudy a frekvence. 
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6.1  Obecné informace o lokalitě výstavby 
 

 Nově budovaný objekt Polyfunkčního domu se nachází na ulici Olomoucká v 

Brně - Černovicích. Ve výřezech map vyznačeno červeně s nápisem Polyfunkční dům. 

Přístup na staveniště je z východního směru přes komunikaci benzínky OMV Česká 

republika, s.r.o., která nese věcné břemeno chůze a jízdy. V případě potřeby je možné 

ke staveništi přijet ze severozápadního směru - v případě běžné dopravy jízdou vpřed, v 

případě  nadrozměrné dopravy couváním.  

 

6.2  Širší dopravní vztahy 

 

 V situaci B.6 Situace - Širší dopravní vztahy je zachycena dopravní trasa 

hlavních materiálních a mechnizačních zdrojů potřebných pro výstavbu. 

 

6.2.1 Trasa na skládku zeminy a stavební suti (http://www.dufonev.cz) 

 - skládka Dufonev R.C., a.s., Brno - Černovic 

 - délka trasy: 4,1 km 

 - orientační doba jízdy: 10 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 19: Trasa na skládku zeminy a stavební suti 

 

 

 

 

http://www.dufonev.cz/
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6.2.2 Trasa z místa pronájmu vrtné soupravy (https://www.kellergrundbau.cz) 

 - Keller, s.r.o., Vídeňská 120, 619 00 Brno 

 - délka trasy: 11,4 km 

 - orientační doba jízdy: 13 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 20: Trasa z místa pronájmu vrtné soupravy 

 

 

6.2.3 Trasa z betonárny (http://www.transportbeton.cz) 

 - Českomoravský beton, a.s., Vinohradská 1188, 618 Brno  

 - délka trasy: 3,9 km 

 - orientační doba jízdy: 5 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 21: Trasa z betonárny 

https://www.kellergrundbau.cz/
http://www.transportbeton.cz/
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6.2.4 Trasa z prefabrikované výroby betonových dílců (http://www.prefa.cz) 

 - Prefa Brno, a.s., Blanenská 1190, 664 34 Kuřim  

 - délka trasy: 18,9 km 

 - orientační doba jízdy: 16 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 22: Trasa z prefabrikované výroby betonových dílců 

 

 

6.2.5 Trasa z velkoobchodu betonářské výztuže (http://www.ferona.cz) 

 - Ferona, a.s., Vídeňská 89, 639 00 Brno 

 - délka trasy: 6,5 km 

 - orientační doba jízdy: 9 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 23: Trasa z velkoobchodu betonářské výztuže 

http://www.prefa.cz/
http://www.ferona.cz/
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6.2.6 Trasa z místa pronájmu autojeřábu (http://autojeraby-pytela.cz) 

 - Autojeřáby PYTELA, Olomoucká 178, Brno 

 - délka trasy: 2,1 km 

 - orientační doba jízdy: 4 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 24: Trasa z místa pronájmu autojeřábu 

 

 

6.2.7 Trasa ze stavebnin (http://www.stavomarket.cz/) 

 - Stavospol, s.r.o., Olomoucká 27, 618 00 Brno 

 - délka trasy: 330 m 

 - orientační doba jízdy: 1 min. 

 - trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich celkových hmotností 

 
Obrázek 25: Trasa ze stavebnin 

http://autojeraby-pytela.cz/
http://www.stavomarket.cz/
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6.3  Trasa nadrozměrné přepravy 

  

 Předmětem řešení je přeprava vrtné soupravy Soilmec SR-40 z místa pronájmu 

na místo plánované výstavby. Vrtná souprava bude přepravena na nízkoložném 

návěsovém podvalníku GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 s tahačem Iveco AS 440S56 

TZ/P - HM, 6x4. 

 Výchozím bodem je areál společnost Keller s.r.o., sídlící na Vídeňské ulici 120 v 

Brně. Dopravní trasa začíná výjezdem z areálu na silnici III. třídy s následným 

nájezdem na silnici I. třídy 52, kde se na křížení se silnicí I. třídy 152 prostřednictvím 

viaduktu nasměrujeme do centra Brna. Po 4 km jízdy po silnici I. třídy 52 odbočíme 

mírně vpravo a pokračujeme 1,5 km rovně po dálnici D1. Dálničním viaduktem 

sjedeme na silnici I. třídy 41 (ul. Kaštanová přecházející v Hněvkovského) následně 

odbočíme vpravo na silnici II. třídy (ul. Černovická), po které jedeme 3,3 km. Na konci 

úseku odbočíme vlevo na dálnici vedoucí do centra Brna. Ta po ujetí cca 1 km přechází 

v silnici I. třídy (ul. Olomoucká). Po ujetí 180 m se po pravé straně bude nacházet vjezd 

na staveniště přes komunikaci OMV Česká republika, s.r.o. 

 

6.4  Body zájmů nadrozměrné přepravy 

 

Na naplánované trase se z hlediska průjezdnosti celé jízdní soupravy nachází několik 

kritických úseků (A-U). Jedná se o body zájmů, u kterých je zapotřebí vyšetřit únosnost 

mostů, poloměry jednotlivých směrových oblouků zatáček a křižovatek a průjezdnost 

pod mosty. Proto je zapotřebí znát geometrii naložené jízdní soupravy, její poloměr 

otáčení a celkovou hmotnost. 

 

Celkovou délku jízdní soupravy dostaneme sečtením rozměru délky kabiny a délky 

rozvoru kol tahače s roztaženým podvalníkem, tzn.: 1,440 + 3,200 + 16,580 = 21,220 

m. Maximální šířka jízdní soupravy je dána šířkou přepravované vrtné soupravy, tedy: 

2,900 m. Celková výška jízdní soupravy je dána maximální výškou podvalníku a 

maximální výškou složené vrtné soupravy, tzn.: 0,925 + 3,250 = 4,175 m. 

 Celkovou hmotnost jízdní soupravy spočteme sečtením hmotnosti tahače, 

podvalníku a přepravované vrtné soupravy, tedy: 8,96 + 13,50 + 41,00 = 63,46 t. 

 Vnější poloměr otáčení této jízdní soupravy je s rezervou 18 m. 
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 Maximální možné zatěžovací podmínky na podvalník a maximální hmotnostní 

podmínky na tahač jsou splněny, jelikož nosnost podvalníku je 46,5 t. 

  

 Pro nedostatek informací ohledně poloměrů směrových oblouků, byly tyto 

informace odměřeny, dopočteny a dokresleny dle příslušných měřítek použitých map. 

Informace o nosnostech mostů jsem získal z veřejně přístupných metadatových map z 

Geoportálu - Portál veřejné správy (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map). Z uvedené 

nabídky popisů objektů (mostů) jsem zejména využil délky a šířky přemostění a jejich 

únosnosti. Tyto se skládají ze tří hodnot: normální zatížení, výhradní zatížení a 

výjimečné zatížení. Normální zatížení zahrnuje nosnost při běžném silničním provozu 

oběma směry. Výhradní zatížení představuje zatížení mostu za běžného provozu s 

informováním příslušných dopravních orgánů. Vyjímečné zatížení je zatížení pouze 

jedním břemenem při současném zastavení ostatního silničního provozu a za asistence 

dopravních orgánů. 

 

 

Obrázek 26: Schéma kritických úseků A-U 

 

 

 

 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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6.4.1 Kritický úsek A  

 

- výjezd na silnici III. třídy  

- potřebný poloměr:  18,0 m 

- skutečný poloměr:  18,0 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

6.4.2 Kritický úsek B 

 

- nájezd na most 

- potřebný poloměr:  18,0 m 

- skutečný poloměr:  20,0 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.3 Kritický úsek C  

 

- most 152-048A  

- normální zatížení:  32 t 

- výhradní zatížení:  80 t 

- výjimečné zatížení:  196 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

Obrázek 27: Kritický úsek A 

Obrázek 28: Kritický úsek B 

Obrázek 29: Kritický úsek C 
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6.4.4 Kritický úsek D  

 

- sjezd z mostu  

- potřebný poloměr:  18,0 m 

- skutečný poloměr:  21,0 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.5 Kritický úsek E  

 

- podjezd 52-021 2  

- podjezdná výška:  5,2 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.6 Kritický úsek F  

 

- most 52-019 3  

- normální zatížení:  50 t 

- výhradní zatížení:  130 t 

- výjimečné zatížení:  420 t  

 

 VYHOVUJE 

 

 

Obrázek 30: Kritický úsek D 

Obrázek 31: Kritický úsek E 

Obrázek 32: Kritický úsek F 
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6.4.7 Kritický úsek G  

 

- most 52-011 3  

- normální zatížení:  50 t 

- výhradní zatížení:  128 t 

- výjimečné zatížení:  420 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

6.4.8 Kritický úsek H  

 

- most D1 - 232 3  

- normální zatížení:  50 t 

- výhradní zatížení:  130 t 

- výjimečné zatížení:  300 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

6.4.9 Kritický úsek I  

 

- most D1-233 1  

- normální zatížení:  32 t 

- výhradní zatížení:  80 t 

- výjimečné zatížení:  137 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

Obrázek 35: Kritický úsek I 

Obrázek 33: Kritický úsek G 

Obrázek 34: Kritický úsek H 
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6.4.10 Kritický úsek J  

 

- most D1-234 1  

- normální zatížení:  34 t 

- výhradní zatížení:  80 t 

- výjimečné zatížení:  160 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

6.4.11 Kritický úsek K  

 

- most D1-235 1  

- normální zatížení:  32 t 

- výhradní zatížení:  107 t 

- výjimečné zatížení:  179 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

6.4.12 Kritický úsek L  

 

- podjezd D2-001 1  

- podjezdná výška:  5,53 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

Obrázek 36: Kritický úsek J 

Obrázek 37: Kritický úsek K 

Obrázek 38: Kritický úsek L 
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6.4.13 Kritický úsek M  

 

- podjezd 41-005  

- podjezdná výška:  4,20 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

6.4.14 Kritický úsek N  

 

- most 374-050 2  

- normální zatížení:  35 t 

- výhradní zatížení:  101 t 

- výjimečné zatížení:  322 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.15 Kritický úsek O  

 

- podjezd 374-049 2  

- podjezdná výška:  4,95 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

Obrázek 39: Kritický úsek M 

Obrázek 40: Kritický úsek N 

Obrázek 41: Kritický úsek O 
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6.4.16 Kritický úsek P  

 

- most 374-048B 2  

- normální zatížení:  25 t 

- výhradní zatížení:  65 t 

- výjimečné zatížení:  142 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.17 Kritický úsek Q  

 

- most 42-011 2  

- normální zatížení:  16 t 

- výhradní zatížení:  65 t 

- výjimečné zatížení:  80 t 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.18 Kritický úsek R  

 

- sjezd z mostu  

- potřebný poloměr:  18,0 m 

- skutečný poloměr:  20,0 m 

  

 VYHOVUJE 

Obrázek 42: Kritický úsek P 

Obrázek 43: Kritický úsek Q 
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6.4.19 Kritický úsek S  

 

- podjezd 42-011B 1  

- podjezdná výška:  6,25 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

6.4.20 Kritický úsek T  

 

- podjezd 42-011C 1  

- podjezdná výška:  5,66 m 

- výška soupravy:  4,175 m 

  

 VYHOVUJE 

 

 

 

 

6.4.21 Kritický úsek U  

 

- příjezd ke staveništi  

- potřebný poloměr:  18,0 m 

- skutečný poloměr:  27,0 m 

    21,0 m 

 VYHOVUJE 

Obrázek 44: Kritický úsek R 

Obrázek 45: Kritický úsek S 

Obrázek 46: Kritický úsek T 

Obrázek 47: Kritický úsek U 
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6.5  Legislativní předpisy nadrozměrné dopravy 

 

 Pojem a náležitosti nadrozměrné dopravy jsou definovány v zákoně č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích. Konkrétně v § 25 Zvláštní užívání. Dále je zde 

definováno pod jaký příslušný silniční správní úřad nadrozměrná doprava spadá. 

Nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na 

nápravy jsou stanoveny v § 37 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

která nabyla účinnosti od 1.1.2015. Dále jsou v téže vyhlášce stanoveny limity 

nejvyšších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav a to  v § 39. Mimo to jsou v 

příloze č. 12 vymezeny technické požadavky na konstrukci a stav výbavy, kde je 

pojednání i o zvláštních výstražných světelných zařízeních, která mají být přítomna na 

vozidlech nadrozměrné dopravy během jejich přepravy po pozemních komunikacích. 

Žádostí a jejich povinnými náležitostmi se zabývá vyhláška č. 104/1998 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích. Tyto legislativní předpisy doplňuje zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je v položce 35 stanovena výše poplatku za 

vnitrostátní dopravu užívanou jiným než obvyklým způsobem. 

 

 Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů je zvláštním užíváním 

dálnic, silnic a místních komunikací. Pro zvolenou trasu nepřesahující územní obvod 

jednoho kraje, je dotčeným správním orgánem krajský úřad. Nejvyšší povolené 

hmotnosti a rozměry jízdních souprav jsou k porovnání s řešenou jízdní soupravou 

uvedeny v tabulce: 

 

Nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry 

stanovené vyhláškou č. 341/2012 Sb. 

Hmotnosti a rozměry uvažované jízdní 

soupravy 

Hmotnost 48,00 t Hmotnost 63,46  t 

Šířka 2,550 m Šířka 2,900 m 

Výška 4,00 + 2 % výšky Výška 4,175 

Délka 16,500 m Délka 21,220 m 
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 Z důvodu překročení přípustných hodnot musí být na vozidle umístěna zvláštní 

výstražná zařízení oranžové barvy a to tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné 

z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto 

světelného zdroje. Ze stejných důvodů je třeba podat v dostatečném předstihu žádost o 

povolení nadrozměrné přepravy na krajský úřad. Žádost o povolení zvláštního užívání 

podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 

 časového rozvrhu přepravy, 

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 

 huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 

 nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 

  

 Výše správního poplatku pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic 

nebo místních komunikací se odvíjí od toho, zda se jedná o vnitrostátní dopravu nebo 

mezinárodní dopravu a zda jsou překročeny pouze nejvyšší přípustné rozměry či i 

nevyšší povolená hmotnost a to do 60 t nebo nad 60 t. Řešená souprava spadá do 

zvýrazněné kategorie: 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry  Kč  1200 

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně   Kč  2500 

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav 

       s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 

       3 měsíce od právní moci povolení)    Kč  6000 

 

 

6.6  Dopravní vztahy v blízkosti staveniště 

 

 Pro vjezd nadrozměrné přepravy na staveniště poslouží východní vjezd, který 

bude využíván zejména pro zemní práce a provádění vrtaných pilot. Tím, že 

nadrozměrná jízdní souprava složená z tahače, podvalníku a vrtné soupravy dojede ke 
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staveništi je dokázáno, že na staveniště dojedou i jiné dopravními prostředky používané 

v průběhu výstavby. 

 Z důvodu výstavby na ulici Olomoucké bude zapotřebí blízké okolí upravit 

dopravním značením. Jedná se o tyto úpravy: 

1) B20a  Nejvyšší dovolená rychlost 5 km/h - po staveništi 

2) IP22  Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby 

3) B1   Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulí E13 Mimo vozidel  

  stavby 

4) P6   Dej přednost v jízdě! - při výjezdu ze staveniště 

5) B29  Zákaz stání - před severní hranicí oplocení pozemku 

 

 Dopravním značením se zabývá vyhláška č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu 

na pozemních komunikacích. Z důvodu omezení dopravy je vyžadováno kladné 

stanovisko Policie České Republiky. 

 Situace blízkých dopravních vztahů je zachycena v příloze B.7 Situace - Bližší 

dopravní vztahy. 
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7.1  Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F 
 

 

 Rypadlo-nakladač poslouží při provádění přípravných povrchových prací 

(odstraňování živičného krytu a odstraňování kořenů zeleně), dále pak bude využito na 

zemní práce (zarovnání povrchu na srovnávací rovinu, výkopové práce jam a rýh, 

nakládání na nákladní automobil) a manipulaci s různými materiály. 

 Plánované nasazení: 20.3.2017 - 12.5.2017 a 20.11 - 22.12.2017 

 

 

Obrázek 48: Caterpillar 432 F; pracovní dosahy a rozměry stroje 
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Technické parametry:  Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,49 m
3
 

Výkon motoru 74,5 kW Max hloubka dosahu 5,6 m 

Objem lopaty nakladače 1,03 m
3
 Provozní hmotnost 8,9 - 10,7 t 

 

 

Obrázek 49: Caterpillar 432 F; tabulka pracovních dosahů a rozměrů stroje 
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Výpočet provozní výkonnosti a pracovního cyklu rypadlo-nakladače Caterpillar 432 F: 

 
Vstupní okrajové podmínky 

Množství těženého materiálu 430 m
3
 

Objemová hmotnost těženého materiálu 1850 kg/m
3
 

Objem lopaty rypadla 0,49 m
3
 

Doba teoretického pracovního cyklu 18 s 

Prodloužení jednoho cyklu +5 s (+3 s - lepivost, +2 s - jiné zpoždění) 

Typ zeminy středně rozpojitelná 

Kvalifikace obsluhy dobrá 

Úhel otáčení  180° 

Opotřebení pracovního nástroje Průměrné 

Časové využití rypadla 50 min/h 

 

 
Teoretická výkonnost: 

       
 

 
      

    

      
              

 

Opravné koeficienty: 

 k1 = 0,96 koeficient plnění lopaty v závislosti na těžené hornině (středně 

rozpojitelná) 

 k2 =1,0   koeficient kvalifikace obsluhy (dobrá) 

 k3 = 0,9  koeficient úhlu otáčení (180°) 

 k4 = 0,9  koeficient opotřebení pracovního nástroje (průměrné opotřebení) 

 k5 = 1,0  koeficient poměru objemu korby NA k objemu lopaty rypadla   

   (10/0,49=20,4) 

 k6 = 0,83 koeficient časového využití rypadla (50 min/h   50/60 =0,83) 

 

Provozní výkonnost: 

                                                                  

 

Doba pracovního cyklu rypadla: 

 Když za jednu hodinu odtěží 49,5 m
3
 materiálu, tak nabrání jedné jeho lopaty o objemu 

0,49 m
3
 zabere čas cca: 
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7.2  Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C2 

 
 Tento smykem řízený nakladač se bude starat o odstraňování vzniklých výkopků 

zeminy z činnosti vrtné soupravy. Dále pak o veškeré drobné úpravy - zarovnání, 

nakládání a přemísťování různých druhů materiálů a o čistotu. 

 Plánované nasazení: 27.3.2017 - 22.12.2017 

 
Obrázek 50: Smykem řízený nakl. Caterpillar 262 C2; pracovní dosahy a rozměry stroje 

 
Objem lopaty 0,4 m

3 
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7.3  Nákladní automobil Tatra T 158 
 

 Nákladní automobily budou sloužit pro odvoz vytěžené zeminy ze staveniště a 

pro dovoz betonového recyklátu (frakce 32-120) ke zpevnění prostoru staveniště a pro 

dovoz kamenné drtě při provádění zpevněných ploch. 

 Plánované nasazení: 6. - 21.4.2017; 11. - 12.5.2017; 27.11.2017 - 22.12.2017 

 

 

Obrázek 51: Nákladní automobil TATRA T158; technické údaje 

 
Objem korby 10 m

3 
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Výpočet potřeby nákladních automobilů Tatra T158: 

 
Vstupní okrajové podmínky 

Množství těženého materiálu 430 m
3
 

Objemová hmotnost těženého materiálu 1850 kg/m
3
 

Nakypření 15 - 20% 

Vzdálenost skládky d 4,1 km 

Průměrná rychlost naloženého NA v1 40 km/h 

Průměrná rychlost prázdného NA v2 60 km/h 

Objem korby NA V 16 m
3 

Užitné zatížení NA 31600 kg 

Objem lopaty rypadla Vr 0,49 m
3 

Výkonnost lopatového rypadla Qp 49,5 m
3
/h 

Doba pracovního cyklu rypadla Tp 35,64 s 

 
Podmínka naložené korby NA: 

                                              

                      

 

Doba naložení NA rypadlem: 

         
 

  
      

  

    
                         

 

  
    

  

    
             

 

Doba trvání cesty na skládku: 

         
 

  
      

   

  
       

 

Manipulace na skládce: 

         

 

Doba trvání cesty ze skládky: 

         
 

  
      

   

  
       

 

Celková doba jednoho cyklu odvozu: 

                                       

 

Výkonnost NA: 

          
 

 
      

  

    
              

 

Potřebný počet NA: 
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7.4  Vrtná souprava Soilmec SR40 
 

 O piloty průměrů 900 mm (s max. délkou 7m) se postará vrtná souprava 

vybavená spirálovým vrtákem s dutým soutyčím jeho osy. 

 Plánované nasazení:  12.4.2017 - 19.4.2017 

 

Obrázek 52: Vrtná souprava Soilmec SR40; technická data 
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Obrázek 53: Vrtná souprava Soilmec SR40; hmotnost a přepravní rozměry 
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7.5  Pojízdné čerpadlo čerstvého betonu Mecbo P4.40 Tracked 
 

 Toto pojízdné čerpadlo na pásovém podvozku dopraví čerstvý beton do pilot 

přes duté soutyčí spirálového vrtáku vrtné soupravy. 

 Plánované nasazení: 12.4.2017 - 19.4.2017 

 

 

Obrázek 54: Pojízdné čerpadlo čerstvého betonu na pásovém podvozku; technická data 
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7.6  Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C 
 

 Primární i sekundární doprava čerstvého betonu a podlahových směsí bude 

zajištěna tímto autodomíchávačem o jmenovitém objemu nástavby 8 m
3
. 

 Plánované nasazení: 12.4. - 19.4.2017; 24.4.2017; 3.5.2017; 4.7. - 10.7.2017;  

    14.9.2017 - 10.10.2017 

 

 

Obrázek 55: Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 C; technická data 
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7.7  Čerpadlo čerstvého betonu Putzmeister P718 
 

 Sekundární doprava čerstvého betonu a podlahových směsí bude zajištěna tímto 

čerpadlem.  

 Plánované nasazení: 4.7.2017 - 10.7.2017; 14.9.2017 - 10.10.2017 

 

 

 

Obrázek 56: Čerpadlo čerstvého betonu a podlahových směsí Putzmeister P718, 

technická data 
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7.8  Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 
 

 Pro zajištění dopravy vrtné soupravy na pásovém podvozku. Tahač pojede s 

návěsovým podvalníkem GOLDHOFER STZ-L 4-45/80. Tady je potřeba dohlédnout na 

splnění přepravních rozměrů, geometrií a maximálních možných zatížení na nápravy 

tahače i podvalníku dle rozměrů a hmotnosti pilotovací soupravy. 

 Plánované nasazení: 12.4.2017 a 19.4.2017 

 

Obrázek 57: Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4; technická data 
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7.9  Nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 
 

 Pro přepravu pilotovací soupravy poslouží tento čtyřnápravový teleskopický 

nízkoložný návěsný podvalník. Ložná plocha po prodloužení čítá délku 13,800 m. 

Celková délka s labutím krkem je max. 16,580 m. Přepravní rozměr pilotovací soupravy 

je 13,050 m. Zatížení na nápravy vyhoví také. Výška přepravované pilotovací soupravy 

na podvalníku v nejvyšším bodě je 0.925 + 3.250 = 4.175 mm což vyhovuje 

průjezdným výškám mostů. 

 Plánované nasazení: 12.4.2017 a 19.4.2017 

 

 

Obrázek 58: Nízkoložný podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80; technická data 
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Obrázek 59: Nízkoložný podvalník GOLDHOFER STZ-L 4-45/80; technický nákres 
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7.10 Tahač Iveco AT 440S42 T/P 
 

 Tento tahač společně s návěsným podvalníkem Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat 

zajistí primární dopravu betonových prefabrikovaných dílců (skeletová konstrukce). 

 Plánované nasazení: 9.5.2017 - 15.6.2017 

 

Obrázek 60: Tahač Iveco AT 440S42 T/P; technická data 
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7.11 Návěs Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat 
 

 Slouží pro přepravu betonových prefabrikovaných dílců. 

 Plánované nasazení: 9.5.2017 - 15.6.2017 

 

 

Obrázek 61: Návěs Kögel M-Multi SZP 13.6 S Flat 

 

Technické parametry 

Celková délka podvalníku 13 620 mm 

Šířka ložné plochy  2 480 mm 

Výška bočnic 580 mm 

Počet náprav 3 

Přípustné zatížení na nápravu 8 000 kg 

Zatížení náprav 3 x 8 000 kg 

Celkové přípustné zatížení ložné plochy 24 000 kg 

Pohotovostní hmotnost návěsu 4 900 kg 

Celková hmotnost návěsu 35 000 kg 
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7.12 Nákladní automobil MAN 35.400 s hydrau. rukou HIAB 477E -6 
 

 Vozidlo bude sloužit především k dopravě a složení vyzdívkových tvárnic, 

suchých pytlovaných směsí, naložení a vyložení staveništních buněk aj. Dále bude 

využito pro přepravu armovací výztuže a bednících dílců či řeziva. 

 Plánované nasazení: 25.4.2017 - 5.5.2017; 13.7.2017 - 17.8.2017 

 

 

Obrázek 62: Nákladní automobil MAN 35.400 s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 

 

Technické parametry 

Nosnost vozidla 12,0 t 

Ložná plocha 6200 x 2450 mm 

Výška odnímatelných bočnic 520 mm 

Max. nosnost hydraulické ruky 12,0 t 

Max. dosah hydraulické ruky 16,5 m 

Celková délka vozidla 10500 mm 
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7.13 Autojeřáb Liebherr  LTM 1050-3.1 
 

 Autojeřáb zabezpečí výstavbu skeletové prefabrikované konstrukce a vyzvednutí 

bednících dílců ztraceného bednění atik. 

 Plánované nasazení: 9.5.2017 - 20.6.2017 

 

 
Obrázek 63: Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 

 

Technické parametry 

Maximální nosnost 50 t / 3 m rádius 

Teleskopický výložník 11,4 - 38 m 

Pojezdový a jeřábový motor Turbo-Diesel, 270 kW 

Pohon 6 x 6 x 6 

Cestovní rychlost 80 km/h 

Hmotnost 36 t 

Protizávaží 12 t 
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Obrázek 64: Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1; zatěžovací diagram 
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Obrázek 65: Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1; schéma rozměrů 
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7.14 Montážní vysokozdvižná plošina Genie S-65 
 

 Montážní plošina poslouží pro montáž skeletové konstrukce (provádění svarů). 

 Plánované nasazení: 9.5.2017 - 15.6.2017 

 

 
Obrázek 66: Montážní vysokozdvižná plošina Genie S-65; technická data 
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7.15 Stavební výtah NOV 650 
 

 Stavební výtah bude využit pro přepravu osob a stavebního materiálu po 

provedené montáži skeletové konstrukce. 

 Plánované nasazení: 10.7.2017 - 12.10.2017 

 
Obrázek 67: Stavební výtah NOV 650; technický nákres a data 
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7.16 Silo suchých směsí 18 m
3
 

 

 Silo bude zejména využíváno pro omítání strojní omítačkou. 

 Plánované nasazení: 7.9.2017 - 5.10.2017 

 

 
Obrázek 68: Tabulka plnění sila v závislosti na druhu suché směsi 
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7.17 Směšovací čerpadlo pro sila suchých směsí m-tec SMP-P 
 

 Pneumatický dopravník a směšovací čerpadlo suchých směsí s vodou pro 

provádění omítek. 

 Plánované nasazení: 7.9.2017 - 5.10.2017 

 

 

 

Obrázek 69: Směšovací čerpadlo pro sila suchých směsí m-tec SMP-P; technická data 
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7.18 Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series 
 

 Motorová benzínová řetězová pila poslouží pro přípravu území před 

výkopovými pracemi (odstranění křovin a stromů) a pro úpravu řeziva bednění. 

 

 

Obrázek 70: Motorová pila 

Husqvarna 445 e-series 

 

 

 

7.19 Ruční okružní pila Bosch GKS 65 GCE Professional 
 

 Použití pro rychlou úpravu dřevěných prvků a prvků na bázi dřeva. 

     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

7.20 Úhlová bruska GWS 24-180 LVI Professional 
 

 Především pro zabrušování armovací výztuže a případnou délkovou úpravu. 

 

Zdvihový objem válce 45,7 cm
3 

Výstupní výkon 2,1 kW 

Maximální otáčky motoru při 

 zatížení 9000 ot./min 

Objem palivové nádrže 0,45 l 

Spotřeba paliva 481 g/kWh 

Objem olejové nádrže 0,26 l 

Kroutící moment, max. 

2,4 Nm/6300 

ot./min 

Ekvivalentní hladina vibrací 

 přední/zadní rukojeti 1,9/2,6 m/s
-2 

Hladina akustického výkonu 114 dB 

Hladina akustického tlaku u ucha  

obsluhy 103 dB 

Rozteč řetězu .325" 

Rychlost řetězu 23 m/s 

Doporučená délka vodící lišty 33 - 50 cm 

Hmotnost 5,1 kg 

Jmenovitý příkon 1800 W 

Napětí 230 V 

Volnoběžné otáčky 2300 - 5000 ot./min. 

Velikost pilového kotouče 190 x 30 mm 

Hloubka řezu (90°) 65 mm 

Hloubka řezu (45°) 48 mm 

Hladina akustického výkonu 99 dB 

Hodnota emise vibrací 3,0 m/s
2
 

Hmotnost 5,2 kg 

Jmenovitý příkon 2400 W 

Obrázek 71: Ruční okružní 

pila Bosch GKS 65 GCE 

Prof. 
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7.21 Vrtací kladivo GBH 5-40 DCE Professional 
 

 Kladivo určené pro sekání a příklepové vrtání do betonu. 

 

 

 

 

7.22 Vrtací kladivo GBH 2-28 DFV Professional 
 

 Pro vrtání do betonu pro zajištění polohy bednění. Funkce vrtání, příklepového 

vrtání i sekání. 

 

 

Obrázek 74: Vrtací kladivo 

GBH 2-28 DFV Prof. 

 

Napětí 230 V 

Volnoběžné otáčky 8500 ot./min. 

Průměr kotouče 180 mm 

Závit hřídele brusky M 14 

Hladina akustického výkonu 103 dB 

Hodnota emise vibrací 1,5 - 5,5 m/s
2 

Hmotnost 5,4 kg 

Jmenovitý příkon 1150 W 

Rázová energie, max. 8,8 J 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 1500 - 3050/min 

Jmenovité otáčky 170 - 340 ot./min. 

Hmotnost 6,8 kg 

Upínání nástrojů SDS-max 

Hodnota emise vibrací při sekání 7,5 m/s
2 

Hodnota emise vibrací při 

příklepovém vrtání 10,5 m/s
2
 

Max. průměr vrtání do betonu 12 - 40 mm 

Vrtání do betonu s prorážecími vrtáky 45 - 55 mm 

Vrtání do betonu s dutými vrtacími 

korunkami 40 - 90 mm 

Jmenovitý příkon 850 W 

Rázová energie, max. 3,2 J 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0 - 4000/min. 

Jmenovité otáčky 0 900 ot./min. 

Hmotnost 3,1 kg 

Upínání nástrojů SDS-plus 

Max. průměr vrtání do betonu 4 - 28 mm 

Vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami 68 mm 

Max. průměr vrtání, ocel 13 mm 

Max průměr vrtání. dřevo 30 mm 

Hodnota emise vibrací - sekání 11,0 m/s
2 

Hodnota emise vibrací - příklepové vrtání 11,0 m/s
2 

Obrázek 72: Úhlová bruska 

GWS 24-180 LVI Prof. 

Obrázek 73: Vrtací kladivo 

GBH 5-40 DCE Prof. 
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7.23 Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 
 

                                    

Obrázek 75: Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli DBC 16 

 

 

 

 

7.24 Vibrační lišta Lumag RB-A 
 

 Odolná a přesná vibrační lišta pro zhutňování různých druhů betonářských 

povrchů v různých konzistencích. 

 

                                 

Obrázek 76: Vibrační lišta Lumag RB-A 

 

 

 

7.25 Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Enar M6 AFP 
 

 Pro důkladné zhutňování čerstvého betonu zejména základových konstrukcí. 

 

 
Obrázek 77: Ponorný vibrátor Enar M6 AFP 

 

 

 

 

Jmenovitý příkon 720 W 

Napětí  230 V 

Proud 3,5 A 

Stříhání a ohýbání do průměru 16 mm 

Úhel ohýbání, max. 135° (170°) 

Hmotnost 15 kg 

Motor Čtyřtaktní jednoválec 

Výkon motoru 0,9 kW 

Objem motoru 31 cm
3
 

Startování Reverzní startér 

Záběr (dle šířky profilu) 2,44 m 

3,66 m 

4,47 m 

Úroveň hladiny hluku 108 dB 

Hmotnost 20 kg 

Délka 430 mm 

Napětí / frekvence 200 V / 42 Hz 

Hmotnost 15 kg 

Odběr proudu 16 A 

Průměr vibračních hlavic různé druhy 

Vibrace 12000 / min. 

Výkonnost 35 m
3
/hod. 
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7.26 Svářecí agregát Kühtreiber KITin 2040 MIG 
  

 Svařování stykovacích výztuží k ocelovým deskám skeletových 

prefabrikovaných prvků. 

 

 
Obrázek 78: Svářecí agregát 

Kühtreiber KITin 2040 MIG 

 

 

 

 

 

 

 

7.27 Vibrační deska obousměrná WACKER DPU 6055 
 

 Vibrační deska bude použita pro zhutňování recyklovaného betonu a štěrkového 

podsypu pro betonáž drátkobetonu. 

 Plánované nasazení: 11.5.2017 - 12.5.2017 a 21.6.2017 - 27.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napájení 230 V 

Jištění 16 A pomalé 

Rozsah svařovacího proudu 20 - 150 A (CO2) 

20 - 170 A (Ar + CO2) 

Síťový proud / příkon 60% 12 A / 5,3 kWA 

Počet regulačních stupňů plynule 

Rychlost podávání 1 - 11 m / min. 

Napětí naprázdno 22 - 31 V 

Krytí IP23S 

Rozměr 470x200x310 mm 

Hmotnost 13 kg 

Motor naftový 

Hmotnost 490 kg 

Pojezd obousměrný 

Výkon 9,6 kW 

Obrázek 79: Vibrační deska Wacker 

DPU 6055 
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7.28 Hladička betonu WACKER CT 36-5A 
 

 Hladička betonu bude použita pro zahlazení a dohutnění drátkobetonové desky. 

 Plánované nasazení: 4.7.2017 - 10.7.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.29 Paletový vozík BF-ARm 
 

 Paletový vozík bude použit pro rozvezení palet s tvarovkami vyzdívek, stěn, 

příček či ztraceného bednění. 

 Plánované nasazení: 16.6.2017 - 17.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnost 73 kg 

Počet lopatek 4 

Průměr 915 mm 

Výkon 4,3 kW 

Vidlice 1150 mm 

Nosnost 2,5 t 

Obrázek 80: Hladička betonu 

Wacker CT 36-5A 

Obrázek 81: Paletový vozík 

BF-ARm 
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8.1 Obecné informace o stavbě 

 

8.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 
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8.1.2 Obecná charakteristika stavby 

 

 Jedná se o budovu školícího centra stanice technické kontroly s 

administrativními prostorami v Brně na ulici Olomoucké. Stavba je realizována na 

pozemcích v katastrálním území Černovice s vyřešenými právními vztahy.  Budova 

bude zpřístupněna příjezdovou komunikaci z ulice Olomoucké a to ze dvou směrů - 

východní (přes čerpací stanici OMW) a severozápadní. Objekt bude opatřen 

zpevněnými plochami, parkovištěm a potřebnými inženýrskými sítěmi. 

 Nosnou konstrukci budovy tvoří montovaný tyčový železobetonový skelet o 

lichoběžníkovém půdorysném tvaru o maximálních rozměrech 31,50 x 14,30 m. Objekt 

je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi užitnými nadzemními podlažími s plochou 

střechou a terasou ve 4. NP. Poslední užitné podlaží tedy nezabírá plnou půdorysnou 

plochu objektu, protože ustupuje ploše terasy. 

  

 ,,Objekt budovy je založen na vrtaných pilotách Ø 900 mm. Počty a délky pilot 

jsou navrženy na základě zjištěných geologických poměrů na stavbě a zatěžovacích 

údajích horní stavby. Železobetonové prefabrikované sloupy skeletu jsou  osazeny na 

železobetonové kalichové patky. Patky jsou výztuží spřaženy s pilotami. Dále jsou 

navrženy prefabrikované základové prahy po obvodu objektu a pasy pod montážní, 

výtahovou a revizní šachtou. 

 Stavba je proti zemní vlhkosti plnoplošně odizolována hydroizolační fólií PVC 

tl.0,7mm. Vodorovná izolace je v ploše jednovrstvá. Pásy izolace budou svařeny horkým 

vzduchem. Ze spodní a horní strany bude hydroizolační fólie chráněna textílií 200g/m
2
. 

Izolace bude vytažena na vnější svislou zděnou stěnu do výšky min. 200mm od +/-0,000. 

 Objekt je navržen jako železobetonový skelet s příčnými průvlaky, v posledním 

stropě nad 4.NP je systém průvlaků otočen do podélného směru. 

Sloupy jsou navrženy obdélníkového průřezu 300x400mm a jsou kotveny do 

monolitických základových patek. Nosná konstrukce výtahové šachty je složená ze dvou 

železobetonových stěn. 

 Obvodové zdivo je provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 400mm se 

zateplením minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm. Vnitřní zdivo a příčky jsou z 

pórobetonových tvárnic YTONG tl. 100 a 150mm. 
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 Montážní a údržbová jáma bude provedena z bednících tvarovek BTB 40/25/24 

PD, dno tvoří litá betonová podlaha. Montážní jáma bude rozměru 1,2x8,0m, hloubky 

2,0m, s přístupem po ocelovém schodišti s pororoštovými stupni tl.30mm.  

 Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické. Součástí schodiště je  

zábradlí s madlem ve výšce 1,0m. Minimální podchodná výška 2,1m je dodržena.  

Výlez na střechu je zajištěn pomocí střešního výlezu se stahovacími schody WIPPRO 

AZR1 rozm. 900x1400mm. 

 Základní nosnou konstrukcí stropu jsou příčné průvlaky průřezu obráceného 

písmene T, případně písmene L.V podélném směru jsou na ozuby průvlaků ukládána 

ztužidla průřezu obráceného písmene L. Na podélné ozuby průvlaků a výtahových stěn 

jsou kladeny předpjaté dutinové panely Spiroll o výšce 200 mm a 320 mm (strop nad 

4.NP), resp. betonové desky v místě výtahové šachty a schodišťového prostoru. 

Překlady nad otvory v obvodovém plášti 1.NP jsou vynášeny vyztuženými U profily 

YTONG. Také v parapetech otvorů jsou použity U profily YTONG. Střešní průvlaky a 

ztužidla mají zabudované desky pro přivaření výztuže atiky střechy, která je navržena z 

bednících tvarovek BTB 40/24/24 PD. 

 Plochá střecha je odvodněna pomocí dvou vyhřívaných vpustí. Střešní krytinu 

tvoří hydroizolační folie DEKPLAN 77 a prané říční kamenivo. 

 Podlahy v 1.NP jsou řešeny jako drátkobetonová deska tl. 150mm, v dílnách s 

leštěným povrchem, v ostatních prostorech se strojně zahlazeným povrchem s 

následným položením keramické dlažby. Podlaha bude provedena v dilatačních 

plochách.Roznášecí vrstva bude kolem stěn oddilatována páskem  pěnového polystyrénu 

tl.10mm. V ostatních podlažích jsou jako nášlapná vrstva navrženy keramické dlažby a 

koberce. Jako vyrovnávací vrstva je použita litá cementová pěna PORIMENT s 

oddilatováním od svislých stěn.V podlahách 4.NP je navrženo podlahové vytápění - 

systémové desky. Nášlapnou vrstvu terasy budou tvořit dřevoplastové desky na 

podkladových hranolech. Zateplovací systém bude z fasádní probarvené omítky. Vnitřní 

zděné konstrukce budou opatřeny systémovou sádrovou omítkou YTONG. Vnitřní malby 

budou provedeny bílé barvy, vybrané provozy budou opatřeny otěruvzdornou malbou.  

V hygienických místnostech bude keramický obklad do stropu.  

Ocelové prvky a konstrukce jsou natřeny základním a vrchním nátěrem, případně budou 

ocelové konstrukce ošetřeny žárovým zinkováním. 
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V prostoru dílny v 1.NP je navržena zateplení z EPS tl. 100 mm se sklotextilní sítí, 

lepidlem a nátěrem.V hygienických místnostech je navržen sádrokartonový podhled do 

vlhkého prostředí. 

 Okna jsou dřevěná, systém RAND EXGLASS. Zasklení oken bude izolačním 

trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Vstupní prosklená stěna bude řešena fasádním 

systémem Schuco s izolačním trojsklem, koeficient Uw=1,0 W/m
2
K. Okna s požární 

odolností jsou navržena z profilů Aluprof MB78 EI. Vnitřní dveře jsou dřevěné do 

ocelových zárubní ostrohranných. Vstupní dveře jsou součástí proskleného fasádního 

systému. Vnitřní dveře s požární odolností jsou provedeny podle zásad požárně 

bezpečnostního řešení. Vrata do dílen jsou navržena sekční s otevíravými dveřmi 

a automatickým ovládáním. 

 Obvodové zdivo je zatepleno  minerální vatou s kolmými vlákny tl.100mm, 

soklová část a základové prahy polystyrenem v tl. 80mm. Podlaha v 1.NP bude tepelně 

izolována deskami z extrudovaného polystyrénu XPS 300kPa tl.80 mm (v dílnách), resp. 

100mm. V podlahách 2. a 3.NP bude použita kročejová izolace v tl. 40 mm. Tepelnou 

izolaci podlahy 4.NP tvoří systémové desky podlahového vytápění. Součástí střešního 

pláště a terasy je izolace z polystyrenu EPS 100 S. 

 Klempířské prvky (oplechování atiky střechy a terasy) jsou z titanzinkového 

plechu. 

 Zámečnické konstrukce -  zábradlí, stupňů z pororoštu, konstrukce pro uchycení 

reklamy na střeše, stěny výtahové šachty, opláštění strojovny výtahu apod. 

Nerezové prvky zábradlí nesmí přijít do kontaktu s titanzinkovým oplechováním 

(gumové podložky). 

 Truhlářské výrobky - dřevěné vnitřní dveře a parapety." 
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8.2 Základní informace 

 

 Po dokončení stavby dojde k předání a převzetí stavebního díla dle pokynů 

uvedených ve Smlouvě o dílo. Dále zhotovitel investorovi předá dokumentaci 

skutečného provedení stavby, stavební deník, protokoly o zkouškách a revizích, aj., 

včetně pravidel pro údržbu a užívání stavby. 

 Tento dokument poskytuje informace o údržbě a správném užívání stavebního 

objektu SO01 z hlediska stavební části. Technologické části a zařízení potřebná pro 

provoz budovy se řídí návody na údržbu a použití daných výrobců či dodavatelů. S 

tímto dokumentem by měl být seznámen především správce objektu a běžní uživatelé 

alespoň poučeni. 

 

8.3 Záruka 

 

 Rozhodujícím dokumentem určujícím záruční podmínky je smlouva o dílo 

sepsaná mezi zhotovitelem a investorem. Záruka se běžně poskytuje na dobu 5 let pro 

veškeré stavební konstrukce. Záruční doba začíná běžet v den předání díla investorovi. 

 Všeobecně platí zásada, že závady způsobené špatnou technologií provádění či 

zabudováním vadného konstrukčního materiálu budou odstraněny na náklady 

zhotovitele. Závady způsobené nevhodným užíváním, nebo opotřebením, nejsou do 

záruky zahrnuty. Taktéž se záruka nevztahuje na části staveb, kde byl proveden 

neodborný zásah. Obdobně se záruka nevztahuje na závady na zařízeních, zařizovacích 

předmětech a instalovaného vybavení vyvolaných neodborným užíváním, které je v 

rozporu s návodem na užívání těchto prvků, nebo na kterých nebyla prováděna údržba 

stanovená výrobcem. 

 Pozáruční servis a opravy poskytne za jednotlivé dodavatele hlavní zhotovitel 

stavby v co nejkratším možném termínu v závislosti na domluvě s investorem. Za 

pozáruční servis a opravy provozních technologií je zapotřebí přímo kontaktovat 

jednotlivé výrobce zařízení či jejich dodavatele. Veškerý pozáruční servis a opravy 

budou investorovi fakturovány. 

 Kontaktní osoba: Jiří Novák mob.:  +420 777 777 777 
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8.4 Obecná pravidla pro užívání a údržbu 

 

 Stavba a stavební objekty smějí být využívány pouze k účelu, pro který byly 

navrženy. Při jejich užívání a údržbě je nutno postupovat s platnými právními předpisy 

z oblasti mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a 

zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 

bezpečnosti při užívání a úspory energie a tepelné ochrany. Správný způsob užívání, 

řádná údržba a včasné provádění běžných a plánovaných oprav, servisní prohlídky a 

revize jsou nezbytné pro dosažení plánované životnosti stavby. Tyto činnosti mají 

pozitivní vliv na maximalizaci užitných hodnot stavby a optimalizaci jejich provozních 

nákladů. Dlouhé životnosti tedy napomáhá prevence vzniku škod - správné užívání, 

pravidelné větrání a úklidy, běžná údržba, plánované opravy a bezodkladné 

odstraňování havarijních stavů.  

 Při běžném provozu se provádí důkladné kontrolní prohlídky v minimální 

doporučené četnosti, které mají za cíl odhalit vznikající závady. Ta spočívá v běžné 

vizuální kontrole povrchů konstrukcí například při pravidelném úklidu alespoň 1 x 

týdně. V případě zjištění závady se provede běžná údržba, která slouží k zabezpečení 

dobrého stavu objektu tak, aby nedocházelo k jejímu dalšímu znehodnocování. Zjištění 

příčiny je podstatou nápravy. Běžnou údržbou se také rozumí výměna spotřebních 

materiálů například světelných zdrojů, vzduchových filtrů tepelných čerpadel, obnova 

maleb a nátěru apod. Vyšším stupněm je plán údržby a oprav, který především zahrnuje 

názvy a časové termíny kontrol, předepsaných servisních prohlídek, revizí, plánovaných 

oprav popř. výměn zařízení či jejich částí. Od převzetí stavby je odpovědností majitele 

objektu udržovat plán údržby a oprav neustále v aktuálním stavu a průběžně jej plnit. 

 Souhrnem obecných pravidel je vizuální kontrolní prohlídka, pravidelné úklidy, 

větrání pro omezení hodnoty relativní vlhkosti a následném vzniku plísní, vytápění 

alespoň na nezámrznou teplotu, provádění běžných pravidelných údržeb, dodržování 

plánu oprav a bezodkladná oprava náhlých či havarijních stavů. 

 

 

 

 

 



161 

 

8.5 Konkrétní pravidla 

 

8.5.1 Nosné konstrukce svislé a vodorovné 

 Nosnou konstrukci z převážné části tvoří tyčové prefabrikované železobetonové 

prvky a stropní panely Spiroll. Plošné stěnové prvky jsou umístěny pouze v oblasti 

schodiště. 

 Veškeré zásahy do nosné konstrukce je nutné předem konzultovat se 

zhotovitelem, projektantem či statikem s ohledem na projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Týká se to zejména při zhotovování prostupů stropními 

konstrukcemi či přímého zásahu do tyčových či plošných prvků. Běžné činnosti jako je 

vrtání otvorů pro ukotvení zařizovacích předmětů hmoždinkami je přípustné avšak 

snažíme se těmto konstrukcím vyhnout. 

 

8.5.2 Výplňové a nenosné zdivo 

 Obvodové vyzdívky tyčových prvků nosné konstrukce jsou provedeny z 

pórobetonových tvárnic Ytong tl. 400 mm. Vnitřní zdivo a příčky  jsou vyhotoveny z 

téhož materiálu o tl. 100 mm a 150 mm. Další konstrukcí příček je kovový rám s 

prosklením. 

 Do těchto stěn, mimo prosklené příčky, je povoleno kotvení zařizovacích 

předmětů s přihlédnutím na vedení případných vedení (voda, kanalizace, vytápění, 

elektřina). Vše zaznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). 

 

8.5.3 Střecha 

 Střecha je navržená plochá nepochozí se dvěma vyhřívanými vtoky. Krytina je 

tvořená povlakovou hydroizolací z PVC folie DEKPLAN 77 uloženou mezi dvěmi 

vrstvami geotextílií FILTEK 300 a 500. Přitěžující vrstvu tvoří prané říční kamenivo 

frakce 16-32. Tepelná izolace je zajištěna EPS 100 S tl. 100 mm a spádovými klíny EPS 

100 S Stabil min. tl. 130 mm. 

 Střešní konstrukce je pochozí pouze pro účely kontrolních prohlídek, běžných 

údržbářských prací, oprav a revizí. Na střeše je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál 

nebo předměty. Na střeše se pohybujeme ve vyhrazeném prostoru vymezeném 

zvýšenou atikou se zábradlím. 
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 Doporučená četnost kontrol vybraných částí střešní konstrukce 

Předmět kontroly Požadovaný stav 
Četnost 

kontrol za rok 

Povrch střechy Bez nečistot a náletové zeleně 2x 

Vtoky Průchozí a chráněné 12x 

Klempířské konstrukce Připevněné a nepoškozené 1x 

Hydroizolace Neporušenost 1x 

 

8.5.4 Terasa 

 Nášlapná vrstva terasy je navržena z dřevoplastu tl. 23 mm uloženém na 

podkladních hranolech opatřených nátěrem proti plísním a dřevokaznému hmyzu 

(Bochemit). Krytinu tvoří PVC folie DEKPLAN 77 uložená mezi dvěma vrstvami 

geotextilie, zbylé vrstvy jsou shodné jako u ploché střechy. 

 Terasa je na rozdíl od střešní konstrukce běžně pochozí. Terasu udržujeme v 

čistotě. Při čištění si dáváme pozor na případné poškození v místě přechodu povlakové 

izolace z vodorovné na svislou konstrukci.   

 

8.5.5 Fasáda a prosklená fasáda 

 Fasáda objektu je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vaty s 

kolmými vlákny o tl. 100 mm. Tato varianta umožňuje rychlejší odvod vlhkosti z 

konstrukce do exteriéru. Z toho důvodu je zapotřebí nanášet prodyšné probarvené 

fasádní omítky, který umožní volný průchod vodních par. Fasádní systém lze od prachu 

a nečistot čistit slabým tlakem vody. Do fasádního systému není dovoleno nijak 

zasahovat.  Případné poruchy fasádního systému je zapotřebí řešit s dodavatelem 

stavby. Čištění fasády může probíhat z vysokozdvižné plošiny umístěné na komunikaci 

u objektu, popřípadě je možné se slanit ze střešní či terasové konstrukce na úvazku k 

tomu určeném. Slaňování smí provádět pouze osoby s patřičnou kvalifikací. 

 Prosklená fasáda je tvořena z nosné kovové konstrukce s plošným zasklením 

systému Schüco. Tato konstrukce je použita v oblasti schodišťového prostoru a 

výtahové šachty. Zasklení je provedeno z bezpečnostního trojskla zabraňující pád osob. 

Rámy zasklení jsou hliníkové v barvě RAL 7011. Čištění prosklené fasády může 

probíhat z vysokozdvižné plošiny umístěné na komunikaci u objektu, případně je možné 

se slanit ze střešní konstrukce na úvazku k tomu určeném. Slaňování smí provádět 

pouze osoby s patřičnou kvalifikací. Čištění lze provádět čistícími prostředky na 
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skleněné povrchy. Přebytečná voda a saponát se odstraňují gumovými stěrkami. Při 

činnosti se nesmí používat abrazivní čistící prostředky a ostré předměty. 

 

8.5.6 Hromosvod 

 Konkrétní provedení hromosvodu je uveden v projektové dokumentaci. Třída 

ochrany před bleskem LPL III s minimálním počtem 6 svodů. Zemnič typu A - pásek 

FeZn 30x4. Na uzemňovací soupravu jsou pomocí vodiče FeZn připojeny kovové 

konstrukční díly (zábradlí, rampy, regály). Hromosvod podléhá revizi, kterou zajišťuje 

majitel objektu a musí být v vždy prováděna autorizovanou osobou. Vizuální kontrola 

soustavy je prováděna minimálně 1 x za rok, úplná revize je prováděna 1 x za dva roky. 

 

8.5.7 Výplně otvorů a prapety 

 Na výplně otvorů, kde je kladen požadavek na požární odolnost, jsou použity 

rámy z hliníkových profilů. Ostatní rámy jsou z dřevěných profilů v barvě RAL 7011. 

Všechny výplně otvorů jsou zasklena izolačním trojsklem. Konkrétní typ lze vyhledat v 

projektové dokumentaci stavby. Okna a dveře jsou dodávána s celoobvodovým 

kováním. Okna jsou dodávaná jako fixní (pevné zasklení), sklopné (lze pouze sklopit) a 

otevíravě sklopné (otevřít a sklopit). Dveře na únikových cestách jsou vybaveny 

bezpečnostním kováním antipanic. 

 Ochrannou folii je zapotřebí z rámů a křídel odstranit do 1 měsíce od montáže. V 

prvních měsících užívání může vlivem hmotnosti křídel dojít k sednutí mechanismů a 

tím ke zhoršení manipulace s křídli. Tento jev je zcela běžný. Firma dodávající výplně 

otvorů provede do šesti měsíců po montáži konečnou korekci v rámci jejich zakázky. 

Manipulaci s klikou provádějte zásadně při zavřeném křídle. Při otvírání postupujte s 

citem a zabraňte narážení křídla o ostění. Nepřitěžujte otevřená křídla přídavným 

zatěžováním. Nevkládejte jakékoli překážky mezi křídlo a rám výplně otvoru. 

Nedávejte prsty do pohyblivých částí, zejména k pantům - hrozí zranění. Nenechávejte 

otevřené křídlo bez zajištění bez dozoru, může dojít ke zranění či škodám způsobených 

větrem. 

 Běžné čištění se provádí vlažnou vodou a čistícími prostředky určenými k mytí 

skel. K čištění se nesmí používat ostré nástroje, abrazivní čistící prostředky, benzín, 

nitroředidla, kyseliny a fluor či jiné alkálie. Minimálně 1 x ročně je zapotřebí provézt 

kontrolu funkčnosti a pohyblivosti pohyblivých částí kování. V případě potřeby 

promazat minerálním olejem a přebytečný olej ihned odstranit savým hadříkem. 
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Obrázek 82: Ovládání oken, údržba a bezpečnost 
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 Rosící se vodní pára v meziprostoru izolačního skla je důsledek netěsnosti, kdy 

do meziprostoru vnikla vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. Sklo je 

zapotřebí vyměnit. V případě výrobní vady lze uplatnit záruku na její výměnu. Rosí-li 

vodní pára na povrhu skla zevnitř místnosti, jedná se o kombinaci vysoké relativní 

vlhkosti a teploty v místnosti s nízkou povrchovou teplotou skleněné tabule. Řešením je 

častější větrání, aby došlo ke snížení relativní vlhkosti, snížení teploty v místnosti (vyšší 

teplota vzduchu totiž nese více částic vodní páry) či zvýšení povrchové teploty skla 

(omývání  skleněných tabulí teplým vzduchem). 

 Venkovní parapety a oplechování atik je provedeno z titanzinku RHEIZINK. 

Jejich čištění probíhá s čištěním fasády či prosklené fasády, popřípadě přes otevřené 

okno s mírným vykloněním se, přičemž nohama stojíme na podlaze místnosti. Vnitřní 

prostory jsou vybavený dřevěnými parapety tl. 20 mm. Čištění probíhá mírně 

navlhčeným hadrem s čistícím saponátem. 

 Sekční vrata dílen s automatickým otvíráním pro vjezd automobilů podléhají 

údržbám specifikovaným v jejich návodu na užívání a údržbu. Je zapotřebí čistit a 

mazat pohyblivé části vrat jako jsou kolečka, ložiska, panty a jiné součásti. 

 

8.5.8 Povrchy stěn 

 Veškeré vnitřní povrchy jsou opatřeny bílou malbou. V hygienických prostorech 

a prostorách se zvýšenou vlhkostí jsou stěny opatřeny hydroizolační stěrkou a lepícím 

tmelem s keramickým obkladem až do výše stropu. Nosnou konstrukci pod malby či 

keramický obklad tvoří stěna z porobetonu Ytong opatřená stěrkou s výztužnou 

mřížkou. 

 Čištění maleb provádíme nasucho vysáváním. Případné větší znečištění 

vyřešíme přemalováním. Čištění keramických obkladů provádíme vlažnou vodou s 

použitím saponátu. V případě nutnosti zásahů do omítek či obkladů je zapotřebí vyměřit 

dle PD vedení veškerých možných rozvodů. 

 

8.5.9 Podlahy 

 V dílnách 1.NP tvoří nášlapnou vrstvu leštěná drátkobetonová deska. Ostatní 

prostory 1.NP jsou navíc opatřeny keramickou dlažbou o síle 8 mm. Roznášecí vrstva je 

od stěn oddilatována 10 mm  silnou vrstvou  pěnového polystyrenu. V ostatních 

podlažích jsou jako nášlapné vrstvy navrženy keramické dlažby a koberce. Jako 

vyrovnávací vrstva je použitá litá cementová pěna PORIMENT a v 4.NP navíc ještě 



166 

 

systémové desky podlahového vytápění. Litá vrstva PORIMENT je oddilatována od 

svislých stěn. 

 Místa z hlazeného drátkobetonu je nutné pravidelně vysávat(alespoň 1x denně)  

z důvodu větší náchylnosti na mechanické opotřebení vlivem vnesených pevných  

částic, které pojezdem vozů způsobují postupnou degradaci podlahy. Tyto podlahy je 

možné čistit strojně s použitím citlivých čistících prostředků, které nezpůsobují 

chemickou degradaci a které neobsahují abrazivní látky jako písek. Jelikož se jedná o 

neuzavřený povrch, který standardně obsahuje drobné póry a puklinky, je zapotřebí 

omezit riziko úniku ropných látek (pohonné hmoty, oleje aj.), v opačném případě je 

zapotřebí tyto skvrny ihned odstranit avšak úplné čistoty dosaženo z fyzikálního 

hlediska být nemůže V případě mechanického poškození povrchu je zapotřebí 

kontaktovat dodavatelskou firmu pro sjednání nápravy za pomocí opravnyých směsí na 

cementové bázi. 

 Plochy opatřené keramickou dlažbou lze čistit strojně s použitím běžných 

čistících prostředku bez abrazivních látek. Při užívání klademe vysoký důraz na 

křehkost materiálu - dáváme pozor na pád předmětů, které mohou způsobit vylomení 

části dlažby nebo k odštípnutí glazury či povrchu dlažby. Po mokrém procesu hrozí úraz 

způsobený pádem (POZOR VLHKÁ PODLAHA - NEBEZPEČÍ ÚRAZU!). 

 Kobercové nášlapné vrstvy čistíme pravidelným vysáváním za sucha 1 x týdně, 

abychom odstranili mechanické nečistoty a prach. V případě potřeby přistoupíme k 

hloubkovému čištění, které spočívá v použití čistícího zařízení s čištěním za mokra. 

Lokální skvrny lze čistit speciálními přípravky. Mechanické poškození a opotřebení lze 

vyřešit výměnou celé vrstvy. 

 

8.5.10 Podhledy 

 V dílnách 1.NP je navržen podhled z tepelné izolace EPS tl. 100 mm opatřen 

sklotextilní sítí s lepidlem a nátěrem bílé barvy. V hygienických prostorech je navržen 

sádrokartonový podhled z impregnovaných desek určených do vlhkého prostředí s 

vytmelením a malbou bílé barvy. Schodišťový prostor je  navržen z prvků z 

železobetonu v pohledové kvalitě bez malby. 

 Provedené malby jsou v běžných místnostech otěruvzdorné, za sucha čistitelné 

ometením či vysátím. V hygienických místnostech se jedná o barvy odolné vlivům 

vlhkosti a určené na SDK desky. Velké znečištění lze odstranit přemalováním. 
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8.5.11 Vnitřní dveře, zárubně a zámečnické prvky 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do ocelových zárubní. Dveře požárně 

dělících úseků jsou atestované požární uzávěry včetně jejich rámů vybavené kováním se 

systémem antipanic a samozavírači. Zárubně jsou opatřeny základním nátěrem a 

finálním nátěrem v šedé barvě z syntetických barev. Zámečnické prvky (zábradlí, 

stupně montážní jámy, atd.) jsou bezúdržbové v provedení oceli s žárovým zinkováním. 

 Umívání probíhá běžnými čistícími prostředky. 

  

8.5.12 Zařizovací předměty, rozvody ZTI a dešťové svody 

 Jedná se zejména o zařizovací předměty hygienických místností (vodovodní 

baterie, WC mísy, pisoáry, umyvadla, výlevky atd.). O zařizovací předměty se 

neopíráme a zbytečně je nepřitěžujeme jiným způsobem, než ke kterému jsou určeny. 

Těžké či ostré pracovní pomůcky do zařizovacích předmětů nevhazujeme, abychom 

nepoškodili glazuru keramických dílů. Kontrola splaškové kanalizace se zaměřuje na 

neporušenost potrubí, těsnost všech spojů, čistotu a průchodnost potrubí, správnou 

funkci zápachových uzávěrek a ventilačních hlavic nad střechou objektu. U dešťových 

svodů se kontroluje čistota a průchodnost vpustí i samotného potrubí dešťového svodu. 

Doporučená četnost kontrol je jednou měsíčně. 

 Čištění provádíme prostředky určenými k čištění zařizovacích předmětů (u 

chromového povrchu vodovodních baterií nepoužíváme abrazivní mycí prostředky, aby 

nedošlo k poškození chromového vzhledu). Do připojovacího potrubí z HT trub nesmí 

přijít voda teplejší než 70 °C. V případě ucpání odpadních sifonů či vpustí použijeme k 

uvolnění průtoku mechanický gumový zvon či chemický přípravek na bázi NaOH. V 

případě ucpání kanalizačního potrubí je vhodné použít kanalizační pružinu popřípadě na 

vysokotlaký čistič nasazenou kanalizační hadici s čistící tryskou na jejím konci (rotační, 

nebo alespoň  přímou). Tato metoda se dá využít jak ze strany zařizovacích předmětů či 

revizních čistících kusů stoupacího kanalizačního potrubí, tak i ze strany revizní šachty 

přes revizní díl kanalizačního ležatého potrubí. Průchodnost dešťových svodů je nutné 

kontrolovat 1 x měsíčně přes revizní díl dešťového potrubí a samotné vtoky ze střechy. 

 Rozvod pitné vody je napojen z vodoměrné šachty přes hlavní uzávěr a redukční 

ventil. Příprava teplé užitkové vody proběhne přes tepelné čerpadlo vzduch-voda se 

zabudovaným elektrokotlem o výkonu 9 kW napojeném na externí zásobník ACV 

SMART240 l. Údržbu systému provádí specializovaná firma, jež dodala sestavu. V 
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kuchyňkách ve 4.NP je navržen lokální ohřev vody v lokálních ohřívačích umístěných 

pod dřezem. 

 

8.5.13 Armatury a rozvody ÚT 

 O ústřední vytápění se starají 4 tepelná čerpadla vzduch-voda o celkovém 

výkonu 68kW. Součástí kaskády jsou i elektrokotle, které v případě potřeby budou 

dotápět. Čerpadla jsou napojena do akumulační nádrže o objemu 500 l. Je provedeno 5 

větví, tři pro otopná tělesa 1.NP, 2.NP a 3.NP, čtvrtá pro podlahové vytápění 4.NP a 

pátá pro otopná tělesa schodiště. 

 Pravidelná kontrola se provádí 2 x ročně, před a po skončení topné sezony. 

Kontrola spočívá v zaměření se na těsnost celého systému, funkčnost armatur, se 

kterými je zapotřebí točit a na funkčnost odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech. 

Dále je zapotřebí kontrolovat odvod kondenzátu z tepelných čerpadel a funkčnost 

příslušných zápachových uzávěrek. 

 

8.5.14 Ovládací prvky a rozvody elektroinstalace 

 Vedení rozvodů elektrických sítí je zaznačeno v projektové dokumentaci. 

Všeobecně je zakázáno jakkoli zasahovat do rozvodů elektrické sítě  osobami bez 

patřičné kvalifikace. Pro běžné uživatele je v případě potřeby možné nahazovat či 

shazovat elektrické jištění v rozvodných skříních. Dále je zakázáno instalovat světelné 

zdroje vyšších výkonových parametrů než je pro konkrétní patice vhodné. Demontáž 

krytek vypínačů a zásuvek je pro běžného uživatele nepřípustné. V případě nebezpečí 

zásahu elektrickým proudem je nutné vyhodit hlavní jistič nejbližší rozvodné skříně. V 

případě požáru od zdroje elektrické energie pod proudem smí být použity pouze hasící 

přístroje práškové či sněhové (CO2). Poruchy elektrické sítě hlaste dodavateli instalací. 

 

8.5.15 Výtah 

 Výtah lze používat dle návodu na obsluhu výrobce Mühlbacher. Konkrétní 

technické vlastnosti a parametry naleznete v technické příručce dodavatele. Výtah 

splňuje požadavky všech bezpečnostních norem a předpisů platných k datu uvedení na 

trh a veškeré požadavky pro bezbariérové užívaní staveb. Výtahy jsou určeny pro 

přepravu osob a nákladů do hmotnosti 630 kg. Jedná se o hydraulický výtah s rychlostí 

0,63 m/s. Kabina kromě zadní části a pravé boční stěny je celoprosklená s nerezovým 

rámem. Přetížení je signalizováno akusticky i opticky, výtah se rozjede po odlehčení. 
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Výtah pro omezení rizik podléhá revizím a pravidelným servisním kontrolám ze strany 

dodavatele. 

 Ošetřování nerezových a skleněných dílu prostředky k tomu určenými. Výtah 

nepřetěžujte. Dbejte na to, aby se části oděvu či zavazadel nezachytily v provozních 

mezerách dveří. Neotevírejte dveře výtahu násilím. V průběhu jízdy stůjte klidně, s 

kabinou nepohupujte. V kabině výtahu nekuřte, nezasahujte do ovládacích prvků aj. 

 Provozní prohlídka by měla být prováděna 1 x za 14 dní, odborná prohlídka 1 x 

za 3 měsíce, odborná zkouška 1 x za 3 roky, inspekční prohlídka pak 9 let od data 

provedení poslední odborné zkoušky a dále 1 x za 6 let. Prohlídky a zkoušky jsou 

prováděny kvalifikovanými osobami. 

 

8.5.16 Požární bezpečnost 

 Do chráněné únikové cesty typu A větrané přirozeně směřuje z každého podlaží 

nejméně jedna nechráněná úniková cesta přes požární dveře s antipanic kováním. 

Chráněná úniková cesta schodišťového prostoru je vybavena nouzovým osvětlením s 

vestavěnou baterií. Do chráněné únikové cesty patří výtahová šachta. V prostoru 

chráněné únikové cesty musí být zachován únikový pás min. šířky1100 mm a dveře 

min. šířky 900 mm. Na nechráněné únikové cestě zase únikový prostor min. šířky 900 

mm a dveře šířky alespoň 800 mm. Z toho důvodu se nesmí v cestě případného úniku 

skladovat ani osazovat žádné předměty, které by bránily úniku, nebo které by zvyšovaly 

požární riziko. 

 V každém podlaží je chráněná úniková cesta oddělena od požárního úseku 

protipožárními dveřmi s kováním antipanic. Tyto dveře musejí být stále uzavřeny, proto 

je nelze zajišťovat v otevřeném stavu či je nějak jinak zajišťovat proti okamžitému 

otevření. Toto zařízení podléhá zevizi dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

 Pro prvotní zásobování objektu požární vodou slouží nástěnné hydranty 

umístěné v každém podlaží, které jsou vybaveny stálotvárnou hadicí 25 mm délky 20 m 

s min. hydrodynamickým přetlakem 0,2 MPa s průtokem vody 0,3 l.s
-1

. Dojde-li k 

poruše plomby na nástěnném hydrantu, je zapotřebí provézt jeho kontrolu pověřenou 

osobou a opatřit hydrant novou plombou. Toto zařízení podléhá pravidelné revizi dle 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru. Tlaková zkouška vodovodu pro požární účely se provádí 1 x ročně. K 

hydrantu musí být umožněn neustálý přístup. 
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 Pro hašení požáru v objektu poslouží venkovní odběrné místo podzemního 

hydrantu umístěného na stávajícím vodovodním řádu o DN 300 v ulici, která je od 

plánovaného objektu vzdálená 29 m, který dává potřebné množství vody.  

 Přenosná hasící zařízení jsou určena k prvotnímu zásahu vůči vznikajícímu 

požáru. Celkový počet přenosných hasících zařízení je 10 ks, která jsou dle potřeby 

rozmístěna po podlažích. Jedná se o hasící zařízení prášková a sněhová (CO2). Hasící 

zařízení nesmějí mít propadlou revizní známku a musejí být opatřena plombou. Toto 

zařízení podléhá pravidelné revizi dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. K hasícím  zařízení musí být 

umožněn neustálý přístup. 

 

Oblast použití přenosného práškového hasícího přístroj 

VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT 

Elektrická zařízení pod proudem Dřevo, uhlí, textil Lehké a hořlavé alkalické kovy 

Hořlavé plyny   

Benzín, nafta, oleje   

Pevné materiály   

Počítače, televizory a další elektronika   

   

   

 

Oblast použití přenosného sněhového hasícího přístroj (CO2) 

VHODNÝ NEVHODNÝ NESMÍ SE POUŽÍT 

Elektrická zařízení pod proudem 
Dřevo, uhlí, 

textil 

Lehké a hořlavé alkalické 

kovy 

Hořlavé plyny  Hořlavý prach 

Hořlavé kapaliny  Sypké látky 

Jemná mechanika a elektronika a elektrické 

zařízení 
  

 

 V souvislost s PBŘ jsou označeny hlavní uzávěry energií “HLAVNÍ UZÁVĚR 

VODY”. Na elektrorozvaděčích je upozornění “NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI 

HASICÍMI PŘÍSTROJI”, „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“. Na odpojovačích v 

přípojkové skříni na fasádě budovy jsou označení „CENTRAL STOP“ a „PŘI 

POŽÁRU VYPNI“. 
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U vstupů do výtahu na každém podlaží a ve výtahové kabině jsou umístěny 

bezpečnostní tabulky „TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB“ a 

„NEPOUŽÍVAT VÝTAH V PŘÍPADĚ POŽÁRU“. 

Únikové cesty a přístupy k hlavním uzávěrům energií, k přenosným hasicím přístrojům 

a vnitřním odběrním místům požární vody (hydrantům) musejí být trvale volně 

přístupné. Dveře, vedoucí na volné prostranství, musejí být označeny značkou popř. 

nápisem “NOUZOVÝ VÝCHOD” podle ČSN ISO 3864. 

V celém posuzovaném objektu je zřetelně označen směr úniku tabulkami (na nouzových 

svítidlech nebo luminiscenčních svítidlech) podle ČSN ISO 3864. 

Označené jsou přenosné hasicí přístroje, vnitřní hydranty – piktogram, požární 

ucpávky – identifikační štítek s označením v místě provedení ucpávky. 

 

8.5.17 Požadavky na pohodu prostředí 

 Tepelná pohoda prostředí je definována jako vyrovnaný stav toku tepla mezi 

člověkem a prostředím bez viditelného pocení nebo naopak bez pocitu chladu a bez 

použití ochranných termoregulačních procesů lidského těla jako je například třes. Tuto 

pohodu zajistí dodržení podmínek stanovených v NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. V rámci stavebního objektu připadá do úvahy 

několik tříd práce a to: I, IIa a IIb. 
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Limity teplotní pohody a proudění vzduchu v pracovním prostředí 

(NV č. 361/2007 Sb.) 

Třída 

práce 

Energetický 

výdej M 

[W.m
-2

] 

Operativní 

teplota 

te [°C] 

Rychlost 

proudění 

vzduchu va 

[m.s
-1

] 

Relativní 

vlhkost 

vzduchu Rh 

[%] 

Intenzita 

pocení 

[g/h] 

[g/směna] te min. te max. 

I 80 20 27 
0,01 - 0,2 30 až 70 

107 

856 

IIa 81 - 105 18 26 
0,01 - 0,2 30 až 70 

136 

1091 

IIb 106 - 130 14 32 
0,05 - 0,3 30 až 70 

171 

1368 

IIIa 131 - 160 10 30 
0,05 - 0,3 30 až 70 

256 

2045 

IIIb 161 - 200 10 26 
0,1 - 0,5 30 až 70 

359 

2639 

 

 Větrání objektu je řešeno jako přirozené, pouze v hygienických místnostech se 

jedná o větrání nucené s vytvořením pod tlaku. Množství přiváděného čerstvého 

vzduchu na jednoho zaměstnance je pro třídu práce I a IIa 25 m
3
/h a pro třídu práce IIb 

75 m
3
/h. Rychlost proudění vzduchu by se však měla pohybovat v rozmezí 0,01 - 0,3 

m.s
-1

. 

 Dalším požadavkem je eliminace vzniku nežádoucích plísní. Ty se tvoří na 

vlhkých, málo větratelných místech jako jsou rohy místností, za zařizovacími předměty 

apod. K jejich výskytu dostačuje relativní vlhkost 60 %. K eliminaci je zapotřebí zajistit 

dostatečné větrání. Dalším krokem může být použití povrchových úprav stěn, které 

netvoří vhodné prostředí pro plísně (například na bázi vápna). Při rozmísťování nábytku 

je vhodné dodržet minimální vzdálenost od stěny a to 50 mm, aby byla zajištěna 

minimální cirkulace vzduchu a odvětrávání kritických míst. 

 

8.5.18 Revize a zkoušky zařízení 

 Přehled hlavních zkoušek a revizí jednotlivých zařízení instalovaných v objektu. 

Revize jsou prováděny majitelem objektu na jeho náklady. V případě nedodržení 

bezpečnostních a revizních kontrol dochází k porušení bezpečnosti zejména v ohledu 

požární bezpečnosti. O každé provedené revizi je vystaven protokol, na hasících 

zařízení je provedeno zaplombování nebo nalepení nálepky s uvedením platnosti 

zařízení. Revize a kontroly provádí revizní technik patřičné způsobilosti. Správce 

objektu je proškolen příslušnými dodavateli instalací a technologií. 
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tab.: Přehled revizí, zkoušek a kontrol 

Kategorie Zařízení Předmět 

kontroly 

Kontrolu 

provádí 
Předpis 

Četnost 

kontroly 

Elektrická 

zařízení 

Hromosvod 

vizuální kontrola 
revizní 

technik 

ČSN EN 62305-

3 
1 x za rok 

pravidelná revize 
revizní 

technik 

ČSN EN 62305-

3 

1 x za 2 

roky 

Elektroinstalace pravidelná revize 
revizní 

technik 
ČSN 33 150 

1 x za 5 

let 

Zdvihací 

zařízení 
Výtah 

provozní 

prohlídka 
údržbář ČSN 27 4002 

1 x za 14 

dní 

odborná prohlídka 
revizní 

technik 
ČSN 27 4002 

1 x za 3 

měsíce 

odborná zkouška 
revizní 

technik 
ČSN 27 4002 

1x za 3 

roky 

inspekční 

prohlídka 

inspekční 

orgán 
ČSN 27 4002 

1x za 6 

let 

Získávání 

tepla 

Tepelné čerpadlo - 

těsnost chlad. 

okruhů 

pravidelná revize 
revizní 

technik 

ES č. 

1516/2007 

a č. 842/2006 

1 x ročně 

Vodovod Vodoměr tlaková zkouška 
Revizní 

technik 

Zákon č. 

505/1990 Sb. 

1 x za 5 

let 

Požární 

bezpečnost 

Přenosné hasící 

přístroje 

kontrola 

provozuschopnosti 

způsobilá 

osoba 

Vyhl. č. 

246/2001 Sb. 

1 x za 2 

roky 

pravidelná tlaková 

zkouška 

způsobilá 

osoba 

Vyhl. č. 

246/2001 Sb. 

1 x za 5 

let 

Nástěnný hydrant 
kontrola 

provozuschopnosti 

způsobilá 

osoba 
ČSN 73 0873 1 x za rok 

Požární ucpávky vizuální kontrola 
způsobilá 

osoba 

Vyhl. č. 

246/2001 Sb. 
1 x za rok 

 

8.5.19 Závěr 

 Tyto pravidla jsou pouze obecným shrnutím nejzákladnějších a nejnutnějších 

informací ohledně stavu, údržbě a fungování stavebního objektu a zařízení a nelze ji 

tedy považovat za konečnou. Podrobnější informace lze dohledat v projektové 

dokumentaci a technických dokumentech a podkladech výrobců a dodavatelů zařízení. 

Výčet norem, zákonů a vyhlášek v tomto dokumentu není konečný a lze předpokládat, 

že se v průběhu času bude měnit. Zodpovědností majitele objektu či údržbáře je 

revidování a dodržování aktuálních právních předpisů vztažených ke konkrétní době. 

 Z výše uvedených podmínek správného užívání, pravidelných kontrol a údržeb 

vyplývá, že délka životnosti objektu je mimo jiné i v kompetenci samotného majitele 

stavby.  
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9.1  Základní informace 
 

9.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob (stavebník) 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 

 

Termín zahájení:  1. 3. 2017 

Termín ukončení:  22. 12. 2017 

 

Předpokládané náklady: 38,5 mil. Kč bez DPH 
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9.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

 

SO01  Polyfunkční dům 

SO02  Parkoviště a zpevněné plochy 

SO03a  Splašková kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03b  Splašková kanalizace - ŽB jímka 

SO03c  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 200 

SO03d  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03e  Dešťová kanalizace - ŽB vsakovací nádrž 

SO04  Vodovodní přípojka 

SO05  Přípojka NN 

SO06  Ochrana kabelů DpmB 

 

9.1.3 Popis hlavního stavebního objektu 

  

 Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený, železobetonový skeletový objekt z 

prefabrikovaných dílců založený na vrtaných pilotách průměru 900 mm, který je 

zastřešen plochou střechou. Horní líc skeletové konstrukce je tvořen výtahovou šachtou 

ve výšce 14,6 m. 

 

9.1.4 Předpokládaný počet pracovníků a zhotovitelů 

 

 Na stavbě se bude vyskytovat přibližně 20 pracovníků přičemž stavbu bude 

realizovat více než 1 zhotovitel. 

 

9.1.5 Základní popis předpokládaných prací na stavbě 

 

-  zemní práce (skrývka ornice,výkopy) 

-  inženýrské sítě (přípojky inženýrských sítí) 

-  základové konstrukce (piloty, kalichové patky) 

-  realizace nosné konstrukce hrubé vrchní stavby (prefabrikovaná železobetonová 

 konstrukce 

-  vyzdívky obvodové a vnitřní 

-  realizace střešní konstrukce 
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-  dokončovací práce (výplně otvorů,vnitřní rozvody, fasáda, podlahy, omítky, 

 zámečnické a truhlářské práce aj.). 

 

9.1.6 Vnější vazby stavby na okolí a její vliv na okolní prostředí 

  

 Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Nezastiňuje okolní zástavbu, 

nenavyšuje významně dopravní, hlukové zatížení, ani exhalace, působící na obytnou 

zástavbu.  

Stavba nepředstavuje narušení stávajících odtokových poměrů. 

 Pozemky, určené k výstavbě, nejsou evidovány v ZPF( zemědělském půdním 

fondu), ani v PUPFL (pozemcích plnících funkci lesa). Není nutné jejich vynětí, jedná 

se většinou o pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha nebo 

plochy ostatní. 

Je nutno dbát na uzavření staveniště a zaplachtování oplocení a rozestavených částí 

stavby pro zamezení prašnosti v blízkém okolí. V případě potřeby bude staveniště či 

přilehlá komunikace při prašných procesech kropena vodou. 

Při realizaci stavby bude použito nadměrné dopravy a to při realizaci vrtaných pilot, kdy 

jízdní souprava přesáhne hmotnostní limit. Zbylé činnosti budou probíhat běžnými 

dopravními prostředky, u kterých není nutné stanovovat objízdné trasy pro dopravu 

nadměrných nákladů. 

 Veškeré odpady, vzniklé při výstavbě, musí být likvidovány na řízených 

skládkách, doklady o likvidaci odpadu budou předloženy při kolaudaci. 
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9.2  Minimální požadavky na plán výstavy 
 

9.2.1 Odůvodnění pro posouzení potřeb koordinátora 

Vzhledem k charakteru celé stavby, počtu profesí a době trvání se předpokládá nutnost 

zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora BOZP na stavbě. Dle předpokladu § 14  

zákona č. 309/2006 Sb. 

 Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy ve stavebnictví. 

 

9.2.2 Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP 

Důvodem pro zpracování Plánu BOZP bylo naplnění alespoň jednoho z následujících 

parametrů ustanovených zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 

88/2016 Sb.: 

  

Legislativa Posuzovaný parametr Naplnění 

§ 15 odst. 1 

písm. a) 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

ANO 

§ 15 odst. 1 

písm. b) 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu 

ANO 

§ 15 odst. 2  Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.,) 

ANO 

 

Jedná se o tyto rizikové práce a činnosti (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.,): 

-  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 (montáž skeletové konstrukce) 

-  Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

 zařízení technického vybavení. 

-  Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

 kovových,     betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 (montáž skeletové konstrukce) 
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9.2.3 Přehled právních předpisů 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., o 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 

 

Nařízení č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

 

9.2.4 Postupy na staveništi pro technologii vrtaných pilot 

 

A Zajištění staveniště 

- staveniště oploceno 2,0 m vysokým plotem 

- u brán vjezdů a výjezdů a vstupů budou umístěny cedule zakazující vstup 

 nepovolaným osobám s upozorněním na vstupu v ochranné přilbě a reflexní 

 vestě  a  s  upozorněním  na  vznik  možných  rizik 
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Obrázek 83: Výstražná cedule upravující vstup na staveniště 

 

- ulice Olomoucká  bude  dále  označena dopravním značením o vjezdu a výjezdu 

 vozidel ze stavby 

- v případě práce ve večerních hodinách dostatečné osvětlení pracoviště 

- zařízení pro rozvod el. energie je trvale přístupné 

- všichni pracovníci budou seznámeni s polohou a způsobem vypnutí HRS 

- rozvody el. energie budou opatřeny izolací vhodnou do vlhkého prostředí a 

 budou chráněny výraznou plastovou chráničkou v případě nadzemního vedení a 

 ocelovou chráničkou v případě vedení podzemního v místech přejezdů 

 

B Doprava, manipulace a skladování materiálů 

- doprava na dopravních prostředcích k přepravě určených v jejich dobrém 

 technickém stavu s proškolenou posádkou 

- zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu, popř. upravit 

 vozidlo do vhodné a bezpečné polohy 

- zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a materiálu  

- zajištění polohy nákladu a stability přepravovaného břemene ( fixací apod. )  

- nepřelézání přes vykládaný, nakládaný materiál na ložné ploše vozidla  

- používání vhodných pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků ( 

 používání zdvižných čel, stabilizace pomocným lanem) 

 

- správné pracovní postupy dle návodu k obsluze a údržbě (zapatkování 

 nákladního automobilu s hydraulickou rukou na dostatečně únosném podkladu) 
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- používání vhodného a nepoškozeného zvedacího zařízená a pomůcek  

- dodržování zakázaných manipulací a činností (pohyb nad stavebními buňkami, 

 kabinou zvedacího stroje, nad okolní zástavbou a nad osobami) 

- vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru (pod přepravovanými prvky) 

- zákaz zvedat přimrzlých, zasypaných či jinak přilnutých břemen (ztráta stability 

 zvedacího mechanizmu) 

 

- skladování na rovných, odvodněných a zpevněných plochách 

- materiál musí být uložen tak, aby byla po celou jeho dobu zajištěna stabilita 

- výška uložení po vrstvách nesmí přesáhnout 1,5 m pro lepší dostupnost raději 

 1,2 m 

- dodržení průchozích rozestupů min. 0,6 m 

- skladovaná břemena nebudou vyčnívat z vymezených prostor skládek 

 

C Provádění vrtaných pilot s kalichovými patkami 

- pracovníci budou vybaveni OOPP 

- staveniště bude opatřeno viditelným značením inženýrských sítí 

- zhotovitel seznámí obsluhu strojů s místními pracovními a provozními 

 podmínkami (vedení podzemních vedení vysokého napětí) 

- použití pracovních strojů, nástrojů a jejich pomůcek v dobrém technickém stavu 

- průběžné zachování dostatečných vzájemných vzdáleností strojů od sebe sama 

- při provádění vrtných prací je zapotřebí si hlídat značení inženýrských sítí  

- dodržení ochranného pásma u podzemních kabelových vedení el. energie (do 

 110kV vč. je 1 m na každou stranu 

- před započetím prací je zapotřebí zajistit polohu stavebních strojů 

- uvedení strojů do chodu po předešlém zvukovém či světelném výstražném 

 signálu 

-  zajistit, aby všichni pracovníci před uvedením stroje do chodu opustili ohrožený 

 prostor - vymezeno maximálním dosahem pracovního nástroje stroje zvětšeného 

 o 2 m 

- v důsledku snížené viditelnosti na  zastavit prováděné práce 

- za provoz stroje zodpovídá strojník (platný průkaz strojníka) 

- dbát na dostatečnou stabilizaci a dobrý technický stav pracovních strojů a 

 pomůcek 
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- úvazky břemen má na starosti proškolený vazač (uvazování armokošů) 

- prvek z úvazu uvolnit pouze po jeho stabilizaci 

- zajištění strojů v průběhu přerušení práce 

- každý započatý vrt musí být z bezpečnostních důvodů dokončen celý 

-  volné konce výztuží vložených armokošů výrazně označit a místo ohradit 

 přenosným zábradlím výšky 1,1 m 

- průběžně kontrolovat správný tlak na čerpadle čerstvého betonu při betonáži a 

 stav potrubí 

- zkracování betonářské výztuže po jednom prutu stříhačkou či úhlovou bruskou s 

 řezným kotoučem (zvýšená opatrnost a nutnost OOPP) 
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10.1 Základní informace 
 

10.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Polyfunkční dům Brno, Černovice 

 

Místo stavby:   Brno - Černovice 

Katastrální území:  Černovice 

Ulice:    Olomoucká 

 

Parcelní čísla výstavby: 1323/10; 1323/17; 1324; 1325; 1326; 1327; 1343/3;  

    2754/9 - vlastnické právo soukromých osob (stavebník) 

    2754/20 - vlastnické právo OMV Česká republika, s.r.o. 

    s věcným břemenem chůze a jízdy 

 

Přímo sousedící parcely: 2754/1; 2754/8 - vlastnické právo Česká republika  

 

Charakter stavby:  Novostavba budovy občanské výstavby 

 

Investor:   STK Heršpice, s.r.o. 

    K terminálu 700/1, 

    619 00 Brno 

 

Projektant:   Ing. Jiří Topinka 

    Gorazdova 6, 

    602 00 Brno 

 

Zhotovitel:   HT Steel, a.s. 

    Ríšova 2 

    641 00 Brno 

 

Termín zahájení:  1. 3. 2017 

Termín ukončení:  22. 12. 2017 

 

Předpokládané náklady: 38,5 mil. Kč bez DPH 
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10.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

 

SO01  Polyfunkční dům 

SO02  Parkoviště a zpevněné plochy 

SO03a  Splašková kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03b  Splašková kanalizace - ŽB jímka 

SO03c  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 200 

SO03d  Dešťová kanalizace - trubní vedení PP DN 150 

SO03e  Dešťová kanalizace - ŽB vsakovací nádrž 

SO04  Vodovodní přípojka 

SO05  Přípojka NN 

SO06  Ochrana kabelů DpmB 

 

10.1.3 Popis stavby 

 

 Jedná se o budovu RH Centra polyfunkčního domu v Brně na ulici Olomoucké s 

administrativním a školícím využitím v oblasti technické kontroly. Nosnou konstrukci 

budovy tvoří monolitický železobetonový prefabrikovaný skelet o obdélníkovém 

půdorysném tvaru, který směrem k jihozápadu šířkově ustupuje. Přibližné rozměry 

objektu jsou 31,5 m délkově a 14,3 m šířkově na východní straně a 8,3 m na straně 

západní. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený, železobetonový skeletový objekt z 

prefabrikovaných dílců zastřešený plochou střechou a usazený na pilotovém založení 

přes kalichové ŽB patky. Poslední podlaží však nezabírá plnou půdorysnou podlažní 

plochu - je ustupující. Vyzdívky jsou provedeny z pórobetonu - Ytong. Oblast 

schodišťového prostoru z jižní strany je tvořena prosklenou fasádou. Horní líc skeletové 

konstrukce je tvořen výtahovou šachtou o výšce 14,6 m.  

 

10.1.4 Základní popis předpokládaných prací na stavbě 

-  zemní práce (skrývka ornice,výkopy) 

- inženýrské sítě (přípojky inženýrských sítí) 

-  základové konstrukce (piloty, kalichové patky) 

-  realizace nosné konstrukce hrubé vrchní stavby (prefabrikovaná železobetonová 

 konstrukce) 

-  vyzdívky obvodové a vnitřní 



189 

 

-  realizace střešní konstrukce 

-  dokončovací práce (výplně otvorů,vnitřní rozvody, fasáda, podlahy, omítky, 

 zámečnické a truhlářské práce aj.). 

 

10.1.5 Vnější vazby stavby na okolí a její vliv na okolní prostředí obecně 

 

 Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Nezastiňuje okolní zástavbu, 

nenavyšuje významně dopravní, hlukové zatížení, ani exhalace, působící na obytnou 

zástavbu.  

Stavba nepředstavuje narušení stávajících odtokových poměrů. 

 Pozemky, určené k výstavbě, nejsou evidovány v ZPF( zemědělském půdním 

fondu), ani v PUPFL (pozemcích plnících funkci lesa). Není nutné jejich vynětí, jedná 

se většinou o pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha nebo 

plocha ostatní. 

Je nutno dbát na uzavření staveniště a zaplachtování oplocení a rozestavených částí 

stavby pro zamezení prašnosti v okolí. V případě potřeby bude staveniště při prašných 

procesech kropeno vodou. 

Při realizaci stavby nebude použito nadměrných prvků, doprava na staveniště bude 

probíhat běžnými dopravními prostředky, není nutné stanovovat objízdné trasy pro 

dopravu nadměrných nákladů. 

 Veškeré odpady, vzniklé při výstavbě, musí být likvidovány na řízených 

skládkách, doklady o likvidaci odpadu budou předloženy při kolaudaci. 

 Dopady na životní prostředí, které vzniknou v průběhu realizace výstavby hrubé 

spodní stavby budou řešeny v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 

 Nakládáním s odpady se zabývá zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 

některých dalších zákonů.  Ten ve svém prvním paragrafu definuje předmět úpravy , 

kterým zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
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Nakládání s odpady dále upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů a vyhláška č. 183/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Mezi další oblasti patří zajištění ochrany před vznikajícím prachem v průběhu 

výstavby, znečištění areálových a veřejných komunikací, ochrana vegetace a množství 

vznikajícího hluku. Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je 

ustanovena v nařízení vlády č. 217/2016 Sb., která tvoří novelu pro nařízení vlády č. 

272/2011 Sb.  

 

 

10.2 Opatření ochrany životního prostředí 

 

 Mezi nejdůležitější opatření patří třídění odpadů, minimalizace šíření prachu, 

omezení znečištění areálových a veřejných komunikací výjezdem ze staveniště, 

eliminace šíření hluku a vibrací v průběhu mechanizovaných činností a ochrana 

stávající zeleně při realizaci výstavby. 

 

10.2.1 Vliv stavby na ŽP v průběhu výstavby 

 

 V průběhu výstavby bude mimo stavební odpady vznikat i odpad komunální. 

Tyto mají největší vliv na ŽP. Pro ukládání komunálního odpadu bude na staveništi 

zřízeny sběrné plastové nádoby pro třídění odpadů. Odpady vznikající stavební činností 

budou skladovány v přepravních kontejnerech dle jejich typu a pravidelně vyváženy na 

skládku stavební suti (recyklace) nebo do spalovny anebo nabídnuty k výkupu sběrnými 

surovinami. Splaškový odpad v průběhu výstavby bude sveden do fekálního tanku, 

který bude pravidelně vyprazdňován. 

 V případě komunálního odpadu se jedná o běžný odpad vytvářený pracovníky na 

staveništi. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. se tento odpad řadí do skupiny 20 - Komunální 

odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z 

úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 
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Seznam možného vzniku komunálního odpadu: 

 

Kód 

odpadu 

Název odpadu Kategorie Způsob 

likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 01 02 Sklo O Recyklace 

20 01 08 Biologicky rozložitelné materiály z kuchyní a 

stravoven 

O Skládka  

20 01 11 Textilní materiály O Spalovna 

20 01 39 Plasty O Recyklace 

20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

 

 V případě staveništního odpadu jde o odpady z produkce stavební činnosti a 

činností jí předcházejících. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. se tento odpad řadí do skupiny 

17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

 

Seznam odpadu ze stavební činnosti provádění vrtaných pilot: 

 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddílné frakce betonu O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Nabídka k prodeji 

17 02 02 Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plast O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení O Skládka  

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N Ekologická likvidace 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

 

Vysvětlivky: 

O ostatní odpad 

N nebezpečný odpad 

 Mimo odpady bude v průběhu výstavby zvýšena hladina akustického tlaku a 

vibrací, vyšší prašnost a vyšší dopravní zatíženost. V případě dopravního zatížení tomu 
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tak není o mnoho, jelikož se jedná o frekventovanou a rušnou dopravní komunikaci. 

Mimo to se předpokládá vyšší znečištění přilehlých komunikací od mechanizace 

provádějící zejména zemní práce a piloty. Řešením tohoto je mechanické očištění 

veškeré mechanizace vyjíždějící ze staveniště. Dále bude prostor výjezdu ze staveniště 

pravidelně uklízen z opadaných nánosů zeminy. Proti nadměrné prašnosti bude povrch 

areálové komunikace v suchých obdobích zkrápěn vodou a oplocení bude vybaveno 

plastovou sítí. Síť poslouží mj. i k omezení hluku šířícího se ze staveniště. Vibracím 

zcela zabránit nelze. V průběhu provádění vrtaných pilot budou vznikat vibrace avšak 

bude omezen jejich časový interval, kdy mohou být tyto práce vykonávány. 

Největší přípustné hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve venkovním prostoru ze stavební činnosti jsou: 

 

     Základní limity + Korekce pro hluk ze stavební činnosti 

- od 6:00 do 7:00 50 dB  +10 dB => 60 dB  denní 

- od 7:00 do 21:00 50 dB  +15 dB => 65 dB  denní 

- od 21:00 do 22:00 50 dB  +10 dB => 60 dB  denní 

- od 22:00 do 6:00 50-10 dB +5 dB  => 45 dB  noční 

 

 Vegetaci, která není určena k likvidaci, je zapotřebí chránit. Jedná se o ochranu 

nadzemní části stromu i kořenového systému. Ochrana kmene bude zajištěna sepnutými 

po obvodě vyskládanými deskami. Kořenový systém je nutné chránit ve vzdálenosti 

půdorysného průmětu koruny stromu na terén zvětšeném o 1,5 m. V tomto prostoru je 

nepřípustné skladovat stavební materiál a pohyb těžké mechanizace. 

 Po celkovém dokončení výstavby bude na území provedena rekultivace. 

 Mezi další rizika patří kontaminace půdy ropnými látkami v průběhu všech 

mechanizovaných procesů. Řešením je vpouštění mechanismů na stavbu jen v dobrém 

technickém stavu a opatření těchto strojů úkapovou vanou. 

 

10.2.2 Vliv stavby na ŽP v průběhu užívání 

 

 Stavba RH Centra v Brně je navržena tak, aby svým provozem a údržbou v 

průběhu užívání neovlivňovala negativním způsobem životní prostředí. Po dokončení 

výstavby bude v rámci sadových úprav provedena rekultivace okolního území. Stavba 
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nebude mít negativní vliv na své okolí. Nezastiňuje okolní zástavbu, nenavyšuje 

významně dopravní, hlukové zatížení, ani exhalace, působící na obytnou zástavbu. 

Stavba nepředstavuje narušení stávajících odtokových poměrů. 

V průběhu užívání objektu je zapotřebí dbát na údržbu samotného objektu a s tím 

spojený nepatrný vliv na ŽP (doprava, hluk).  

 

10.2.3 Vliv stavby na ŽP v případě odstranění stavby 

 

 V průběhu odstranění stavby budou vznikat podobná rizika jako při její 

výstavbě. Dále je zapotřebí řešit nadměrnou produkci odpadu vzniklou demolicí 

samotného objektu. Tento odpad je nutnou třídit a recyklovat pro jiné stavební využití. 

V případě plánované jiné výstavby na místě původní stavby je možné na budoucím 

staveništi zřídit třídící a recyklační linku - tím by odpadla přeprava materiálu a byla by 

patrná i ekonomická výhodnost takového řešení.  

 

10.2.4 Poučení 

 

 Každý pracovník bude s těmito opatřeními seznámen a bude je dodržovat. O 

průběhu bude proveden zápis do stavebního deníku. Svou účast a porozumění 

jednotlivým bodů poučení pracovníci stvrdí svým podpisem. 
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ZÁVĚR 

 Splnění stanovených cílů nebylo jednoduché. Počáteční překážkou pro mě byly 

různé stupně projektových dokumentací, které se lišily rozsahem samotného zpracování. 

V mnoha případech jsem se věnoval doporučené variantě, která se nejvíce blížila 

skutečnosti. Dalším úskalím bylo vedení velkého množství inženýrských sítí na 

pozemku samotného staveniště, kdy pro nasazení autojeřábu musela být přijata určitá 

opatření spojená s ochrannými pásmy podzemních silových vedení. Po vyřešení 

základních otázek jsem přistoupil ke stanovení si potřebných zdrojů pro výstavbu. To 

vedlo k vypracování bližších a širších dopravních vztahů včetně ověření kritických bodů 

nadrozměrné přepravy. Následně k vypracování položkového rozpočtu a časového 

plánu hlavního stavebního objektu, který tvoří základ stavebně technologického 

projektu. Z těchto důležitých dokumentů lze vyčíst mnoho zajímavých informací - 

normohodiny, počet pracovníků, výkaz výměr aj. Tyto údaji tvořily základ pro projekt 

zařízení staveniště a výpočet potřebných zdrojů energií. 

 Velkou výhodu shledávám v použití programu Contec, který je ve své podstatě 

síťovým grafem , a díky kterému, při definování správných vazeb, je možné měnit a 

ladit mnoho parametrů (rychlost výstavby apod.). Velmi zajímavým zjištěním pro mě 

bylo i srovnání položkového rozpočtu hlavního stavebního objektu s propočtem dle 

THU, kde jsem si prohloubil znalosti. Věřím, že získané dovednosti mi budou ku 

prospěchu, a že je vhodně využiji v praxi. 
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těles 

[49] Dostupné z: http://www.geologicke-mapy.cz/ 

[50] Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/ 

[51] Dostupné z: http://www.chmi.cz/ 

[52] Dostupné z: http://www.toitoi.cz/ 

[53] Dostupné z: http://www.kanlux.cz/ 

[54] Dostupné z: http://www.ynaradi.cz/ 

[55] Dostupné z: http://www.dalibor-horak.cz 

[56] Dostupné z: http://zakladani.cz/ 

[57] Dostupné z: http://mapy.cz 

[58] Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

[59] Dostupné z: http://www.rsd.cz/mapy/webova-mapova-aplikace 

[60] Dostupné z: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

[61] Dostupné z: http://www.dufonev.cz 

[62] Dostupné z: http://www.transportbeton.cz 

[63] Dostupné z: http://www.prefa.cz 

[64] Dostupné z: http://www.ferona.cz 

[65] Dostupné z: http://autojeraby-pytela.cz 

[66] Dostupné z: http://www.stavomarket.cz/ 

[67] Dostupné z: www.zeppelin.cz 

[68] Dostupné z: www.tatra.cz 
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[69] Dostupné z: http://www.soilmec.com 

[70] Dostupné z: http://autoline.cz 

[71] Dostupné z: www.stetter.de 

[72] Dostupné z: http://www.putzmeister.co.uk 

[73] Dostupné z: www.iveco.cz 

[74] Dostupné z: www.goldhofer.cz 

[75] Dostupné z: www.koegel.com 

[76] Dostupné z: www.liebherr.com 

[77] Dostupné z: http://genielift.com.au 

[78] Dostupné z: https://www.e-stavebniny.c 

[79] Dostupné z: http://m-tec.com 

[80] Dostupné z: www.husqvarna.com 

[81] Dostupné z: www.bosch-professional.com 

[82] Dostupné z: www.abprofi.cz 

[83] Dostupné z: www.lumag.cz 

[84] Dostupné z: www.eprofi.cz 

[85] Dostupné z: www.kuhtreiber.cz 

[86] Dostupné z: http://www.wackerneuson.com 
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