
 

 

 











 

 

Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu knihovny 

na ulici Kraví hora v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci, 

situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, pro-

jekt zařízení staveniště, návrh hlavních strojů a mechanismů, časový harmonogram 

hlavního stavebního objektu, plánování zásobování a dopravních tras, technologic-

ký předpis pro monolitickou stropní konstrukci, kontrolní a zkušební plán, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro hrubou stavbu, položkový 

rozpočet hrubé stavby, srovnání variant řešení realizace monolitické stropní kon-

strukce a technologický předpis pro technologii zachycení dešťových vod k dalšímu 

využití.  

Knihovna, monolitický skelet, stavebně technologický projekt, technická zpráva, 

časový plán, zařízení staveniště, technologický předpis, speciální monolitická 

stropní konstrukce, železobeton, kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, položkový rozpočet, zachycení dešťových 

vod.  

The subject of this final thesis is the building technological project of the library 

on the street of Kravi hora in the Brno. The final thesis includes a technical report, 

a coordination situation, a situation of the construction with wider relations with 

transport route links, a time schedule and financial plan of the construction, a site 

equipment project, a design of the main machines and mechanisms, a time sche-

dule of the main building object, a supply plan and a plan for transport routes, 

a technological regulation for cast-in-place floor structure, a control and test plan, 

a health and safety plan at work on a construction site binding for a carcass, 

an itemized budget for carcass, a comparison of the solutions for realization of the 

cast-in-place floor structure and the technological regulation for technology 

of capture of rainwater for further use.  

Library, cast-in-place concrete frame, building technological project, technical re-

port, time schedule, site equipment, technological regulation, special cast-in-place 

floor structure, reinforced concrete, control and test plan, a health and safety plan 

at work on a construction site, itemized budget, capture of rainwater.  
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Úvod: 

Tématem této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu 

knihovny na ulici Kraví hora v Brně. Jedná se o třípodlažní monolitický železobeto-

nový skelet, který je založený na základové desce o mocnosti 0,8-1,2 m. Specifickou 

částí tohoto objektu je stropní konstrukce. Jedná se o monolitickou stropní kon-

strukci, která je tvořena deskou o mocnosti 200 mm vyztuženou v jednom směru a 

podepřenou výztužnými trámy o šířce 250 mm, výšce 400 mm a výztužnou příčlí ve 

směru druhém širokou 500 mm o výšce 700 mm. Stropní konstrukci podepírají 

výztužné stěny a sloupy kruhového průřezu ø 500 mm. 

 

Jelikož výztužná příčel stropní konstrukce dosahuje výšky 700 mm, není 

možné konstrukci realizovat pomocí klasických prvků systémového bednění. Díky 

velké dimenzi výztužné příčle, která je ve styku s výztužnými trámy podepřena 

sloupem o kruhovém průřezu, vzniká pro samotnou realizaci zajímavý detail 

k řešení. 

 

Cílem mojí práce je tedy především zaměření se na realizaci stropní kon-

strukce. Zpracování návrhu vhodného řešení z hlediska realizace, vypracování 

technologického postupu s kontrolním a zkušebním plánem pro řešenou stropní 

konstrukci. Zamyslet bych se chtěl také nad porovnáním možných způsobů řešení 

realizace této konstrukce z hlediska času, ale také nákladů na samotnou výstavbu.  

 

Dále budou vypracovány jednotlivé body dle zadání. Jedná se o technickou 

zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci stavby se širšími vztahy do-

pravních tras, časový a finanční plán objektový, kompletní projekt zařízení staveniš-

tě včetně výkresů pro realizaci zemních prací, hrubé vrchní stavby a prací vnitřní a 

dokončovacích. Zpracován bude také návrh hlavních stavebních strojů a mecha-

nismů a časový harmonogram hlavního stavebního objektu s přihlédnutím ke zvo-

lenému řešení realizace stropní konstrukce. V souvislosti s časovým plánem bude 

zpracován plán zajištění materiálových zdrojů. Vzhledem k nutnosti dodržení bez-

pečnosti práce bude zpracován plán BOZP pro hrubou vrchní stavbu.  

 

Vzhledem k tomu, že se na pozemku investora v blízkosti řešeného objektu 

knihovny nachází retenční nádrž (SO 10), bude popsán i její návrh a postup 

z hlediska realizace. Jedná se o novou a moderní technologii, která v souladu 

s aktuálně platnou legislativou popisuje možnost vsakovaní srážkové vody na 

vlastním pozemku, místo odvodu vody do veřejné kanalizace.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Knihovna na Kraví hoře 

Místo stavby: p. č. 794/1 město Brno, městská část Brno – střed, kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Veveří 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Stavebník: Fakulta Stavební 

 Vysoké učení technické v Brně 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno 

 Česká republika 

  

Projektant: Ing. Erik Kubala 

 Husitská 1325/28 

 957 04 Bánovce nad Bebravou 

  

Zhotovitel: Metrostav a.s. – divize 1 

 Koželužská 2450/4 

 180 00 Praha 8 

 

Účel stavby:  

Poskytování veškerých knižně-infomačních a bibliografických služeb zejmé-

na pracovníkům a studentům Vysokého učení technického v Brně, dále také široké 

veřejnosti. 

 

Termín zahájení výstavby: 02/2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 02/2019 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Novostavba knihovny 

SO 02 – Opěrná zeď  

SO 03 – Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

SO 04 – Všechny terénní a sadové úpravy 

SO 05 – Okapový chodník  

SO 06 – Vodovodní přípojka 

SO 07 – Přípojka elektrické energie 
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SO 08 – Kanalizační přípojka 

SO 09 – Přípojka plynu 

SO 10 – Vsakovací systém retenční nádrže 

1.3 Charakteristika stavebních objektů 

1.3.1 Hlavní stavební objekt – SO 01 – Novostavba knihovny 

Navržené kapacity objektu: 

Zastavěná plocha objektu 904,21 m2 

Obestavěný prostor 15 552,42 m3 

Zastavěná plocha oddychové zóny 220,79 m2 

Plocha parkoviště 559,69 m2 

Plocha chodníků 237,62 m2 

Užitková plocha 1.NP 713,04 m2 

Užitková plocha 2.NP 735,92 m2 

Užitková plocha 3.NP 699,01 m2 

Celková užitková plocha 2147,97 m2 

 

Jedná se o samostatně stojící stavbu se třemi nadzemními podlažími. Půdo-

rys objektu je ve tvaru čtverce s vystupující prosklenou fasádou v severní části. 

Z hlediska stavebního řešení se jedná o monolitický železobetonový skelet založe-

ný na základové desce o mocnosti 800–1200 mm. Stropní konstrukci tvoří trámový 

strop podepřený příčlemi a desky vyztužené v jednom směru. Vyzděná fasáda 

z přesných pórobetonových tvárnic YTONG je předsazená před nosnou konstrukci. 

Po obvodu je objekt zateplený minerální vlnou. Vnější plášť je tvořen 

z laminátových desek přilepených k nosnému roštu s provětrávanou vzduchovou 

mezerou. Laminátové desky jsou provedeny v různých barevných variantách. Za-

střešení objektu je provedeno plochou střechou s využitím pro výsadbu extenzivní 

vegetace. Jedná se tedy o střechu typu DUO. 

1.3.1.1 Zemní práce 

Pozemek určený pro výstavbu je rovinatý s mírným svahem směrem od se-

veru v nadmořské výšce okolo 266,000 m n. m. Zemní práce budou zahájeny 

skrývkou ornice, jejíž mocnost byla odhadnuta na základě hydrogeologického prů-

zkumu na 100 mm. Následovat budou výkopy stavební jámy na úroveň -1,600 m. 

Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu byl stanoven geologický 

profil a výskyt hladiny podzemní vody. Dle platných norem se jedná o žlutohnědý 

vápnitý spraš s pevnou konzistencí s příměsí jílovité hlíny – zemina 2. třídy těžitel-

nosti (1610 kg/m³) dle původní normy. Z důvodu charakteru zeminy v místě stave-

niště bude pro výkopové práce uvažováno s dočasným svahováním. 
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Výskyt hladiny podzemní vody nebyl zjištěn do hloubky 10 m, z toho důvodu 

nebylo uvažováno v této lokalitě s podzemní vodou při zakládání objektu 

v maximální hloubce 1,35 m pod terénem. Hladina spodní vody tedy nedosahuje 

úrovně základových konstrukcí. Z hlediska výskytu radonu v podloží byly na po-

zemku provedeny radonové zkoušky, na jejichž základě byla zjištěna nízká objemo-

vá aktivita v půdním vzduchu – radonový index 1 s naměřenou hodnotou menší 

než 30 Bq/m³.  

1.3.1.2 Základové konstrukce 

Vzhledem k jednoduchým základovým poměrům bez výskytu podzemní vo-

dy a s ohledem na rozdílné zatížení základové spáry od objektu bude objekt zalo-

žený na monolitické základové desce tloušťky 800–1200 mm. Pod základovou des-

ku je navržena podkladní betonová vrstva z prostého betonu o třídě C 16/20, X0. 

Samotná železobetonová deska je navržena z betonu třídy C 30/37 – XC2 (CZ, F.1) – 

Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. Do desky bude osazena kotevní výztuž 

sloupů a vnitřních svislých stěn. 

1.3.1.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 

sloupy kruhového průřezu o průměru 500 mm v modulu 9 x 6,5 m a ztužujícími 

jádry v místě schodiště a výtahu, které jsou tvořeny pomocí vnitřních monolitických 

stěn tloušťky 250 a 300 mm. Navržený materiál pro svislé nosné konstrukce je be-

ton C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. 

1.3.1.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří trámové a stropní desky vyztužené 

v jednom směru a příčle z monolitického železobetonu C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 

0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. Nosné překlady výplní otvorů jsou navrženy 

z prvků systému YTONG.  

1.3.1.5 Vnitřní nenosné konstrukce 

Veškeré vnitřní nenosné konstrukce jsou provedeny ve dvou materiálových 

provedeních. Jedná se o příčky vyzděné z přesných pórobetonových tvárnic YTONG 

a o sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním deskami Rigips s vnitřní akustic-

kou izolací. 

1.3.1.6 Schodiště 

V nově budovaném objektu jsou navrženy dva typy schodišť. Ve vstupní hale 

je umístěné hlavní schodiště tvořené ocelovými schodnicemi se skleněnými stupni-

cemi. Schodiště je ukotvené na podestě, která je přikotvena pomocí ocelové objím-

ky z železobetonovému sloupu. Vedlejší schodiště je dvojramenné s prefabrikova-
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nými schodišťovými rameny s výškou stupně 150 mm. Z hlediska materiálového 

provedení je schodiště provedeno z betonu C 30/37 s výztuží B500B. 

1.3.1.7 Výplně otvorů 

V celém objektu byla navržena hliníková okna Heroal W 72 CL s tří komoro-

vým hliníkovým profilem a izolačním trojsklem plněným argonem. Vstupní auto-

matické posuvné dveře jsou rovněž opatřeny hliníkovým rámem s izolačním dvoj-

sklem. 

1.3.1.8 Vnitřní povrchové úpravy 

Ve všech vnitřních obytných místnostech je navržená vnitřní jednovrstvá sá-

drová omítka Baumit Ratio Glatt L společně s vnitřní sádrovou stěrkou Baumit Fi-

nobello nanesenou na základní nátěr Baumit s malbou Primalex Bonus.  

1.3.1.9 Nášlapné vrstvy podlah 

V místnostech se sociálním zařízením jsou navrženy keramické obklady Ra-

ko Taurus Granit se standardní povrchovou úpravou. V archivu knihovny, 

v technické místnosti a v prostoru schodiště je navržena epoxidová samonivelační 

stěrka. V hlavním prostoru knihovny je umístěn koberec BRENO Figaro New-Faro 

26.  

1.3.1.10 Podhledy 

Ve všech místnostech jsou navrženy zavěšené kazetové podhledy Rigips Ca-

sopráno Casobianca. Do prostor s předpokládanou zvýšenou vlhkostí jsou navrže-

ny zavěšené kazetové podhledy Rigips Gyprex do vlhkého prostředí.  

1.3.2 SO 02 – Opěrná zeď 

Jedná se o stávající monolitickou opěrnou zeď, která bude rekonstruována 

současně se zahájeném výstavby. Opěrná zeď byla navržena na zatížení budoucí 

stavby a slouží k vyrovnání terénu pro budoucí stavbu a k zabránění sesuvu půdy 

vlivem plánované výstavby v okolí stávajících garáží. Opěrná zeď má mocnost 1,5 m 

a celkovou půdorysnou délku 43 m. 

1.3.3 SO 03 – Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

Okolo nově budovaného objektu bude vybudována oddychová zóna pro 

návštěvníky knihovny, plocha parkoviště a chodníky směřující ke vstupu do budovy 

a k oddychové zóně směrem přes parkoviště. Nově budované parkoviště obsahuje 

celkem 26 parkovacích stání z toho dvě pro osoby se sníženou schopností pochybu 

a orientace. Všechny nově budované zpevněné plochy jsou spádované od objektu 

ve sklonu 2 %. 
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Plochy zastavěného území: 

- Zastavěná plocha oddychové zóny: 220,79 m² 

- Plocha parkoviště: 559,69 m² 

- Plocha chodníků: 237,62 m² 

1.3.4 SO 04 – Terénní a sadové úpravy 

Veškeré terénní a sadové úpravy budou realizovány až na závěr všech prací 

s využitím uložené ornice na mezideponii nacházející se v blízkosti zařízení stave-

niště. Úroveň plánovaného terénu je oproti úrovni 1.NP snížena o 150 až 200 mm. 

Součástí terénních úprav bude také osazení laviček v oddychové zóně a výsadba 

nízké a vysoké vegetace dle projektu. 

1.3.5 SO 05 – Okapový chodník 

Jedná se o vnější okapový chodník, tvořený ze štěrkové vrstvy 

z přemývaného a tříděného říčního štěrku frakce 16-32-64 mm. Okapový chodník 

bude zrealizovaný okolo celého nově budovaného objektu. Šířka okapového chod-

níku je 730 mm.  

1.3.6 SO 06 – Vodovodní přípojka 

Jedná se o vodovodní přípojku směřující od napojeného vodovodního řádu 

přes nově vybudovanou vodoměrnou šachtu až směrem k objektu. Vodoměrná 

šachta je typu AS-VODO A2 s příslušnou vodoměrnou sestavou. Jedná se o betono-

vou šachtu 1200 x 900 m výšky 1730 mm opatřenou poklopem 600 x 600 mm. 

Šachta je uložená v úrovni -1,980 m.  

 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád navrtávacím 

pasem, na druhém konci bude zaústěna do objektu, kde bude umístěn hlavní uzá-

věr vody (HUV) a vodoměrná sestava. Vodovodní přípojka PE 100 SDR11 32x3,0 

mm má celkovou délku 15 m a je provedena v minimálním spádu 2 %. Jedná se 

tedy o potrubí DN 100 – materiál PE. Potrubí bude uloženo do pískového lože, poté 

bude znovu obsypáno pískem. Nad PE potrubí bude umístěna modrá výstražná 

páska a až poté proběhne zásyp výkopu se zhutněním.  

1.3.7 SO 07 - Přípojka elektrické energie 

Elektrická přípojka NN napojená na podzemní vedení NN na pozemku 

s parcelním číslem 794/2 bude vedená v podzemí a ukončená v RIS. Jedná se o ka-

pelové vedení 3x95-150 (2 kabely). Provozní napětí 3x230/400 V. Délka přípojky je 

29,25 m. Přípojka bude uložena do pískového lože, poté bude znovu obsypáno 

https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&q=m%C2%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi30JPqxc7PAhVBtBQKHe1GCpQQ1QIIZCgG
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&q=m%C2%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi30JPqxc7PAhVBtBQKHe1GCpQQ1QIIZCgG
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&q=m%C2%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi30JPqxc7PAhVBtBQKHe1GCpQQ1QIIZCgG
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pískem. Nad přípojku se umístí červená výstražná páska a až poté proběhne zásyp 

výkopu se zhutněním. 

1.3.8 SO 08 – Kanalizační přípojka  

Jedná se o napojení objektu na stávající splaškovou kanalizační přípojku na 

pozemku s parcelním číslem 792/10, která je ve vlastnictví Statutárního města Br-

na. Splašková kanalizace je z PVC KG DN 300. Celková délka přípojky je 25,1 m. Po-

trubí bude napojováno v minimálním spádu 2 % a následně uloženo do pískového 

lože, poté bude znovu obsypáno pískem. Nad potrubí bude umístěna hnědá vý-

stražná páska a až poté proběhne zásyp výkopu se zhutněním. 

1.3.9 SO 09 – Přípojka plynu 

Přípojka plynovodu STL s regulací NTL bude provedena připojením na sou-

časnou síť nacházející se na parcele 792/10. Bude ukončená ve skříni s HUP. Celko-

vá délka nově realizované přípojky je 41,7 m. Rozvod STL plynu je navržen 

z ocelového potrubí ø 57/3,2 mm s opláštěním DN 50. Přípojka bude vedena kolmo 

na budovu s maximálním sklonem 0,4 %. Ocelové potrubí bude uloženo do písko-

vého lože, poté bude znovu obsypáno pískem. Nad potrubí se umístí žlutá výstraž-

ná páska a až poté proběhne zásyp výkopu se zhutněním. 

1.3.10 SO 10 – Vsakovací systém retenční nádrže 

Do vsakovacího systému retenční nádrže je odvedena veškerá srážková vo-

da ze střech pomocí dešťové kanalizace (KG DN 150 délky 107,7 m ve spádu 2%) a 

srážková voda dopadající na zpevněné plochy. Vsakovací systém je tvořen 144 kusy 

bloků z polypropylénu, které budou sestaveny ve čtyřech úrovních a po usazení a 

překrytí filtrační geotextílii dají dohromady vsakovací galerii o rozměrech 

7,2×3,6×1,68 m. Vsakovací galerie je spojena pomocí přepadového potrubí z PVC, 

které ústí do v podzemí usazené retenční nádrže.  

1.4 Situace stavby 

1.4.1 Popis staveniště 

Pozemek s parcelním číslem 794/1, který je určený pro výstavbu řešeného 

objektu knihovny, má celkovou výměru 2743 m2. Pozemek se nachází v městské 

částí Brno – střed, v katastrálním území Veveří a je mírně svažitý směrem od zápa-

du. Výškový rozdíl terénu na dotčeném území je vyrovnán stávající železobetono-

vou opěrnou zdí (SO 02), která bude před zahájením výstavby zrekonstruována. 

 

Území disponuje velkým množstvím náletových křovin, ale i vzrostlými list-

natými stromy, které budou muset být před začátkem výstavby odstraněny. 
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V rámci přípravy území bude kromě křovin odstraněno 10 nízkých až středně vyso-

kých listnatých stromů. V prostoru staveniště zůstane po dobu výstavby ponechá-

no sedm nižších vzrostlých stromů, které dosahují výšky přibližně 6-7 m a nebudou 

tak tvořit překážku výstavbě ani stavebním mechanizacím. Kolem každého kmene 

stromu bude před zahájením výstavby zřízeno ochranné bednění. Z hlediska ter-

minologie dle katastru nemovitostí se jedná o nevyužívané území sloužící jako 

ostatní plocha s využitím pro městskou zeleň. Území nezasahuje do žádné památ-

kové oblasti. 

 

Na pozemku se nenachází žádné stávající oplocení. Před zahájením výstav-

by bude okolo části pozemku tvořícího prostor staveniště vybudováno provizorní 

oplocení. Koncepčně je uvažováno s částečným využitím okolního pozemku s parc. 

č. 823/1 

 

Celková plocha pozemku s parc. č. 794/1: 2743 m2 

Plocha staveniště: 2225 m2 

Zastavěná plocha objektu SO 01:  904,21 m2 

Obestavěný prostor:  15552,42 m3 

Plocha pro objekty zařízení staveniště: 1320,79 m2 

Další využité pozemky:  

Zábor pro zlepšení dopravních podmínek: 

(zpevněný silničními panely), parc. č. 823/1 

– vlastnické právo Statutární město Brno 

77 m2 

 

Zábor pro mezideponii ornice:  

parc. č. 823/1 – vlastnické právo Statutární 

město Brno 

174 m2 

1.4.2 Napojení staveniště na dopravní komunikace 

Přístup k pozemku je zajištěn ze severní strany, kde se nachází jednoproudá 

asfaltová příjezdová komunikace III. třídy šířky 3,5 m, která je vyhovující z hlediska 

daného okolního provozu. Jedná se o jedinou možnou přístupovou komunikaci na 

staveništi, která umožnuje v kritickém místě z ulice Žižkova dostačující poloměr 

otáčení 12 m. V místě vjezdu bude tedy i výjezd ze staveniště sloužící po celou do-

bu výstavbu. Vzhledem k umístění, typu a třídě komunikace se nejedná o příliš 

frekventovanou vozovku.  
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1.5 Způsob realizace hlavních technologických etap 

hlavního objektu 

Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu je obsa-

žena v kapitole A.4 – STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

HRUBÉ STAVBY. Studie je zpracována pro objekt SO 01 – Novostavba knihovny. 

Objekt je rozdělen na jednotlivé technologické etapy realizace výstavby. Jedná se o 

spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu a zastřešení. 

 

U každé etapy jsou uvedeny pracovní podmínky, podmínky připravenosti 

staveniště, její popis, popis kontrol kvality a environmentální a bezpečnostní poža-

davky. U každého konkrétního procesu je popsán potřebný materiál, jeho doprava, 

pracovní postup, návrh pracovních čet a přehled hlavní nasazené mechanizace. 

1.6 Časový a finanční plán stavby 

Přílohou B.1 této práce je ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ. 

Jedná se o časový a zároveň finanční plán, který byl vytvořen pro hlavní stavební 

objekt knihovny a pro všechny další objekty s ním související. Hlavní stavební ob-

jekt byl rozdělen na etapy zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, 

zastřešení a dokončovací práce. Plán byl zpracován v programu Microsoft Excel. Ke 

zpracování bylo využito také programu BUILDpowerS a technickohospodářských 

ukazatelů (THU) pro rok 2017. Časový plán pro jednotlivé objekty tedy vycházel 

z cen za jednotlivé stavební objekty, které byly oceněny podle účelových měrných 

jednotek s využitím produktivity práce dělníků stavební výroby v ČR od společnosti 

RTS. Nejmenší časová jednotka plánu je jeden měsíc. Ve stejné příloze zobrazený 

finanční plán ukazuje měsíční čerpání finančních prostředků v průběhu výstavby 

v návaznosti na časový plán. 

 

V návaznosti na časový a finanční plán stavby – objektový byl zpracován 

řádkový harmonogram hlavního stavebního objektu. Řádkový harmonogram byl 

zpracován s využitím softwaru Microsoft Project a tvoří přílohu této práce – B.4 – 

ČASOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. V návaznosti na ča-

sový harmonogram hlavního stavebního objektu byl vytvořený technologický nor-

mál (příloha B.5) a bilance nasazení pracovníků (B.6). Na základě bilance nasazení 

pracovníků bylo dimenzováno zařízení staveniště v kapitole A.5. S ohledem 

na časový plán výstavby hlavního stavebního objektu byl zpracován plán zajištění 

materiálových zdrojů pro provedení hrubé stavby, který tvoří přílohu této práce. 

Jedná se o přílohu č. B.7. 
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1.7 Zařízení staveniště 

Projekt zařízení staveniště pro realizaci objektu knihovny je podrobně zpra-

cován v samostatné kapitole A.5 – PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Kapitola obsa-

huje technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán budování a likvidace objek-

tů zařízení staveniště a ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště. 

Technické zpráva dále obsahuje popis staveniště, jeho napojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu, základní koncepci ZS pro řešené etapy, popis a dimenzo-

vání objektů zařízení staveniště, dimenzování zdrojů pro stavbu, BOZP a popiš ře-

šení ochrany životního prostředí. Součástí kapitoly je i výkresová dokumentace 

zařízení staveniště pro zemní práce, hrubou vrchní stavbu a práce vnitřní a dokon-

čovací, která tvoří přílohu této práce. Jedná se o výkresy C.4, C.5 a C.6. 

1.8 Hlavní stavební mechanismy 

Navržené hlavní stavební mechanismy jsou detailně popsány v kapitole A.6 

– NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. Kapitola obsahuje po-

pis větších i menších strojů a mechanismů, které tvoří strojní sestavy pro provede-

ní jednotlivých prací souvisejících s realizací daného objektu. Součástí kapitoly je 

dimenzování a bezpečnostní opatření týkající se hlavních stavebních strojů a me-

chanismů. Časové nasazení hlavních stavebních mechanismů v průběhu výstavby 

je znázorněno v příloze B.3 – PLÁN HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANISMŮ. Montáž 

a doprava hlavního stavebního mechanismu (věžového jeřábu) je zobrazena na 

výkresech C.7 – SITUACE – MONTÁŽ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU a C.8 – DOPRAVA 

VĚŽOVÉHO JEŘÁBU. Dimenzování zdroje na odběr energie jednotlivých mechanis-

mů je uvedeno v kapitole A.5 – PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Postupné znázor-

nění polohy jednotlivých strojů a mechanizací v průběhu výstavby včetně jejich 

dosahů je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště pro zemní práce, hrubou 

vrchní stavbu a práce vnitřní a dokončovací. Jedná se o výkresy C.4, C.5 a C.6. 

1.9 Environmentální a bezpečnostní požadavky 

Bezpečnostní požadavky na prováděné práce jsou řešeny v několika částech 

této práce. Základní bezpečnostní požadavky jsou řešeny u jednotlivých technolo-

gických etap v kapitole A.4 – STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP. Bezpečnost práce je dále řešena v jednotlivých technologických předpisech 

pro danou činnost. Jedná se o technologický předpis pro provedení monolitické 

stropní konstrukce (kapitola A.9) a technologický předpis pro technologii zachycení 

dešťových vod k dalšímu využití (příloha B.11). V kapitole A11 je dále zpracován 

plán BOZP pro hrubou vrchní stavbu řešeného objektu.  
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Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní po-

zemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací budou práce organi-

zovány tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích, aby 

nebyl překročen povolený limit hlučnosti či nedocházelo ke znečištění ovzduší 

prašností z probíhajících činností. Hodnota hluku dle NV č. 217/2016 Sb. nesmí 

překročit hodnotu 50 dB + 15 dB korekce. V případě výskytu větší hladiny akustic-

kého hluku v pracovní době bude omezena pracovní doba činností, které jsou 

zdrojem nadměrného hluku. Stroje se zvýšeným hlukem při své činnosti budou 

nasazovány pouze v denní době, díky čemuž nebude narušena doba nočního klidu 

od 22:00 do 6:00. V případě znečištění ovzduší prašností z probíhajících činností 

bude prostor staveniště kropen vodou či dojde k omezení prašných činností.  

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 

stavební suť (zbytky betonu, zbytky keramických střepů), obalový materiál staveb-

ních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky 

izolačních materiálů, železné výztuže a odpady ze svařování. 

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště 

bude zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou 

přednostně odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již 

nemají další využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. 

Vzniklý odpad bude odvezen na skládku PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. vzdálenou 2,7 

km od místa stavby. 

 

Vozidla, pohybující se na staveništi během prací souvisejících s výstavbou 

objektu knihovny, budou pravidelně udržována, a v místě, kde budou zaparkována 

po skončení pracovní směny, budou umístěny vany pro zabránění vsakování oleje 

a jiných provozních kapalin v případě jejich úniku. Pokud dojde ke kontaminaci 

zeminy, musí se použit navržená havarijní soustava, která bude umístěna v buňce 

stavbyvedoucího. 
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2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 

VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je rozdělena do 

několika výkresů, které tvoří přílohu této práce. Jedná se o výkres C.1 – 

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, kde je znázorněno základní umístění stavby, veli-

kost pozemku či prostoru zařízení staveniště včetně umístění dočasných doprav-

ních značek, které jsou umístěny v blízkosti staveniště jen po dobu výstavby.  

 

Na výkrese C.2 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ je znázorněno umístění stavby a 

staveniště v rámci širších vztahů města Brna, včetně zobrazení kritického místa pro 

dopravu materiálu v blízkosti stavby.  

 

Výkres C.3 – SITUACE DORPAVNÍCH VZTAHŮ pak dále popisuje umístění 

jednotlivých dodavatelů materiálu pro stavbu včetně popisu trasy dopravy mate-

riálů z místa, ve kterém jednotliví dodavatelé mají sídlo. Součástí výkresu je i zob-

razení a popis jednotlivých kritických míst dopravy na zobrazené trase včetně popi-

su jednotlivých dodavatelů materiálu. Výkres obsahuje i dojezdové vzdálenosti a 

délky jednotlivých tras.  

 

Po posouzení dopravy nadměrné části věžového jeřábu byl zhotoven výkres 

C.8 – DOPRAVA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU. Na výkrese jsou popsány všechny kritická mís-

ta dopravy jeřábu, včetně možného poloměru otáčení či maximálních výšek pod-

jezdů nacházejících se v trase dopravy částí věžového jeřábu z firmy Liebherr, která 

má sídlo v Popůvkách u Brna.  
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3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ  

Časový a finanční plán stavby – objektový je uveden v příloze této práce. 

Jedná se o stejnojmennou přílohu B.1 – ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY -  

OBJEKTOVÝ.  

 

Jedná se o časový a zároveň finanční plán, který byl vytvořen pro hlavní sta-

vební objekt knihovny a pro všechny další objekty s ním související.  

 

Plán byl zpracován v programu Microsoft Excel. Ke zpracování bylo využito 

také programu BUILDpowerS a technickohospodářských ukazatelů (THU) pro rok 

2017.  

 

Časový plán pro jednotlivé objekty tedy vycházel z cen za jednotlivé stavební 

objekty, které byly oceněny podle účelových měrných jednotek s využitím produk-

tivity práce dělníků stavební výroby v ČR od společnosti RTS. Nejmenší časová jed-

notka plánu je jeden měsíc. Ve stejné příloze zobrazený finanční plán ukazuje mě-

síční čerpání finančních prostředků v průběhu výstavby v návaznosti na časový 

plán. 

 

V návaznosti na časový a finanční plán stavby – objektový byl zpracován 

řádkový harmonogram hlavního stavebního objektu. Řádkový harmonogram byl 

zpracován s využitím softwaru Microsoft Project a tvoří přílohu této práce – B.4 – 

ČASOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. V návaznosti na ča-

sový harmonogram hlavního stavebního objektu byl vytvořený technologický nor-

mál (příloha B.5) a bilance nasazení pracovníků (B.6). Na základě bilance nasazení 

pracovníků bylo dimenzováno zařízení staveniště v kapitole A.5.  
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4. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP HRUBÉ STAVBY 

4.1 Hrubá spodní stavba 

4.1.1.1 Předání a převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště proběhne na počátku výstavby před zahájením 

přípravných a zemních prací. Jelikož se jedná o první etapu výstavby, proběhne 

předání a převzetí staveniště mezi investorem (objednatelem) a hlavním zhotovite-

lem stavebních prací. U předání a převzetí bude přítomný projektant a stavební 

dozor. Objednatelem bude hlavnímu zhotoviteli předáno platné stavební povolení, 

platná a schválená projektová dokumentace. Dále budou vymezeny předávané 

plochy, hranice staveniště, přístupové cesty ke staveništi a místa pro odběr vody a 

elektrického proudu. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního 

deníku společně s vyhotovením předávacího protokolu. 

4.1.1.2 Pracovní podmínky 

Všechny práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmí-

nek. Jelikož do hrubé spodní stavby patří také zemní práce, bude hlídán pokles tep-

loty pod 0 °C. Při větším poklesu teploty pod -5 °C, nepřipadají v úvahu žádné 

hloubkové výkopy ani těžení nesoudržných zemin z důvodu ztráty rozpojitelnosti 

zeminy. Zemní práce není také možné provádět v případě dlouhotrvajících dešťů, 

kdy dochází k rozbřednutí základové spáry a terénu, díky čemuž dochází 

k zabořování stavebních strojů. Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou 

práce probíhat při zvýšené rychlosti větru nad 15 m/s a v případě špatné viditel-

nosti, která klesne pod 10 m. Veškeré práce v etapě hrubé spodní stavby budou 

probíhat pouze v denní době, proto není nutné uvažovat s užitím umělého osvět-

lení na staveništi. 

4.1.1.3 BOZP 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Stavbyvedoucí zajistí, aby všichni pracovníci byli vybaveni OOPP. Dále 

budou všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na sta-

veništi, odběrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na stave-

ništi. 
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Stavbyvedoucí či mistr proškolí všechny pracovníky na stavbě a o proškolení 

provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví protokol, na kterém každý pracov-

ník potvrdí svým podpisem, že byl řádně proškolen o BOZP a seznámen se všemi 

možnými riziky vznikajícími při práci, na kterou byl na stavbu nasazen. 

Rizika na staveništi 

Tabulka číslo 1: Rizika – hrubá spodní stavba 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Výkopy stavební jámy Pád pracovníka při vystu-

pování a sestupování 

do/z výkopu 

Zřízení žebříků pro bez-

pečný sestup a výstup do 

výkopu a pro rychlé opuš-

tění výkopu v případě 

vzniku nebezpečí 

 Sklouznutí, sesutí osoby 

po šikmém svahu výkopu 

Pracovat současně na 

více stupních ve svahu 

nad sebou jen tehdy, jest-

liže jsou realizována 

opatření dle technologic-

kého postupu 

 Sesunutí a pád rypadla 

do výkopu nebo ze svahu 

při přiblížení 

Vzdálenost rypadla od 

okraje výkopu přizpůsobit 

únosnosti zeminy, třídě a 

soudržnosti zatěžované 

horniny s ohledem na 

provozní hmotnost 

 

4.1.2 Zemní práce 

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, jejíž mocnost byla odhadnuta 

na základě hydrogeologického průzkumu na 100 mm. Následovat budou výkopy 

stavební jámy na úroveň -1,600 m. Na základě geologického a hydrogeologického 

průzkumu byl stanoven geologický profil a výskyt hladiny podzemní vody. Výskyt 

hladiny podzemní vody nebyl zjištěn do hloubky 10 m, z toho důvodu nebylo uva-

žováno v této lokalitě s podzemní vodou při zakládání objektu v maximální hloubce 

1,35 m pod terénem. Dle platných norem se jedná o žlutohnědý vápnitý spraš 

s pevnou konzistencí s příměsí jílovité hlíny – zemina 2. třídy těžitelnosti (1610 

kg/m³) dle původní normy. Z důvodu charakteru zeminy v místě staveniště bude 

pro výkopové práce uvažováno s dočasným svahováním. 
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4.1.2.1 Materiál 

Pro realizaci zemních prací je důležitý zejména objem sejmuté ornice a 

množství zeminy vytěžené ze stavební jámy. 

 

Tabulka číslo 2: Množství ornice o mocnosti 0,1 m 

PLOCHA MOCNOST MNOŽSTVÍ ORNICE

(m²) (m) (m³)

Zastavěná plocha 

objektu SO01
904,21 0,1 90,421

Plochy budoucích 

komunikací a 

zpevněných ploch

1018,1 0,1 101,81

Terénní a sadové úpravy 758,87 0,1 75,887

SOUČ. NAKYPŘENÍ 268,118*1,2

CELKEM ORNICE 321,7416

CELKOVÁ HMOTNOST 518,004 t

ŘEŠENÁ OBLAST

 

 

Tabulka číslo 3: Množství vytěžené zeminy ze stavební jámy 

HLOUBKA 

(m)
OBJEM (m³)

1,45 1250,103

0,725 33,935

1284,038

1284,038*1,2

1540,846

CELKEM VÝKOPY 

SOUČ. NAKYPŘENÍ

CELKEM VÝKOPY PRO KNIHOVNU

JÁMA (29,2*28,2)+(14*1,8)+(7,5*1,8) 862,14

SVAHOVÁNÍ PO 

OBVODU JÁMY

(18+1,81+13,7+11,2+1,81+19,5+

28,9+29,9)*0,375
46,8075

KNIHOVNA

VÝKOPY NEZAPAŽENÉ JÁMY V ZEMINĚ TŘ. 2

VÝPOČET PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

 

4.1.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární dopravu přebytečné ornice i zeminy ze stavební jámy zajistí ná-

kladní automobil Tatra T 815-231S25/340, který zeminu odveze na skládku PÍSEK 

ŽABČICE spol. s r.o. v Brně. Vzdálenost skládky od místa stavby je 2,7 km. Veškerou 

zeminu mu na korbu naloží rýpadlo-nakladač JCB 4 CX. Tatra T 815 má třístrannou 

sklopnou korbu s objemem 9 m³. 

  

Ostatní doplňkový materiál bude zajištěn pomocí nákladního automobilu 

MAN TGA 33.400, kde materiál přiveze ze stavebnin DEK Brno. Stavebniny jsou od 

místa stavby vzdáleny 7,3 km s dojezdovou dobou 11 minut. 
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Sekundární doprava 

 Sekundární doprava bude zajištěna pomocí hydraulické ruky PK 27 002 na 

nákladním automobilu MAN TGA 33.400. Zemina bude přepravována pomocí stro-

jů Tatra T 815 a rýpadlo-nakladače JCB 4 CX. Ostatní materiál a pomůcky budou 

přepravovány ručně.  

4.1.2.3 Pracovní postup 

1) Sejmutí ornice, vybudování zařízení staveniště 

Nejdříve budou odstraněny vzrostlé stromy a křoviny bránící ve výstavbě. 

Následovat bude sejmutí ornice o mocnosti 0,1 m, jejíž výskyt, jako povrchové vrst-

vy zeminy v prostoru staveniště byl zjištěn na základě geologického průzkumu. 

Ornice bude sejmuta z plochy budoucího objektu, z ploch budoucích komunikací či 

zpevněných ploch a z ploch všech plánovaných budoucích terénních a sadových 

úprav. Sejmutí ornice bude provedeno po jednotlivých záběrech rýpadlo-

nakladačem JCB 4 CX. Část ornice bude uskladněna v prostoru staveniště na stave-

ništní deponii pro konečné úpravy terénu. Zbylá ornice bude odvezena nákladním 

automobilem TATRA T 815-231S25/340 na skládku PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. v Br-

ně. Vzdálenost skládky od místa stavby je 2,7 km. Po sejmutí ornice bude vybudo-

váno zařízení staveniště. 

 

2) Vytyčení a vyznačení výkopu stavební jámy 

Po sejmutí ornice bude současně budováno zařízení staveniště a dojde také 

k vytyčení polohy hlavních bodů objektu. Měřičské práce bude provádět především 

geodet společně se svým pomocníkem. Měřičské práce vycházejí ze základních 

vytyčovacích bodů předaných při předání a převzetí staveniště. Jedná se o hlavní 

výškové a polohové body, ze kterých se za pomocí totální stanice nebo teodolitu 

měřičskými způsoby určí polohy všech výše zmíněných bodů, které dají dohroma-

dy půdorysné obrysy budoucího objektu. Všechny tyto body budou přesně vyzna-

čeny a stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, které budou navíc označeny znač-

kovacím sprejem pro zvýšení jejich viditelnosti. 

 

3) Příprava území 

Následovat bude vybudování oplocení staveniště. Vedoucí pracovní čety 

společně s pomocnými dělníky provede montáž oplocení z přenosných plotových 

dílců typu M200 výšky 2 m a šířky 3,5 m od společnosti TOI TOI, která zajistí jejich 

dopravu na staveniště.  

 

4) Výkop stavební jámy 

Výkop stavební jámy bude vzhledem ke své hloubce a třídě zeminy prove-

den bez nutnosti pažení. Výkop bude prováděn pomocí rýpadlo-nakladače JCB 4 
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CX, který přebytečnou zeminu naloží na korbu sklápěče TATRA T 815-231S25/340, 

který ji odveze na skládku vzdálenou od místa stavby 2,7 m. 

 

Zemina použitá na zásypy bude převezena a uložena na staveništní deponii 

na pozemku investora. Bude skladována maximálně do výšky 1,5 m. 

 

5) Začištění výkopu dna stavební jámy 

Po provedení výkopu stavební jámy bude provedeno ruční začištění jejího 

dna. Ruční začištění budou provádět pomocní dělníci. Z důvodu ochrany základové 

spáry před možnými nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, bude po-

sledních 10 cm zeminy odkopáno až těsně před zahájením dalších prací.  

4.1.2.4 Personální obsazení 

 

Přípravné práce 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má pří-

slušné oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na přípravné práce, dohlíží na pomocné dělníky své pra-

covní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Montáž oplocení z přenosných plotových dílců  

 

Vytyčovací práce 

1 geodet 

- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

společně s minimální 3letou praxí v oboru, oprávnění pro výkon dané 

činnosti 

- Zaměření a vytyčení hlavních výškových a polohových bodů stavby, vyty-

čení rozměrů výkopu 

 

1 pomocník geodeta 

- Minimálně středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

- Pomoc geodetovi s vytyčením stavby, vyznačení obrysů budoucího vý-

kopu 
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Sejmutí ornice a výkop stavební jámy 

 

1 obsluha rýpadlo-nakladače JCB 4 CX 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních 

strojů dle příslušné vyhlášky 

-  

3 řidiči nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má pří-

slušné oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Ruční začištění dna stavební jámy, pomocné práce 

4.1.2.5 Mechanizace 

- Rýpadlo-nakladač JCB 4CX 

- Sklápěč Tatra T 815-231S25/340 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Vibrační válec NTC VVV 600/12 

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

- Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

4.1.3 Založení objektu 

Vzhledem k jednoduchým základovým poměrům bez výskytu podzemní vo-

dy a s ohledem na rozdílné zatížení základové spáry od objektu bude objekt zalo-

žený na monolitické základové desce tloušťky 800–1200 mm. Pod základovou des-

ku je navržena podkladní betonová vrstva z prostého betonu o třídě C 16/20, X0. 

Samotná železobetonová deska je navržena z betonu třídy C 30/37 – XC2 (CZ, F.1) – 

Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. Do desky bude osazena kotevní výztuž 

sloupů a vnitřních svislých stěn. 

4.1.3.1 Materiál 

Hlavním a nezbytným materiálem pro práce týkající se založení objektu kni-

hovny bude čerstvá betonová směs C 16/20 - X0, pro podkladní betonovou vrstvu o 
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mocnosti 100 mm, čerstvá betonová směs C 30/37 – XC2 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 

mm – S3 pro betonovou základovou desku o mocnosti 0,8 – 1,28 m a ocelová vý-

ztuž B 500B s modulem pružnosti 31 GPa. 

 

Tabulka číslo 4: Beton podkladní betonové vrstvy o mocnosti 100 mm 

MNOŽSTVÍ BETONU 

(m³)

(29,2*28,2)+(14*1,8)+(7,5*1,8) 862,14 0,1 86,214

PLOCHA  (m²) CELKOVÁ PLOCHA (m²) MOCNOST (m)

 

 

Tabulka číslo 5: Beton základové desky o mocnosti 0,8 – 1,28 m 

ŘEŠENÁ OBLAST

PO OBVODU 

BUDOVY

VE STŘEDNÍ ČASTI 0,8(26,7*25,7) 686,19 548,952

CELKOVÁ PLOCHA (m²) MOCNOST (m)
MNOŽSTVÍ BETONU 

(m³)

(18+1,81+13,7+11,2+1,81+19,5+

28,9+29,9)*1,25
156,025 1,28 199,712

PLOCHA  (m²)

 

4.1.3.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava čerstvé betonové směsi od výrobny na staveniště bude 

zajištěna pomocí autodomíchávačů Stetter C3, které budou čerstvou betonovou 

směs dovážet z betonárny Českomoravský beton, a.s. sídlící v Brně. Betonárna je 

od místa stavby vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou do 6 minut. Z důvodu větší-

ho objemu betonu a pro zajištění plynulosti betonáže bude na stavbu čerstvý be-

ton dovážet postupně tři autodomíchávače Stetter C3 typ AM 15 C – objem bubnu 

15 m3. 

 

Sekundární doprava 

Sekundární dopravu čerstvé betonové směsi v prostoru staveniště zajistí au-

točerpadlo Putzmeister M46 přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním 

horizontálním dosahem 41 m. Pro manipulaci s výztuží a se systémovým bedněním 

bude na stavbě k dispozici věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6. 

4.1.3.3 Pracovní postup 

1) Pohoz kamenivem, prostupy  

Po důkladném dočištění dna stavební jámy se provede pohoz z drceného 

kameniva frakce 16-32 mm, který se zhutní do zeminy tvořící základovou spáru pro 

zajištění únosnosti základové spáry. Po této úpravě základové spáry lze provést její 

ošetření podkladní betonovou vrstvou tloušťky 100 mm. Po dosažení pevnosti 

podkladní betonové vrstvy budou provedeny prostupy pro budoucí rozvody vody a 

splaškovou kanalizaci. Prostupy budou vyvedeny až nad horní hranu budoucí 
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úrovně základové desky s přesahem min 0,3 m a bude zajištěna jejich svislost 

vzhledem k základové desce. 

 

2) Betonáž podkladní betonové vrstvy 

Následovat bude betonáž. Před zahájením betonáže bude na dno stavební 

jámy umístěn zemnící pásek FeZn 30/4 mm pro uzemnění rozvodů (elektro, plyn, 

hromosvod). Podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm bude zřízena v celé ploše 

dna stavební jámy pro zajištění rovinnosti a čistoty povrchu při dalších pracích. Na 

dně stavební jámy bude podkladní beton rozprostřen lopatami pomocných sta-

vebních dělníků a upraven do požadované výškové úrovně pomocí dřevěné latě a 

vodováhy. Poté bude následovat technologická přestávka trvající jeden den.  

 

3) Vyztužení základové desky 

Poté bude vyztužena základová deska. První pracovní četa umístí vodorov-

nou výztuž v podobě kari sítí s požadovaným krytím 35 mm, které bude zajištěno 

distančními podložkami. Následovat bude položení svislé výztuže včetně výztuže 

vyčnívající nad povrch základové desky pro budoucí monolitické sloupy a ztužující 

jádra okolo výtahu a schodiště. Současně začne druhá pracovní četa pracovat na 

zřízení bednění pro základovou desku po obvodu celého objektu.  

 

4) Betonáž základové desky 

Vzhledem k tloušťce desky, která dosahuje až 1,28 m, se jedná o masivní 

konstrukci. Betonáž desky bude tedy rozdělena do tří pracovních záběrů po tloušť-

kách maximálně 0,5 m, aby nedošlo vlivem zvýšených teplot při hydrataci betonu 

k poškození základové desky. Betonová směs bude dopravována pomocí autočer-

padla Putzmeister M46 s dodržením maximální výšky uložení 1,5 m. Pro celkové 

zhutnění a zahlazení čerstvé betonové směsi podkladní betonové základové desky 

bude využita motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH s délkou lišty 2 m. Násle-

dovat bude technologická přestávka, která bude trvat asi 4 dny. Během tohoto ob-

dobí bude beton pravidelně ošetřován kropením povrchu vodou, aby nedošlo 

k jeho popraskání.  

4.1.3.4 Personální obsazení 

Betonáž podkladní betonové vrstvy 

1 betonář (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 
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1 řidič autočerpadla Putzmeister M46 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

 

3 řidiči autodomíchávače Stetter C3 – typ AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvého betonu na stavbu 

 

Vyztužení základové desky 

3 železáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc při manipulace s výztužnými sítěmi, provazování výztuže pod 

dohledem vedoucího čety 

 

1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 

 

Bednění základové desky 

1 tesař 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

 

Betonáž základové desky 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

 

2 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

 

1 řidič autočerpadla Putzmeister M46 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

 

3 řidiči autodomíchávače Stetter C3 – typ AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
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1 obsluha jeřábu Liebherr 9 EC-B6 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz či strojní průkaz 

opravňující řidiče k obsluze tohoto typu jeřábu 

4.1.3.5 Mechanizace 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M46 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6          

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T                 

- Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                                      

4.2 Hrubá vrchní stavba 

4.2.1.1 Předání a převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem (zhotovitelem hrubé 

vrchní stavby) a hlavním zhotovitelem stavebních prací. Podmínkou předání a pře-

vzetí pracoviště pro provádění dalších prací je úspěšné předání předchozích prací 

stavbyvedoucímu hlavního dodavatele stavebních prací. Proběhne kontrola před-

chozích prací, zda byly dokončeny přesně podle projektové dokumentace. 

 

Součástí převzetí pracoviště bude předání schválené projektové dokumen-

tace týkající se provedení hrubé vrchní stavby, přístupové cesty ke staveništi a míst 

pro odběr vody a elektrického proudu. O převzetí pracoviště bude hlavním zhotovi-

telem proveden zápis do stavebního deníku společně s vyhotovením předávacího 

protokolu. 

4.2.1.2 Pracovní podmínky 

Veškeré práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. 

Rozhodující teplota se stanovuje měřením teploty během dne, kdy mistr změří tep-

lotu ráno před začátkem pracovní směny, v poledne a večer kolem 21. hodiny. Vý-

sledná hodnota je rovna průměru všech naměřených hodnot, kdy večerní teplota 

je započítána dvakrát.  

 

Vzhledem k tomu, že práce související s hrubou vrchní stavbou budou po-

kračovat dále do letního období, je řešeno případné opatření pro teploty dosahující 

30 °C a více. V případě dosažení teplot vyšších než 30 °C je nutné beton chránit a 
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pravidelně zajišťovat jeho kropení, aby nedošlo vlivem vysychání k popraskání jeho 

povrchu.  

 

Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou práce probíhat při zvýšené 

rychlosti větru nad 10 m/s a v případě špatné viditelnosti, která klesne pod 10 m. 

Při zvýšené rychlosti větru budou provedena následující opatření ve formě důsled-

ného přivázání břemen za pomoci většího počtu vázacích lan či úplného přerušení 

přesunu materiálu a spuštění břemena na zem.  

4.2.1.3 BOZP 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Stavbyvedoucí zajistí, aby všichni pracovníci byli vybaveni OOPP. Dále 

budou všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na sta-

veništi, odběrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na stave-

ništi. 

Rizika na pracovišti 

Tabulka číslo 6: Rizika – hrubá vrchní stavba 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Vyztužování konstrukcí Píchnutí, bodnutí, poře-

zání ruky nebo i jiné části 

těla pracovníka koncem 

prutu 

Správné ukládání a skla-

dování betonářské oceli  

Betonářské práce Nezajištění či ztráta 

únosnosti a prostorové 

stability a tuhosti bednění 

a podpěrných konstrukcí 

Správné provedení bed-

nění dle dokumentace 

  Před zahájením betonář-

ských prací řádně pro-

hlédnout bednění jako 

celek a odstranit zjištěné 

závady 

4.2.2 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 

sloupy kruhového průřezu o průměru 500 mm v modulu 9 x 6,5 m a ztužujícími 
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jádry v místě schodiště a výtahu, které jsou tvořeny pomocí vnitřních monolitických 

stěn tloušťky 250 a 300 mm. Navržený materiál pro svislé nosné konstrukce je be-

ton C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. 

4.2.2.1 Materiál 

Hlavním materiálem pro práce týkající se svislých nosných monolitických 

konstrukcí je čerstvá betonová směs C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – 

S3 pro betonové monolitické sloupy o průměru 500 mm a pro ztužující jádra okolo 

výtahu a schodiště. Dále ocelová výztuž B 500B pro vyztužení sloupů a ztužujících 

jader s modulem pružnosti 31 GPa. 

 

Tabulka číslo 7: Množství betonu C 30/37 pro nosné betonové sloupy 

ŘESENÁ OBLAST
PLOCHA 

JEDNOHO 

SLOUPU (m²)

CELKOVÁ PLOCHA 

JEDNOHO SLOUPU 

(m²)

VÝŠKA 

SLOUPU 

(m)

MNOŽSTVÍ 

BETONU NA 1 

SLOUP (m³) 

CELKEM 

SLOUPŮ 

V 1.NP

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ 

BETONU (m³)

SLOUPY 1.NP π*((0,5*0,5)/4) 0,196 4,15 0,8134 20 16,268
 

 

Tabulka číslo 8: Množství betonu C 30/37 pro ztužující jádra okolo výtahu a schodiště 

ŘEŠENÁ OBLAST

PLOCHA 

ZTUŽUJÍCÍHO 

JÁDRA (m²)

CELKOVÁ PLOCHA 

(m²)

VÝŠKA 

(m)

MNOŽTSTVÍ 

BETONU (m³)

CELKEM 

(m³)

ZTUŽUJÍCÍ JÁDRO 

VÝTAHU 1.NP

((2*(1,95*0,15))+((

2*(2,45*015))
1,32 4,95 6,534

ZTUŽUJÍCÍ JÁDRO 

SCHODIŠTĚ 1.NP

((9*0,15)+(6,75*0,

25)+(2,4*0,15))
3,3975 4,15 14,100

20,634

 

4.2.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava čerstvé betonové směsi od výrobny na staveniště bude 

zajištěna pomocí autodomíchávačů Stetter C3, které budou čerstvou betonovou 

směs dovážet z betonárny Českomoravský beton, a.s. sídlící v Brně. Betonárna je 

od místa stavby vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou do 6 minut. Čerstvý beton 

budou dovážet postupně tři autodomíchávače Stetter C3 typ AM 15 C – objem 

bubnu 15 m3. 

 

Sekundární doprava 

Sekundární dopravu čerstvého betonu na staveništi zajistí autočerpadlo 

Putzmeister M52-5 přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizon-

tálním dosahem 48,1 m. Pro manipulaci s prefabrikovanými schodišťovými rame-

ny výztuží a se systémovým bedněním bude na stavbě k dispozici věžový jeřáb 

Liebherr 90 EC-B6. 
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4.2.2.3 Pracovní postup 

1) Vyvázaní výztuže sloupů a ztužujících stěnových jader 

2) Montáž papírového bednění okolo sloupů 

3) Montáž bednění ztužujících stěn, nanesení odbedňovacích nátěrů 

4) Betonáž sloupů a ztužujících stěn 

5) Technologická přestávka  

6) Odbednění 

4.2.2.4 Personální obsazení 

3 železáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc při manipulace s výztužnými koši, provazování výztuže pod do-

hledem vedoucího čety 

 

1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 

- případné přivaření výztuže nebo výztužných armokošů v průběhu vyztu-

žování sloupů a ztužujících stěn, práce se svařovacím agregátem 

 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla čerstvého betonu, zpracování a hutnění čerstvého be-

tonu 

 

2 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži  

 

1 řidič autočerpadla Putzmeister M52-5 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvého betonu na přesné místo určení do monolitických 

sloupů a ztužujících stěn 
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3 řidiči autodomíchávače Stetter C3 – AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvého betonu na stavbu 

 

1 obsluha jeřábu Liebherr 9 EC-B6 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz či strojní průkaz 

opravňující řidiče k obsluze tohoto typu jeřábu 

4.2.2.5 Mechanizace 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6          

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T                 

- Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                                      

4.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří trámové a stropní desky vyztužené 

v jednom směru a příčle z monolitického železobetonu C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 

0,2 – Dmax 16 mm – S3 s výztuží B 500B. 

4.2.3.1 Materiál 

Rozhodujícím materiálem v případě vodorovných nosných konstrukcí je 

zejména čerstvý beton C 30/37. Dále ocelová výztuž B 500B pro vyztužení monoli-

tické stropní desky s výztužnými trámy a s výztužnou příčlí. 

 

Tabulka číslo 9: Množství čerstvého betonu C 30/37 pro betonáž monolitické stropní 

desky s výztužnými trámy a s výztužnou příčlí 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ PLOCHA 

(m²)

MOCNOST 

(m)

MNOŽTSTVÍ 

BETONU (m³)

CELKEM 

(m³)

MONOLIT. STROPNÍ 

DESKA 1.NP

(27,5*26,5)+(11,3

*1,8)+(1,8*7)
761,69 0,2 152,338

VÝZTUŽNÁ PŘÍČEL 

1.NP

(((27,5*0,5)*3)+((

29,3*0,5)*2))
70,55 0,7 49,385

VÝZTUŽNÉ TRÁMY 

1.NP

(((26,5*0,25)*8)+(

(28,3*0,25)*5)+(8,

8*0,25))

90,575 0,4 36,23

237,953
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4.2.3.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava čerstvé betonové směsi od výrobny na staveniště bude 

zajištěna pomocí autodomíchávačů Stetter C3, které budou čerstvou betonovou 

směs dovážet z betonárny Českomoravský beton, a.s. sídlící v Brně. Betonárna je 

od místa stavby vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou do 6 minut. Čerstvý beton 

dovážet postupně tři autodomíchávače Stetter C3 typ AM 15 C – objem bubnu 15 

m3. 

 

Sekundární doprava 

Sekundární dopravu čerstvého betonu na staveništi zajistí autočerpadlo 

Putzmeister M52-5 přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizon-

tálním dosahem 48,1 m. Pro manipulaci s výztuží a se systémovým bedněním bude 

na stavbě k dispozici věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6. 

4.2.3.3 Pracovní postup 

1) Montáž systémového bednění PERI pro monolitickou stropní desku 

s výztužnými trámy a s výztužnou příčlí 

2) Vyztužení monolitické stropní desky s výztužnými trámy a s výztužnou příčlí 

3) Betonáž 

4) Technologická pauza pro dosažení minimální požadované pevnosti pro 

schopnost únosnosti své vlastní váhy dle statika 

5) Částečné odbednění konstrukce, podstojkování 

6) Úplné odbednění konstrukce 

4.2.3.4 Personální obsazení 

4 železáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc při manipulace s výztužnými koši, provazování výztuže pod do-

hledem vedoucího čety 

 

1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 
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6 betonářů 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Zpracování a hutnění čerstvé betonové směsi 

 

2 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži  

 

1 řidič autočerpadla Putzmeister M52-5 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvého betonu na přesné místo určení do monolitických 

sloupů a ztužujících stěn 

 

3 řidiči autodomíchávače Stetter C3 – AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvého betonu na stavbu 

 

1 obsluha jeřábu Liebherr 9 EC-B6 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz či strojní průkaz 

opravňující řidiče k obsluze tohoto typu jeřábu 

4.2.3.5 Mechanizace 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6          

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T                 

- Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                                      

4.2.4 Nosná konstrukce překonávající výšku podlaží – schodiště 

Jedná se o schodiště dvojramenné s prefabrikovanými schodišťovými rame-

ny s výškou stupně 150 mm. Z hlediska materiálového provedení je schodiště pro-

vedeno z betonu C 30/37 s výztuží B 500B. 

4.2.4.1 Materiál 

Nosná konstrukce překonávající výšku podlaží neboli schodiště bude zhoto-

veno jako ŽB prefabrikovaná konstrukce s monolitickou mezipodestou. Hlavním 
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materiálem budou tedy prefabrikovaná schodišťová ramena a množství betonu C 

30/37 – XC2 (CZ, F.1) – Dmax 16 – S3 s výztuží B 500B pro betonáž monolitické me-

zipodesty o tloušťce 150 mm. 

 

Tabulka číslo 10: Hmotnost prefabrikovaných schodišťových ramen 

ŠÍŘKA VÝŠKA

SCHODIŠŤOVÉ 

RAMENO 1.NP
300 165 15 1200 1,6299 4,075 2 8,15

CELKOVÁ 

HMOTNOST (t)

ROZMĚR STUPNĚ (mm)
ŘEŠENÁ OBLAST

POČET 

STUPNŮ (ks)

ŠÍŘKA RAMENE 

(mm)

CELKEM KS PRO 

1.NP

OBJEM PRVKU 

(m³) 

HMOTNOST 

PRVKU (t)

 

 

Tabulka číslo 11: Množství betonu C 30/37 pro monolitickou mezipodestu o mocnosti 

150 mm 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)

MOCNOST 

(m)

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ 

BETONU (m³) 

MONOLITICKÁ 

MEZIPODESTA 

MEZI 1.NP - 2.NP

(1,3+0,35)*2,4 3,96 0,15 0,594

 

4.2.4.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava prefabrikovaných schodišťových ramen bude zajištěna 

pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400, který doveze prefabrikáty ze spo-

lečnosti Prefa Brno, a.s. Délka dopravované trasy je 6,1 km s dojezdovou dobou 10 

minut.  

 

Dovoz čerstvého betonu pro betonáž monolitické mezipodesty bude zajiš-

těn pomocí autodomíchávače Stetter C3, které budou čerstvou betonovou směs 

dovážet z betonárny Českomoravský beton, a.s. sídlící v Brně. Betonárna je od mís-

ta stavby vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou do 6 minut.  

 

 

Sekundární doprava 

Sekundární dopravu čerstvého betonu na staveništi zajistí autočerpadlo 

Putzmeister M52-5 přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizon-

tálním dosahem 48,1 m. Pro manipulaci s prefabrikovanými schodišťovými rameny 

bude na stavbě k dispozici věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6. 

4.2.4.3 Pracovní postup 

Nejdříve bude zhotovena monolitická mezipodesta. Při její betonáži byl 

v místě plánovaném pro budoucí schodiště vytvořen ozub, na který bude usazeno 

schodišťové rameno. Druhý ozub byl vytvořen při betonáži monolitické stropní 
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konstrukce předchozího podlaží při realizaci základové desky v případě mezipodes-

ty mezi 1.NP a 2.NP. 

 

Po částečném odbednění stropní konstrukce dalšího podlaží bude následo-

vat uložení prefabrikovaných schodišťových ramen a následné zmonolitnění kon-

strukce. Schodišťová ramena budou do místa zabudování dopravena pomocí věžo-

vého jeřábu Liebherr 90 EC-B6. Před samotným uložením prefabrikátů budou 

v místech ozubů usazeny ocelové destičky, které budou po položení schodišťového 

ramene následně svařeny, čímž vytvoří únosný spoj pro zmonolitnění konstrukce. 

Pro zajištění celistvosti konstrukcí bude vzniklá spára mezi monolitickou stropní 

deskou a prefabrikovaným schodišťovým ramene vyplněna cementovou zálivkou. 

4.2.4.4 Personální obsazení 

1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 

- Svaření ocelových destiček v místech schodišťových ozubů pro zajištění 

zmonolitnění konstrukce 

 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Zpracování a hutnění čerstvého betonu 

 

1 pomocný dělník 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži  

 

1 řidič autočerpadla Putzmeister M52-5 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvého betonu na přesné místo určení  

 

1 řidič autodomíchávače Stetter C3 – AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvého betonu na stavbu 

 

1 řidič nákladního automobilu MAN TGA 33.400 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz prefabrikovaných schodišťových ramen, výztuže a bednění na 

staveniště 
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1 obsluha jeřábu Liebherr 9 EC-B6 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz či strojní průkaz 

opravňující řidiče k obsluze tohoto typu jeřábu 

- Přemístění prefabrikovaných schodišťových ramen do místa zabudování 

v konstrukci 

4.2.4.5 Mechanizace 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6          

4.3 Zastřešení 

4.3.1.1 Předání a převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem (zhotovitelem střešní 

konstrukce) a hlavním zhotovitelem stavebních prací. Podmínkou předání a pře-

vzetí pracoviště pro provádění dalších prací je úspěšné předání předchozích prací 

stavbyvedoucímu hlavního dodavatele stavebních prací. Proběhne kontrola před-

chozích prací, zda byly dokončeny přesně podle projektové dokumentace. 

 

Součástí převzetí pracoviště bude předání schválené projektové dokumen-

tace týkající se provedení hrubé vrchní stavby, přístupové cesty ke staveništi a míst 

pro odběr vody a elektrického proudu. O převzetí pracoviště bude hlavním zhotovi-

telem proveden zápis do stavebního deníku společně s vyhotovením předávacího 

protokolu. 

4.3.1.2 Pracovní podmínky 

Práce týkající se zastřešení smí být prováděny jen za příznivých klimatických 

a povětrnostních podmínek. Práce musí být přerušeny, pokud dojde ke snížení 

viditelnosti na vzdálenost menší, než je 30 m. Dále nesmí práce probíhat při zvýše-

né rychlosti větru přesahující 11 m/s. 

 

Při zvýšených teplotách nad 30 °C musí být pro pracovníky zajištěn dosta-

tečný přísun tekutin se zavedením častějších přestávek. Omezení teploty pro pro-

vádění prací je nutno dodržovat při pokládce tepelné izolace či hydroizolací na ma-

ximální povrchovou teplotu materiálů 70 °C. Dále penetrační nátěr smí být prová-

děn pouze při teplotách 5-35 °C. 
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4.3.1.3 BOZP 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Stavbyvedoucí zajistí, aby všichni pracovníci byli vybaveni OOPP. Dále 

budou všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na sta-

veništi, odběrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na stave-

ništi. 

Rizika na pracovišti 

Tabulka číslo 12: Rizika – zastřešení 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Práce ve výškách Pád pracovníka ze střešní 

konstrukce 

Zřízení bezpečnostního 

zábradlí po obvodu 

střešní konstrukce 

  Úvaz pracovníků – indivi-

duální bezpečnostní 

ochrana 

4.3.2 Konstrukce ploché střechy 

Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou s využitým pro výsadbu 

extenzivní vegetace. Jedná se tedy o střechu typu DUO. 

4.3.2.1 Materiál 

Nejvýznamnější materiál pro provádění zastřešení je polystyren-beton, který 

tvoří spádovou vrstvu ploché střechy. Dále tepelná izolace ISOVER EPS pro zatep-

lení střechy, separační geotextílie, hydroizolace, drenážní násyp OPTIGREEN a ex-

tenzivní substrát OPTIGREEN. 

 

Tabulka číslo 13: Množství betonu lehčeného polystyrenem 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)

MOCNOST 

(m)

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ (m³) 

SPÁDOVÁ VRSTVA 

NAD 3.NP 

(27,5*26,5)+(11,3

*1,8)+(1,8*7)
761,69 0,02-0,3 121,870
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Tabulka číslo 14: Množství tepelné izolace ISOVER EPS 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)

MOCNOST 

(m)

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ (m³) 
BALENÍ KS BALENÍ

TEPELNĚIZOLAČNÍ 

VRSTVA NAD 3.NP 

(27,5*26,5)+(

11,3*1,8)+(1,

8*7)

761,69 0,18 137,104
1000x1000x

180
762 253

 

 

Tabulka číslo 15: Množství drenážního násypu a extenzivního substrátu OPTIGREEN 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)
MOCNOST (m)

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ (m³) 

DRENÁŽNÍ NÁSYP
(27,5*26,5)+(11,3

*1,8)+(1,8*7)
761,69 0,5 380,845

EXTENZIVNÍ 

SUBSTRÁT

(27,5*26,5)+(11,3

*1,8)+(1,8*7)
761,69 0,6 457,014

 

4.3.2.2 Doprava 

Primární doprava  

Primární doprava polystyrenbetonu bude zajištěna pomocí autodomícháva-

čů Stetter C3 typ AM 15 C, který budou tento lehčený beton dovážet z betonárny 

Českomoravský beton, a.s., který má sídlo v Brně. Celková délka trasy je 4,2 km 

s dojezdovou dobou 6 minut.  

 

Doprava zbývajícího materiálu pro zastřešení (izolace, drenážní násyp 

apod.) bude dovezena pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400, který ma-

teriál doveze ze Stavebnin DEK Brno. Stavebniny jsou od místa stavby vzdálené 7,3 

km s dojezdovou dobou 11 minut.  

 

Sekundární doprava 

 V případě polystyrenbetonu bude k přepravě čerstvého betonu na střešní 

konstrukci využito bádie na beton typ 1034C.14. Důvod použití bádie je nemožnost 

přečerpání betonu lehčeného polystyrénem pomocí autočerpadla. Bádie bude za-

věšena na věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6. Po demontáži věžového jeřábu bude 

k přesunu materiálu do prostoru střešní konstrukce využito osobo-nákladního vý-

tahu NOV 1000. 

4.3.2.3 Pracovní postup 

1) Montáž ochranného zábradlí pro zajištění bezpečnosti pracovníků 

2) Příprava podkladu 

3) Betonáž spádové vrstvy 

4) Technologická přestávka 
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5) Položení parozábrany a vrstvy tepelné izolace 

6) Položení separační geotextílie + všech dalších vrstev 

7) Hydroizolace plochá střecha + atika 

8) Oplechování atiky 

9) Položení ochranné vrstvy před drenážním násypem + filtrační geotextílie 

10) Rozprostření extenzivního substrátu 

11) Vysazení extenzivní vegetace 

4.3.2.4 Personální obsazení 

1 řidič autodomíchávače Stetter C3 – typ AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz polystyrenbetonu na stavbu 

 

1 řidič nákladního automobilu MAN TGA 33.400 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz materiálu ze stavebnin 

 

1 obsluha jeřábu Liebherr 9 EC-B6 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz či strojní průkaz 

opravňující řidiče k obsluze tohoto typu jeřábu 

- Manipulace s bádií 

 

1 mistr izolatér 

- Požadováno minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem sta-

vebního směru + certifikát k provádění tepelných izolací či hydroizolace 

- Vedení izolatérských prací 

 

 4 pomocní izolatéři 

- Požadováno minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem sta-

vebního směru + certifikát k provádění tepelných izolací či hydroizolace 

- Izolatérské práce 

 

1 vazač 

- Požadován vazačský průkaz typu A 

- Odborné uvazování břemen pro přemístění jeřábem 

4.3.2.5 Mechanizace 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6        
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- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Osobo-nákladní výtah NOV 1000      

- Bádie na beton typ 1034C.14 
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5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Kapitola projekt zařízení staveniště zahrnuje technickou zprávu zařízení sta-

veniště, ve které je popsáno staveniště, všechny objekty zařízení staveniště a jejich 

uspořádání. Součástí projektu zařízení staveniště je výkresová dokumentace, která 

znázorňuje rozmístění a velikost všech objektů zařízení staveniště. Konkrétně se 

jedná o výkresy č. C.4, C.5 a C.6, které tvoří přílohu této práce. Další součástí této 

kapitoly je časový plán budování a likvidace objektů ZS a ekonomické vyhodnocení 

nákladů na ZS.   

5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

5.1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Knihovna na Kraví hoře 

Místo stavby: p. č. 794/1 město Brno, městská část Brno – střed, kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Veveří 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Stavebník: Fakulta Stavební 

 Vysoké učení technické v Brně 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno 

 Česká republika 

  

Projektant: Ing. Erik Kubala 

 Husitská 1325/28 

 957 04 Bánovce nad Bebravou 

  

Zhotovitel: Metrostav a.s. – divize 1 

 Koželužská 2450/4 

 180 00 Praha 8 

 

Účel stavby:  

Poskytování veškerých knižně-infomačních a bibliografických služeb zejmé-

na pracovníkům a studentům Vysokého učení technického v Brně, dále také široké 

veřejnosti. 

 

Termín zahájení výstavby: 02/2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 02/2019 
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5.1.2 Popis staveniště 

Pozemek s parcelním číslem 794/1, který je určený pro výstavbu řešeného 

objektu knihovny, má celkovou výměru 2743 m2. Pozemek se nachází v městské 

částí Brno – střed, v katastrálním území Veveří a je mírně svažitý směrem od zápa-

du. Výškový rozdíl terénu na dotčeném území je vyrovnán stávající železobetono-

vou opěrnou zdí (SO 02), která bude před zahájením výstavby zrekonstruována.  

 

Území disponuje velkým množstvím náletových křovin, ale i vzrostlými list-

natými stromy, které budou muset být před začátkem výstavby odstraněny. 

V rámci přípravy území bude kromě křovin odstraněno 10 nízkých až středně vyso-

kých listnatých stromů. V prostoru staveniště zůstane po dobu výstavby ponechá-

no sedm nižších vzrostlých stromů, které dosahují výšky přibližně 6-7 m a nebudou 

tak tvořit překážku výstavbě ani stavebním mechanizacím. Kolem každého kmene 

stromu bude před zahájením výstavby zřízeno ochranné bednění. Z hlediska ter-

minologie dle katastru nemovitostí se jedná o nevyužívané území sloužící jako 

ostatní plocha s využitím pro městskou zeleň. Území nezasahuje do žádné památ-

kové oblasti. 

 

Na pozemku se nenachází žádné stávající oplocení. Před zahájením výstav-

by bude okolo části pozemku tvořícího prostor staveniště vybudováno provizorní 

oplocení. Koncepčně je uvažováno s částečným využitím okolního pozemku s parc. 

č. 823/1 

 

Celková plocha pozemku s parc. č. 794/1: 2743 m2 

Plocha staveniště: 2225 m2 

Zastavěná plocha objektu SO 01:  904,21 m2 

Obestavěný prostor:  15552,42 m3 

Plocha pro objekty zařízení staveniště: 1320,79 m2 

Další využité pozemky:  

Zábor pro zlepšení dopravních podmínek: 

(zpevněný silničními panely), parc. č. 823/1 

– vlastnické právo Statutární město Brno 

77 m2 

 

Zábor pro mezideponii ornice:  

parc. č. 823/1 – vlastnické právo Statutární 

město Brno 

174 m2 

5.1.3 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup k pozemku je zajištěn ze severní strany, kde se nachází jednoproudá 

asfaltová příjezdová komunikace III. třídy šířky 3,5 m, která je vyhovující z hlediska 

daného okolního provozu. Jedná se o jedinou možnou přístupovou komunikaci na 
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staveništi, která umožnuje v kritickém místě z ulice Žižkova dostačující poloměr 

otáčení 12 m. V místě vjezdu bude tedy i výjezd ze staveniště sloužící po celou do-

bu výstavbu. Vzhledem k umístění, typu a třídě komunikace se nejedná o příliš 

frekventovanou vozovku.  

 

V blízkosti vjezdu na staveniště bude pro zlepšení dopravních podmínek zří-

zen dočasný zábor pozemku po dobu výstavby o ploše 77 m2, díky kterému bude 

na protilehlé straně komunikace naproti bráně určující vjezd na staveniště vyme-

zen prostor pro možné otočení a manipulaci dopravního prostředku přepravující-

ho nadměrné prvky (části věžového jeřábu). Prostor bude zpevněn železobetono-

vými silničními panely. Pro další zlepšení možností dopravních podmínek nadměr-

ných prvků na staveniště byla posunuta uzamykatelná brána šířky 7 m směrem do 

staveniště, čímž dojde ke zvětšení možného poloměru otáčení vozidel najíždějících 

na staveniště.  

 

Ve východní části u hranice pozemku se dále nachází stávající asfaltová ko-

munikace, která slouží jako přístupová cesta ke garážím vyskytujícím se na sou-

sedním pozemku. Asfaltová komunikace nebude součástí zařízení staveniště.  

 

U vjezdu na staveniště bude osazena svislá dopravní značka „Maximální po-

volená rychlost 10 km/h“. Tato rychlosti platí po celém areálu staveniště. Na opač-

né straně, ze směru výjezdu ze staveniště bude osazena značka „Stůj, dej přednost 

v jízdě“. U příjezdu na ulici Kraví hora z ulice Žižkova budou umístěny značky „Po-

zor, výjezd vozidel ze stavby“. Z důvodu zúžené komunikace tvořící jedinou přístu-

povou cestu na staveniště bude na komunikace v blízkostí garáží na ulici Žižkova 

umístěna dopravní značka „Zákaz zastavení“, díky které dojde ke snížení provozu i 

množství zaparkovaných aut u přístupu k této jedině příjezdové komunikaci a bude 

tak umožněn lepší průjezd strojů převážející nadměrný náklad na staveniště. Situa-

ce viz příloha – výkres C.1 – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY.  

5.1.4 Napojení na technickou infrastrukturu 

Nově budovaný objekt knihovny bude napojen na stávající sítě technické in-

frastruktury města Brna. Jedná se o přípojku na veřejný vodovodní řád vedoucí na 

parcele číslo 794/19, rozvod nízkého napětí (parcela 823/1), přípojku plynovodu 

(STL) a splaškovou kanalizaci. K napojení dojde v etapě spodní stavby při realizaci 

základové desky. Dále bude mít objekt také zřízen odvody srážkové vody ze střech 

a zpevněných ploch pomocí svodů dešťové kanalizace do vsakovacího systému 

retenční nádrže (SO 10).  
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Dočasná staveništní přípojka vody bude napojena na vodoměrnou šachtu, 

která byla vybudována jako přípojné místo při předání a převzetí staveniště napo-

jením na veřejný vodovodní řád vedoucí na parcele číslo 794/19. Jedná se o beto-

novou vodoměrnou šachtu AS-VODO A2 o rozměrech 1200 x 900 x 1730 mm (d x š 

x v). Ve výkresech ZS označena jako MOV (místo odběru vody). Vzhledem k termínu 

zahájení výstavby (02/2018) bude potrubí vedeno v nezámrzné hloubce v závislosti 

na třídě zeminy a nejmenším nutným krytím pod volným terénem – 1,1 m. Vedení 

vodovodního potrubí bude označeno výstražnou fólií, která bude uložena přibližně 

300 mm nad horní hranou potrubí.  

 

Zdroj elektrické energie pro potřeby výstavby a provozu zařízení staveniště 

bude zajištěn zřízením dočasné přípojky nízkého napětí (NN). Staveništní sítě níz-

kého napětí povedou z jednoho místa od navrženého hlavního staveništního roz-

vaděče (HSR) s rozvodnou skříní na západní straně staveniště. Ve výkresu označe-

no jako MOE (místo odběru elektřiny). Odběr el. energie bude zajištěn na základě 

podané žádosti o nové připojení dodavateli elektrické energie. Hlavní staveništní 

rozvaděč bude napojen na rozvod nízkého napětí, který byl vybudován v rámci pří-

pojných míst při předání a převzetí staveniště. Podzemní vedení bude ve volném 

terénu vedeno s minimálním krytím 0,7 m. Vedení NN v blízkosti oplocení bude 

zavěšeno na oplocení a uloženo v kopoflexové chráničce.  

 

Jelikož na staveništi dochází ke křížení sítí NN a přípojky vody, musí být 

v místě křížení dodržena nejmenší dovolená svislá vzdálenost 0,4 m. V případě 

souběhu těchto sítí bude dodržena minimální vodorovná vzdálenost, která je také 

0,4 m. V místě křížení vedení NN a přípojky vody se staveništní komunikací 

z betonového recyklátu budou přípojky uloženy do hloubky min. 0,3 m a chráněny 

proti poškození silnostěnnou ocelovou trubkou (chráničkou), aby bylo zabráněno 

jejich poškození v průběhu prací a pojezdu strojů na staveništi.  

 

Vzhledem k velké vzdálenosti k místu napojení na splaškovou kanalizaci a 

velkému riziku křížení této sítě s ostatními staveništními přípojkami budou objekty 

sociálního a hygienického zázemí usazeny na fekálním tanku společnosti TOI TOI o 

objemu 4,5 m3, který bude pravidelně vyvážen. Vzhledem k velké vzdálenosti 

k místu napojení je varianta usazení buněk na fekální tank finančně výhodnější.  

5.1.5 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Celý prostor staveniště bude zajištěn pevným a souvislým oplocením výšky 

2 m s vjezdovou bránou šířky 7 m ze severní strany pozemku, která bude tvořena 2 

kusy mobilního oplocení šířky 3,5 m a uzamykatelným zámkem bránícím vstupu 

nepovolaných osob na staveniště. Zamykány budou také všechny sklady, buňky i 
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stroje nacházející se aktuálně na staveništi. Na vjezdové bráně budou kromě kopie 

platného stavebního povolení a oznámení OIP o zahájení stavby umístěny bezpeč-

nostní značky upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

 

U vjezdu na staveniště bude osazena svislá dopravní značka „Maximální po-

volená rychlost 10 km/h“. U příjezdu na ulici Kraví hora z ulice Žižkova budou umís-

těny značky „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 

 

Příjezdová komunikace ke staveništi bude po celou dobu výstavby udržová-

na v čistém stavu. Během zemních prací, kdy je zvýšena možnost znečištění okol-

ních komunikací zeminou opadávající ze stavebních strojů, bude na staveništi 

umístěna mycí rampa pro očištění všech strojů před výjezdem na komunikaci.  

 

Při práci s jeřábem bude dodržována vymezená oblast zákazu manipulace 

se zavěšenými břemeny nad veřejným prostranstvím a okolní zástavbou. Okolí 

bude chráněno před nadměrným hlukem a vibracemi. Stroje se zvýšeným hlukem 

při své činnosti budou nasazovány pouze v denní době, díky čemuž nebude naru-

šena doba nočního klidu od 22:00 do 6:00.  

5.1.6 Základní koncepce zařízení staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku s parcelním číslem 794/1. Na pozemku se 

nenachází žádná ochranná pásma. V následující koncepci zařízení staveniště bude 

popsáno postupné budování zařízení staveniště. Počáteční úprava pozemku, roz-

dělení stavby na jednotlivé etapy a popis k nim navrženého zařízení staveniště. Na 

závěr bude popsána likvidace zařízení staveniště. Jelikož se potřeba jednotlivých 

objektů zařízení staveniště postupem výstavby mění, je řešení zařízení staveniště 

rozděleno na etapu zemních prací, hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokon-

čovacích. Veškeré objekty zařízení staveniště bude nutno před zahájením výstavby 

vybudovat. Zařízení staveniště vybuduje zhotovitel a po celou dobu výstavby za něj 

bude odpovídat a udržovat ho v bezvadném stavu. Po dokončení, předání a pře-

vzetí stavby zhotovitel také zařízení staveniště následně zlikviduje. 

5.1.6.1 Budování zařízení staveniště 

Po předání a převzetí staveniště bude nejdříve provedena pasportizace a 

poté proběhne příprava území. Budou odstraněny veškeré křoviny a část vzrost-

lých stromů, které budou odvezeny ze staveniště. Následovat bude sejmutí a odvoz 

ornice na skládku a na mezideponii. Po provedení těchto činností bude následovat 

fáze budování zařízení staveniště. Nejdříve bude vybudováno mobilní oplocení ce-

lého staveniště a bude určen vjezd a výjezd ze staveniště zřízením uzamykatelné 

brány šířky 7 m. V návaznosti na tuto činnost bude geodetem vytyčena poloha 
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hlavních objektů ZS a poloha výkopů pro budovaný hlavní objekt knihovny. V rámci 

hrubých terénních úprav pro stavbu bude proveden výkop pro staveništní přípojky 

vody a elektrické energie. Obnaží se přípojná místa odběru vody a el. energie pře-

dané při předání a převzetí staveniště umístěné vně staveniště a připojí se k nim 

staveništní přípojky. Bude vybudována staveništní přípojka vody pro budoucí soci-

ální a hygienické zázemí pracovníků a pro mycí rampu na čištění stavebních strojů. 

Přípojka elektrické energie bude vedena do hlavního staveništního rozvaděče na 

západní straně staveniště, ze kterého povedou přípojky pro budoucí sociální a hy-

gienické zázemí pracovníků a pro vedlejší staveništní rozvaděče, ze kterých budou 

později napojeny mobilní buňky a věžový jeřáb.  

 

Následovat bude vybudování zpevněné staveništní komunikace šířky 6 m 

z betonového recyklátu tloušťky 200 mm, ze které bude v jižní části staveniště vy-

budováno obratiště pro všechny stroje pohybující se na staveništi. Po vybudování 

hlavní staveništní komunikace budou vybudovány zpevněné plochy pro uložení 

stavebních buněk a budoucích skládek materiálů. Plochy budou zpevněny násy-

pem dvou vrstev štěrku, a to frakcí 16-32 a 32-63 mm o celkové tloušťce 200 mm. 

Zpevněné plochy budou vybudovány ve spádu kvůli odtoku vody a budou zhutně-

ny na únosnost 52 MPa. Celkový rozsah zpevněných ploch je velký z důvodu mož-

nosti užití těchto ploch jako podkladních vrstev pro budoucí parkoviště a oddycho-

vou zónu v blízkosti nově budovaného objektu. Ze stejného důvodu je volena i 

skladba zpevněných ploch ze dvou frakcí kameniva. Současně s budováním zpev-

něných ploch budou osazeny pomocí auta z rukou betonové silniční panely v místě 

záboru pro zlepšení dopravních podmínek u vjezdu na staveniště.  

5.1.6.2 Zemní práce 

Etapa zemních prací trvá 8 dní a zahrnuje práce od sejmutí ornice až po vy-

hloubení stavební jámy pro objekt knihovny včetně odvozu veškeré zeminy na 

skládku či mezideponie. V rámci etapy zemních prací dojde k osazení dvou stave-

ništních buněk BK1 (TOI TOI). Jedna bude sloužit pro stavbyvedoucího a mistra a 

druhá jako zázemí pracovníků. Společně se stavebními buňkami bude osazen je-

den skladovací kontejner LK2 (TOI TOI), který bude sloužit k uskladnění nářadí a 

drobných pomůcek v průběhu zemních prací. Dále bude osazena jedna buňka SK4 

(včetně fekálního tanku o objemu 4,5 m3) sloužící jako sociální a hygienické zázemí 

pracovníků. Všechny buňky budou osazeny na dřevěné hranoly pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou. Po osazení buněk dojde k instalaci staveništního 

rozvaděče a připojení sestavy buněk ke zdroji el. energie a vody. Následovat bude 

instalace nádrže a roštu mycí rampy Express Top pro mytí stavebních strojů, která 

bude také napojena na zdroj vody a elektrické energie. V etapě zemních prací bude 

na stavbě vybudována také mezideponie zeminy o objemu 90,49 m3 a ploše 60 m2, 
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která bude umístěna v jižní části staveniště a bude využita pro zpětný zásyp spodní 

stavby objektu. Na severní straně staveniště naproti vjezdu na staveniště je na do-

časném záboru pozemku uložena ornice pro závěrečné úpravy terénu v okolí nově 

budovaného objektu. Zábor na pozemku 823/1 je velký 174 m2. Přístupnost 

k deponii je zajištěna ze zpevněné plochy ze silničních panelů, která také slouží 

jako zábor pro zlepšení dopravních podmínek. Zemina i ornice bude skladována do 

maximální výšky 1,5 m. Ornice bude pravidelně prokypřována. Po ukončení zem-

ních prací bude ze stavby odvezena mycí rampa Express Top, aby byl uvolněn pro-

stor pro vybudování skládek materiálu pro hrubou stavbu. 

 

Schéma rozmístění všech objektů zařízení staveniště je znázorněno v příloze 

na výkrese C.4 – VÝKRES ZS – ZEMNÍ PRÁCE.  

5.1.6.3 Hrubá stavba 

Etapa hrubé stavby zahrnuje práce spojené s hrubou spodní a hrubou 

vrchní stavbou. Jedná se o realizaci základové desky, svislých a vodorovných mono-

litických nosných konstrukcí ve třech podlažích a realizaci obvodového pláště bu-

dovy včetně usazení panelů obvodového pláště až po zhotovení věnce atiky. Etapa 

trvá od 20.2.2018 do 5.12.2018. V rámci této etapy nově dojde především 

k vybudování hlavního stavebního mechanismu – věžového jeřábu Liebherr 90 EC-

B6, který bude sloužit k vodorovnému a svislému přemístění materiálu a bednících 

prvků. Umístěn bude na jihozápadní straně staveniště uložením na betonové pane-

ly (popis v kapitole A.6 – NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ). 

V souvislosti se zřízením věžového jeřábu bude na staveništi zřízen druhý vedlejší 

staveništní rozvaděč, na který bude napojen vybudovaný věžový jeřáb.  

 

Dále z důvodu nasazení většího počtu pracovníků na prováděné práce, bu-

dou na staveniště umístěny další staveništní buňky. Bude zřízena jedna buňka na 

severní straně staveniště u výjezdu ze staveniště, která bude sloužit po celou dobu 

výstavby jako vrátnice. Dále budou na staveniště dovezeny další celkem čtyři buňky 

typu BK1 (TOI TOI), z nichž jedna bude sloužit jako samostatná buňka pro mistra, 

který byl po dobu zemních prací v jedné buňce se stavbyvedoucím. Další tři buňky 

budou sloužit jako šatny pracovníků. Vzhledem ke stísněnému prostoru na stave-

ništi budou tyto buňky sestaveny do dvou pater nad sebe. Dole budou 3 buňky, 

které budou sloužit jako šatny pracovníků a nahoře bude jedna buňka pro pracov-

níky a další 2 buňky, které budou sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a mis-

tra. Šířka pochozí plochy před vstupem do buněk ve druhém patře bude 1,5 m. 

Okraj bude opatřen zábradlím výšky 1,1 m a k pochozí ploše ve druhém patře bu-

de umístěno dřevěné schodiště šířky 0,9 m, které bude také opatřeno venkovním 

zábradlím. Všechny buňky budou usazeny pomocí nákladního automobilu s rukou. 
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Popis sestavy buněk s vizualizací sestavy o dvou patrech bude popsán 

v následujících kapitolách. Po umístění buněk budou všechny buňky napojeny ke 

zdroje elektrické energie na vedlejší staveništní rozvaděč umístěný v západní stra-

ně staveniště v etapě zemních prací. 

 

Z důvodu nasazení vyššího počtu pracovníků budou na staveniště usazeny 

další dvě buňky SK4 (TOI TOI), které budou usazeny opět na fekální tanky o objemu 

4,5 m3 a budou sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. Před reali-

zací základových konstrukcí budou na staveniště také dovezeny dva kontejnery na 

odpad o objemu 3 m3. Kontejnery budou umístěny před sklady v blízkosti hlavní 

staveništní komunikace. Nově bude také na staveniště přivezen druhý sklad LK2 

(TOI TOI). 

 

V etapě hrubé stavby budou dále také zřízeny zpevněné skladovací plochy 

pro systémové bednění PERI – I nosníky + koše s doplňky budou uloženy na ploše 

v blízkosti jeřábu o velikosti 100 m2. V pozdější fází stavby bude plocha využita jako 

skládka lepící malty ETICS pro zdění obvodového pláště objektu. Dále bude zřízena 

plocha sloužící jako skládka betonářské výztuže (plocha 50 m2), plocha na čištění 

bednění o velikosti 41 m2, kde bude hadicí z místa odběru vody (MOV) zajištěn pří-

sun vody. Zřízena bude také plocha na zřízení bednících hranolů (plocha 55 m2), 

která bude později využita pro skládku kamenné vlny ROCKWOOL pro zateplení 

objektu. Dále plocha na bednící desky (40 m2) a plocha pro přípravu výztuže – pří-

pravna armování o ploše 44 m2, která bude v pozdější fázi realizace využita jako 

skládka laminátových panelů obvodového pláště objektu. V pozdější fázi realizace 

obvodového pláště budovy bude na staveništi vybudováno lešení okolo celého 

objektu. Zpevněné plochy budou specifikovány v dalších bodech. Schéma rozmís-

tění všech objektů zařízení staveniště je znázorněno v příloze na výkrese C.5 – 

VÝKRES ZS – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA.  

5.1.6.4 Práce vnitřní a dokončovací 

Práce vnitřní a dokončovací zahrnují práce spojené s realizací ploché vege-

tační střešní konstrukce včetně oplechování atiky a všech vnitřních prací od vnitř-

ních příček až po závěrečnou montáž zařizovacích předmětů a vybavení knihovny. 

Etapa trvá od 8.11.2018 do 14.2.2019 (Viz časový harmonogram hlavního stavební-

ho objektu – příloha č. B.4) 

 

Před zahájením prací vnitřních a dokončovacích bude u jižní části objektu 

vybudován osobo-nákladní výtah NOV 1000 pro vertikální dopravu osob a materiá-

lu. Osobo-nákladní výtah bude namontován pomocí věžového jeřábu Liebherr 90 

EC-B6. Až poté dojde k demontáži a odvozu věžového jeřábu ze staveniště. Osobo-
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nákladní výtah bude napojen na vedlejší staveništní rozvaděč, který v předchozí 

etapě sloužil jako zdroj el. energie věžovému jeřábu. 

 

Z důvodu o málo většího počtu nasazených pracovníků v době dokončova-

cích prací, kteří budou tvořeni především subdodavateli, bude na staveniště dove-

zena ještě jedna buňka typu BK1 (TOI TOI). Buňka bude umístěna vedle stávajících 

buněk z minulé etapy mezi buňky a skladový kontejner, kde bylo před začátkem 

výstavby pro tuto buňku ponechaný dostatečný prostor.  

 

Místo skladovací plochy pro prvky systémového bednění PERI bude na sta-

veništi zřízeno míchací centrum pro míchání zdící malty pro zdění obvodového 

pláště a vnitřních příček z tvárnic YTONG. V míchacím centru bude umístěna sta-

vební míchačka LESCHA S 230 HR, která bude napojena na zdroj el. energie spo-

lečně s osobo-nákladním výtahem na rozvaděč využitý v předchozí etapě pro věžo-

vý jeřáb. Míchací centrum bude také napojeno hadicí na místo odběru vody (MOV). 

Bude využito stejného připojení a hadice jako v případě plochy na čištění bednění 

v předchozí etapě. Vedle míchacího centra v místě, kde byl umístěn věžový jeřáb, 

bude zřízena zpevněna plocha pro zdící maltu BAUMIT MM 100 o ploše 90 m2. Dále 

bude zřízena zpevněná skladovací plocha pro uložení palet zdících prvků YTONG 

(40 m2), plocha pro uložení pytlů sádrové omítky BAUMIT – 50 m2 (uloženy na pale-

tách a překryty 2 vrstvami igelitu) a dalších materiálů, které se budou v průběhu 

realizace dokončovacích prací měnit. Materiály citlivé na klimatické podmínky bu-

dou uloženy ve skladovacích kontejnerech. Jedná se o SDK desky s příslušenstvím, 

podlahové krytiny, obklady, dlažby, zařizovací předměty, izolace a další vrstvy 

střešního pláště, klempířské prvky a další.  

 

Schéma rozmístění všech objektů zařízení staveniště je znázorněno v příloze 

na výkrese C.6 – VÝKRES ZS – PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ.  

5.1.6.5 Likvidace zařízení staveniště 

Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně, ale až po dokončení 

montáže vsakovacího systému retenční nádrže (SO 10), souběžně se závěrečnými 

sadovými úpravami. Bude odstraněna část jihovýchodní staveništní komunikace 

z betonového recyklátu. Plocha bude tzv. rekultivována – betonový recyklát bude 

odvezen na skládku a bude nahrazen uloženou ornicí na mimostaveništní mezide-

ponii, pro kterou byl se zahájením výstavby zřízen dočasný zábor pozemku. Od-

straněny budou také železobetonové silniční panely umístěné na dočasném zábo-

ru pozemku. Zbývající část hlavní staveništní komunikace a všechny skladovací plo-

chy budou na staveništi ponechány, jelikož budou sloužit jako podkladní vrstvy pro 
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budoucí zpevněnou plochu parkoviště a oddychové zóny v blízkostí nově budova-

ného objektu.  

 

V první fázi bude demontován osobo-nákladní výtah. Dále budou odvezeny 

skoro všechny objekty ZS (buňky BK1, kontejnery na odpad, sociální a hygienické 

zázemí pro pracovníky). Budou zrušeny staveništní rozvody vody a elektřiny ke sta-

vebními výtahu mycímu centru. Po první fázi bude na staveniště ponechána jedna 

buňka BK1 připojená na zdroj el. energie a jeden skladovací kontejner LK2. Poté 

budou zhotoveny všechny zbývající vedlejší SO jako jsou okapový chodník, komu-

nikace, zpevněné plochy a chodníky. Kompletní likvidace bude probíhat pomocí 

nákladního automobilu s rukou až po předání a převzetí díla objednatelem včetně 

odstranění všech vad a nedodělků. Následně budou zrušeny rozvody elektřiny ke 

stavebním buňkám včetně odvozu rozvaděčů. Na závěr bude demontováno mobil-

ní oplocení staveniště a proběhnou všechny terénní a sadové úpravy.  

 

Kompletní plán budování, užívání a likvidace objektů ZS je znázorněn 

v příloze č. B.2 – ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZS. 

5.1.7 Objekty zařízení staveniště 

V průběhu výstavby objektu knihovny budou v prostoru staveniště zřízeny 

jednotlivé stavební objekty, které budou dále v této kapitole podrobně popsány. 

Tyto objekty lze podle funkce rozčlenit na:  

1) Sociální zařízení (kanceláře stavbyvedoucího a mistra, vrátnice, šatny 

pracovníků) 

2) Provozní zařízení staveniště (sklady, skládky, oplocení, deponie, ko-

munikace, kontejnery na odpad, mycí rampa, přípravna armování, 

plocha na čištění bednění, míchací centrum) 

3) Hygienické zařízení staveniště (toalety, umývárny) 

5.1.7.1 Sociální zařízení 

Kancelář, šatna – BK1 

Dle časového plánu budování a likvidace objektů ZS (příloha B.2) se bude 

během výstavby v prostoru staveniště nacházet současně různé množství buněk 

BK1 od společnost TOI TOI, které se budou lišit svým účelem. Jedna buňka typu 

BK1 bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a druhá jako kancelář pro mis-

tra. Dále jedna buňka bude jako využita vrátnice, která bude sloužit k evidenci ma-

teriálu, mechanismů a příchozích a odchozích pracovníků ze staveniště. Buňky typu 

BK1 budou využity také jako šatny pro pracovníky. V etapě zemních prací bude na 

staveništi přítomna jedna buňka, v etapě hrubé vrchní stavby budou dovezeny dal-

ší tři a v etapě prací dokončovacích další jedna buňka, tedy dohromady 5 buněk. 
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Buňky sloužící jako šatny pro pracovníky byly dimenzovány na maximální počet 

pracovníků 41. V období hrubé vrchní stavby budou z důvodu částečného poklesu 

pracovníků (19) dostačující pouze dvě buňky typu BK1. 

 

Důvody částečné nevyváženosti počtu pracovníků a jejich bilance nasazení 

v jednotlivých týdnech a měsících je uvedena v příloze číslo B.6 – BILANCE 

NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ. Počty buněk byly v závislosti na počtu nasazených pra-

covníků dimenzovány následovně: 

 

Kanceláře: 

1) Vedoucí stavby 1 stavbyvedoucí 15 m2/osoba 

2) Technický personál 1 mistr 8 m2/pracovník 

 

Tabulka číslo 16: Dimenzování počtu kancelářských buněk 

Účel buňky Typ buňky Podlahová plocha (m2) Počet 

Kancelář stavbyvedoucího BK1 14,77 1 

Kancelář mistra BK1 14,77 1 

 

Šatny: 

1) Pracovníci Max. počet - 41 1,25 m2 + 0,5 m2/osoba 

- 1,25 m2 podlahové plochy na jednoho pracovníka 

- Zvětšení o 0,5 m2 – buňka slouží také ke konzumaci jídla 

- Celková plocha na 1 pracovníka: 1,75 m2 

 

Tabulka číslo 17: Dimenzování – šatny pracovníků 

Účel buňky / etapa Pracovníků Typ buňky Podl. Plocha (m2) Počet 

Šatna / zemní práce 8 BK1 14,77 1 

Šatna / hrubá stavba 35 BK1 14,77 4 

Šatna / dokonč. práce 41 BK1 14,77 5 

 

Popis buňky BK1 

Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 6058 mm 

- Výška: 2800 mm 

- El. Přípojka: 380 V/32 A 

 

Vnitřní vybavení: 

- 1×elektrické topidlo 
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- 3×elektrická zásuvka 

- Okna s plastovou žaluzií 

- Lékárnička na stavbu s náplní do 15 osob 

- Nábytek do jednotlivých kontejnerů BK1: 

1) Buňka – kancelář stavbyvedoucího a mistra 

(2×stůl, 4×židle, 2×skříň, 2×věšák) 

2) Buňka – šatna pro pracovníky 

(1×stůl, 2×lavička, 2×věšák, 4×skříň) 

 

 

 

Obrázek číslo 1: Půdorys buňky BK1 

 

 

 

Obrázek číslo 2: Pohled na buňku BK1 

 

Popis navržené sestavy buněk BK1 

Vzhledem ke stísněnému prostoru na staveništi budou tyto buňky sestave-

ny do dvou pater nad sebe. V prvním patře budou 3 buňky sloužící jako šatny pra-

covníků a ve druhém patře bude jedna buňka pro pracovníky a další 2 buňky, které 

budou sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a mistra. V etapě prací vnitřních a 

dokončovacích bude na staveniště umístěna další 1 buňka. Buňka bude umístěna 

vedle stávajících buněk z minulé etapy mezi buňky a skladový kontejner, kde bylo 

před začátkem výstavby pro tuto buňku ponechaný dostatečný prostor. 
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Šířka pochozí plochy před vstupem do buněk ve druhém patře bude 1,5 m. 

Okraj bude opatřen zábradlím výšky 1,1 m a k pochozí ploše ve druhém patře bu-

de umístěno dřevěné schodiště šířky 0,9 m, které bude také opatřeno venkovním 

zábradlím. Buňky pro výstavbu hrubé stavby jsou znázorněny v příloze na výkrese 

C.5 – VÝKRES ZS – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA. 

 

 

 

Obrázek číslo 3: Schéma sestavy buněk BK1 pro etapu hrubé stavby 

 

 

 

Obrázek číslo 4: 3D vizualizace sestavy buněk BK1 pro etapu hrubé stavby 
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5.1.7.2 Provozní zařízení staveniště 

Provozním zařízením staveniště se rozumí zařízení, které je umístěno na 

staveništi a slouží především k zajištění plynulého provozu na stavbě při provádění 

daného stavebního díla. Jeho hlavním úkolem je možnost zajištění skladování ma-

teriálu, dopravy strojů a mechanizace, bezpečnosti práce a ochrany okolí a další. 

Patří sem sklady, skládky materiálu, oplocení staveniště, staveništní komunikace, 

kontejnery na odpad, deponie zeminy ale také mycí rampa na čištění strojů v etapě 

zemních prací, přípravna výztuže, míchací centrum a plocha sloužící pro mytí prvků 

systémového bednění PERI.  

 

K zajištění plynulého provozu na staveništi budou sloužit rovněž hlavní sta-

vební mechanismy, kterými jsou věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 (etapa hrubé 

vrchní stavby) a osobo-nákladní výtah NOV 1000 (etapa prací vnitřních a dokončo-

vacích). Zmíněné mechanismy jsou detailně popsány v kapitole A.6 NÁVRH 

HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. 

 

Skladový kontejner – LK2  

 Pro skladování menší mechanizace, nářadí a materiálu citlivého na klimatic-

ké změny budou na stavbě zřízeny celkem dva kontejnery typu LK2 od společnosti 

TOI TOI, která zajistí jejich dopravu na staveniště. Jeden kontejner typu LK2 bude 

na stavbu umístěn v etapě zemních prací. Druhý kontejner bude z důvodu zvýšení 

četnosti mechanizace i materiálu dovezen před zahájením etapy hrubé spodní 

stavby. Skladovací kontejner LK2 je vybaven vstupními uzamykatelnými dveřmi, 

díky kterým spolehlivě ochrání uložené věci proti nežádoucímu vniknutí třetích 

osob.  

 

 Poloha a postupný vývoj nasazení skladovacích kontejnerů je znázorněn 

v přílohách této práce. Jedná se o výkresy ZS pro zemní práce, hrubou spodní stav-

bu a práce vnitřní a dokončovací. Přílohy C.4, C.5 a C.6. 

 

Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 3000 mm 

- Výška: 2591 mm 

 

 

 

 

Obrázek číslo 5: Skladovací kontejner LK2 – půdorysné rozměry 
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            Obrázek číslo 6: Pohled na sklad LK2 

 

Zpevněné plochy, skládky 

 Zpevněné plochy sloužící jako staveništní komunikace a skládky materiálu 

budou vybudovány na severní a jihozápadní straně staveniště. Upraveny budou 

pomocí 20 cm vrstvy zhutněného kameniva frakce 32-63 a 16-32 mm. Volba dvou 

druhů frakcí a celková velikost zpevněných ploch byla volena z důvodu možnosti 

využití těchto ploch jako podkladní vrstvy budoucího parkoviště a oddychové zóny. 

Zpevněné plochy budou hutněny pomocí vibračního válce na požadovanou pev-

nost 52 MPa. Z důvodu nutnosti odvádění gravitačních srážkových vod budou zho-

toveny ve spádu 2-3 % směrem na jihovýchod, tedy ve směru přirozeného odtoku 

vod. Zpevněná plocha ze silničních panelů, která je umístěná na dočasném záboru 

sloužícím pro zlepšení dopravních podmínek, bude zhotovena ve spádu 3 % smě-

rem k přilehlé komunikaci. Silniční panely budou ukládány do štěrkopískového lo-

že.  

 

Materiály jako systémové bednění a betonářská výztuž budou ukládány na 

dřevěných hranolech, které budou sloužit jako proklady. Materiály jako zdící tva-

rovky YTONG budou ukládány na paletách 120 x 75 cm, na kterých budou přiveze-

ny.  

 U všech vybudovaných skládek materiálů budou dodrženy minimální vhod-

né odstupy pro manipulaci. Průchozí šířka 600 mm a průjezdná šířka určená typem 

mechanismu dovážející materiál. Průjezdná šířka je stejná jako šířka hlavní stave-

ništní komunikace, tedy 6 m. 
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• Stanovení potřebné plochy skládek: 

Potřebná plocha skladovacích ploch byla stanovena v závislosti na soupisu 

potřebných materiálů pro stavbu v časovém rozložení a lhůtě dodávek jednotlivých 

materiálů. 

Čistá plocha skládky Fo = Z / q (m2) 

Z Zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

q Množství materiálu v příslušných měrných jednotkách, které lze uskladnit 

na 1 m2 plochy 

 

Plocha pro uložení palet zdících prvků YTONG: 

- Materiál dodáván v průběhu výstavby 

- Celková zásoba na 1 cyklus: 1584 ks při spotřebě 6,7 ks/m2 => asi 236,42 

m2 

- Plocha jedné palety: 1,2 x 0,75 = 0,9 m2, 1 paleta 36 ks 

 

Z = 236,42 m2 

q = (36 / 6,7) / 0,9 = 5,97 m2 / 1 m2 

Fo = Z / q = 236,42 / 5,97 = 39,6 m2 => navržena plocha 40 m2 

 

 Plocha pro skladování systémového bednění byla navržena 100 m2, skládka 

betonářské výztuže 50 m2. Poloha a plocha všech ostatních skladovacích ploch je 

znázorněna v přílohách této práce. Jedná se o výkresy ZS pro zemní práce, hrubou 

spodní stavbu a práce vnitřní a dokončovací. Přílohy C.4, C.5 a C.6. 

 

Komunikace 

 Pro příjezd na staveniště a pohybu vozidel po staveništi včetně možnosti 

otáčení bude na staveništi vybudována obousměrná hlavní příjezdová komunikace 

šířky 6 m. Plocha bude tvořena zhutněným betonovým recyklátem frakce 0-63 mm. 

Velká část plochy tvořená betonovým recyklátem bude využita jako podkladní vrst-

va budoucího parkoviště. Zbývající plocha bude v rámci terénních úprav rekultivo-

vána.  

 

Deponie 

 V průběhu výstavby budou v rámci zařízení staveniště zřízeny dvě deponie. 

První deponie sloužící pro zpětný zásyp spodní stavby objektu se nachází v jižní 

části staveniště. Plocha deponii je 60 m2. Druhá mimostaveništní mezideponie se 

nachází na severní straně naproti vjezdu na staveniště na dočasném záboru po-

zemku. Je zde uložena ornice pro závěrečné úpravy terénu v okolí nově budované-

ho objektu. Zábor na pozemku 823/1 je velký 174 m2. Přístupnost k deponii je zajiš-

těna ze zpevněné plochy ze silničních panelů, která také slouží jako zábor pro zlep-
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šení dopravních podmínek. Zemina i ornice bude skladována do maximální výšky 

1,5 m. Ornice bude pravidelně prokypřována. 

 

Oplocení 

 Celý obvod staveniště bude při zahájení výstavby oplocen mobilním oploce-

ním typu M200, které je vysoké 2 m. Z dvou kusů mobilního oplocení M200 bude 

také určen vjezd a výjezd ze staveniště zřízením uzamykatelné brány šířky 7 m. 

 

Část mobilního oplocení bude zapůjčená od společnosti TOI TOI, zbytek bu-

de dovezen ze skladu realizační firmy. Jednotlivé dílce oplocení jsou vyplněné drá-

těnou výplní ze zinkového drátu, který je přivařením připevněn do obvodového 

rámu dílce. Dílce budou osazeny v betonových podstavcích a vzájemně k sobě 

pevně přišroubovány, aby nedošlo k vniknutí nepovolaných osob. 

 

Technická specifikace: 

- Rozměr pole: 3472 × 2000 mm 

- Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

- Povrchová úprava: žárový zinek 

 

Obrázek číslo 7: Mobilní oplocení M200 

 

 

 

Obrázek číslo 8: Detail spojení dvou dílců mobilního oplocení M200 
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Kontejnery na odpad 

 Na staveniště budou od zahájení výstavby hrubé spodní stavby umístěny 

celkem dva kontejnery na odpad. Jeden bude využit pro směsný komunální odpad 

a druhý pro potřebu odvozu ostatních druhů stavebních odpadů, které v průběhu 

výstavby vznikají na staveništi. Vzniklý odpad bude odvezen na skládku PÍSEK 

ŽABČICE spol. s r.o. vzdálenou 2,6 km od místa stavby. V blízkosti kontejnerů bu-

dou umístěny další plastové kontejnery o objemu 1100 l, které bude sloužit pro 

třídění odpadů na plast, papír a ostatní komunální odpad.  

 

Technická data: 

- Objem: 3 m3 

- Maximální nosnost: 3 t 

- Délka: 3,4 m 

- Šířka: 2,0 m 

- Výška: 0,5 m 

 

 

 

Obrázek číslo 9: Kontejner odpad 

 

Mycí rampa Express Top 

 V průběhu zemních prací bude na staveništi zřízena mycí rampa Express 

Top, která bude sloužit k očištění kol stavební strojů vyjíždějících ze stavby před 

výjezdem na přilehnou pozemní komunikaci vedoucí ze staveniště. Mycí rampa 

bude napojena na zdroj el. energie a vody. Její součástí je usazovací nádrž na nečis-

toty a provozní kapaliny, která má objem 25 m3. Díky cirkulaci vody v nádrži, která 

je doplňována přes plovák, je výrazně šetřena voda. Nečistoty a lehké kapaliny se 

usazující v nádrži, ze které jsou dopravníkem odváděny pryč do připravené nádoby 

či kontejneru. Mycí rampa bude dopravena po částech pomocí sestavy tahač DAF 

XF + plošinový návěs GOLDHOFER – převoz na 12 m (viz kapitola A.6 – NÁVRH 

HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. Poloha mycí rampy je znázorně-

na v příloze této práce na výkrese C.4 – VÝKRES ZS – ZEMNÍCH PRÁCE.  
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Technické parametry: 

- Varianta se 4 m roštem a nádrží objemu 25 m3 s dopravníkem – typ 

Top4m2D 

- Vnější rozměr 6,0 x 6,5 x 2,5 m (d x š x v), délka 14 m včetně najížděcího 

roštu 

- Osazení na zpevněnou plochu 

- Celková hmotnost: cca 8000 kg 

- Objem vody v nádrži: 25 m3 

- Připojení vody s 3/4“ – 1,5“ hadicí s kohoutem 

- Mycí výkon: 2 x 5,5 kW 

- Množství vody: 2 x 2500 l/min při 1,8 bar 

- Příkon: 380 V / 50 Hz, 16 kW 

- Požadavek na odběr (jištění) 40 A 

 

 

 

Obrázek číslo 10: Mycí rampa Express Top 

 

Přípravna armování 

 Plocha pro přípravu výztuže v etapě hrubé vrchní stavby byla navržena 

v blízkosti skladovací plochy výztuže. Jelikož bude výztuž dovážena na stavbu 

z armovny již v požadovaném ohnutém tvaru, bude plocha sloužit pouze pro čás-

tečné vázání výztuže. Nejdelší výztužné armokoše pro stropní příčle (27 m) budou 

do místa technologické manipulace v horní úrovni bednění stropní konstrukce 

přemísťování pomocí jeřábu po částech. Spojeny budou až v místě uložení, tedy 

zabudování prvku do bednění. 

 

Plocha na čištění bednění, míchací centrum 

 Plocha na čištění bednění bude zřízena v etapě hrubé vrchní stavby pro čiš-

tění prvků systémového bednění PERI. Plocha bude upravena pomocí vrstvy zhut-

něného kameniva frakce 32-63 a 16-32 mm o celkové tloušťce 200 mm. Odvodnění 

plochy bude zajištěno pomocí betonového odvodňovacího žlabu od firmy BEST o 
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rozměrech 280×210×100 mm. K ploše na mytí bednění bude napojen přívod vody 

pomocí hadice z odběrné větve V2 – DN 40 (viz dimenzování voda pro ošetření be-

tonu). Poloha plochy na čištění bednění je znázorněna v příloze této práce na vý-

krese C.5 – VÝKRES ZS – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA. 

 

 Míchací centrum bude v etapě prací vnitřních a dokončovacích umístěno 

v místě plochy na mytí bednění z předchozí etapy rozšířené o část plochy směrem 

k hlavnímu stavebnímu mechanismu. Bude využito stejného napojení vody. Plocha 

bude dále napojena na zdroj el. energie pro provoz stavební míchačky LESCHA 

S 230 HR. Aby nedošlo ke znečištění půdy vlivem úniku maltových směsí, bude plo-

cha upravena položením vrstvy geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Poloha 

míchacího centra je znázorněna v příloze této práce na výkrese C.6 – VÝKRES ZS – 

PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ. 

5.1.7.3 Hygienické zařízení 

Sprcha, WC – SK4 

 V průběhu výstavby se budou v prostoru staveniště nacházet celkem tři 

buňky tytu SK4 od společnosti TOI TOI. V etapě zemních prací bude na stavbu do-

vezena jedna buňka typu SK4. Po dobu následujících dvou etap budou z důvodu 

nasazení vyššího počtu pracovníků na stavbu dovezeny další dvě buňky stejného 

typu. Všechny tři buňky typu SK4 budou umístění v severní části staveniště. Buňky 

budou umístěny na fekálním tanku o objemu 4,5 m3, do kterého budou svedeny 

odpady. Společnost TOI TOI zajistí vyvážení fekálních tanků v pravidelných interva-

lech.  

 

Počet buněk typu SK4 byl dimenzován následovně: 

Hygienické zázemí – Sprcha, WC – SK4 

Umyvadlo Max. 41 osob 1 ks/10 osob 

Sprchová kabina Max. 41 osob 1 ks/15 osob 

Toaleta Max. 41 osob 1 sedadlo na 10 mužů nebo žen 

2 sedadla na 11 až 50 mužů 

Etapa zemních prací: 

Max. 8 pracovníků => 1×umyvadlo, 1×sprchová kabina, 1×toaleta 

Vybavení jedné buňky typu SK4 = 2×umyvadlo, 1×sprchová kabina, 1×toaleta 

 1×buňka typu SK4 

 

Etapa hrubé stavby: 

Max. 35 pracovníků => 4×umyvadlo, 3×sprchová kabina, 2×toaleta 

Vybavení jedné buňky typu SK4 = 2×umyvadlo, 1×sprchová kabina, 1×toaleta 

 3×buňka typu SK4 
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Etapa prací dokončovacích: 

Max. 41 pracovníků => 4×umyvadlo, 3×sprchová kabina, 2×toaleta 

Vybavení jedné buňky typu SK4 = 2×umyvadlo, 1×sprchová kabina, 1×toaleta 

 3×buňka typu SK4 

 

Rozhodující pro volbu počtu buněk typu SK4 je počet sprchových ka-

bin. Pro maximální počet pracovníků je zapotřebí tří sprchových kabin, 

z toho důvodu byly zvoleny tři buňky typu SK4, z nichž každá obsahuje jed-

nu sprchovou kabinu. 

 

Popis buňky SK4 

Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 3000 mm 

- Výška: 2800 mm 

- Elektrická přípojka 380 V/32 A  

- Přívod vody: 3/4" 

- Odpad: potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení: 

- 1×elektrické topidlo 

- 1×sprchová kabina 

- 2×umývadlo 

- 1×toaleta 

- 1×pisoár 

- 1×boiler na 80 litrů vody 

 

 

                                   Obrázek číslo 11: Půdorys buňky SK4 
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  Obrázek číslo 12: Pohled na buňku SK4 

 

Fekální tank o objemu 4,5 m3 

 Fekální tank bude umístěn pod všechny tři buňky typu SK4. Na stavbu je 

volen z důvodu komplikovaného napojení odpadu. Pro danou stavbu je dostačující 

svým objemu 4,5 m3. 

 

 

 

  Obrázek číslo 13: Fekální tank o objemu 4,5 m3 + přístupové schody 

5.1.8 Nasazení montážních strojů 

Kompletní sestavy a popis jednotlivých montážních strojů nasazených na 

stavbě v průběhu výstavby je řešen v kapitole A.6 NÁVRCH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 

STROJŮ A MECHANISMŮ. Jedná se o následující stroje a zařízení:  

- Rýpadlo – nakladač JCB 4CX 

- Sklápěč Tatra T 815-231S25/340 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6                                         
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- Tahač DAF XF 450 FT 4x2 

- Plošinový návěs GOLDHOFER SPN-L 3-34/80 A 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Nosič kontejnerů JNT 5t na podvozku MAN LE 12.220 

- Osobo-nákladní výtah NOV 1000                                            

- Bádie na beton typ 1034C.14 

- Stavební míchačka LESCHA S 230 HR                                     

- Vibrační válec NTC VVV 600/12 

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS                           

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

- Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T                 

- Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                    

- Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01                      

- Kotoučová pila Makita 5604 R                               

- Benzinová pila STIHL MS 311 

- Aku vrtačka s příklepem Makita DHP 343 SHE 

- Pila na řezání bloků YTONG DeWALT Alligator DW 393          

- Míchadlo stavebních směsí Scheppach PM 1600                               

5.1.9 Zdroje pro stavbu 

5.1.9.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Elektrická energie se na staveništi využívá zejména pro pohon stavebních 

strojů a jiných mechanismů, pro vytápění kanceláří, šaten či sociálního a hygienic-

kého zázemí pro pracovníky a pro osvětlení pracoviště i objektů ZS. Pro dimenzo-

vání přípojky elektrické energie musí být známa nejvyšší součtová potřeba elektric-

ké energie. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz 

byl proveden pro etapu hrubé vrchní stavby, kde je zejména díky nasazení věžové-

ho jeřábu Liebherr 90 EC-B6 předpokládán nejvyšší součtový příkon elektrické 

energie S. Výpočet jednotlivých příkonů je uvažován pro součtovou hodnotu příko-

nů elektromotorů, příkonu osvětlení vnitřních prostor a příkon venkovního osvět-

lení. Jelikož výstavba hrubé vrchní stavby probíhá v letním období, nejsou započí-

tány součtové příkony topidel v mobilních buňkách.  
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Výpočet jednotlivých příkonů (P1, P2, P3) 

Předpokládám současný provoz pro tyto zařízení:  

 

Tabulka číslo 18: Příkon všech elektromotorů při jejich současném užití 

P1 – INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ NA STAVENIŠTI (kW) 

DRUH Příkon [kW] [ks] [kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6                                         30,0 1 30,0 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 0,93 1 0,93 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T                 0,465 1 0,465 

Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                    5,0 1 5,0 

Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01                      2,6 1 2,6 

Kotoučová pila Makita 5604 R                               0,95 1 0,95 

P1 – CELKOVÝ   39,945 

 

Tabulka číslo 19: Příkon osvětlení vnitřních prostorů 

P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ (kW) 

PROSTOR Příkon [kW/m2] Celková plocha[m2] [kW] 

Kancelář – BK1 – 2 ks 0,020 29,54 0,591 

Šatna – BK1 – 4 ks 0,006 59,08 0,354 

Uzamykatelný sklad – LK2 – 2 ks 0,003 14,63 0,044 

Vrátnice – BK1 – 1ks 0,012 14,77 0,177 

Sprcha, WC – SK4 – 3 ks 0,006 21,94 0,132 

P2 – CELKOVÝ   1,298 

 

Tabulka číslo 20: Příkon vnějšího osvětlení 

P3 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ (kW) 

PROSTOR Příkon [kW] [ks] [kW] 

Halogenový reflektor 0,5 4 2,0 

P3 – CELKOVÝ   2,0 

 

Maximální možný součtový příkon elektrické energie byl stanoven pomocí vzorce: 

 

S = K × √ [(0,5 × P1 + 0,8 × P2 + 1,0 × P3)2 + (0,7×P1)2] 

 

S – Maximální teoretický současný elektrický příkon 

K – Koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu (K = 1,1) 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 – Instalovaný příkon elektromotorů (kW) 

P2 – Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů (kW) 

P3 – Instalovaný příkon vnějšího osvětlení (kW) 

 

S = 1,1 × √ [(0,5 × 39,945 + 0,8 × 1,298 + 1,0 × 2,0)2 + (0,7×39,945)2] 

S = 39,834 kW 

 

Maximální příkon elektrické energie pro provoz staveniště bude 39,834 kW. 

5.1.9.2 Dimenzování hlavního staveništního rozvaděče (HSR) 

Hlavní staveništní rozvaděč byl dimenzován pro celkový součtový příkon 

elektrické energie staveniště, který je 39,834 kW. Navržen byl hlavní staveništní 

rozvaděč typ: RE1/N1 s rozvodnou skříní typu NEZ1 umístěnou na západní straně 

staveniště (MOE). 

 

Technické parametry rozvaděče: 

- Koncový rozvaděč s nepřímým měřením  

- Oceloplechová skříň v nástěnném provedení  

- Měř. Trafo: 100/5 

- Jistič: 100 A 

- Připojovací podmínky dle E.ON 

- Vnější rozměr: 1000 x 950 x 300 (š x v x hl.) 

- Úhel otvírání dveří: 180° 

- Standardně vybaveny 6 mm zámkem – vnitřní čtyřhran + klička 

- Krytí IP 43/20 (IP 44/20) 

- Jmenovité napětí, soustava – 3x400 V/AC – 50 Hz / TN-C 

- Osazeno jističi řady BC, BD, BH 

5.1.9.3 Vedlejší staveništní rozvaděč (SR1) 

Jako vedlejší staveništní rozvaděč byl navržen rozvaděč typu SR 63Ma. Roz-

vaděč bude umístěn vedle základové patky věžového jeřábu a bude napojen na 

zdroj el. energie z HSR. Rozvaděč bude sloužit zejména pro napojení věžového je-

řábu Liebherr 90 EC-B6 a dalších drobných mechanismů v průběhu výstavby.  

 

Technické parametry: 

- Jmenovitý proud hlavního jističe: 63 A 

- Proudový chránič: 63/0,03 

- Počet jističů 3F / 1F: 3 / 4  

- Počet zásuvek 3F 400 V / 32 A, 16 A: 1,2 
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- Počet zásuvek 1F 230 V / 16 A: 4 

- Rozměr skříně: 755 x 625 x 275 (š x v x h) 

- Rozměr podstavce: 855 x 580 x 600 (š x v h) 

- Provozní napětí: 3 x 400/230 V, 50 Hz, soustava TN-C-S 

- Krytí rozvaděče: IP 44/21 

 

 

Obrázek číslo 14: Staveništní rozvaděč SR 63 Ma 

5.1.9.4 Vedlejší staveništní rozvaděč (SR2) 

Jako druhý vedlejší staveništní rozvaděč byl navržen rozvaděč typu SR 40M. 

Rozvaděč bude umístěn na severní straně staveniště v blízkostí sestavy buněk ZS. 

Bude rovněž napojen na zdroj el. energie z hlavního staveništního rozvaděče (HSR). 

Rozvaděč bude po celou dobu výstavby sloužit k rozvodu el. energie pro soustavu 

buněk v severní části staveniště. V etapě zemních prací bude sloužit také 

k napojení myčky Express Top, která bude sloužit k čištění strojů. Rozvaděč je do-

stačující díky příkonu myčky 16 kW s odběrem 40 A. 

 

Technické parametry: 

- Jmenovitý proud hlavního jističe: 40 A 

- Proudový chránič: 40/0,03 

- Počet jističů 3F / 1F: 2 / 2  

- Počet zásuvek 3F 400 V / 32 A, 16 A: 1,1 

- Počet zásuvek 1F 230 V / 16 A: 2 

- Rozměr skříně: 625 x 625 x 275 (š x v x h) 

- Rozměr podstavce: 725 x 580 x 600 (š x v h) 

- Provozní napětí: 3 x 400/230 V, 50 Hz, soustava TN-C-S 

- Krytí rozvaděče: IP 44/21 
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Obrázek číslo 15: Schéma staveništních rozvaděčů 

5.1.9.5 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Voda, která je důležitým zdrojem pro provoz zařízení staveniště, bude pou-

žita zejména pro účely výrobní, sociálně hygienické a v oblasti požární ochrany. 

Napojení pitné vody bude zřízeno pro buňky typu SK4, které budou sloužit jako 

sociální a hygienické zázemí pracovníků. V případě využití vody pro výrobní účely 

se jedná o napojení myčky pro čištění strojů v etapě zemních prací, o mycí centrum 

pro případ čištění systémového bednění PERI, dále o čištění pracovních pomůcek a 

o napojení zdroje vody k míchacímu centru pro výrobu maltových směsí. Voda bu-

de také sloužit k ošetřování všech realizovaných betonových konstrukcí.  

 

Během realizace bude uvažováno s maximální možnou spotřebou vody za 

jeden den. Napojení na zdroj vody bude provedeno v místě připravené vodoměrné 

šachty, která se nachází v jižní části staveniště. Z výkresů ZS (příloha C.4, C.5, a C.6) 

je patrné, že na staveništi budou vybudovány dvě větve dočasných staveništních 

přípojek vody. Z místa napojení na zdroj vody povede větev V1 k buňkám typu SK4 

(sociální a hygienické zázemí). Na stejnou větev bude napojena i mycí rampa. Smě-

rem k jižní straně pozemku povede druhá větev (V2), ze které bude napojeno mycí 

centrum prvků bednění a míchací centrum. Rozhodující pro maximální spotřebu 

vody z důvodu konstrukčního systému stavby (monolitický skelet) pro větev V2 je 

však současné ošetřování betonu s mytím pracovních pomůcek. 

5.1.9.6 Voda pro provozní (výrobní účely) Qa 

• Výpočet spotřeby vody pro větev V1 

 

Qa = (Sv x kn) / (t x 3600) 

  

Qa Množství vody (l/s) 

Sv Spotřeba vody za den (l) 
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kn Koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro stavební práce 1,5) 

t Čas, po který je voda odebírána (h) 

 

Tabulka číslo 21: Potřeba vody pro provozní účely – větev V1 

Qa – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody MJ 

 

Spotřeba/MJ 

(l) 

Počet 

MJ/den 

Potřebné množství 

vody/den [l] 

Mytí nákladních vozidel vozidlo 1000 2 2000 

CELKEM Sv    2000 

 

Qa (V1) = (2000 x 1,5) / (8 x 3600) 

Qa (V1) = 0,1042 (l/s) 

5.1.9.7 Voda pro sociálně hygienické účely Qb 

• Výpočet spotřeby vody pro větev V1 

 

Qb = (Pp x Ns x kn) / (t x 3600) 

 

Qb Množství vody (l/s) 

Pp 

Ns 

Počet pracovníků 

Norma spotřeby vody na osobu a den 

kn Koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro hygienické potřeby 2,7) 

t Čas, po který je voda odebírána (h) 

 

Tabulka číslo 22: Potřeba vody pro sociálně hygienické účely 

Qb – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY – varianta etapa zemních prací 

Potřeba vody MJ 

 

Spotřeba/ 

MJ (l) 

Počet 

MJ/den 

Potřebné množství 

vody/den [l] 

Hygienické účely 1 osoba 85 11 935 

Celkem Ns    935 

Qb – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY – var. etapa prací dokončovacích 

Potřeba vody MJ 

 

Spotřeba/ 

MJ (l) 

Počet 

MJ/den 

Potřebné množství 

vody/den [l] 

Hygienické účely 1 osoba 85 41 3485 

Celkem Ns    3485 

 

1) Varianta etapa zemních prací 

Qb (V1) = (11 x 85 x 2,7) / (8 x 3600) 

Qb (v1) = 0,0877 (l/s) 
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2) Varianta etapa prací dokončovacích 

Qb (V1) = (41 x 85 x 2,7) / (8 x 3600) 

Qb (V1) = 0,3267 (l/s) 

 

• Návrh světlosti potrubí 

- Porovnání variant 

a) Etapa zemních prací + Mytí nákladních vozidel 

Qa (V1) + Qb (V1) = 0,1042 + 0,0877 = 0,1919 (l/s) 

 

b) Etapa prací dokončovacích 

Qb (V1) = 0,3267 (l/s) 

 

Tabulka číslo 23: Dimenze potrubí pro V1 

 

 

=> 0,3267 > 0,1919 => Výpočtovému průtoku 0,3267 l/s odpovídá potrubí              

DN 20 – materiál PE 

5.1.9.8 Voda pro provozní (výrobní účely) Qa 

• Výpočet spotřeby vody pro větev V2 

 

Qa = (Sv x kn) / (t x 3600) 

  

Qa Množství vody (l/s) 

Sv Spotřeba vody za den (l) 

kn Koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro stavební práce 1,5) 

t Čas, po který je voda odebírána (h) 

 

Tabulka číslo 24: Potřeba vody pro provozní účely – větev V2 

Qa – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody MJ 

 

Spotřeba/MJ 

(l) 

Počet 

MJ/den 

Potřebné množství 

vody/den [l] 

Ošetřování betonu m2 10 3 x (742,57) 22277,1 

Umývání prac. pomůcek ks 250 1 250 

CELKEM Sv    22527,1 
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Ošetřování betonu 

- Plocha jedné desky monolitické stropní konstrukce – 742,57 m2 

- Předpokládané kropení povrchu betonové desky – 3x denně v přibližné 

tloušťce 1 cm/m2 

- Výpočet množství vody: 3 x (742,57 x 0,01) = 22,277 m3 

Qa (V2) = (22527,1 x 1,5) / (8 x 3600) 

Qa (V2) = 1,1733 (l/s) 

 

• Návrh světlosti potrubí 

 

Tabulka číslo 25: Dimenze potrubí pro V2 

 

 

Qa (V2) = 1,1733 l/s => Výpočtovému průtoku 1,1733 l/s odpovídá potrubí    

DN 40 – materiál PE 

5.1.9.9 Voda pro protipožární účely Qc 

Odběr vody pro požární účely není dimenzován, jelikož bude zajištěn 

z hydrantu nacházejícího se ve vzdálenosti menší než 200 m od nejvzdálenějšího 

místa staveniště u ulice Žižkova.  

5.1.10 Řešení dopravních tras 

Problematika napojení zařízení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené 

zásobování materiálem je řešena v příloze této práce na výkrese C.3 – SITUACE 

DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Posouzení nadměrného nákladu při přepravě částí věžové-

ho jeřábu je znázorněno na výkrese C.8 – DOPRAVA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU. 

5.1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, kte-

ré zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. Proběhne proškolení pracov-

níků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou všichni pracovníci se-

známeni se základními informacemi o provozu na staveništi, odběrných místech 

vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajišťující dopravu 
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uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během výstavby je 

nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně vyvěšen 

seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodár-

na, E-ON, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat al-

koholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku 

a vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že byl 

řádně proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při prá-

ci, na kterou byl na stavbu nasazen. 

 

Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky pro zajištění bezpečnosti práce: 

- Všechno elektrické nářadí bude mít provedeno platné revize dle ČSN 33 

1600 a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadav-

ky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství, 

stroje bude mít provedeny platnou technikou kontrolu 

- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti zajistit dostatečné osvětlení 

- Před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovite-

lem musí proběhnout písemné předání a převzetí, vyznačení inženýr-

ských sítí a jiných překážek 

- Veškeré přístupy a vjezdy na staveniště musí být označeny bezpečnost-

ními tabulkami a značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovola-

ným osobám 

- Kopie stavebního povolení musí být vyvěšena na viditelném místě u 

vjezdu na staveniště 

 

 

 

Obrázek číslo 16: Příklad výstražné cedule na vstupní bráně staveniště 
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5.1.12 Ochrana životního prostředí 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní po-

zemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat 

práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Sta-

vebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. 

V případě výskytu větší hladiny akustického hluku v pracovní době, bude omezena 

pracovní doba činností, které jsou zdrojem nadměrného hluku. Z hlediska péče o 

životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibra-

cím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrcho-

vých a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště. V případě znečištění ovzduší prašností 

z probíhajících činností bude prostor staveniště kropen vodou či dojde k omezení 

prašných činností.  

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 

stavební suť (zbytky betonu, zbytky keramických střepů), obalový materiál staveb-

ních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky 

izolačních materiálů, železné výztuže a odpady ze svařování. 

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště 

bude zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou 

přednostně odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již 

nemají další jiné využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické li-

kvidaci. Vzniklý odpad bude odvezen na skládku PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. vzdále-

nou 2,7 km od místa stavby. 

 

Vozidla pohybující se na staveništi během prací souvisejících se stropní kon-

strukcí budou pravidelně udržována, a v místě, kde budou zaparkována po skon-

čení pracovní směny, budou umístěny vany pro zabránění vsakování oleje a jiných 

provozních kapalin v případě jejich úniku. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, 

musí se použit navržená havarijní soustava, která bude umístěna v buňce stavby-

vedoucího. 

5.1.12.1 Havarijní souprava – olejová – uzamykatelná – HSP 1204–O 

Z důvodu ochrany životního prostředí bude pro etapu zemních prací navr-

žena havarijní souprava, která bude sloužit v případě vzniku havárie v podobě úni-

ku olejů či jiných provozních kapalin z nasazených strojů a strojních sestav. Sou-

prava v případě úniku a kontaminace půdy oddělí nebezpečné látky (oleje, ropné 

látky) od vody a zabráním tím možnému vzniku rizika nebezpečí pro životní pro-

středí. Souprava bude pro případ havárie umístěna v buňce stavbyvedoucího.  
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Obsah soupravy: 

- 50 ks – Olejová sorpční rohož 

- 8 ks – Olejový sorpční had 

- 4 ks – Olejový sorpční polštář 

- 1 balení (30 ks) – Speciální sorpční utěrka PROTEXT Premium  

- 2 ks – Nálepka nebezpečný odpad 

- 1 ks – Výstražná páska 

- 2 ks – Chemické světlo (červené a žluté) 

- 1 ks – Ochranné brýle 

- 1 balení – Ochranné rukavice 

- 1 ks – Ochranný respirátor 

- 1 ks – Těsnící kanalizační deska 

- 1 ks – PE sáčky samouzavírací 

- 1 ks – Havarijní těsnící tmel  

- 1 ks – Sypký sorbent  

- 1 ks – Nálepka na HS – velká 

- 2 ks – Pytel na použité sorbenty 

- 1 ks – Lopatka a smetáček 

- 1 ks – Plastová nádoba s kolečky modrá 

- 1 ks – Přídavný řetízkový zámek 

 

 

 

Obrázek číslo 17: Havarijní souprava HSP 1204–O 

5.1.12.2 Odpady 

Odpady vznikající při realizaci hrubé stavby objektu knihovny jsou zařazeny 

do následující tabulky dle katalogu odpadů (dle předpisu č. 93/2016 Sb.) 
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Tabulka číslo 26: Tabulka odpadů ojediněle vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodo-

vé a mazací oleje 

Skládka nebezpeč-

ného odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpeč-

ného odpadu 

 

Tabulka číslo 27: Tabulka běžných odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

12 01 13 O Odpady ze svařování Skládka 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna, recyklace 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 06 04 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka 

17 05 04 O Stavební odpad – Zemina a ka-

mení 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 

 

N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní odpad 

5.1.13 Důležitá telefonní čísla 

Telefonní čísla, která budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a 

mistra:  

 

Policie ČR: 158 

Obecní (městská) policie:  156 

Zdravotnická záchranná služba:  155 

Hasičský záchranný sbor ČR:  150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

5.2 Časový plán budování a likvidace objektů ZS 

Časový plán budování a likvidace objektů ZS je znázorněn v příloze č. B.2 – 

ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZS. 
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5.3 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 

Tabulka číslo 28: Náklady na zařízení staveniště 

 

Cena nákladů na zařízení staveniště je přibližně 838 511 Kč, což je asi 2,51 % 

z celkových rozpočtových nákladů pro hrubou stavbu objektu knihovny. (Příloha č. 

B.9 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR) 

5.3.1 Doplnění informací k vyčíslení nákladů 

Vzhledem k proměnnosti nasazení objektů zařízení staveniště a výskytu nej-

většího množství těchto objektů v etapě hrubé stavby, jsou náklady spočítány pro 

technologickou etapu hrubé stavby. 

 

Je předpokládáno, že některé objekty ZS vlastní realizační firma. Z toho dů-

vodu nejsou v rozpočtu ZS kalkulovány náklady na pronájem těchto objektů. Uva-

žovaná je pouze cena za dopravu (35 Kč/km) ze skladů realizační firmy a závěrečný 
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ze staveniště. Jedná se o kontejnery na odpad, skladové kontejnery a část mobilní-

ho oplocení (zapůjčeno bude pouze 73,5 m = 21 dílců, realizační firma vlastní 150,5 

m = 43 dílců) – celková délka oplocení 224 m. 

 

Silniční panely použité na zpevnění záboru pro zlepšení dopravních podmí-

nek vlastní také realizační firma. Je započítána pouze cena za práci, dopravu a od-

voz panelů (kalkulováno 20 Kč/m2).  

 

Není také kalkulována celá cena betonového recyklátu a štěrku frakce 16-32 

+ 32-62 mm, jelikož budou využity jako podkladní vrstvy pro budoucí zpevněnou 

plochu parkoviště a oddychové zóny v blízkostí nově budovaného objektu. Jsou 

tedy zakalkulovány v ceně materiálů pro stavební objekt – SO 03 – Komunikace, 

zpevněné plochy, chodníky (Časový a finanční plán – objektový dle THU, příloha č. 

B.1). Kalkulována je pouze část betonového recyklátu (134 m2), která bude v rámci 

likvidace ZS odvezena na skládku. Dále je kalkulována i část zhutněného štěrku (74 

m2) tvořící zpevněnou plochu u sociálního a hygienického zázemí pro pracovníky a 

štěrk na ploše pro čištění bednění, který nebude tvořit podklad pro budoucí parko-

viště ani oddychovou zónu. Oblast bude rekultivována – štěrk bude odvezen na 

skládku a bude nahrazen ornicí uloženou na mimostaveništní mezideponii.  

 

Není kalkulována spotřeba energií pro ZS (voda a elektřina) a náklady na 

stroje, jelikož jsou tyto náklady započítány do jednotlivých položek rozpočtu 

s výjimkou specifikací. Rozpočet pro hrubou stavbu je uveden v příloze č. B.9 – 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR. 

 

Nejsou kalkulovány náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch 

a prostranství, jelikož jsou započítány do rozpočtu v rámci položky Užívání veřej-

ných ploch a prostranství. Rozpočet pro hrubou stavbu je uveden v příloze č. B.9 – 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR. 

 

Nejsou kalkulovány náklady na pronájem a provoz věžového jeřábu, jelikož 

jsou již zakalkulovány v položce přesun hmot v položkové rozpočtu, který tvoří pří-

lohu této práce. (Příloha č. B.9 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY 

S VÝKAZEM VÝMĚR) 

5.4 Výkresová dokumentace 

5.4.1 Zemní práce 

Výkresová dokumentace pro etapu zemních prací je uvedena v příloze této 

práce. Jedná se o výkresovou přílohu C.4 – VÝKRES ZS – ZEMNÍ PRÁCE.  
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5.4.2 Hrubá vrchní stavba 

Výkresová dokumentace pro etapu hrubé vrchní stavby je uvedena v příloze 

této práce. Jedná se o výkresovou přílohu C.5 – VÝKRES ZS – HRUBÁ VRCHNÍ 

STAVBA. 

5.4.3 Práce vnitřní a dokončovací 

Výkresová dokumentace pro etapu prací vnitřních a dokončovacích je uve-

dena v příloze této práce. Jedná se o výkresovou přílohu C.6 – VÝKRES ZS – PRÁCE 

VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ. 
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6. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A 

MECHANISMŮ 

V této části budou popsány vhodné navržené stroje a mechanismy pro rea-

lizaci hrubé stavby včetně zastřešení objektu knihovny. Popis strojů je zaměřen 

zejména na technické vlastnosti a parametry, které jsou rozhodující pro rozsah 

jejich použití. Pro složitější mechanismy je znázorněno jejich posouzení, zda jsou 

vyhovující pro daný objekt. Hlavní stavební mechanismy jsou také znázorněny na 

výkresech zařízení staveniště, které tvoří přílohu této práce. V závěru kapitoly jsou 

uvedeny obecné požadavky na bezpečnost a obsluhu strojů.  

6.1 VELKÉ STROJE 

6.1.1 Rýpadlo – nakladač JCB 4CX ECO SITEMASTER 

Rýpadlo – nakladač JCB 4CX bude sloužit zejména k sejmutí ornice, výkopu 

stavební jámy a k naložení vytěžené zeminy na nákladní automobily, které zeminu 

odvezou na skládku případně uloží na deponii. Využit bude také při zpětném zásy-

pu spodní stavby objektu poté, kdy budou zhotoveny přípojky sítí a izolace zákla-

dové desky včetně zateplení. Výhodou tohoto stroje je, že na staveniště přijede 

sám a nemusí být nějak složitě přepravován. Zvolen byl díky své obrovské síle a 

objemu lopaty nakladače a rýpadla, které jsou optimální pro objem předpokláda-

ných prací. 

 

 

 

Obrázek číslo 18: Rýpadlo – nakladač JCB 4CX 
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6.1.1.1 Technické parametry: 

- Celkový výkon motoru: 81kW (109k) 

- Max. hloubka výkopu: 5,53 m 

- Kapacita nakladače: 1,3 m3 (šířka 2440 mm) 

- Kapacita rýpadla: 0,48 m3 (šířka 1100 mm) 

- Provozní hmotnost stroje: 8881 kg 

- Nájezdový úhel svahu, předu 74° 

6.1.1.2 Rozměry rýpadlo – nakladače JCB 4CX 

 

 

Obrázek číslo 19: Rozměry rýpadlo – nakladače JCB 4CX 

 

A Celková přepravní délka 5910 mm 

B Rozvor náprav 2220 mm 

C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy 1360 mm 

D Svislá výška podpěr 340 mm 

E Světlá výška otoče rýpadla 500 mm 

F Výška ke středu volantu 1880 mm 

G Výška po střechu kabiny 3030 mm 

H Celková přepravní výška 3620 mm 

J Šířka zadního rámu 2360 mm 

K Šířka lopaty  2440 mm 
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Obrázek číslo 20: Rozměry nakladače JCB 4CX 

 

M Výsypná výška  2690 mm 

N Nakládací výška 3210 mm 

Q Vodorovný dosah na zemi 1420 mm 

 

 

 

Obrázek číslo 21: Rozměry rýpadla JCB 4CX 

A Maximální hloubka výkopu 5530 mm 

C Dosah v úrovni povrchu od osy otoče 6540 mm 

F Provozní výška 6260 mm 

G Maximální nakládací výška 4730 mm 
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6.1.1.3 Výpočet 

Rýpadlo – nakladač bude využit na skrývku ornice o mocnosti 100 mm. Cel-

kové množství ornice je 268,118 m3. Dále bude využit na výkop stavební jámy, kde 

je přepokládaný objem zeminy 951,8725 m3. Veškeré zemní práce budou provádě-

ny v zemině 2. třídy těžitelnosti (podle původní normy) o objemu 1610 kg/m3. Pro 

výpočet doby nasazení stroje pro skrývku ornice je dále rozhodující objem lžíce 

nakladače – 1,3 m3 s koeficientem plnění 100 % a dobou teoretického pracovního 

cyklu T 90 s. Pro stanovení doby nasazení stroje na výkop stavební jámy je uvažo-

váno s kapacitou rýpadla 0,48 m3 s dobou teoretického pracovního cyklu T 50 s. 

6.1.1.4 Nakladač 

Výpočet teoretické výkonnosti nakladače 

 

Q = 3600 × (V lžíce nakladače / T) = 3600 × (1,3 / 90) = 52 m3/h 

 

Výpočet provozní výkonnosti nakladače 

 

Qp = Q × k2 × k3 = 52 × 1,0 × 0,83 = 43,16 m3/h 

 

k1 = 0 –  zemina 2. třídy 

k2 = 1,0 –  dobrá obsluha 

k3 = 0,83 – využití pracovního cyklu 50 minut 

 

Výpočet Sh pro rýpadlo – nakladač JCB 4CX 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = 1 / 43,16 = 0,023 

 

Doba nasazení stroje 

 

Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost nakladače  

 

Ts= 268,118 / 43,16 = 6,212 h = 1 pracovní směna 

 

6.1.1.5  Rypadlo 

Výpočet teoretické výkonnosti rypadla 

 

Q = 3600 × (V lžíce rypadla / T) = 3600 × (0,48 / 50) = 34,56 m3/h 
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Výpočet provozní výkonnosti rypadla 

 

Qp = Q × k1 × k2 × k3 = 34,56 × 0,96 × 1,0 × 0,83 = 27,5374 m3/h 

 

k1 = 0,96 – zemina 2. třídy – středně rozpojitelná 

k2 = 1,0 – dobrá obsluha 

k3 = 0,83 – využití pracovního cyklu 50 minut 

 

Výpočet Sh pro nakladač JCB 4CX 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = 1 / 27,5374 = 0,03 

 

Doba nasazení stroje 

 

Ts = objem vykopané zeminy ze stavební jámy / provozní výkonnost nakladače  

 

Ts= 951,8725 / 27,5374 = 34,567 h / 8 = 4 pracovní směny 

 

6.1.2 Nákladní automobil TATRA T 815-231S25/340 

Zvolený nákladní automobil bude sloužit k odvozu zeminy a ornice na sta-

veništní a mimostaveništní deponii. Přebytečnou zeminu bude vozit na skládku 

Písek Žabčice spol. s r.o. v Brně se vzdáleností 2,7 km od místa stavby. Veškerá ze-

mina bude naložena rýpadlo – nakladačem JCB 4CX. 

 

 

 

Obrázek číslo 22: Tatra T 815-231S25/340 
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6.1.2.1 Technické parametry 

- Objem korby 9 m3 (třístranná sklopná korba) 

- Provozní hmotnost vozidla: 10 700 kg 

- Maximální rychlost: 85 km/hod 

- Maximální technická přípustná hmotnost: 28 500 kg 

- Užitné zatížení: 16 300 kg 

- Rozvor kol: 3440 + 1320 mm 

- Rozchod kol: 1992 mm a 1774 mm 

- Výkon motoru: 325 kW, 2 100 N/m / 1 100 ot/min 

6.1.2.2 Rozměry 

 

 

Obrázek číslo 23: Rozměry Tatra T 815-231S25/340 

6.1.3 Věžový jeřáb LIEBHERR Turmdrehkran 90 EC-B6 

Zvolený věžový jeřáb bude na stavbu dopraven z firmy Liebherr-Stavební 

stroje CZ s.r.o. sídlící na ulici Vintrovna 17 v Popůvkách u Brna. Věžový jeřáb bude 

na stavbu dopraven po částech pomocí speciálního tahače, který má natáčecí zadní 

nápravy (popsán níže). Doprava jeřábu včetně kritických bodů dopravy je popsána 

v příloze na výkrese C.8 – DOPRAVA VEŽOVÉHO JEŘÁBU. Největší přepravovaný 

prvek je věžový díl délky 10,0 m a část výložníku o délce 11,9 m. Montáž jeřábu bu-

de provedena pomocí autojeřábu GROVE GMK 2035. Schematický popis montáže 

věžového jeřábu je znázorněn v příloze na výkrese C.7 – SITUACE – DOPRAVA 

VĚŽOVÉHO JEŘÁBU. Věžový jeřáb bude na stavbě zřízen při zahájení hrubé stavby 

pro manipulaci s výztuží a bedněním základových konstrukcí. Po celou dobu vý-

stavby bude sloužit k horizontální a vertikální dopravě veškerého materiálu na 

stavbě, využit bude také při montáži prefabrikovaného železobetonového schodiš-
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tě. Jeřáb bude demontován po dokončení hrubé stavby po opláštění objektu, které 

tvoří zavěšené laminátové desky. 

6.1.3.1 Technické parametry 

- Věžový jeřáb s horní otočí, délka výložníku: 50 m 

- Maximální nosnost: 6000 kg 

- Nosnost s minimálním poloměrem: 1400 kg 

- Rozměr podstavy: 3,8 m x 3,8 m (založení na zpevněné štěrkové plo-

še) – zhutněný podklad Edef2 = 50 MPa, max. Edef2/Edef1 ≤ 2,1 (do-

poručená hodnota 2,5) 

- Maximální výška háku: 22,65 m 

- Návrh dílců jeřábu: 

Věž (5+1) – 1 x spodní díl 10,0 m + 5 x díl 2,5 m = 22,5 m 

Výložník – 9,8 m + 10,0 m + 10,0 m + 2,5 m + 7,5 m + 5,0 + 5,0 = 49,8 

m 

 

 

Obrázek číslo 24: Schéma výložníku jeřábu LIEBHERR 90 EC-B6 

 

 

 

Obrázek číslo 25: Způsob založení věžového jeřábu LIEBHERR 90 EC-B6 
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6.1.3.2 Technologické parametry 

Zatěžovací křivka jeřábu 

 

 

Obrázek číslo 26: Zatěžovací křivka jeřábu LIEBHERR 90 EC-B6 

 

A) NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 671,18 kg, VZDÁLENOST: 46,7 m 

SPECIFIKACE: Paleta zdících prvků YTONG P4-500 (250x249x599) 

B) NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 4 075 kg, VZDÁLENOST: 14,7 m 

SPECIFIKACE: Schodišťové rameno 15x165x300 mm 

C) NEJBLIŽŠÍ BŘEMENO, HMOTNOST: 1807,43 kg, VZDÁLENOST: 6,4 m 

SPECIFIKACE: Výztužný armokoš vnitřní stropní příčle (OCEL B 500B) 

 

Nákres zvoleného jeřábu včetně délky jednotlivých dílů a výškového posou-

zení s realizovaným objektem je zobrazen v příloze na výkrese C.9 – ŘEZ – VĚŽOVÝ 

JEŘÁB. Poloha jeřábu na staveništi je znázorněna na výkrese C.5 – VÝKRES ZS – 

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA. 

 

 



102 

 

 

 

 

Obrázek číslo 27: Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC-B6 

 

Zdroj a odběr energie: 

Jeřáb bude napojen na staveništní rozvod el. proudu (NN) viz část A.5 – 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZS. Příkon elektromotoru zvoleného jeřábu je 30 kW. 

 

BOZP: 

- Stroj smí být obsluhován pouze osobou řádně proškolenou, která 

vlastní platný průkaz jeřábníka 

- Břemena smí být vázána pouze osobou s vazačským průkazem a 

řádným proškolením 

- Při zhoršení klimatických a povětrnostních podmínek bude zastavena 

práce s jeřábem 

- Po ukončení pracovní směny bude rameno výložníku jeřábu pone-

cháno ve volné poloze, aby nedošlo vlivem silného větru k deformaci 

jeřábu či k poškození základu 

- Při provozu jeřábu se nesmí v prostoru manipulace pohybovat žádné 

osoby 

- S jeřábem nesmí být manipulováno v prostoru zakázané manipulace 
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6.1.4 Tahač DAF XF 450 FT 4x2 

Tahač bude využit v kombinaci s plošinovým návěsem GOLDHOFER SPN-L 3-

34/80A pro návoz částí věžového jeřábu či jiného nadrozměrného materiálu (pre-

fabrikovaná schodišťová ramena, výztuž stropní příčle). 

 

 

Obrázek číslo 28: Rozměry Tahače DAF XF 450 FT 4x2 

6.1.4.1 Technické parametry 

- Výkon 330 kW (449 k) 

- Maximální váha: 18000 kg 

- Maximální šířka: 2550 mm (TB) 

- Maximální délka: 6160 mm (TL) 

- Maximální výška: 3450 mm (CH + HV) 

- Omezení maximální rychlosti: 90 km/h 

 

 

 

Obrázek číslo 29: Tahač DAF XF 450 FT 4x2 
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6.1.5 Plošinový návěs GOLDHOFER SPN-L 3-34/80 A 

Návěs jako součást sestavy společně s tahačem bude sloužit pro návoz částí 

věžového jeřábu či jiného nadrozměrného materiálu (prefabrikovaná schodišťová 

ramena, výztuž stropní příčle). Vzhledem ke komplikovanější příjezdové komunika-

ci z ulice Žižkova byl zvolen právě tento typ speciálního návěsu, který má natáčecí 

zadní nápravy, dokonale kopíruje dráhu tahače, a tak bez problémů překoná i ko-

munikace s možným menším poloměrem otáčení. Jinými slovy systém natáčení kol 

zadních naprav umožnuje prodloužení nebo zkrácení rozvoru návěsu podle aktu-

ální potřeby. Jelikož sestava svou délkou přesahuje standardní délku 16,5 m, jedná 

se o nadrozměrnou přepravu. Tato nadrozměrná přeprava tedy dle vyhlášky č. 

341/2014 Sb. ve znění novely 235/2017 Sb. bude vyžadovat speciální povolení vy-

dané Ministerstvem dopravy České republiky.  

6.1.5.1 Technické parametry 

- Nosnost: 28,5 t 

- Šířka: 2,55 m 

- Délka: 13,6 – 21,2 m 

 

 

 

   Obrázek číslo 30: Sestava tahač DAF XF + plošinový návěs GOLDHOFER 

 

BOZP: 

- Stroj smí být obsluhován pouze osobou, která má platný řidičský 

průkaz pro tuto skupinu vozidel a je řádně proškolena 

- Při přerušení prací musí být stroj zastaven na rovné ploše, uzamčen 

a řádně zabezpečen proti pohybu 

- Při couvání stroj musí vydávat výstražné zvukové signály 
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6.1.6 Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE na 

podvozku MAN TGS 37.360 

Autodomíchávač je na stavbu navržen pro dovoz čerstvého betonu pro be-

tonáž základové desky a všech svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Beton 

bude na stavbu dovážen z betonárny Českomoravský beton, a.s., která je od stavby 

vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou 6 minut.  

 

 

Obrázek číslo 31: Autodomíchávač Stetter C3 AM 15 C BASIC LINE 

6.1.6.1 Technické parametry podvozku MAN TGS 37.360 

- Délka: 8600 mm 

- Výška: 3200 mm 

- Šířka: 2490 mm 

- Max. užitné zatížení: 44 000 kg 

- Výkon motoru: 360 hp 

- Konfigurace náprav: 8x4 

6.1.6.2 Technické parametry autodomíchávače Stetter C3 AM 15 C 

- Jmenovitý objem: 15 m3 

- Geometrický objem: 23520 l 

- Stupeň plnění: 63,8 % 

- Sklon bubnu: 9,2° 

- Hmotnost nástavby: 5380 kg 
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Obrázek číslo 32: Schéma bubnu autodomíchávače Stetter C3 AM 15 C BASIC LINE 

 

A Průměr bubnu 2400 mm 

B Výška násypky 2568 mm 

C Průjezdná výška 2671 mm 

D Výsypná výška 1211 mm 

6.1.7 Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

Autočerpadlo je navrženo ke staveništní dopravě čerstvého betonu do mo-

nolitických konstrukcí základů a všech svislých a vodorovných konstrukcí. Čerstvý 

beton bude do čerpadla plynule doplňován autodomíchávači Stetter C3 AM 15 C. 

Maximální horizontální dosah čerpadla je 48,1 m. Dosah je pro nasazení čerpadla 

na plánovanou stavbu vyhovující. Poloha autočerpadla s autodomíchávačem včet-

ně jejich rozměrů pro ustavení a horizontálního dosahu čerpadla je zobrazena 

v příloze na výkrese C.5 – VÝKRES ZS – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA. 

 

 

 

Obrázek číslo 33: Autočerpadlo Putzmeister 52-5 

6.1.7.1 Technické parametry stroje 

- Typ čerpadla: BSF 52.16H 

- Výkon: 160 m3/h 

- Dopravní tlak: 85 bar 

- Počet ramen: 5 



107 

 

- Zdvih dopravních pístů: 2100 mm 

- Průměr dopravních pístů: 230 mm 

- Počet zdvihů za minutu: 31 

- Dopravní potrubí: DN 125 

- Délka koncové hadice: 3 m 

6.1.7.2 Posouzení autočerpadla 

 

 

Obrázek číslo 34: Schéma pracovního rozsahu autočerpadla Putzmeister 52-5  

6.1.7.3 Rozměry pro ustavení stroje 

- Šířka vpředu: 10500 mm 

- Šířka vzadu: 9800 mm 

- Délka: 14380 mm 

- Horizontální dosah: 48,1 m 

- Vertikální dosah: 52,0 m 

- Hloubka: 38,1 m 



108 

 

 

 

Obrázek číslo 35: Autočerpadlo Putzmeister 52-5 – rozměry  

6.1.8 Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

Zvolený nákladní automobil bude sloužit k dovozu materiálu všeho druhu 

na stavbu ze stavebnin DEK Brno na ulici Pražákova 625/52a v Horních Heršpicích. 

Dojezdová vzdálenost je 7,3 km. Z důvodu přítomnosti věžového jeřábu na stavbě 

bude po tuto dobu dostačující varianta bez hydraulické ruky. V případě budování 

zařízení staveniště, kdy budou nákladním automobilem na stavbu dováženy sta-

vební kontejnery a buňky, bude využita varianta automobilu s hydraulickou rukou. 

6.1.8.1 Technické parametry 

- Délka: 9855 mm 

- Šířka: 2550 mm 

- Výška: 4000 mm 

- Rozměr ložné plochy: 6,1×2,47 m 

- Rozvor náprav: 4,2×1,4 m 

- Maximální hmotnost: 26 000 kg 

- Pohon kol: 6×6 

- Maximální přípustná hmotnost: 9 t 

- Hydraulická ruka: PK 27002-D (nosnost 7 t, dosah 21 m) 
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Obrázek číslo 36: Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

6.1.9 Nosič kontejnerů JNT 5t na podvozku MAN LE 12.220 

Nosič kontejnerů bude po celou dobu výstavby využíván pro odvoz kontej-

nerů s odpadem.  

6.1.9.1 Technické parametry 

- Délka: 4000 mm 

- Šířka: 1140 mm 

- Výška: 1300 mm 

- Nosnost: 5 t 

- Hmotnost: 750 kg 

- Výška háku: 1000 (900) mm 

 

Obrázek číslo 37: Nosič kontejnerů JNT 5t 
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6.1.10 Osobo-nákladní výtah NOV 1000 

Zvolený osobo-nákladní výtah bude sloužit pro svislou dopravu osob a ma-

teriálu pro realizaci ploché střechy objektu a vnitřních dokončovacích prací. Zřízen 

bude pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 90 EC-B6. Po dokončení montáže výtahu 

bude jeřáb demontován a výtah se tak stane jediným prostředkem pro svislou do-

pravu osob a materiálu do budovy. Poloha osobo-nákladního výtahu je znázorněna 

v příloze na výkrese C.6 – VÝKRES ZS – PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ. Klec výta-

hu se pohybuje po tříbokém či čtyřbokém stožáru, který bude kotven ke stropní 

konstrukci objektu. Z hlediska bezpečnosti je výtah zajištěn například provozní 

brzdou či bezpečnostními a koncovými vypínači.  

6.1.10.1 Technické parametry 

- Nosnost: 1000 kg/12 osob 

- Rychlost: 0,65 m/s 

- Maximální výška: 100 m 

- Ukotvení: každých 9 m 

- Výška stožáru nad posledním ukotvením: 6 

m 

- Rozvodová soustava: 3PEN – 50 Hz 380 V 

- Instalovaný příkon: 16,5 kVA 

- Pohon: 2 elektromotory (příkon: 2 x 5,5 kW) 

 

6.1.10.2 Rozměry 

- Rozměr kabiny: 2,9 x 1,2 x 2,6 m (d x š x v) 

- Rozměr vstupní klece: 1215 x 1950 mm 

- Rozměr výstupní klece: 1215 x 1900 mm 

 

 

 

 

Obrázek číslo 38: Osobo-nákladní výtah NOV 1000 

6.2 MENŠÍ STROJE A MECHANISMY 

6.2.1 Bádie na beton typ 1034C.14 

Bádie na beton bude využita pouze pro betonáž spádové vrstvy ploché stře-

chy z polystyrenbetonu, jelikož tento typ betonu nemůže být z důvodu přítomnosti 

polystyrenových kuliček přečerpán pomocí autočerpadla.  
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6.2.1.1 Technické parametry 

- Objem: 1500 l 

- Nosnost: 3600 kg 

- Hmotnost: 495 kg 

- Výška: 1030 mm 

- Výpusť: gumový rukáv 

- Délka rukávu: 2 m 

- Průměr rukávu: 200 mm 

 

Obrázek číslo 39: Bádie na beton typ 1034C.14 

6.2.2 Stavební míchačka LESCHA S 230 HR 

Stavební míchačka bude sloužit pro míchání zdící malty určené k vyzdění 

předsazené vyzděné fasády z pórobetonových tvárnic YTONG. 

6.2.2.1 Technické parametry 

- Objem bubnu: 230 l 

- Výkon: 1,6 kW 

- Napětí: 230 V, 50 Hz 

- Hmotnost: 126,5 kg 

- Rozměry: 1550 x 830 x 1440 mm (d x š x v) 

 

 

 

 

Obrázek číslo 40: Stavební míchačka LESCHA S 230 HR 

6.2.3 Vibrační válec NTC VVV 600/12 

Vibrační válec je navržen pro hutnění staveništních komunikací a povrchů 

skládek materiálů. Využit bude také při hutnění povrchu při zásypu základové des-

ky a při závěrečných úpravách terénu.  

6.2.3.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 560 kg 

- Výkon motoru: 4,1 kW 

- Šíře záběru: 600 mm 

- Rozměry (d × š × v): 2270 × 730 × 1040 mm 

- Palivo: Benzín 

- Objem nádrže: 3,1 l 
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- Typ motoru: HONDA GX 200; 5,5 HP 

- Maximální rychlost vpřed: 5 km/h 

- Maximální rychlost vzad: 2 km/h 

 

 

Obrázek číslo 41: Vibrační válec NTC VVV 600/12 

6.2.4 Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

Vibrační deska bude použita pro hutnění štěrkového podsypu pod podklad-

ní beton základové desky objektu. Vibrační deska je ručně ovládaná s možností 

obousměrného pohybu a díky svým rozměrům je určená k manipulaci i do men-

ších prostorů. 

6.2.4.1 Technické parametry 

- Provozní hmotnost: 225 kg 

- Základní pracovní šířka: 600 mm 

- Maximální pracovní rychlost: 27 m/min 

- Typ motoru: Hatz 1B20 

- Výkon motoru: 3,1 kW 

- Typ pohonu / palivo: mechanický / nafta 

- Objem nádrže: 3,0 l 

6.2.4.2 Rozměry 

H Nejnižší průjezdná výška 688 mm 

H1 Minimální výška s tyčí v horní poloze 820 mm 

H2 Maximální výška s tyčí v horní poloze 1120 mm 

L Celková délka 1510 mm 

L1 Délka vibrační desky 762 mm 

W Šířka vibrační desky 600 mm 
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Obrázek číslo 42: Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D – rozměry 

6.2.5 Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

Navrženo pro případné přečerpání dešťové vody ze základové spáry po do-

končení zemních prací, aby vlivem klimatických podmínek nedošlo k rozmočení 

základové spáry před zahájením dalších prací.  

6.2.5.1 Technické parametry 

- Výkon Motoru: 900 W 

- Napájecí napětí: 230 V 

- Tlak 0,9 bar 

- Ponorná hloubka: 9 m 

- Hmotnost: 7,6 kg 

- Rozměry (d×š×v): 215×215×385 mm 

- Výkon čerpadla: 16 000 l/h 

 

 

Obrázek číslo 43: Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

6.2.6 Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

Nivelační set je navržen pro vyměření výšek a rozměrů konstrukcí dle pro-

jektové dokumentace. Využit bude při vytyčení zemních prací i při realizaci jednotli-

vých částí a pracovních záběrů celého objektu. Rozměry budou přeměřeny pomocí 

totální stanice TOPCON 2LS KS-102.  

6.2.6.1 Technické parametry 

- Hmotnost přístroje: 1,55 kg 

- Zvětšení dalekohledu: 20× 
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- Střední chyba na 1 km: ±2,5 mm 

- Nejkratší vzdálenost zaostření: 0,5 m 

- Citlivost kruhové libely: 8´/ 2 mm 

- Příslušenství: nivelační lať (5 m), stativ, pevný kufr, olovnice, krytka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 44: Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL20 

6.2.7 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

Navržena pro kontrolu přesnosti vytyčených bodů a rozměrů konstrukcí 

v průběhu celé výstavby. 

6.2.7.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 4,9 kg 

- Zvětšení: 30× 

- Přesnost: 2´ 

- Rozměry: 172 × 184 × 336 mm (d × š × v) 

- Přesnost měření: ±2 mm +2 ppm 

- Minimální délka zaostření: 1,3 m 

 

 

Obrázek číslo 45: Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

6.2.8 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655 T 

Ponorný vibrátor bude využit pro hutnění čerstvého betonu v průběhu jeho 

ukládání do konstrukce.  

6.2.8.1 Technické parametry 

- Průměr hlavice: 65 mm 

- Délka hadice: 5 m 

- Hmotnost: 17 kg 
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- Příkon: 930 W 

- Napětí: 42 V 

- Spotřeba proudu: 16 A 

- Hutnící výkon: 40 m3/h 

 

 

 

 

Obrázek číslo 46: Ponorný vibrátor Perles AV 655 T 

6.2.9 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385 T 

Hutnění čerstvého betonu v místech, kde je díky vyššímu stupni vyztužení 

konstrukce zapotřebí ponorný vibrátor s menším průměrem vibrační hlavice.  

6.2.9.1 Technické parametry 

- Průměr hlavice: 38 mm 

- Délka hadice: 5 m 

- Hmotnost: 9 kg 

- Příkon: 465 W 

- Napětí: 42 V 

- Odběr proudu: 6 A 

- Hutnící výkon: 15 m3/h 

 

Obrázek číslo 47: Ponorný vibrátor Perles AV 385 T 

6.2.10 Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

Navržena pro hutnění a urovnání povrchu základové desky a všech desek 

stropních konstrukcí z čerstvého betonu.   

6.2.10.1 Technické parametry 

- Výkon: 1,1 kW 

- Motor: HONDA GX-25, 4-taktní 

- Objem nádrže: 0,5 l 

- Palivo: bezolovnatý benzín 

- Délka: 2000 mm 

- Hmotnost: 17 kg 

- Zdvihový objem: 25 cm3 

 

 

Obrázek číslo 48: Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
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6.2.11 Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 

Elektrodová svářečka bude na stavbě z důvodu potřeby svaření spojů výztu-

že či výztužných armokošů v průběhu vyztužování všech monolitických konstrukcí. 

Nejdůležitějším parametrem svářečky je svářecí proud.  

6.2.11.1 Technické parametry 

- Napětí: 230 V / 50 Hz 

- Příkon: 5 kW 

- Svářecí proud: 100 A 

- Jištění: 16 A 

- Hmotnost: 14 kg 

- Elektrody: 1,5 – 3,2 mm 

 

 

 

Obrázek číslo 49: Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 

6.2.12 Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

Navržena na stavbu pro případ nutnosti zkracování ocelové výztuže během 

výstavby.  

6.2.12.1 Technické parametry 

- Příkon: 2 600 W 

- Hmotnost: 6,6 kg 

- Rozměry: 503 × 200 × 140 mm (d × š × v) 

- Průměr brusného kotouče: 180 mm 

 

 

Obrázek číslo 50: Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

6.2.13 Kotoučová pila Makita 5604 R 

Navržena na řezání dřevěného bednění a bednících překližek zejména při 

bednění stropní konstrukce.  

6.2.13.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 3,6 kg 

- Příkon: 950 W 

- Počet otáček: 5000/min 

- Hladina hluku: 85 dB 
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- Průměr pilového kotouče: 165 x 20 mm 

- Úhel řezu při 0° / 45°: 54 mm / 35 mm 

 

 

Obrázek číslo 51: Kotoučová pila Makita 5604 R 

6.2.14 Benzinová pila STIHL MS 311 

Navržena na řezání dřevěného bednění a bednících překližek zejména při 

bednění stropní konstrukce.  

6.2.14.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 6,2 kg 

- Výkon: 3,1 kW 

- Hladina hluku: 102 dB 

- Otáčky při max. výkonu: 9500 ot/min 

- Objem palivové nádrže: 0,6 l 

 

Obrázek číslo 52: Benzinová pila STIHL MS 311 

6.2.15 Aku vrtačka s příklepem Makita DHP 343 SHE 

6.2.15.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 1,4 kg 

- Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo): 10/10/25 mm 

- Příslušenství: 2x akumulátor, 1x nabíječka 

- Akumulátor: 14,4 V  

 

 

 

 

Obrázek číslo 53: Aku vrtačka Makita DHP 343 SHE 
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6.2.16 Pila na řezání bloků YTONG DeWALT Alligator DW 393 

6.2.16.1 Technické parametry 

- Příkon: 1,35 kW 

- Hmotnost: 4,3 kg 

- Délka řezného nástroje: 425 mm 

- Napětí: 20 V 

 

Obrázek číslo 54: Pila DeWALT Alligator DW 393 

 

6.2.17 Míchadlo stavebních směsí Scheppach PM 1600 

6.2.17.1 Technické parametry 

- Příkon: 1600 W 

- Typ motoru: 230 V, 50 Hz 

- Délka hřídele: 550 mm 

- Hmotnost: 5,2 kg 

 

 

 

 

Obrázek číslo 55: Míchadlo stavebních směsí Scheppach PM 1600 

 

6.3 BOZP 

6.3.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Obecně, vždy před použitím každého stroje musí být osoba, která je obslu-

hou stroje, seznámena zejména s místními provozními a pracovními podmínkami, 

které by mohly mít vliv na bezpečnost práce při používání daného mechanismu. 

Obsluha by měla být především seznámena s únosností půdy a komunikací, po 

kterých se bude pohybovat. Dále pak o sklonech komunikací, o možném uložení 

podzemních vedení sítí, či o umístění jiných nadzemních překážek. Vždy při provo-

zu každého stroje, v průběhu všech prací, musí být zajištěna jeho stabilita. 

 

Pokud má stroj vzhledem k svému typu předepsáno zvláštní signalizační za-

řízení, je uvedení stoje do chodu signalizováno pomocí výstražného zvukového či 

světelného signálu.  
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Před zahájením prací musí vždy obsluha vyčkat, dokud všechny fyzické oso-

by opustí ohrožený prostor, který je roven hodnotě maximálního dosahu stroje 

zvýšeném o 2 metry.  

 

Stroje při pohybu po staveništi a při manipulaci s břemeny či materiálem 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví všechny fyzických osob, které se vyskytují 

v prostoru staveniště či v jeho bezprostřední blízkosti.  

6.3.2 Stroje pro zemní práce 

Zejména pro stroje, vyskytující se na staveniště v průběhu zemních prací 

pro výkop stavební jámy, jsou předepsány speciální požadavky. Stroj se musí po-

hybovat od kraje svahu výkopu v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jeho zřízení. 

V případě stroje, jehož celková hmotnost nepřesahuje 12 t, je tato vzdálenost sta-

novena na minimálně 1,0 m. Pro těžší stroje, které mají celkovou hmotnost od 12 

do 40 t, je tato vzdálenost dána hodnotu minimálně 2,0 m.  

 

Při nakládání zeminy na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením pouze nad ložnou plochou dopravního prostředku, nikoliv nad kabinou 

či nad jiným prostorem, kde by se mohly vyskytovat fyzické osoby. Při nutnosti 

manipulace s pracovním zařízením nad kabinou řidiče bude nejdříve ověřeno, zda 

se v kabině nenachází žádná fyzická osoba. Stroj naložený materiálem nesmí ob-

sluha opustit, aniž by pracovní zařízení stroje uvedla do předepsané polohy. Při 

přepravě vozidel také nesmí dojít ke ztrátě stability a omezení výhledu obsluhy.  

 

 Strojům pro zemní práce není dovoleno roztloukání zeminy dnem lopaty či 

urovnávání terénu otáčením lopaty. Stroje smí být čištěny pouze na bezpečném 

místě při vypnutém motoru.  

 

Všichni vlastnící strojů musí prokázat, že u jejich strojů dochází pravidelně 

k technickým kontrolám, či jiným kontrolám, které u daného stroje jsou potřebné 

k prokázání jeho bezvadnosti.  

 

Obsluhou stavebního stroje smí být pouze osoba, která vlastní platný prů-

kaz strojníka a má současné pověření k obsluze strojního zařízení s osvědčením. 

Odpovědnost za pravidelnou údržbu, kontrolu a zabezpečení stroje připadá na 

strojníka. Dokud obsluha stroje nespustí pracovní zařízení stroje na zem či na jinou 

podložku, nesmí opustit své místo. Vozidlo musí být také umístěno v předepsané 

přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání.  
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6.3.3 Stroje pro betonáž 

6.3.3.1 Dopravní prostředky pro přepravu čerstvého betonu 

Před ukončením plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení je nutné, 

aby bylo výsypné zařízení v přepravní poloze, která je dodržena v souladu 

s návodem k užívání.  

 

Při samotném ukládání čerstvého betonu musí být vozidlo, které na stave-

niště přepravilo čerstvý beton, postaveno na přehledném a dostatečně únosném 

místě, na kterém se nevyskytující překážky bránící manipulaci a potřebné vizuální 

kontrole.  

6.3.3.2 Čerpadla pro přepravu čerstvého betonu  

Při čerpání čerstvého betonu nesmí hadice čerpadel přitížit či nadměrně 

namáhat bednění či okraj konstrukce. Vyústění potrubí pro přečerpání čerstvého 

betonu musí být dostatečně zajištěno tak, aby nedošlo k jeho pohybu v důsledku 

dynamických účinků přepravované směsi.  

 

Pro zajištění bezpečnosti musí být také zajištěna dostatečná komunikace 

mezi obsluhou čerpadla a pracovníky, kteří ukládají čerstvý beton do konstrukce.  

 

Tlakové části čerpadel je možné čistit a rozebírat pouze v případě, že nejsou 

pod tlakem. V provozním prostoru výložníku čerpadla se nesmí zdržovat žádné 

fyzické osoby.  

 

Čerpadlo musí být na staveništi umístěno tak, aby byla dodržena bezpečná 

vzdálenost od okrajů konstrukcí, výkopů či od další míst, které by mohly ohrozit 

bezpečnost stroje.  

6.3.3.3 Vibrátory 

Hlavice ponorného vibrátoru smí být při zhutňování ponořena do čerstvého 

betonu pouze za provozu vibrátoru. Hřídel vibrátoru smí být ohýbán pouze 

v souladu s návodem k použití.  

 

Přívod mezi napájecí jednotkou a vibrátorem či mezi napájecí jednotkou a 

motorovou jednotkou vibrátoru musí být dlouhý nejméně 10 m.  
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6.3.4 Zabezpečení strojů 

Po ukončení či při přerušení práce musí být vždy stroj zajištěn v souladu 

s návodem k používání proti samovolnému pohybu. Vhodným způsobem jsou na-

příklad zakládací klíny, spuštěné pracovní zařízení na úroveň terénu či zařazení 

nejnižšího rychlostního stupně se současným použitím parkovací brzdy. Při ukon-

čení práce musí být nutně pracovní zařízení stroje uložené na zem.  

 

Vzdálí-li se obsluha stroje od zabezpečeného vozidla, nesmí se vzdálit na ta-

kovou vzdálenost, aby nemohla v případě potřeby zasáhnout. Aby se mohla vzdálit 

na větší vzdálenost, musí stroj uzamknout. Stroj musí být odstaven na takové mís-

tě, ze kterého nezasahuje do komunikací či jiným způsobem neohrožuje bezpeč-

nost či možnost provozu na staveništi.  

6.3.5 Přeprava strojů 

Veškerá přeprava, nakládání, skládání, zajištění či upevnění stroje a jeho 

pracovního zařízení musí být v souladu s návodem k používání stroje. Při přepravě 

musí být stoje zajištěny proti pohybu a posunu tak, aby nemohlo dojít k jejich zří-

cení a tím k ohrožení či vzniku možného nebezpečí pro třetí osoby. Při nakládání 

stroje musí být dopravní prostředek, na které je stroj odvezen, zajištěn proti pohy-

bu a musí stát na dostatečně pevné ploše. Při nakládání se musí také rovněž 

všechny fyzické osoby nacházet v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich zra-

nění vlivem nepředvídatelného pohybu přepravovaného vozidla.  
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7. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Časový plán hlavního stavebního objektu je zpracován v příloze této práce. 

Jedná se o přílohu B.4 – ČASOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU. Časový plán byl zpracován pro celou výstavbu řešeného objektu, včetně 

prací vnitřních a dokončovacích. Zpracování bylo provedeno v programu MS Pro-

ject na základě výkonových norem pro pracovníky, počtu nasazených pracovníků, 

pracovní době a celkového množství na měrnou jednotku u položek jednotlivých 

činností, které byly převzaty z rozpočtu vytvořeném v programu BUILDpowerS. 

Výpočet doby trvání jednotlivých činností včetně uvažovaných hodnot je zobrazen 

v Technologickém normálu, který tvoří přílohu této práce. Jedná se o přílohu B.5 – 

TECHNOLOGICKÝ NORMÁL. Technologický normál byl zpracován pomocí progra-

mu Microsoft Excel s využitím dat potřebných pro tvorbu časového plánu 

v programu MS Project.  
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8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH MATERIÁLOVÝCH 

ZDROJŮ PRO PROVEDENÍ HRUBÉ STAVBY 

Plán zajištění vybraných materiálových zdrojů byl zpracován pro hrubou 

stavbu řešeného objektu a je uveden v příloze této práce. Jedná se o přílohu B.7 – 

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO PROVEDENÍ HRUBÉ 

STAVBY. 
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9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 

MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 

9.1 Obecné informace 

Název stavby: Knihovna na Kraví hoře 

Místo stavby: p. č. 794/1 město Brno, městská část Brno – střed, kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Veveří 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Stavebník: Fakulta Stavební 

 Vysoké učení technické v Brně 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno 

 Česká republika 

  

Projektant: Ing. Erik Kubala 

 Husitská 1325/28 

 957 04 Bánovce nad Bebravou 

  

Zhotovitel: Metrostav a.s. – divize 1 

 Koželužská 2450/4 

 180 00 Praha 8 

 

Charakteristika stavby: 

Jedná se o samostatně stojící stavbu se třemi nadzemními podlažími 

v blízkosti ulice Kraví hora v Brně. Půdorys objektu je ve tvaru čtverce s vystupující 

prosklenou fasádou v severní části. Z hlediska stavebního řešení se jedná o mono-

litický železobetonový skelet založený na základové desce o mocnosti 800–1200 

mm. Stropní konstrukci tvoří trámový strop podepřený příčlemi a desky vyztužené 

v jednom směru. Vyzděná fasáda z přesných pórobetonových tvárnic YTONG je 

předsazená před nosnou konstrukci. Po obvodu je objekt zateplený minerální vl-

nou. Vnější plášť je tvořen z laminátových desek přilepených k nosnému roštu 

s provětrávanou vzduchovou mezerou. Laminátové desky jsou provedeny 

v různých barevných variantách. Zastřešení objektu je provedeno plochou stře-

chou s využitým pro výsadbu extenzivní vegetace. Jedná se tedy o střechu typu 

DUO. 
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Navrhované kapacity objektu: 

- Zastavěná plocha objektu: 904,21 m² 

- Obestavěný prostor: 15 552,42 m³ 

 

Účel stavby:  

Poskytování veškerých knižně-infomačních a bibliografických služeb zejmé-

na pracovníkům a studentům Vysokého učení technického v Brně, dále také široké 

veřejnosti. Dále bude také sloužit k uložení knižního fondu, který je v současnosti 

rozmístěn po celé stavební fakultě a pro vytvoření prostorů vhodných pro studo-

vání a také pro studijní účely s ohledem na uživatelskou pohodou studentů. 

 

Termín zahájení výstavby: 02/2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 02/2019 

9.1.1 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení monolitické 

stropní konstrukce ve třech podlažích řešeného objektu knihovny. Zahájení prací 

souvisejících s touto činností je plánováno na 17.4.2018, přičemž k zahájení první 

betonáže dojde 26.4.2018. Termíny jednotlivých betonáží jsou patrné z časového 

harmonogramu hlavního stavebního objektu (příloha B.4). Pro tyto dny byl prove-

den výpočet doby zrání betonu s přihlédnutím k dané lokalitě a předpokládané 

teplotě. Viz pracovní postup. 

 

Práce budou zahájeny po zhotovení, kontrole a předání předchozích zhoto-

vených konstrukcí, kterými jsou monolitické železobetonové sloupy kruhového 

průřezu o průměru 500 mm a monolitické ztužující stěny tloušťky 250 a 300 mm 

tvořící ztužující jádra v místech budoucího schodiště a výtahu. Celý postup zhoto-

vení monolitické ŽB stropní konstrukce bude rozdělen celkem do tří pracovních 

záběrů, z nichž každý tvoří třetinu plochy realizovaného stropu. Rozdělení stropní 

konstrukce na jednotlivé pracovní záběry bude provedeno vždy v 1/2 až v 1/3 roz-

pětí pole, čili v místě vzniku nulových momentů od vlastní tíhy. Postup výstavby byl 

zvolen na základě srovnání variantního řešení realizace této konstrukce z hlediska 

času a nákladů na výstavbu. Variantní řešení tvoří přílohu této práce. Jedná se o 

kapitolu A.12 – JINÉ ZADÁNÍ: VARIANTNÍ ŘEŠENÍ REALIZACE MONOLITICKÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE Z HLEDISKA ČASU A NÁKLADŮ NA VÝSTAVBU.  

 

Stropní monolitická konstrukce je tvořena deskou o mocnosti 200 mm vy-

ztuženou v jednom směru a podepřenou výztužnými trámy o šířce 250 mm, výšce 

400 mm a výztužnou příčlí ve směru druhém širokou 500 mm o výšce 700 mm. 

Jedná se tedy o trámový strop podepřený příčlemi s deskou vyztuženou v jednom 

https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=613&q=m%C2%B2&sa=X&ved=0ahUKEwi30JPqxc7PAhVBtBQKHe1GCpQQ1QIIZCgG
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směru. Z hlediska materiálu je celá stropní konstrukce navržena z betonu C 30/37 – 

XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 s betonářskou výztuží B 500B. Výztuž bude 

dovážena již ohýbaná a nařezaná do požadované délky dle projektové dokumenta-

ce. Stropní konstrukce bude bedněna kombinací systémového bednění PERI a dře-

věným bedněním z trojvrstvých OSB desek z důvodu nedostatečné dimenze sys-

témového bednění pro příčel vysokou 700 mm. 

 

 

 

Obrázek číslo 56: 3D vizualizace typického detailu stropní konstrukce 

 

Nejdříve bude tedy zhotoveno bednění pro třetinu stropní konstrukce včet-

ně zřízení ochranných prvků po jejím obvodu pro zajištění bezpečnosti při prová-

dění betonářských prací. Následovat bude vyvázání výztuže. Poté dojde k betonáži 

s následovanou technologickou přestávkou, jejíž délku uvádí přesný výpočet 

v pozdější části technologického předpisu. Po nabytí pevnosti betonu na požado-

vanou hodnotu (viz výpočet níže) bude provedeno částečné odbednění konstrukce. 

Následovat bude zhotovení bednění na druhé třetině konstrukce a celý postup 

bude ještě dvakrát opakován s tím rozdílem, že při odbednění první třetiny stropu 

budou v místě napojení na druhou třetinu stropu zřízeny ochranné bezpečnostní 

prvky proti pádu osob z výšky (dále popsaná kolektivní ochrana bezpečnosti).  

9.2 Převzetí a připravenost pracoviště 

9.2.1 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem (zhotovitelem vodorov-

ných nosných konstrukcí) a hlavním dodavatelem stavebních prací. K převzetí pra-

coviště však dojde až po úspěšném předání pracoviště od čety provádějící svislé 

nosné konstrukce stavbyvedoucímu hlavního dodavatele stavebních prací za pří-

tomnosti stavbyvedoucího vodorovných nosných konstrukcí a stavebního dozoru. 

Proběhne společná kontrola předchozích prací, zda byly dokončeny přesně podle 

projektové dokumentace, podle platných norem. 
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Součástí převzetí pracoviště bude předání schválené projektové dokumen-

tace týkající se provedení vodorovných nosných konstrukcí, platného stavebního 

povolení, přístupové cesty ke staveništi a míst pro odběr vody a elektrického prou-

du. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku společně 

s vyhotovením předávacího protokolu. 

9.2.2 Připravenost pracoviště 

Již v etapě zemních prací došlo z důvodu nutnosti ochrany několika vzrost-

lých stromů v prostoru staveniště ke zřízení ochranného bednění kolem kmene 

každého stromu. Toto ochranné bednění bude u kmene stromů ponecháno po 

celou dobu výstavby.  

 

Dále je celé staveniště již od zahájení přípravných prací před zemními pra-

cemi oploceno průhledným mobilním oplocením typu M200 výšky 2 metry 

z důvodu zabránění vniknutí nepovolaným osobám na staveniště. Byl také zřízen 

vjezd a výjezd na staveniště označený bezpečnostními značkami. Pro pohyb na 

staveništi byla zřízena zpevněná staveništní komunikace betonovým recyklátem. 

Byl také zřízen uzavřený sklad materiálu, který bude dále využit i při skladování 

materiálu při provádění vodorovných nosných konstrukcí. Od zahájení prací týkají-

cích se základových konstrukcí byl na stavbu umístěn věžový jeřáb LIEBHERR 

TURMDREHKRAN 90 EC-B6 s dosahem 50 m a nosností 6 000 kg. 

 

Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí dojde ke zřízení skladovací 

plochy pro betonářskou výztuž, manipulační plochy pro spojování výztuže do vý-

ztužných armokošů, skladovací plochy pro systémové a dřevěné bednění a plochy 

pro čištění demontovaného bednění. Veškerý materiál umístěný na zpevněných 

skladovacích plochách bude zakryt plachtou z důvodu ochrany materiálu před ne-

příznivými klimatickými podmínkami během výstavby. 

9.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

9.3.1 Materiál 

9.3.1.1 Hlavní materiál 

Hlavním materiálem je čerstvý beton C 30/37 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 

16 mm – S3 pro betonáž monolitické stropní desky s výztužnými trámy a 

s výztužnou příčlí. Dalším materiálem je ocelová výztuž B 500 B s modulem pruž-

nosti 31 GPa a systémové a dřevěné bednění. 
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Tabulka číslo 29: Množství čerstvého betonu C 30/37 pro betonáž monolitické stropní 

desky s výztužnými trámy a s výztužnou příčlí 

ŘEŠENÁ OBLAST PLOCHA (m²)
CELKOVÁ PLOCHA 

(m²)

MOCNOST 

(m)

MNOŽSTVÍ 

BETONU (m³)

CELKEM 

(m³)

MONOLIT. STROPNÍ 

DESKA 3.NP

(27,5*26,5)+(11,3

*1,8)+(1,8*7)
761,69 0,2 152,338

VÝZTUŽNÁ PŘÍČEL 3.NP
(((27,5*0,5)*3)+((

29,3*0,5)*2))
70,55 0,7 49,385

VÝZTUŽNÉ TRÁMY 3.NP

(((24*0,25)*8)+((2

5,8*0,25)*5)+(7,8

*0,25))

82,2 0,4 32,88

234,603

 

 

Jedná se pouze o ukázku části výpočtu množství čerstvého betonu pro 

stropní konstrukci v jednom podlaží. Celý výpočet je uveden v příloze B.9 – 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR. Z přílohy je patrné 

celkové množství betonu – 726,86 m3. (položka č. 40 v rozpočtu) 

 

Tabulka číslo 30: Množství výztuže B 500B 

MNOŽSTVÍ 
BETONU (m3) 

MNOŽSTVÍ 
VÝZTUŽE (kg/m3) 

MNOŽSTVÍ 
VÝZTUŽE (kg) 

MNOŽSTVÍ 
VÝZTUŽE (t) 

726,86 150 109029 109,029 

 

Množství stropní bednění PERI 

Všechny pomocné bednící prvky uvedené v tabulce budou vyrobeny 

z konstrukčního dřeva DEKWOOD od společnosti DEK Brno. Dimenze prvků byla 

volena tak, aby odpovídala rozměrům běžného řeziva dle sortimentu nabízeného 

výrobcem. Díky použití těchto běžně dostupných prvků budou ušetřeny práce za 

případné dořezy prvků.  

 

Tabulka číslo 31: DEKWOOD konstrukční dřevo 
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Tabulka číslo 32: Množství stropního bednění 
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9.3.1.2 Doplňkový materiál 

- Rádlovací drát o průměru 1,4 mm, 2 balení po 105 kg 

- Odbedňovací olej SIKA 72 l 

- Distanční podložky plastové pro dolní výztuž 

- Distanční žebříky kovové pro horní výztuž (2 m) 

- Stavební hřebíky: 10 kg 

- Prvky bezpečnostní ochranných prvků – 84 ks sloupků PROTECTO + 84 

ks upevňujících konektorů 

- 170 stropních stojek PEP 20-500 (pro podepření stropní konstrukce po 

částečném odbednění) 

9.3.2 Doprava 

9.3.2.1 Primární doprava 

Primární doprava materiálu od výrobce na staveniště, bude řešena zejména 

pro dovoz čerstvého betonu, betonářské výztuže, prvků stropního bednění PERI a 

pro veškerý doplňkový stavební materiál.  

 

Dovoz čerstvého betonu bude zajištěn z betonárny Českomoravský beton 

a.s. se sídlem v Brně v Králově Poli na adrese Křižíkova 68e pomocí autodomíchá-

vačů Stetter C3 BASIC LINE na podvozku MAN o užitném objemu bubnu 15 m3 (typ 

AM 15 C). Betonárna je od místa stavby vzdálená 4,2 km s dojezdovou dobou           

6 minut. Pro zajištění plynulé betonáže budou použity současně 3 autodomícháva-

če tohoto typu. 

 

Betonářská výztuž bude dovezena pomocí nákladního automobilu MAN 

TGA 33.400 ze společnosti ARMOSPOL CZ s. r. o. sídlící v Brně v Králově poli na ad-

rese Myslínova 21 DS M/2, 612 00 Brno. Výztuž bude tedy dovážená ze vzdálenosti 

4,3 km s dojezdovou dobou 8 minut. Výztuž bude dovážena již ohýbaná a nařezaná 

do požadované délky dle projektové dokumentace. 

 

Stropní bednění PERI a bednění z trojvrstvých desek bude dovezeno 

z půjčovny bednění FoxDen s. r. o. se sídlem Kroupova 758/34, 625 00 Brno také 

pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400. Půjčovna je od místa stavby 

vzdálená 7,4 km s dojezdovou dobou 12 minut. 

 

Doprava doplňkového stavebního materiálu, včetně pomocných bednících 

prvků, bude zajištěna pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400, který ma-
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teriál doveze na první staveništní skládku ze Stavebnin DEK Brno vzdálených od 

místa stavby 7,3 km s dojezdovou dobou 11 minut. 

9.3.2.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava čerstvého betonu bude řešena pomocí autočerpadla 

Putzmeister M52-5 s maximálním horizontálním dosahem 48,1 m, který je svým 

dosahem plně vyhovující. Typ autočerpadla byl zvolen vzhledem k možnému pou-

žití ze strany betonárny, která tímto typem autočerpadla disponuje.  

 

Doprava ostatního materiálu z první staveništní skládky do místa technolo-

gické manipulace, bude zajištěna pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 

TURMDREHKRAN 90 EC-B6 s dosahem 50 m a nosností 6 000 kg. Věžový jeřáb 

svým dosahem pokryje téměř celou plochu staveniště. 

9.3.3 Skladování 

Všechen materiál potřebný k výstavbě bude skladován na zpevněné a od-

vodněné ploše a bude umístěn na dřevěných hranolech, které slouží jako proklady. 

Zpevněné skladovací plochy budou zpevněny hutněným štěrkem frakce 16-32 a 

32-63 mm o mocnosti 200 mm. Zpevněné plochy budou hutnění na únosnost 52 

MPa. 

Výztuž bude skladována na prokladech, které ji budou podpírat ve čtvrti-

nách její délky. Jednotlivé kusy výztuže budou svázány do balíků a budou opatřeny 

štítkem s popisem délky a druhu výztuže pro lepší orientaci při hledání konkrétní-

ho kusu. Prvky bednění včetně příslušenství budou skladovány v kovových boxech, 

ve kterých budou dodávány přímo od půjčovny. Dřevěné nosníky GT 24 tvořící 

podpůrný systém primárních a sekundárních nosníků stropu, budou stejně jako 

trojvrstvé bednící OSB desky skladovány na dřevěných hranolech, které budou 

sloužit jako proklady. 

 

Veškerý materiál umístěný na zpevněných skladovacích plochách bude za-

kryt plachtou z důvodu ochrany materiálu před nepříznivými klimatickými podmín-

kami během výstavby. Veškerý doplňkový materiál bude skladován v zastřešeném 

a uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepřízně klimatic-

kých podmínek. 
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Obrázek číslo 57: Kovový box na přepravu prvků bednění PERI 

 

 

 

Obrázek číslo 58: Přeprava prvků bednění PERI 

9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 

9.4.1.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Veškeré práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. 

Pro betonáž vodorovných nosných konstrukcí je rozhodující zejména teplota bě-

hem betonáže. Předpokládané zahájení betonáží je přibližně stanoveno na 

26.4.2018.  Betonáž posledního pracovního záběru stropní konstrukce proběhne 

25.10.2018. Předpokládá se tedy realizace převážně v letním období, kdy nedochá-

zí k příliš vysokému výkyvu teplot, kterými by byl zkomplikován či znemožněn pro-

ces betonáže. Na všechna předpokládaná data betonáží byl proveden výpočet do-

by zrání betonu s přihlédnutím k dané lokalitě a předpokládané teplotě. Výpočet je 

uveden v bodu 5 – PRACOVNÍ POSTUP.  

 

Rozhodující teplota se stanovuje měřením teploty během dne, kdy mistr 

změří teplotu ráno před začátkem pracovní směny, v poledne a večer kolem 18. 

hodiny. Výsledná hodnota je rovna průměru všech naměřených hodnot, kdy ve-
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černí teplota je započítána dvakrát. Horní mez maximální teploty představuje tep-

lota dosahující 30 °C.  

 

Vzhledem k tomu, že práce související s betonáží vodorovných nosných 

konstrukcí budou pokračovat dále do letního období, je řešeno případné opatření 

pro teploty dosahující 30 °C a více. V případě dosažení teplot vyšších než 30 °C je 

nutné beton chránit a pravidelně zajišťovat jeho kropení, aby nedošlo vlivem vysy-

chání k popraskání jeho povrchu.  

 

V případě velkého výkyvu teplot v závěru betonáží v říjnu v případě poklesu 

teploty pod 5 °C bude beton zakrytím chráněn proti promrzání. Vhodným materiá-

lem pro zakrytí je například geotextílie. Pokud by došlo k prudkým změnám teplot, 

je uvažováno s možným přidáním přísad do betonu (urychlovače tuhnutí a tvrdnu-

tí). Přidání přísad bude však vždy nejdříve konzultováno se zkušeným statikem, 

který rozhodne o další možnosti postupu.  

 

Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou práce probíhat při zvýšené 

rychlosti větru nad 10 m/s a v případě špatné viditelnosti, která klesne pod 10 m. 

Při zvýšené rychlosti větru budou provedena následující opatření ve formě důsled-

ného přivázání břemen za pomoci většího počtu vázacích lan či úplného přerušení 

přesunu materiálu a spuštění břemena na zem.  

 

Veškeré práce budou probíhat v denních, ale i nočních hodinách. V případě 

zpoždění prací, v důsledku čehož dojde k nasazení pracovních čet v noční době, je 

uvažováno na staveništi s umělým osvětlením. Zvláště pak při užití jeřábu pro pře-

sun materiálu v nočních hodinách. Pro noční provoz jeřábu bude staveniště vyba-

veno umělým halogenovým osvětlením, které bude umístěno na jeřábu, nad pro-

storem technologické manipulace a v místě provádění prací.  

 

V případě nočního provozu jeřábu nepřekročí hodnota hluku hodnotu po-

žadovanou NV č. 272/2011 Sb., proto není uvažováno s řešením pro snížení hladiny 

hluku ze staveniště. 

9.4.1.2 Instruktáž pracovníků BOZP 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Stavbyvedoucí zajistí, aby všichni pracovníci byli vybaveni OOPP. Dále 

budou všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na sta-

veništi, odběrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 
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Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. 

 

Stavbyvedoucí či mistr proškolí všechny pracovníky na stavbě a o proškolení 

provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví protokol, na kterém každý pracov-

ník potvrdí svým podpisem, že bych řádně proškolen o BOZP a seznámen se všemi 

možnými riziky vznikajícími při práci, na kterou byl na stavbu nasazen. 

9.4.2 Obecné pracovní podmínky týkající se procesu vodorov-

ných nosných konstrukcí 

9.4.2.1 Vybavenost staveniště 

Celé staveniště je již od zahájení přípravných prací před zemními pracemi 

oploceno průhledným mobilním oplocením typu M200 výšky 2 m z důvodu zabrá-

nění vniknutí nepovolaným osobám na staveniště. Byl také zřízen vjezd a výjezd na 

staveniště označený bezpečnostními značkami. Pro pohyb na staveništi byla zříze-

na zpevněná staveništní komunikace betonovým recyklátem.  

 

Byly také zřízeny uzamykatelné sklady materiálu, které budou dále využity i 

při skladování materiálu při provádění vodorovných nosných konstrukcí. Od začát-

ku realizace základových konstrukcí byl na stavbu umístěn věžový jeřáb LIEBHERR 

TURMDREHKRAN 90 EC-B6 FR Tronic s dosahem 50 m a nosností 6 000 kg. 

 

Pro provádění vodorovných nosných konstrukcí dojde ke zřízení skladovací 

plochy pro betonářskou výztuž, manipulační plochy pro spojování výztuže do vý-

ztužných armokošů, skladovací plochy pro systémové a dřevěné bednění a plochy 

pro čištěný demontovaného bednění. Veškerý materiál umístěný na zpevněných 

skladovacích plochách bude zakryt plachtou z důvodu ochrany materiálu před ne-

příznivými klimatickými podmínkami během výstavby. 

 

Pro hygienické zařízení bude zřízena dočasná přípojka vody, která bude na-

pojena na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka elektrické energie na-

pojena z nově vybudovaného staveništního rozvaděče. Základní hygienické pod-

mínky budou na staveništi zajištěny mobilními sprchami s WC od společnosti TOI 

TOI a šatnami pro zaměstnance. Na vzniklý stavební odpad budou na staveništi 

umístěny dva odpadní kontejnery. 
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9.5 PRACOVNÍ POSTUP 

9.5.1 Zřízení třetiny bednění 

Práce budou zahájeny kontrolou celého pracoviště, která proběhne po do-

končení předcházejících činností. Před samotnou montáží bednění dojde nejdříve 

k vytyčení všech budoucích rohů, spojů a otvorů stropní konstrukce, které budou 

zkresleny na bednící dílce.  

 

Následovat bude zřízení bednění na třetině plochy stropní konstrukce. 

Stropní bednění PERI se skládá z dřevěných nosníků primárního a sekundárního 

roštu, výškově nastavitelných stojek se stativem a vidlicovou hlavou, bednících de-

sek pro obednění střední deskové části stropu a bednících dílců s příslušenstvím 

pro obednění výztužných trámů stropu. Nejdříve dojde k půdorysnému rozmístění 

stojek se stativem a vidlicovou hlavou. Následovat bude nastavení stojek do při-

bližné výškové úrovně, tak, že vnitřní stojka se vysune do požadované celkové dél-

ky a zajistí se řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Na stojky opatřené 

stativem dle výkresu tvořící přílohu tohoto technologického předpisu se osadí vidli-

cová hlava. Stativ (trojnožka) a vidlicová hlava se tedy usadí na každou druhou 

stojku. Stativ zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší také i horizontální zatí-

žení vzniklé během bednění stropů a vidlicová hlava slouží k bezpečnému zajištění 

jednoho nebo dvou nosníků proti překlopení.  

 

Do vidlicových hlav se umístí dřevěné nosníky sekundárního roštu a 

v kolmém směru na nosníky sekundárního roštu umístí nosníky primárního roštu. 

Důležité však je umístění primárních nosníků s přesahem po stranách půdorysné-

ho rozměru stropu pro umístění systémových prvků ochrany pracovníků proti pá-

du z konstrukce. Avšak v případě této atypické konstrukce bude postup bednění 

poněkud náročnější.  

 

Po usazení nosníků sekundárního roštu se mezi stojky se stativem rozmístí 

mezilehlé stojky s vidlicovou hlavicí pro zajištění větší únosnosti. Následovat bude 

obednění výztužných trámů tl. 250 mm a šířky 400 mm podle výšek navrženým 

systémovým bedněním. Z dřevěných trojvrstvých desek budou nařezány prvky o 

dimenzi budoucího trámu. Následně budou spojeny a uloženy na nosníky sekun-

dárního roštu. Poté dojde k výškovému upravení stojek a spodní část bednění vý-

ztužných trámů bude spojena hřebíky s boční částí bednění tvořené také 

z dřevěných trojvrstvých desek.  

 

Boční část bednění bude zajištěna pomocí nosníků GT 24 s pomocnými 

bednícími trámky, které budou po stranách zpevněny. Zpevnění bude zajištěno 
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pomocí závitových tyčí, které povedou skrz průvlaky a budou zajištěny dvěma na 

sebe navzájem rovnoběžnými pomocnými trámky. Trámky budou umístěny kolmo 

na směr uložených nosníků a pro zajištění soudržnosti budou k sobě staženy po-

mocí matic našroubovaných na závitové tyče. Závitové tyče budou opatřeny plas-

tovými chráničkami pro pozdější možnost odbednění a vytažení závitových tyčí 

z konstrukce. Kolmé trámky budou zajištění dřevěnou záložkou přikotvenou 

k primárním nosníkům pomocí L profilů.  

 

Poté budou výškově obedněny výztužné příčle tl. 500 mm a výšky 700 mm 

pomocí dořezu z dřevěných trojvrstvých OSB desek, které budou opět uloženy na 

nosníky sekundárního roštu, avšak do nižší úrovně. Boční část bednění bude zajiš-

těna jako v předchozím případě, tedy také pomocí nosníků GT 24 a bednících 

trámků stažených k sobě pomocí závitové tyče s maticí. Schéma obednění styku 

dvou rozdílných průvlaků je zobrazeno na následujícím obrázku. Stejné schéma 

tvoří i přílohu této práce. Jedná se výkres C.11 – SCHÉMA OBEDNĚNÍ STYKU 

PRŮVLAKŮ.  

 

 

 

Obrázek číslo 59: Schéma obednění styku průvlaků 

 

Mezi takto rozmístěným bedněním výztužných trámů a výztužné příčle bude 

propleteno bednění stropní desky ve střední části. Na dřevěné nosníky primárního 

roštu v poli stropní konstrukce se umístí v kolmém směru pomocné dřevěné trám-

ky o rozměru 160 x 160 mm. Kolmo se na pomocné bednící trámky umístí nosníky 

GT 24 délky 1,5 m, které budou tvořit přímo podpěru pro bednící desku v poli 

stropní konstrukce. Dojde tedy ke zřízení třetí výškové úrovně bednících nosníků. 

 

Výkres bednění stropní konstrukce včetně výpisu všech prvků tvoří přílohu 

této práce. Jedná se o výkres C.10 – VÝKRES BEDNĚNÍ MONOLITICKÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE. 
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Obrázek číslo 60: Schéma obednění pole stropní desky u výztužného trámu 

9.5.2 Zajištění bednění, montáž bezpečnostních prvků 

Před zahájením prací, u nichž je nutný vstup na horní povrch bednění 

stropní konstrukce, bude provedena montáž bezpečnostních prvků zajišťujících 

ochranu pracovníků proti pádu z konstrukce.  

 

Bude užito bezpečnostních prvků stropního bednění Scaflex. Jedná se o ko-

nektor sloupku PROTECTO, který je jako držák ochranného sloupku na okraji bed-

nění speciálně určený pro připevnění na dřevěné nosníky GT 24. Jeho předností je 

montáž na přesahující prvky sekundárních nosníků bednění pro zajištění ochrany 

volného konce a zároveň lze využít jako opěra a držák pro bednění kraje stropu. Na 

přesahující konce primárních nosníků budou tedy upevněny konektory PROTECTO 

spolu se sloupky. Do spodní části bednění sloužící jako okraj konce stropní desky 

bude umístěna bednící trojvrstvá OSB deska výšky 200, která bude připevněna 

pomocí 2 hřebíků ke kolmo uloženému nosníku GT 24, který bude spojený 

s bezpečnostním sloupkem a bude kromě ochrany tvořit zároveň bednění obvodu 

stropní konstrukce. Dále bude na sloupek pomocí hřebíků do připravených otvorů 

připevněna horní střední deska jako horní a střední tyč zábradlí. 

 

 

Obrázek číslo 61: Bezpečnostní prvky Scaflex 
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Obrázek číslo 62: Bezpečnostní prvky Scaflex – řez 

 

Poté se postupně na hotový výškově upravený rošt z dřevěných nosníků za-

čnou ukládat bednící desky, které budou na styku zajištěny pomocí hřebíků, aby 

bylo zabráněno sklopení sekundárního nosníku. Následovat bude provedení nive-

lace horního povrchu a stojky budou na závěr výškově doladěny pomocí matic 

s integrovaným klínem. Po umístění a kontrole bednících desek, dořezů a vyznače-

ní a obednění prostupů bude na horní povrch bednění nanesen odbedňovací pří-

pravek pro usnadnění odbedňování. 

9.5.3 Umístění betonářské výztuže 

Po nanesení odbedňovacího přípravku na bednění, bude zahájeno umístění 

a vázaní betonářské výztuže. Nejdříve bude navázána a uložena výztuž do trámů a 

příčlí. Výztuž bude navázána přímo do bednění podle výkresu statika s dodržením 

požadovaných přesahů a vzájemných vzdáleností při propletení výztuže trámu 

procházející přes výztuž příčle. Výztuž bude ze spodní části opatřena plastovými 

distančníky v 800 mm vzdálenostech pro dodržení krytí výztuže 40 mm v případě 

trámu a 44 mm v případě příčle. Následovat bude výztuž desky pomocí výztužných 

kari sítí, které budou provázány s výztuží trámů, příčlí ale i s přesahy výztuže zho-

tovených monolitických ŽB sloupů o průměru 500 mm. Při vyztužování desky bude 

dodrženo krytí 30 mm. Poloha horní výztuže bude zajištěna pomocí distančních 

kovových žebříků. Veškerá výztuž bude dovážena již ohýbaná a nařezaná do poža-

dované délky dle projektové dokumentace a svazována přímo na staveništi. Výztuž 

bude svazována s přesahem dle projektové dokumentace pomocí drátu speciální-

mi vázačkami. Pracovníci provádějící svazování musí dbát na čistotu spodního 

podkladu (čistá obuv). Veškeré vyztužovací práce budou provedeny kvalifikovanými 

osobami. Vzhledem k tomu, že bude realizována jen třetina stropní konstrukce, 

bude vždy výztuž ukončena délkou výztuže nutnou pro navázání přesahu při vázá-

ní další třetiny stropu, jako dalšího pracovního záběru. 
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9.5.4 Betonáž 

Po vyvázání výztuže bude zahájena betonáž. Čerstvý beton bude dopravo-

ván na staveniště z betonárny Českomoravský beton a.s. pomocí autodomíchávačů 

Stetter C3 na podvozku MAN o užitném objemu bubnu 15 m3. Pro zajištění plynulé 

betonáže budou použity současně 3 autodomíchávače tohoto typu. Uložení beto-

nové směsi bude provedeno pomocí autočerpadla Putzmeister M52-5 

s maximálním horizontálním dosahem 48,1 m. Aby nedocházelo k oddělení 

hrubých a jemných částic betonu při betonáži, bude během betonáže dodržena 

maximální výška 1,5 m, ze které je vhodné betonovat.  

 

Při ukládání směsi zejména do trámů a příčli stropu bude provedeno vibro-

vání ponorným vibrátorem. Vzdálenost zasunutí vibrační hlavice musí být taková, 

aby došlo k překrytí okruhů účinnosti vibrátorů. Jednotlivé vpichy budou provádě-

ny ve vzdálenosti 0,5 m od sebe. Zasouvání vibrátoru bude provedeno svisle. Be-

tonáž bude prováděna ve dvou vrstvách. Při následující betonáži stropní desky tl. 

200 mm bude pro celkové zhutnění a zahlazení čerstvé betonové směsi využita 

motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH s délkou lišty 2 m. K zarovnání výškové 

úrovně povrchu desky bude sloužit po krajích umístěná deska bezpečnostního 

ochranného systému výšky 200 mm sloužící zároveň jako ochrana proti pádu osob. 

Kontrola tloušťky stropu bude také prováděna při betonáži pomocí laseru.  

 

Při betonáži je také důležité správné dodržení a ukončení pracovní spáry při 

ukončení betonáže třetiny stropu jako jednoho pracovního záběru. Pracovní spára 

v desce a trámu bude ukončena přibližně v délce 1/5 vzdálenosti trámů tak, že 

vrstva betonu bude ukončena šikmo od horní hrany desky či trámu směrem ke 

spodní hraně. Na spodní hraně bude pracovní spára ukončena ve větší vzdálenosti 

vzhledem k rozpětí trámu než na horní hraně. Tím dojde k šikmému ukončení vrst-

vy betonu, na kterou se při betonáži dalšího pracovního záběru opět naváže, a 

vzhledem ke zkosenému tvaru betonu směrem ke spodní části konstrukce nedojde 

k odpadnutí další časti vybetonovaného stropu a dojde tak k lepšímu spojení 

stropní konstrukce jako jednoho celku. Po ukončení betonáže jednoho pracovního 

záběru bude následovat technologická přestávka. 

9.5.5 Technologická přestávka a ošetřování betonu 

Po betonáži každého pracovního záběru stropní konstrukce bude následo-

vat technologická přestávka neboli doba, po které již bezpečně může dojít 

k odbednění konstrukce tak, aby byla konstrukce schopna unést svoji vlastní váhu 

či případné užitné zatížení. Během technologické přestávky bude probíhat pravi-

delné ošetřování betonu v podobě kropení vodou, aby nedošlo k vysychání a po-

praskání povrchu betonu.  
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Pro betonáže jednotlivých pracovních záběrů byl proveden výpočet doby 

zrání betonu s přihlédnutím k předpokládanému datu betonáže dle časového plá-

nu, k dané lokalitě a předpokládané teplotě, na základě které byla stanovena doba 

pro částečné odbednění konstrukce. Pro výpočet doby zrání betonu je rozhodující 

také pevnost betonu, která bude dostačující pro schopnost konstrukce unést svou 

vlastního váhu a drobné užitné zatížení vyskytující se na konstrukci. Tato hodnota 

byla důkladně konzultována se zkušeným statikem, který vzhledem k typu a složi-

tosti konstrukce stanovil na základě svých zkušeností pro beton C 30/37 minimálně 

50 % pevnost betonu, po které již může být provedeno částečné odbednění kon-

strukce. Jedná se přesně o pevnost betonu Rbd 18,5 MPa. Průměrná teplota 

v předpokládaném období betonáže byla převzata z archivu počasí města Brna pro 

lokalitu místa stavby pro rok 2016. 

 

Výpočet doby částečného odbednění: 

 

Průměrná teplota: 

tprům = (t7:00 + t13:00 + t21:00 + t21:00) / 4 

 

Výpočet doby odbednění: 

Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5log d); d = počet dnů 

 

Faktor zrání: 

f = (t + 10) * d, t = teplota (°C) 

 

Tabulka číslo 33: Výpočet doby částečného odbednění dle přepokládaného data beto-

náže části stropní konstrukce 
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9.5.6 Odbednění 

Následuje částečné odbednění konstrukce, kdy z ekonomického hlediska 

bude nepotřebné bednění použito na druhý pracovní záběr, čímž dojde k ušetření 

financí za půjčení méně bednění. Po dobu 28 dní bude na podporu konstrukce po-

nechána pouze část stojek. Na stavbě tedy bude o polovinu více stojek, než je po-

čet stojek, který bude nutný k podepření bednění pro jeden pracovní záběr. Pone-

chané stojky budou vždy umístěné pod každým průvlakem bezprostředně po od-

bednění konstrukce po dobu 28 dní, aby vlivem dotvarování betonu nedošlo ke 

zvětšení pružných průhybů průvlaků.  

 

Proces odbednění bude zahájen odebráním mezilehlých stojek. Úderem 

kladiva do odbedňovacího klínu matice se stojky odklíží a částečně poklesnou. Sto-

čením matice se stojka sníží a lze ji odebrat. Před odstraněním zbývajících stojek 

bude provedeno podstojkování konstrukce, které zde zůstane po dobu 28 dní. Dále 

se odklíží a sníží zbývající stojky a stočením matice přibližně o 4-5 cm se vytvoří 

prostor pro sklopení sekundárního nosníku. Po sklopení se odeberou sekundární 

nosníky a ponechají se zatím pouze nosníky, které se nacházejí pod stykem bední-

cích desek a obednění trámu a příčle. Odeberou se bednící desky a rozebere se 

bednění trámů a příčlí. Odstraní se všechny zbývající sekundární a primární nosní-

ky. Stojky a jejich příslušenství se složí do připravených kovových boxů na staveniš-

ti. Dále dojde k očištění bednění od zbytku betonu a následnému ošetření jednotli-

vých kusů odbedňovacím olejem. Bednění je připraveno k použití na další pracovní 

záběr na stropní konstrukci. 
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9.5.7 Obednění druhé a třetí třetiny konstrukce 

Následovat bude zhotovení bednění na druhé třetině stropní konstrukce a 

celý postup činností bude opakován pro 2. pracovní záběr (druhou třetinu stropní 

konstrukce) a poté i pro 3. pracovní záběr (třetí třetinu stropní konstrukce). 

9.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště během provádění prací 

týkajících se vodorovných nosných konstrukcí budou seznámeny s technologickým 

předpisem, proškoleny o BOZP dle Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., seznámeny se 

základními informace o provozu na staveništi a s projektovou dokumentací. Pra-

covníci obsluhující stroje budou mít vždy u sebe v případě kontroly potřebné řidič-

ské oprávnění pro řízení daného vozidla a potřebná povolení či oprávnění pro vý-

kon dané činnosti u obsluhy strojů.  

9.6.1 Personální obsazení pro celou stavbu 

Pro všechny činnosti bude celá stavba řízení jedním stavbyvedoucím a jed-

ním mistrem. Jedná se o osoby THP, které nejsou součástí žádné pracovní čety a 

nelze je tak započítávat do počtu lidí vykonávající danou práci, ale na stavbě budou 

při všech pracích přítomni a budou vykonávat kontrolní činnost. 

 

1 stavbyvedoucí 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, kte-

rá má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Bude dohlížet na průběh prováděných prací včetně kontrol pracovníků, 

strojů, materiálu a projektové dokumentace 

- Jeho úkolem je organizovat práci na stavbě, zajišťuje také administrativní 

činnost na stavbě, odpovídá za dodržení všech kontrol kontrolního a 

zkušebního plánu, za evidenci stavebního deníku, za dodržování bez-

pečnosti na stavbě apod. 

1 mistr 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, kte-

rá má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Kontroluje a dohlíží na všechny činnosti, u kterých není přítomný stavby-

vedoucí 

- Podílí se na organizaci a řízení prací na stavbě, dohlíží na plnění časové-

ho plánu, zaškoluje pracovníky z hlediska BOZP, kontroluje a odpovídá 

za technický stav strojů a zařízení apod. 
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9.6.2 Personální obsazení pro provádění monolitické stropní 

konstrukce 

9.6.2.1 Zřízení bednění 

2 tesaři (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem, praxe 

- Zřízení bednění pro stropní konstrukci, vedení pracovní čety 

 

5 tesařů 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Zřízení bednění pro stropní konstrukci 

 

5 pomocných dělníků 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc s výstavbou bednění pro stropní konstrukce, pomocné práce 

 

1 geodet 

- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

společně s minimální 3letou praxí v oboru, oprávnění pro výkon dané 

činnosti 

- Zaměření a vytyčení hlavních bodů a obrysů budoucí stropní konstrukce 

 

1 vazač 

- Požadovaná odborná kvalifikace vazače břemen 

- Zavěšení všech břemen na jeřáb 

9.6.2.2 Vyvázání výztuže 

2 železáři (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

6 železářů 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

6 pomocných dělníků 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc při přípravě výztuže, vzájemné provázaní výztuže 
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1 vazač 

- Požadovaná odborná kvalifikace vazače břemen 

- Zavěšení všech břemen na jeřáb 

9.6.2.3 Betonáž 

1 betonář (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla betonové směsi, zpracování a hutnění čerstvé betono-

vé směsi 

- Řídí a dohlíží na ostatní betonáře a pomocné dělníky své pracovní čety 

 

5 betonářů 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla betonové směsi, zpracování a hutnění čerstvé betono-

vé směsi 

 

4 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži  

 

1 řidič autočerpadla Putzmeister M52-5 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvé betonové směsi na přesné místo určení do stropní 

konstrukce 

 

3 řidiči autodomíchávače Stetter C3 – typ AM 15 C 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvého betonu na stavbu 

9.6.2.4 Odbednění 

1 tesař (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem, praxe 

- Demontáž bednění stropní konstrukce 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

4 tesaři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Demontáž bednění stropní konstrukce 
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4 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc s demontáží bednění stropní konstrukce, přemísťování materiálu 

9.7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

9.7.1 Velké stroje 

- Autodomíchávač Stetter C3, typ AM 15 C BASIC LINE 

- Autočerpadlo Putzmeister M52-5 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 

- Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6     

9.7.2 Menší stroje a mechanismy 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 655T                 

- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 385T       

- Motorová plovoucí vibrační lišta ENAR QZH 

- Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W                    

- Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01                      

- Kotoučová pila Makita 5604 R                               

- Benzinová pila STIHL MS 311 

- Aku vrtačka s příklepem Makita DHP 343 SHE 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

9.7.3   Nářadí a pracovní pomůcky 

- 1×Armovací kleště 

- 1×Pákové nůžky pro úpravu výztuže 

- 1×Sada klíčů 

- 3×Lopata 

- 1×Vázačka výztuže 

- 2×Tesařské kladivo 

- 1×Jednoduchý hliníkový žebřík HOBBY  

- 2×Prodlužovací kabel  

- 2×Hadice na vodu 50 m 

- 1×Kozové lešení  

9.7.4 Měřící pomůcky 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

- 1×Pásmo 25 m 
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- 2×Svinovací metr 5 m (Stanovené měřidlo) 

- 1×Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

- 2×Vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací) 

- 1×Dřevěná lať 3 m 

9.7.5 Pomůcky BOZP    

Jedná se všechny osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), kterými bu-

dou vybaveni všichni pracovníci na stavbě v průběhu realizace monolitické stropní 

konstrukce i v průběhu celé výstavby: 

- Reflexní vesta 

- Pevná pracovní obuv 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochranné přilby 

- Ochranné bezpečnostní brýle 

- Pracovní oděv 

- Chrániče sluchu 

9.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

9.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola správnosti, úplnosti a platnosti projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola dokončení předchozích procesů 

- Kontrola ochrany zeleně 

- Kontrola kvality dodaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Převzetí geodetických bodů 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení 

- Kontrola vytyčení polohy bednění 

- Kontrola bednění, prostupů a bezpečnostního opatření 

- Kontrola ošetření bednění  

- Kontrola výztuže 

- Kontrola dilatace 

- Kontrola před zahájením betonáže 

- Kontrola během betonáže 
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- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola odbednění 

9.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola přesnosti provedené stropní konstrukce 

- Kontrola prostupů 

- Kontrola čistoty povrchu stropní desky 

- Kontrola vyvedení navazující výztuže pro sloupy a stěny dalšího podlaží 

- Kontrola pevnosti betonu 

 

Podrobný popis všech prováděných kontrol včetně uvedení příslušného le-

gislativního dokumentu, podle kterého se kontroly řídí, je uveden v příloze této 

práce. Jedná se o přílohu B.8 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ 

MONOLITICKÉ STROPNÍ KONTRUKCE.  

9.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

Hlavní stavební práce v etapě provedení vodorovných nosných konstrukcí 

budou prováděny ve výšce 14 m nad zemí, jedná se tedy o práce ve výškách. Na 

staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích. 

 

Pro tuto stavbu bude pro pracovníky jako kolektivní ochrana použita 

ochranná záchytná konstrukce řešená pomocí bezpečnostních prvků stropního 

bednění Scaflex. Jedná se o konektor sloupku PROTECTO, který je jako držák 

ochranného sloupku na okraji bednění speciálně určený pro připevnění na dřevě-

né nosníky GT 24. Jeho předností je montáž na přesahující prvky sekundárních 

nosníků bednění pro zajištění ochrany volného konce a zároveň lze využít jako 

opěra a držák pro bednění kraje stropu.  

 

 

Obrázek číslo 63: Bezpečnostní prvky Scaflex – PROTECTO 
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Na sloupek bude pomocí hřebíků do připravených otvorů připevněna horní 

střední deska jako horní a střední tyč zábradlí. Jedná se o vložení desky do středo-

vé a horní části, čímž získáme klasické zábradlí o výšce horní tyče 1,1 m a středové 

tyče 0,55 m. Systém ochranného zábradlí bude rovněž proveden v místě prostupu 

pro budoucí schodiště. Systém bude zřízen po celém obvodu otvoru pro budoucí 

schodiště s výjimkou místa pro vstupní kovový žebřík s platnou revizí, který bude 

umístěn na pevném podloží v maximálním sklonu 2,5:1. 

 

Na základě NV č. 591/2006 Sb. ve znění poslední novely (NV č. 136/2016 Sb.) 

příloha č. 5 musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP, neboť při její 

realizaci budou realizovány tyto rizikové práce:  

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 

Plán BOZP pro hrubou vrchní stavbu je uveden v kapitole A.11 – PLÁN BOZP 

PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU.  

 

Během výstavby budou všechny práce prováděny jen osobami, které mají 

k výkonu dané činnosti příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Všichni pracovníci pohy-

bující se v prostoru staveniště budou proškoleni o BOZP dle Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb. Stavbyvedoucí zajistí, aby všichni pracovníci byli vybaveni OOPP. Dále 

budou všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na sta-

veništi, odběrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 

Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská 

služba, požárníci, plynárna, vodárna, E-ON, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno 

všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí či mistr proškolí všechny pracovníky na stavbě a o proškolení 

provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví protokol, na kterém každý pracov-

ník potvrdí svým podpisem, že byl řádně proškolen o BOZP a seznámen se všemi 

možnými riziky vznikajícími při práci, na kterou byl na stavbu nasazen. 

 

Veškeré práce musí být přerušeny při snížené viditelnosti pod 30 m. 

Z hlediska povětrnostních podmínek nesmí při manipulaci se zavěšeným břeme-

nem stoupnout rychlost větru nad 8 m/s a při manipulaci na otevřené ploše nesmí 

stoupnout rychlost větru nad 10,9 m/s. Dále budou práce přerušeny za vytrvalého 

deště, v případě náledí či námrazy. Důvod k zastavení prací je rovněž nestabilita 

celé konstrukce.  
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Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky pro zajištění bezpečnosti práce: 

- Všechno elektrické nářadí bude mít provedeno platné revize dle ČSN 33 

1600 a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadav-

ky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství, 

stroje bude mít provedeny platnou technikou kontrolu 

- Veškeré přístupy a vjezdy na staveniště musí být označeny bezpečnost-

ními tabulkami a značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovola-

ným osobám 

- Kopie stavebního povolení musí být vyvěšena na viditelném místě u 

vjezdu na staveniště 

- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti zajistit dostatečné osvětlení 

- Před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovite-

lem musí proběhnout písemné předání a převzetí, vyznačení inženýr-

ských sítí a jiných překážek 

9.9.1 Pracovní rizika a opatření 

1) Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: 

- Při nedostatečném označení nebo zábraně může na stavbu, pracoviště 

nebo zařízení staveniště vstoupit nepovolaná fyzická osoba či fyzická 

osoba se zrakovými či pohybovým postižením a přivodit sobě úraz či jiné 

fyzické osobě  

- může také dojít k úrazu při nedostatečném označení vjezdu a výjezdu 

 

Opatření: 

- Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8 m, tak aby bylo 

zabráněno vstupu cizích nepovolaných osob či osob se zrakovým či po-

hybovým postižením 

- Na oplocení budou osazeny výstražné tabulky, které budou viditelné i za 

snížené viditelnosti 

 

2) Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: 

- Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro roz-

vod energií, obnažení elektrického vedení 
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Opatření: 

- Provedení rozvodných zařízení oprávněnou osobou, jenž je odborně 

způsobilá. Provedení a volba zařízení musí odpovídat druhu a spotřebě 

odebírané energie. Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolo-

vány – revize rozvodů 

- Hlavní vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen pro-

ti neoprávněné manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny 

všechny osoby zdržující se na staveništi 

- Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, 

musí být odpojena 

 

3) Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 

- Možnost pádu pracovníka z okraje stavby nebo do prostupů 

 

Opatření: 

- Zajištění proti pádu z okraje stavby – zakotvení ochranného zábradlí pro-

ti pádu po celém obvodu konstrukce 

- O převzetí, bezvadnosti a bezpečnosti zábradlí bude proveden protokol 

zhotovitelem zábradlí 

- Zajištění proti pádu do prostupů – bude zhotoveno podbednění z řeziva 

- V případě ohrožení života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo 

v jeho okolí přeruší zhotovitel práce, zajistí provedení a zápis o provede-

ných opatřeních k ochraně bezpečnosti a zdraví osob 

 

Riziko: 

- Pád materiálu ze stavby, ohrožení pod místem práce 

 

Opatření: 

- Zbudování ochranné zábradelní konstrukce 

- Dodržování technologických postupů 

- Používání patní zarážky proti pádu materiálu 

- V okolí stavby bude stanoven zakázaný prostor, který bude vyznačen 

bezpečnostní páskou a označen na viditelných místech tabulkou upo-

zorňující na toto nebezpečí 
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4) Požadavky na práce týkající se prací na stropní konstrukci 

Riziko: 

- Nezajištění či ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 

podpěrných konstrukcí 

 

Opatření: 

- Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem 

- Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těs-

né, únosné a prostorové tuhé 

- Před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako ce-

lek a odstranit zjištěné závady 

- K řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu (např. vedoucího 

čety tesařů) 

 

Riziko: 

- Pád osoby do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi, při pře-

nášení vibrační hlavice, ponořování a vytahování vibrační hlavice ze 

zhutňované betonové směsi 

 

Opatření: 

- Při přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce zří-

dit bezpečné pracovní podlahy, popřípadě plošiny, aby byla zajištěna 

ochrana osob proti pádu do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou 

směsí 

 

- Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a 

betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění 

proti pádu osob (instalace zábradlí) 

- Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se již nepracuje a je-

jichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 

 

Riziko: 

- Poškození vibrátoru, úraz el. proudem 

 

Opatření: 

- El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s 

hnacím motorem a ponorným vibrátorem 
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- Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno 

jen za chodu vibrátoru 

- Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán 

 

Riziko: 

- Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovníka koncem 

prutu, ostrou hranou, vyčnívající částí armatury 

 

Opatření: 

- Správné ukládání a skladování betonářské oceli ve stavěných profilech 

- Udržování volných manipulačních uliček a komunikací 

- Používání OOPP 

 

Riziko: 

- Zakopnutí o materiál (betonářskou ocel), pád osoby, naražení po pádu 

 

Opatření: 

- Místo pro výrobu armatury situovat tak, aby pracovníci nebyli ohroženi 

pohybem materiálu a jeho ukládáním 

- Pořádek na staveništi, včasné odklizení a odstraňování odpadu 

 

Riziko: 

- Přiražení ruky při manipulaci, přichystávání 

 

Opatření: 

- Správné pracovní postupy při manipulaci s materiálem 

- Správné uchopení a držení materiálu 

- Používání vhodných rukavic (OOPP) 

 

Riziko: 

- Pád betonářské oceli, zasažení a zhmoždění nohou 

 

Opatření: 

- Řádné uložení a skladování betonářské oceli 

- Používání OOPP – vhodná pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou 
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9.10 EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní po-

zemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat 

práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Sta-

vebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. 

V případě výskytu větší hladiny akustického hluku v pracovní době bude omezena 

pracovní doba činností, které jsou zdrojem nadměrného hluku. Z hlediska péče o 

životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibra-

cím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrcho-

vých a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště. V případě znečištění ovzduší prašností 

z probíhajících činností bude prostor staveniště kropen vodou či dojde k omezení 

prašných činností. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný 

odpad. 

  

Veškeré práce se budou řídit ustanoveními následujících právních předpisů: 

- Předpis č. 93/2016 Sb. 

- Vyhláška 387/2016 Sb.  

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 

stavební suť (zbytky betonu, zbytky keramických střepů), obalový materiál staveb-

ních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky 

izolačních materiálů, železné výztuže a odpady ze svařování. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště bude zřízen kontejner, který 

bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou přednostně odevzdány opráv-

něné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné využití, bu-

dou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Vzniklý odpad bude 

odvezen na skládku PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. vzdálenou 2,7 km od místa stavby. 

 

Vozidla pohybující se na staveništi během prací souvisejících se stropní kon-

strukcí budou pravidelně udržována a v místě, kde budou zaparkována po skonče-

ní pracovní směny, budou umístěny vany pro zabránění vsakování oleje a jiných 

provozních kapalin v případě jejich úniku. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, 

musí se použit navržená havarijní soustava, která bude umístěna v buňce stavby-

vedoucího. 
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Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Předpisu č. 93/2016 Sb.) 

 

Tabulka číslo 34: Tabulka odpadů ojediněle vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové 

a mazací oleje 

Skládka nebezpeč-

ného odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpeč-

ného odpadu 

 

Tabulka číslo 35: Tabulka běžných odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

12 01 13 O Odpady ze svařování Skládka 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna, recyklace 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 06 04 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 

N – Nebezpečný odpad, O – Ostatní odpad 
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10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

PROVEDENÍ MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Kontrolní a zkušební plán tvoří přílohu této práce. Jedná se o přílohu B.8 – 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ MONOLITICKÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE. Jeho součástí je tabulka obsahující jednotlivé kontroly včetně jejich 

popisu, seznamu norem a legislativní dokumentů, ze kterých jednotlivé kontroly 

vychází či podle který jsou prováděny. Tabulka obsahuje i popis toho, kdo kontrolu 

provede, s jakou četností, jakým způsobem a jaký je výsledek kontroly. Součástí 

kapitoly B.8 je rovněž popisný textový soubor, který popisuje jednotlivé kontroly 

uvedené v tabulce. 
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11. PLÁN BOZP PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpra-

covateli projektové dokumentace a koordinátorovi 

A.1 Údaje o stavbě 

a) Základní údaje o druhu stavby 

Jedná se o samostatně stojící stavbu se třemi nadzemními podlažími 

v blízkosti ulice Kraví hora v Brně. Nově budovaný objekt bude sloužit jako knihov-

na s hlavním účelem poskytování veškerých knižně-infomačních a bibliografických 

služeb zejména pracovníkům a studentům Vysokého učení technického v Brně, 

dále také široké veřejnosti. Z hlediska stavebního řešení se jedná o monolitický 

železobetonový skelet založený na základové desce o mocnosti 800–1200 mm. 

Stropní konstrukci tvoří trámový strop podepřený příčlemi a desky vyztužené 

v jednom směru. Jelikož se jedná o veřejnou budovu, tak objekt bude postaven 

s ohledem ke přístupu zdravotně postiženým. Stavba je tedy navrhnuta jako bez-

bariérová. Bezbariérový přístup do objektu je řešen pomocí ramp se sklonem 1:16 

s maximálním výškovým převýšením 250 mm. V blízkosti stavby bude vybudováno 

26 parkovacích stání, z nichž dvě, v těsné blízkosti vstupu do objektu, budou vyhra-

zené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

b) Název stavby 

Knihovna na Kraví hoře. 

 

c) Místo stavby 

p. č. 794/1 v blízkosti ulice Kraví hora, město Brno, městská část Brno – 

střed, kraj Jihomoravský. 

 

d) Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu. Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv 

na okolní pozemky, stavby a ani na životní prostředí. 

 

e) Účel užívání stavby 

Plánovaná pozemní stavba bude sloužit k poskytování veškerých knižně-

infomačních a bibliografických služeb zejména pracovníkům a studentům Vysoké-

ho učení technického v Brně, dále také široké veřejnosti. Dále bude také sloužit 

k uložení knižního fondu, který je v současnosti rozmístěn po celé stavební fakultě 

a pro vytvoření prostorů vhodných pro studování a také pro studijní účely 

s ohledem na uživatelskou pohodou studentů. 
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f) Základní předpoklady výstavby 

Plánovaným termínem zahájení výstavby je 02/2018. Samotná realizace 

stavby bude dále rozčleněna do několika dílčích etap. Jedná se o zemní práce, hru-

bou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, zastřešení a dokončovací práce. Začátek 

zemních prací je tedy plánován na 02/2018. Následovat bude realizace hrubé 

spodní stavby v období přibližně 02–03/2018. Další dílčí etapou je hrubá vrchní 

stavba, jejíž dokončení je plánováno nejpozději na období 11/2018. Realizace za-

střešení bude probíhat v období 12/2018 a dokončovací prací budou probíhat ve 

vnitřních prostorech v závěru a na začátku roku 2019. Předpokládaný termín do-

končení stavby je 03/2019. Jednotlivé dílčí stavební etapy budou fungovat samo-

statně a nebudou mít jako celek vliv na realizaci následujících etap. 

 

g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

V blízkosti stavby bude pro zlepšení dopravních podmínek zřízen dočasný 

zábor po dobu výstavby. Přesněji se jedná o dopravu rozměrného prvku části vě-

žového jeřábu délky 11,31 m, kvůli kterému bude na protilehlé straně komunikace 

naproti bráně určující vjezd na staveniště vymezen prostor pro možné otočení a 

manipulaci dopravního prostředku přepravujícího tento nadměrný prvek. Prostor 

bude zpevněn železobetonovými silničními panely. Jelikož na staveniště vede jen 

jedna přístupová cesta ze severní strany, která je navíc jednoproudová, bude tato 

doprava nadměrného prvku znamenat dočasné omezení dopravy na dané komu-

nikaci. Vzhledem k umístění, typu a třídě komunikace se nejedná o příliš frekvento-

vanou vozovku. Je však v případě nouze a většího provozu uvažováno s možným 

zastavením dopravy. Jinak stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na 

okolní pozemky a stavby. 

A.2 Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi jsou dány dle Zákona č. 88/2016 Sb. § 15 odst. 2. Na základě NV č. 

591/2006 Sb. příloha č. 5 (ve znění novely NV č. 136/2016 Sb.) musí pro předmět-

nou stavbu být zpracován plán BOZP, neboť při její realizaci budou realizovány tyto 

rizikové práce:  

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování 

do staveb 

A.3 Údaje o zadavateli stavby 

 Zadavatel stavby: Fakulta Stavební 

 Název: Vysoké učení technické v Brně 
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 Identifikační číslo: 56285352 

 Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika 

A.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  Jméno: Ing. Erik Kubala 

  Adresa místa bydliště: Husitská 1325/28, 957 04 Bánovce nad Bebravou 

A.5 Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP pro vybranou stavbu bylo provedeno 

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (§ 14), který byl 

s účinností od 1. 5. 2016 novelizován zákonem č. 88/2016 Sb. Koordinátor BOZP je 

nutný, jelikož na stavbě se bude podílet více než jeden zhotovitel a zároveň rozsah 

stavby překračuje 500 osobodní.  

A.6 Údaje o koordinátorovi BOZP 

Koordinátor BOZP: CRFR spol. s r.o. 

Název: Ing. Pavel Pospíšil 

Identifikační číslo: 56845211 

Sídlo: Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 

Informace pro vyplnění OIP 

- Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi: 45 

B. Situační výkres stavby 

Příloha práce C.1 

C. Požadavky na obsah plánu 

C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 

podmínkách stanovených v rozhodnutích a PD pro její pro-

vádění z hlediska BOZP 

Při zpracovávání plánu BOZP byla k dispozici projektová dokumentace pro 

provedení stavby ze dne 15. 1. 2016. Dále vyjádření dotčených orgánů včetně sta-

noviska hasičů, platné stavební povolení vydané Stavebním úřadem pro městskou 

část Brno-střed (Dominikánská 264/2, 601 66 Brno) Pro zpracování plánu BOZP 

byla použita platná legislativa na úseku BOZP: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. (novelizován z. 88/2016 Sb.), o zajištění podmínek 

BOZP 

- Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon)  
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novelizováno NV 136/2016 Sb.) o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na praco-

viště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., OOPP 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., záznam o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP 

- Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 

C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 

vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní 

podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací 

při realizaci dané stavby, jedná se o: 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

Celý prostor staveniště bude zajištěn pevným a souvislým oplocením výšky 

2 m s vjezdovou bránou šířky 7 m ze severní strany pozemku, která bude tvořena 2 

kusy mobilního oplocení šířky 3,5 m a uzamykatelným zámkem bránícím vstupu 

nepovolaných osob na staveniště. Na vjezdovou bránu bude umístěna kopie plat-

ného stavebního povolení, bezpečnostní značky či popisy upozorňující na zákaz 

vstupu nepovolaných osob na staveniště a oznámení OIP o zahájení stavby. Jednot-

livé kusy oplocení budou spojeny pevným zámkem. Na staveništi bude zřízen pou-

ze jeden vstup, který bude sloužit zároveň jako vjezd pro všechny dopravní pro-

středky, ale zároveň i jako vstup pro všechny osoby pohybující se na staveništi. 

Evidence veškerého pohybu na staveništi bude zajištěna pomocí vstupní kontrolní 

vrátnice v podobě staveništní buňky umístění v bezprostřední blízkosti uzamyka-

telné brány určující vstup na staveniště. U vjezdu na staveniště bude osazena svislá 

dopravní značka „Maximální povolená rychlost 10 km/h“. Tato rychlosti platí po 

celém areálu staveniště. Na opačné straně, ze směru výjezdu ze staveniště bude 

osazena značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Po celou dobu výstavby bude umožněn 

příjezd sanitních vozů a příjezd vozidel HZS. V blízkosti místa výjezdu ze stavby se 

nachází zúžená komunikace, která tvoří jedinou přístupovou cestu na staveniště. 

Z toho důvodu bude na komunikaci v blízkosti garáží umístěna dopravní značka 

„Zákaz zastavení“, díky které dojde ke snížení provozu i množství zaparkovaných 

aut u přístupu k této jedině příjezdové komunikaci, a bude tak umožněn lepší prů-

jezd strojů převážející nadměrný náklad na staveniště. Z důvodu zvýšeného výsky-

tu dětí a studentů v blízkosti Stavební fakulty na trase, která vede k jediné příjezdo-
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vé komunikaci, zde bude umístěna dočasná dopravní značka „Omezení rychlosti na 

30 km/h“. 

 

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem bude vymezen v místě 

plánovaného budoucího parkoviště pro návštěvníky knihovnického informačního 

centra. Jedná se tedy o jeden velký skladovací prostor, který bude zpevněný pomo-

cí zhutněného štěrku frakce 16-32 mm tvořící zároveň podkladní vrstvu plochy bu-

doucího parkoviště. Výhoda tohoto skladovacího prostoru spočívá také ve vhod-

ném umístění, díky kterému je celý skladovací prostor v plném dosahu jeřábu 

Liebherr 90 EC-B6 s dosahem 50 m. Plochy určené ke skladování materiálů musí 

být zpevněny, odvodněny a označeny bezpečnostními tabulkami.  

 

Veškerý skladovací materiál bude kvůli bezpečnosti skladován na podklad-

cích, které nesmí být z kulatiny ani vrstvených hmot, do maximální výšky 1,8 m tak, 

aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Během etapy 

hrubé horní stavby se jako nejrozměrnější prvek předpokládá prefabrikované 

schodišťové rameno délky 4,2 m o hmotnosti téměř 4 t. Skladována dále bude be-

tonářská výztuž a systémové bednění, u kterých je předpokládáno odebírání po-

mocí jeřábu až do prostoru technologické manipulace či do místa zabudování 

v dané konstrukci. V souvislosti s předpokládanou úpravou výztuže na staveništi, 

bude pro tyto potřeby zřízena předmontážní plocha pro úpravu vázané výztuže či 

svařování. Dále v blízkosti skládky systémového bednění je uvažováno s plochou 

na čištění bednění, která bude disponovat vysokotlakou myčkou pro snadnější 

očištění jednotlivých kusů bednících dílců. 

 

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

V blízkosti staveniště se nachází pouze částečné veřejné osvětlení. Jelikož se 

předpokládá možné částečné zasáhnutí realizace do zimního období se zhoršený-

mi podmínkami viditelnosti, tak bude osvětlení v prostoru staveniště doplněno. Na 

jeřábu pro zlepšení světelných podmínek bude umístěno halogenové osvětlení a 

další dvě halogenová osvětlení budou umístěna na staveništních buňkách v severní 

části staveniště. Pro další jednotlivá pracoviště bude podle potřeby doplněno mo-

bilní osvětlení.  

 

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

V průběhu realizace nevzniknou v místě stavby žádná ochranná ani kontro-

lovaná pásma. 
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d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

V průběhu výstavby nehrozí během manipulace s potřebným materiálem 

nutným k realizaci hrubé horní stavby v místě staveniště k nebezpečí výbuchu ne-

bo požáru.  

 

e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dal-

ších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání 

vody, noční osvětlení 

V místě staveništní komunikace v jižní části staveniště se nachází stávající 

vodovodní vedení, které se nachází hluboko pod terénem a v případě přejezdu 

nedojde k jeho poškození. Dále přes staveništní komunikaci povede nově budova-

ná staveništní sít elektro pro zařízení staveniště. Přes síť bude zřízen únosný pře-

jezd v podobě ocelové chráničky.  

 

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí po-

vodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Staveniště se nachází v místě, jehož okolí není natolik frekventované okolní 

dopravou, proto není uvažováno s případným vlivem otřesů od dopravy na budou-

cí stavbu. Staveniště se nenachází v blízkosti záplavové oblasti, proto zde nehrozí 

nebezpečí povodně. Staveniště se ale nachází v mírném svahu, který je však vyrov-

nán pomocí stávající opěrné zdi. Konstrukce opěrné zdi tedy bude statikem posou-

zena a zesílena či nahrazena novou před zahájením samotné realizace objektu 

knihovny. 

 

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a mate-

riálu 

Výkres zařízení staveniště včetně situace širších vztahů tvoří přílohu této 

práce (Výkres ZS – příloha C.4, C.5 a C,6; situace širších vztahů příloha C.2). 

V blízkosti místa výjezdu ze stavby se nachází zúžená komunikace, která tvoří jedi-

nou přístupovou cestu na staveniště. Z toto důvodu bude ztížena možnost dopravy 

materiálu na staveniště, zejména však dopravy nadměrných prvků budovaného 

věžového jeřábu. Situace bude vyřešena umístěním dočasné dopravní značky „Zá-

kaz zastavení“ do blízkosti kritické oblasti zúžené komunikace, díky které dojde ke 

snížení provozu i množství zaparkovaných aut u přístupu k této jedině příjezdové 

komunikaci, a bude tak umožněn lepší průjezd strojů převážející nadměrný náklad 

na staveniště. V době pohybu stroje s rozměrným nákladem směrem ke staveništi 

bude doprava řízena pomocí ověřeného pracovníka, který případně dočasně omezí 

nebo pozastaví okolní dopravu. Svislá doprava veškerého materiálu na staveništi 

bude řešena pomocí věžového jeřábu Liebherr 90 EC-B6, pro který bude vymezen 
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prostor zakázané manipulace se zavěšenými břemeny pro zajištění bezpečnosti 

práce a minimalizaci možných vzniklých rizik.  

 

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 

výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Veškeré betonářské práce budou řešeny dopravou čerstvého betonu do 

konstrukce tvořící hrubou horní stavbu pomocí autočerpadla. Bezpečné provádění 

betonářských prací bude zajištěno nasazením dvou pracovníků pro manipulaci 

s hadicí čerpadla z důvodu vzniku velkých tlakových rázů. Pod místem betonář-

ských prací nesmí docházet k pohybu osob. Pro pohyb při ukládání výztuže do 

bednění vodorovné nosné konstrukce budou na okrajích celé konstrukce zřízeny 

systémové prvky, které budou součástí bednění stropu a budou zajišťovat požado-

vané zábradlí výšky 1,1 m se středovou tyčí v polovině délky a s patní zarážkou ši-

rokou 0,15 m u podlahy. Bezpečnost bude také zajištěna použitím vhodných OOPP 

(vesta, helma, brýle, rukavice, pracovní obuv).  

 

Předpokládané provedení bednění bude vzhledem k atypickému provedení 

konstrukce zvoleno v kombinaci systémového bednění se dřevěným dořezem 

v místech průvlaku. Jednotlivé dílce stropního bednění včetně nosníků a stojek bu-

dou prováděny z pomocných konstrukcí ze spodní úrovně budoucího stropu. Je 

striktně zakázaný pohyb po bednění při jeho sestavování. Kraje systémového bed-

nění budou dořešeny přídavnými prvky (bezpečnostní prvky Protecto). 

 

Vzhledem k tomu, že výztuž bude na stavbu dovážena již ohýbaná a 

v požadované délce, není nutné řešit bezpečnost při její přípravě či ohýbaní. Při 

vyztužování ztužujících stěn výtahu či schodiště budou konce výztuže obaleny kusy 

polystyrenu, čímž dojde k zamezení napíchnutí pracovníků na výztuž. Po ukončení 

vyztužování bude vždy výztuž ukončena s patřičným přesahem a ohybem konce 

směrem dolů. 

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých mon-

tážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných staveb-

ních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s 

postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

Montážní práce týkající se montáže prefabrikovaných schodišťových ramen 

budou prováděny pomocí věžového jeřábu Liebherr 90 EC-B6. Zejména se jedná o 

montáž prefabrikovaných schodišťových ramen, které tvoří zároveň nejtěžší bře-

meno v dosahu jeřábu. Montážní práce spojené se zavěšováním břemen budou 

prováděny pouze vazači s odbornou kvalifikací. Z důvodu bezpečnosti je zakázaný 
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pohyb osob v prostoru možného pádu zavěšovaného a usazovaného břemene. 

K vyloučení úrazů a vzniklých rizik budou břemena naváděna k usměrňování výky-

vu pomocí lan či vodících tyčí. Při zahájení zvedání montovaného prvku schodiště 

nejdříve dojde k upevnění zvedaného prostředku, poté k mírnému pozvednutí a 

následné kontrole upevnění z důvodu kontroly zabezpečení zvedaného prvku proti 

pádu. Přepravovaný prvek bude zcela odvázán ze zvedacího mechanismu, až po 

jeho zabudování na přesné místo určení.  

 

Pro pohyb při montáži prefabrikovaných schodišťových ramen ve vyšších 

nadzemních podlažích skeletu knihovny budou na okrajích celé konstrukce zřízeny 

systémové prvky, které budou součástí bednění stropu a budou zajišťovat požado-

vané zábradlí výšky 1,1 m se středovou tyčí v polovině délky a s patní zarážkou ši-

rokou 0,15 m u podlahy. Pro případ ochrany bezpečnosti po demontáži stropního 

bednění a tím i systémových okrajových prvků je uvažováno ve vyšších patrech 

budovy i individuálním zabezpečením pomocí úvazů pracovníků se systémem zá-

chytných sítí proti pádu. Bezpečnost bude také zajištěna použitím vhodných OOPP 

(vesta, helma, brýle, rukavice, pracovní obuv). 
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12. JINÉ ZADÁNÍ: POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ 

STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR  

Položkový rozpočet pro hrubou stavbu řešeného objektu je uveden v příloze 

této práce. Jedná se o přílohu B.9 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET HRUBÉ STAVBY 

S VÝKAZEM VÝMĚR. Rozpočet byl zpracován v programu BUILDpowerS.  
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12. JINÉ ZADÁNÍ: VARIANTNÍ ŘEŠENÍ REALIZACE 

MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA 

ČASU A NÁKLADŮ NA VÝSTAVBU 

Srovnání dvou variant realizace monolitické stropní konstrukce z hlediska času a 

nákladů na výstavbu: 

 

1. varianta – realizace 1 stropní konstrukce na 3 pracovní záběry (3.NP = 3 stropní 

konstrukce => 9 pracovních záběrů) 

- Opakované použití bednění na každý pracovní záběr (1/3 stropní konstruk-

ce) => půjčení méně m2 bednění – 399,15 m2 

 

Tabulka číslo 36: Výpočet ceny pronájmu bednění pro 1/3 stropní konstrukce 

 
 

=> Pro plochu 399,15 m2 => cena pronájmu 6 780,37 Kč/den 

 

- Značné zvýšení doby trvání realizace – dle časového plánu (B.4): 

Stropní konstrukce 1.NP (1.-3. záběr) – 17.4.2018 – 11.6.2018 => 56 dnů 

Stropní konstrukce 2.NP (1.-3. záběr) – 27.6.2018 – 20.8.2018 => 55 dnů 

Stropní konstrukce 3.NP (1.-3. záběr) – 5.9.2018 – 2.11.2018 => 59 dnů 

=> Celkem 170 dnů 

 

- Práce pouze v denní době (8 hodinová pracovní směna) – profese: 

Tesař – 230 Kč/h 

Železář – 250 Kč/h 

Betonář – 230 Kč/h 
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Tabulka číslo 37: Výpočet ceny za pracovníky pro 1. variantu 

 

2. varianta – realizace 1 stropní konstrukce na 1 pracovní záběr (3.NP = 3 stropní 

konstrukce => 3 pracovní záběry (tzv. ZRYCHLENÁ VARIANTA) 

- Použití bednění na větší pracovní záběr (celá plocha stropní konstrukce) => 

půjčení více m2 bednění – 1197,45 m2 (3násobná plocha bednění) 

 

Tabulka číslo 38: Výpočet ceny pronájmu bednění pro celou stropní konstrukci 
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=> Pro plochu 1197,45 m2 => cena pronájmu 20 341,11 Kč/den 

- Zkrácení doby trvání realizace – dle přílohy B.10 – ČASOVÝ PLÁN – 

ZRYCHLENÁ VARIANTA: 

Stropní konstrukce 1.NP (1. záběr) – 17.4.2018 – 10.5.2018 => 24 dnů 

Stropní konstrukce 2.NP (2. záběr) – 28.5.2018 – 19.6.2018 => 23 dnů 

Stropní konstrukce 3.NP (3. záběr) – 5.7.2018 – 31.7.2018 => 27 dnů 

=> Celkem 74 dnů  

 

- Práce v denní i noční době 16-20 (hodinová pracovní směna) + příplatky pro 

pracovníky za noční směnu 

- Tesař – 230 Kč/h denní směna (noční +25 %) 

- Železář – 250 Kč/h denní směna (noční +25 %) 

- Betonář – 230 Kč/h denní směna (noční +25 %) 

Tabulka číslo 39: Výpočet ceny za pracovníky pro 2. variantu 
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12.1 Výpočet – porovnání variant 

Tabulka číslo 40: Výpočet – porovnání variant realizace stropní konstrukce 

 

 

Z hlediska financí: 

1. varianta: 7 447 378,96 Kč 

2. varianta: 7 776 228,20 Kč 

7 776 228,20 – 7 447 378,96 = 328 849,24 Kč => Výhodnější 1. varianta 

 

Z hlediska času (vrácení bednění po zhotovení každého NP): 

1. varianta => 17.4.2017 – 2.11.2018 => 170 dnů 

2. varianta => 17.4.2017 – 31.7.2018 => 74 dnů 

170 – 74 = 96 dní => Výhodnější 2. varianta 
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12.2 Závěrečné porovnání variant 

Z hlediska financí bude výhodnější varianta č. 1. Důvodem je především vy-

soká cena nájmu prvků systémového bednění PERI, kdy půjčení většího počtu těch-

to prvků výrazně zvýší cenu realizace. Z hlediska doby trvání realizace je jedno-

značně výhodnější varianta č. 2. Zda jsou důležitější peníze (nižší náklady) či čas 

(rychlejší doba realizace) je předmětem rozhodnutí zejména konkrétního investora 

dané stavby.  

 

Při posouzení realizace monolitické stropní konstrukce z hlediska času a ná-

kladů na výstavbu je rozdíl variant jednoznačně dán konkrétní dobou realizace a 

přesně stanovenými náklady pro každou variantu. Nutno je však pohlížet na reali-

zaci i při stanovení jiných okrajových podmínek. Například z hlediska bezpečnosti 

je varianta č. 2 spojena s větší rizikovostí čili s větší mírou pravděpodobnosti vzniku 

úrazů při práci na staveništi. Varianta č. 2 sice výstavbu podstatně zrychlí, ale jeli-

kož je uvažováno s ušetřením času právě nasazením pracovníků i na noční směnu, 

je tato varianta více rizikovější, a to právě díky práci v noci, při umělém osvětlení a s 

nižší viditelností.  

 

Závěrem nutno říci, že tato část mé diplomové práce pouze poukazuje na 

možné varianty řešení, avšak nedává si za cíl obhajovat ani jednu ze zvolených va-

riant či možných řešení postupu realizace zvolené monolitické stropní konstrukce. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil variantu řešení č. 1 – realizace 1 stropní 

konstrukce na 3 pracovní záběry. Důvodem je zejména snaha zabývat se náročněj-

ším procesem výstavby, který se se svým nestandardním postupem výstavby, logis-

tikou dodávky materiálu a časovým plánem liší od běžných, již mnohokrát popsa-

ných postupů realizace typově podobných stropních konstrukcí a poukazuje na 

možnost jiného řešení.  

 

Časový plán pro 1. variantu realizace monolitické stropní konstrukce je zná-

zorněn v příloze B.4 – ČASOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 

 

Časový plán pro 2. variantu realizace monolitické stropní konstrukce je zná-

zornění v příloze B.10 – ČASOVÝ PLÁN – ZRYCHLENÁ VARIANTA VÝSTAVBY. 
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12. JINÉ ZADÁNÍ: TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

TECHNOLOGII ZACHYCENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

K DALŠÍMU VYUŽITÍ 

Technologický předpis je uveden příloze této práce. Jedná se o přílohu B.11 

– TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO TECHNOLOGII ZACHYCENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

K DALŠÍMU VYUŽITÍ. Součástí technologického předpisu jsou i dvě přílohy. Jedná se 

o přílohu č.1 – Návrh a faktory ovlivňující volbu vsakovacího zařízení a retenční ná-

drže pro možnost zachycení dešťových vod k dalšímu využití a o přílohu č. 2 – Popis 

navržené a vyhovující retenční nádrže a vsakovacího zařízení.  
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Závěr:  

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem 

objektu knihovny na ulici Kraví hora v Brně.  

 

Zaměřil jsem se zejména na řešení realizace specifické stropní konstrukce, 

pro níž jsem vypracoval podrobný technologický předpis včetně popisu provádě-

ných kontrol v podobě kontrolního a zkušebního plánu. Přílohou technologického 

předpisu i této práce je výkres bednění monolitické stropní konstrukce, který popi-

suje půdorysné rozmístění všech dílců i doplňkových prvků bednění. Výkres obsa-

huje i legendu a popis jednotlivých prvků bednění včetně pomocných řezů řeše-

ných konstrukčních schémat v problémových místech konstrukce. Jedná se zejmé-

na o schéma styku dvou průvlaků o jiné dimenzi, řešení krajního průvlaku či řešení 

tří úrovní bednění pro průvlaky a střední pole stropní desky včetně zajištění bez-

pečnostních prvků po okrajích konstrukce.  

 

V rámci řešení bednícího systému stropní konstrukce jsem se rozhodl pro 

kombinaci systémového bednění PERI s dořezem z klasického dřevěného bednění. 

Navrhované řešení bylo konzultováno přímo s odborníky ze společnosti PERI, kteří 

realizují projekty bednění na reálných stavebních zakázkách. Pro názornější před-

stavu jsem do přílohy této práce zpracoval schéma řešení obednění typického sty-

ku dvou průvlaků o jiné dimenzi. Přiložena je i 3D vizualizace schématu obednění a 

schématu samotné stropní konstrukce, která mi také mimo jiné sloužila pro ověře-

ní správného návrhu bednících prvků. Vizualizace byla zpracována pomocí pro-

gramů SketchUp a Lumion. 

 

V závěru práce jsem se zamyslel nad variantním řešením realizace monoli-

tické stropní konstrukce z hlediska času a nákladů na výstavbu. Srovnával jsem dvě 

varianty. První varianta byla z důvodu nutnosti obrovského množství systémových 

bednících prvků na celou stropní konstrukci uvažována tak, že stropní konstrukce 

bude rozdělena na tři pracovní záběry. Každý pracovní záběr se tak bude realizovat 

zvlášť s třetinou bednění. Ušetří se peníze za půjčení bednění, avšak prodlouží se 

doba výstavby. Druhá varianta uvažovala s půjčením prvků systémového bednění 

na plochu celé stropní konstrukce jednoho nadzemního podlaží, což vedlo 

k obrovskému nárůstu nákladů za půjčení bednících prvků na jeden den. Z tohoto 

důvodu bylo v této variantě uvažováno se zrychlením výstavby v podobě nasazení 

pracovníků i v noční době, což vedlo ke zkrácení doby výstavby. Závěrem variant-

ního srovnání je, že z hlediska financí vyjde výhodněji varianta první a z hlediska 

času na výstavbu varianta druhá. Pro obě varianty jsem vypracoval časový plán 

výstavby. Podrobný časový harmonogram celého objektu je zpracovaný 

v návaznosti s první variantou, pro jejíž řešení realizace jsem se rozhodl. Důvodem 
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je snaha zabývat se nestandardním a poněkud náročnějším procesem výstavby, 

který je komplikovaný svým postupem i logistikou dodávky materiálu. Výběr řešení 

postupu realizace pomocí první varianty byl také zvolen z toho důvodu, že pouka-

zuje na možnost jiného možného řešení, a tím se zároveň liší od ostatních, již 

mnohokrát popsaných způsobů realizace typově podobných stropních konstrukcí. 

Zvažována byla i možnost optimalizace dimenzí stropní konstrukce, avšak vzhle-

dem ke snaze dodržet původní záměr projektu, byla zamítnuta.  

 

Závěrem nutno říct, že srovnání variant řešení realizace stropní konstrukce 

pouze poukazuje na možné varianty řešení, avšak nedává si za cíl obhajovat ani 

jednu ze zvolených variant či možných postupů realizace zvolené stropní konstruk-

ce.  

 

Dále byly vypracovány jednotlivé body zadání, které jsou uvedeny v rámci 

hlavní textové části, ale i v přílohách této práce. Byla zpracována technická zpráva 

ke stavebně technologickému projektu, situace stavby, kompletní projekt zařízení 

staveniště pro všechny etapy realizovaného objektu, návrh hlavních stavebních 

strojů a mechanismů, plán BOZP či plán zajištění vybraných materiálových zdrojů. 

Pro popsání možnosti vsakování srážkové vody na vlastním pozemku, kterou 

upřednostňuje i naše aktuálně platná legislativa, byl vypracován technologický 

předpis pro technologii zachycení dešťových vod k dalšímu využití.  
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SOD smlouva o dílo 

p.č.  parcelní číslo 

ŽB železobeton 
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THU technickohospodářské ukazatele 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

SD stavební deník 

TP technologický předpis 

B. p. v. Balt po vyrovnání 

ČSN Česká státní norma 

NV Nařízení vlády 

Spol. společnost 

Spol. s r. o. Společnost s ručením omezeným 

EL. elektrický 

Sb. sbírky zákonů 

a. s. Akciová společnost 

OIP oblastní inspektorát práce 

HZS hasičský záchranný sbor 

THP technicko-hospodářský pracovník 

č. číslo 

§ paragraf 

ČSN EN harmonizovaná česká norma 

EN Evropská norma 

KZP kontrolní a zkušební plán  

m n. m. metrů nad mořem 

DN jmenovitá světlost, vnitřní průměr potrubí 

SDK  sádrokarton 

N nebezpečné 

O ostatní 

HUV Hlavní uzávěr vody 

PE Polyethylen 
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PVC  Polyvinylchlorid 

NTL nízkotlaký plynovod 

dB decibel 

V Volt 

A Ampér 

MPa megapascal 

kW kilowatt 

km kilometr 

ČR Česká republika 

Kč/d korun na den 

Kč/h korun na hodinu 
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