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ÚVOD 

Diplomová práce na téma Stavebn� technologický projekt polyfunk�ního domu, Staré 

Brno je zam��ená na p�ípravu sloužící pro budoucí realizaci tohoto objektu, který 

obsahuje p�evážn� prostory pro bydlení. 

Práce se p�edevším zabývá zp�sobem založení objektu v�etn� pažení stavební jámy 

pilotovými st�nami a realizací hrubé vrchní stavby, jejíž nosnými konstrukcemi jsou ŽB 

st�ny, jádro a ŽB stropní konstrukce. 

Z d�vodu výstavby v míst�, kde není p�íliš sch�dného prostoru na pozemcích stavebníka, 

byl proveden zábor na p�ilehlém chodníku a �ásti pozemní komunikace. Obousm�rný 

provoz na pozemní komunikaci nebyl omezen, a tento stav je popsán v situaci širších 

dopravních vztah�. 

Diplomová práce dále obsahuje technické zprávy, �asový a finan�ní plán objektový, 

rozpo�et a �asový plán zabývající se r�znými na sebe navazujícími fázemi výstavby, 

projekt za�ízení staveništ�, technologické p�edpisy �ešených etap, kontrolu kvality t�chto 

etap, �ešení BOZP a nep�íznivé hlukové situace p�i výstavb�, tepeln� technické posouzení 

n�kterých konstrukcí a návrh stroj� v�etn� posouzení d�ležité mechanizace. 

Ke zpracování diplomové práce bylo použito r�zné softwarové vybavení, p�edevším 

Autocad, Build Power, MS office v�etn� Project a dále nap�íklad Tipos. 

Snahou mojí práce bylo navržení efektivního a realizovatelného postupu výstavby, p�i 

dodržení bezpe�nosti a všech zásad, které mi b�hem studia byly všt�povány. 
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A PR�VODNÍ ZPRÁVA 

1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

1.1.1 ÚDAJE O STAVB� 

A.1.1 Údaje o stavb� 

a) Název stavby: 

Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

b) Místo stavby: 

Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno-m�sto 

 Jihomoravský kraj, �eská republika 

 Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

 P. �. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

c)  P�edm�t dokumentace: 

Stavebn� technologický projekt 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Odpov�dný zástupce: Karel Popelka 

Firma:   H&H development s.r.o. 

I�:   15835698 

DI�:   295–15835698 

Sídlo:   U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) H&H projekt s. r. o 

 15835699 

295–15835699 

 U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

b) dtto bod a) 

c) Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

 Bc. Št�pán Hrade�ný, Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

 Jihomoravský kraj, �eská republika 

A.2 Seznam vstupních podklad� 

a) Územní plán m�sta Brna základního �len�ní a stavební povolení vydané 

stavebním ú�adem pro Brno – st�ed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 
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b)  Katastr nemovitostí – podrobné informace o parcelách plánovaných zastav�t i 

parcel sousedních 

c) Projektová dokumentace polyfunk�ního domu v rozsahu DUR 

d) Dopracovaná projektová dokumentace realiza�ní polyfunk�ního domu 

e) Situa�ní výkresy polyfunk�ního domu 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území 

�ešené parcely se nachází v zastav�né �ásti m�sta Brna [582786] katastrálního území 

Staré Brno [610089]. Plánovaný stavební zám�r je v souladu s územn� plánovací 

dokumentací. Plánované využití pozemk� je zastav�ná plocha a nádvo�í a sadové úpravy 

v zahradách. 

Úrove
 prvního nadzemního podlaží, tj. relativní výšková kóta 0,000 odpovídá absolutní 

výškové úrovni 212,520 m.n.m.B.p.v. 

Parcela se nachází v proluce mezi dv�ma stávajícími bytovými domy, oba o 4 

nadzemních podlažích. Charakter okolní zástavby je podobný jako u sousedních objekt�. 

b) Údaje o ochran� území 

�ešené parcely se nenacházejí v památkové rezervaci, památkové zón� ani zvlášt� 

chrán�ném území nap�. dle zákona 20/1987 Sb. zákona �eské národní rady o státní 

památkové pé�i. Nejbližší hranice národní kulturní památky se od �ešeného území 

nachází 630 m vzdušnou �arou. Území také nespadá do záplavové zóny dle portálu 

demografických informa�ních systém� a kartografie. 

c) Údaje o odtokových pom�rech 

Nejbližším vodním tokem vyskytujícím se v blízkosti pozemku je �eka Svratka, její 46,8. 

km, vzdálený vzdušnou �arou 463 m od objektu. Odvod srážkové vody bude �ešen dle 

vyhlášky �íslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tj. likvidace 

deš	ové vody p�ednostn� vsakováním v zahradách p�iléhajících k �ešenému objektu. 

Vody, které se nebudou schopny vsakovat do území a efektivn� se zadržet nap�íklad 

reten�ními nádržemi, budou regulovan� odvád�ny jednotnou kanalizací. 

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

Stavební zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavební zám�r je v souladu s územním rozhodnutím a nedojde k záboru zem�d�lského 

ani lesního p�dního fondu. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

V souladu s vyhláškou �íslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

je stavební zám�r v souladu s požadavky stavebního ú�adu. Novostavba polyfunk�ního 

domu odpovídá charakteru okolní zástavby. 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Dokumentace je v souladu s technickými požadavky správc� inženýrských sítí a 

veškerých dot�ených orgán�. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Stavební zám�r je bez jakýchkoli výjimek a úlevových �ešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Investi�ní zám�r zahrnuje p�eložku kabelu �D, nacházejícího se v areálu staveništ�. Tato 

p�eložka musí být provedena p�ed zahájením prací na hlavním stavebním objektu. Další 

podmi
ující investicí bude z�ízení nového chodníku v okolí stavby, a uvedení 

komunikace, sloužící jako zábor pro ZS, do p�vodního stavu. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 

 Dot�ené parcely dle katastru nemovitostí: 

 758   - hlavní stavební objekt 

 759/1,4,5 - nádvo�í a zpevn�né plochy 

 690/1,2,3,5 - sadové úpravy 

 761  - chodník 

 762  - zábor komunikace 

 688/1,2 - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

 698  - sousední parcela 

 691  - sousední parcela 

 750  - sousední parcela 

 755  - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

 756/1,2 - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

A.4 Údaje o stavb� 

a) Nová nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu objektu s celkem 7 podlažími, jedním podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími v zastav�né �ásti m�sta Brna. 

b) Ú�el užívání stavby 
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Jedná se o polyfunk�ní objekt, v 1.PP je umíst�na halová garáž, vým�níková stanice, 

strojovna VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, místnost pro vodom�rnou 

soustavu, p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, obsahující schodišt� a výtah. 

V 1.NP jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod do restaurace a komer�ního 

prostoru. Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

Stavba polyfunk�ního domu je plánovaná jako stavba trvalá. 

d) Údaje o ochran� stavby 

Nejedná se o chrán�nou stavbu ani kulturní památku. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb, a 

vyhláškou �. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, �ili objekt je �ešen jako 

stavba pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgánu jsou p�ílohami dokumentace pro provedení 

stavby. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Stavba bude provád�na bez výjimek a úlevových �ešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Ú�el objektu je pro obchod a služby, a p�evážn� bytového charakteru 

 Celková plocha parcel 6650 m2 

 Zastav�ná plocha  1025 m2 

 Z toho nádvo�í  206 m2 

 Plocha zahrad   5625 m2 

 Obestav�ný prostor  16984 m3 

 Procento zastav�nosti  15,4 % 

i) Základní bilance stavby 

Základní bilancí zdroj�, tj. spot�eby rozhodujících médií a hmot, se zabývá samostatná 

�ást dokumentace, která není sou�ástí této diplomové práce. 

j) Základní p�edpoklady stavby 

 Zahájení výstavby:  Dle HMG 

 Ukon�ení výstavby:  Dle HMG 

 Celková doba výstavby: Dle HMG 
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 Viz. �asový plán, který je p�ílohou této diplomové práce. 

k) Orienta�ní náklady stavby 

Náklady na �ásti stavby, o kterých pojednává tato diplomová práce, budou p�ílohou DP. 

 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technologická za�ízení 

SO01 Polyfunk�ní d�m 

SO02 HTÚ, komunikace a zpevn�né plochy v rámci investora 

SO03 Splašková kanalizace 

SO04 Deš	ová kanalizace 

SO05 Vodovodní p�ípojka 

SO06 Plynovodní p�ípojka 

SO07 P�ípojka VN 

SO08 Sadové úpravy 

SO09  Lávka zahradní 

SO10 Zpevn�né plochy chodníku a uvedení záboru do p�vodního stavu 

SO11 P�ípojka NN 

�  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

�ešený pozemek je dle územního plánu veden jako stavební, nachází se v zastav�né �ásti 

m�sta Brna. Investi�ní zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Plánované 

využití pozemk� je zastav�ná plocha a nádvo�í a sadové úpravy v zahradách. Parcela se 

nachází v proluce mezi dv�ma stávajícími bytovými domy o 4 nadzemních podlažích. 

Pozemek je z jižní strany ohrani�en uli�ní �arou ulice Hlinky, a ze severní strany svahem. 

Za severní hranicí pozemku se nachází zahrádká�ská kolonie. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. Svah je porostlý 

náletovými d�evinami, které budou odstran�ny p�ed zapo�etím výstavby. P�ed zapo�etím 

technologické p�ípravy byl proveden p�edb�žný pr�zkum budoucího staveništ�, a byly 

objeveny torza sklep� ze staveb z dob dávno minulých. Po konzultaci s památká�i nebyl 

shledán d�vod pro p�erušení p�ípravy stavby, protože tato torza nejsou historicky cenná. 

Demolice zbytk� t�chto sklep� bude provedena v rámci zemních prací. Toto území neleží 

v záplavové zón� ani nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

Odtokové pom�ry jsou v tomto území dobré. Odvod srážkové vody bude �ešen dle 

vyhlášky �íslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tj. likvidace 

deš	ové vody p�ednostn� vsakováním v zahradách p�iléhajících k �ešenému objektu. 

Vody, které se nebudou schopny vsakovat do území a efektivn� zadržet nap�íklad 

reten�ními nádržemi, budou regulovan� odvád�ny oddílnou kanalizací. 

b) Pr�zkumy-dosud provedené pr�zkumy jsou: 

Stanovení radonového rizika pozemku – na základ� pr�zkumu na stanovení 

radonového indexu spole�ností Radon v.o.s. a m��ení radonové aktivity byl stanoven 

radonový index jako nízký, s objemovou aktivitou radonu v p�dním vzduchu Ca < 30 

kBq/m3.  

Z provedeného radonového pr�zkumu vyplývá, že nejsou t�eba žádná speciální opat�ení 

na objektu ke snížení radonového rizika. 

Inženýrsko-geologický pr�zkum – pr�zkumem pomocí 3 vrtaných sond do hloubky 10 

m bylo zjišt�no, že objekt se nenachází v území s dobrými základovými pom�ry, a byl 

zvolen zp�sob založení stavby na vetknutých pilotách do únosné základové zeminy. 

Podrobná zpráva z inženýrsko-geologického pr�zkumu však není sou�ástí a p�edm�tem 

této diplomové práce. 
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Hydrogeologický pr�zkum – na základ� výsledk� ze 3 vrtaných sond bylo zjišt�no, že 

HPV se nachází v hloubce 1,5 m pode dnem plánované stavební jámy 1. PP. Nejedná se 

o vodu tlakovou, a nebude mít na stavbu žádný negativní dopad, stejn� tak i chemické 

složení vody nebude mít žádný negativní vliv, protože se nejedná o vodu agresivní. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Ochranná pásma jsou umíst�ny v okolí veškerých inženýrských sítí, pod místy stání 

automobil�, pod stavebními kontejnery a v okolí stávajících d�evin, které z�stanou 

zachovány. Ochranná pásma jsou stanovena od vodovodu do DN 500 1,5 m, kanalizace 

do DN 500 1,5 m, NTL plynovodu 1,0 m, elektrického kabelu do 110 kV 1,0 m. Dále 

bylo ur�eno ochranné pásmo v okolí trolejbusové troleje, ve kterém je zakázaný pohyb 

pracovník� a provád�ní �inností v blízkosti elektrických za�ízení pod nap�tím dle 

vyhlášky 50/78 Sb. do 1,0 kV 0,3 m, a do 10 kV 1,5 m. Dle informací poskytnutých 

DPMB je nap�tí trolejového vedení 600 V. V tomto p�ípad� by posta�ovalo ochranné 

pásmo 0,3 m, ale k minimalizaci mimo�ádné události bylo ochranné pásmo stanoveno na 

1,5 m. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

�ešené parcely se nenacházejí v záplavovém ani v poddolovaném území. Hranice 

záplavového území je vzdálena 237 m od jižní strany budoucího objektu. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Svojí funkcí navrhovaná stavba nijak neovlivní okolní zástavbu. B�hem výstavby se 

p�edpokládá zvýšený hluk a prašnost. Proti t�mto negativním vliv�m budou z�ízena 

dostate�ná opat�ení, která budou popsaná v samostatné kapitole této diplomové práce. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Budou provedeny demolice stávajících torz sklep�. Dále po dokon�ení výstavby hlavního 

stavebního objektu bude provedeno rozebrání stávajícího starého chodníku, vým�na a 

hutn�ní podkladu a zhotovení nového chodníku, a vyfrézování obrusné vrstvy stávající 

komunikace a její nahrazení. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu a pozemk� 

plnících funkci lesa 

Stavební zám�r je v souladu s územním rozhodnutím a nedojde k záboru zem�d�lského 

ani lesního p�dního fondu. 

h) Územn� technické podmínky 

P�ipojení na stávající dopravní infrastrukturu prob�hne nájezdem do garáží p�es rampu 

do 1.PP v podob� zpevn�ných ploch viz. situace stavby. Nájezd ústí na ulici Hlinky. 
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Parkování dopravy v klidu je umožn�no parkovišt�m umíst�ným také v 1.PP, p�i�emž 

podélné parkování vozidel je umožn�no i p�ed objektem po úprav� záboru ZS do 

p�vodního stavu. Parkovací stání o rozm�rech 2,4*5,5 m. Objekt je také p�ipojen na 

veškeré inženýrské sít�, viz. situa�ní výkres. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující investice 

Investi�ní zám�r zahrnuje p�eložku kabelu �D, nacházejícího se v areálu staveništ�. Tato 

p�eložka musí být provedena p�ed zahájením prací na hlavním stavebním objektu. Další 

podmi
ující investicí bude z�ízení nového chodníku v okolí stavby, a uvedení 

komunikace sloužící jako zábor pro ZS do p�vodního stavu. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby 

Stavba bude využívána jako polyfunk�ní d�m, o 6 nadzemních podlažích a jedním 

podlažím podzemním. V 1.PP je umíst�na podzemní halová garáž s parkováním pro 35 

vozidel, vým�níková stanice, strojovna VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, 

místnost pro vodom�rnou soustavu, p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, 

obsahující schodišt� a výtah. V 1.NP jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod 

do restaurace a komer�ního prostoru, v�etn� skladovacích prostor bytové �ásti objektu. 

Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení nájemník� v celkem 28 bytových jednotkách. Ve 

2.NP je zbudován spojovací most vedoucí do zahrad. 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb, a 

vyhláškou �. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, �ili objekt je �ešen jako 

objekt pro osoby s omezenou schopností pohybu, tzn. že vstupy i jednotlivá podlaží 

pohyb t�chto osob umož
ují. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení: 

a) Novostavba polyfunk�ního domu svým charakterem, vzhledem a p�dorysnou 

velikostí zapadá do okolní bytové zástavby na ulici Hlinky v Brn�, Starém m�st�. Okolní 

zástavbu bude však p�evyšovat o 2 nadzemní podlaží. Objekt bude postaven v proluce 

mezi dv�ma sousedními bytovými domy o 4 podlažích. V blízkosti objektu se nachází 

Mendlovo nám�stí. Ze severní strany novostavby je svažitý terén Žlutého kopce, ve 

kterém se nachází zahrádká�ská kolonie. �ešený objekt se nenachází v památkové 

rezervaci, památkové zón� ani zvlášt� chrán�ném území nap�. dle zákona 20/1987 Sb. 

zákona �eské národní rady o státní památkové pé�i. 
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b) Architektonické �ešení se velice podobá okolní výstavb�, jsou zde však p�idány 

ur�ité modern�jší prvky. Okolní objekty obsahují arký�e ve 2.NP, proto na objektu byla 

v 1.NP vytvo�ena obvodová nosná st�na zapušt�ná oproti pr��elí ostatních vyšších 

podlaží, navazující dojem arký�e („dlouhého podloubí“ bez p�erušení sloupy) p�es 

veškerá pole monolitu. U tohoto ustupujícího pr��elí je vytvo�en p�edsazený ochoz z ŽB, 

ze kterého je možno vstoupit do restaurace, komer�ního prostoru, do obytné �ásti objektu, 

rozvodny VN a prostoru HUP. Tento ochoz je v úrovni 1.NP. Díky svažitému terénu 

v podélném sm�ru objektu je umožn�n bezbariérový vstup na tento ochoz bez nutnosti 

vybudování speciální nájezdové rampy vyrovnávající úrove
 okolních chodník� k úrovni 

1. NP. Z ochozu se dá vejít do restaurace, prostoru pro spole�né stolování, ze kterého se 

dá vejít do sociálního za�ízení pro zákazníky, skladu, kuchyn� a zázemí (šatna, kuchy
ka) 

pro zam�stnance restaurace se sociálním za�ízením.  

Další možností výstupu z ochozu je vstup do komer�ního prostoru, ve kterém se bude 

nacházet prodejna/obchod. Z tohoto prostoru se dá vejít do zázemí pro zam�stnance 

prodejny se sociálním za�ízením. 

Vchodem do obytné �ásti objektu se dá dostat do chodby, ze které je p�ístup ke dv�ma 

komunika�ním jádr�m se ŽB montovaným schodišt�m a výtahy, a také do skladovacích 

prostor („sklep�“) n�kterých bytových jednotek. Ze schodiš	ového prostoru ve 2. NP je 

umožn�n vstup do chodby, ze které se vchází do 6 bytových jednotek, technické místnosti 

a dalších skladových prostor k jednotlivým byt�m, dále na spojovací most do zahrad. 

Obdobn� je tomu ve 3. NP, bez technické místnosti a spojovacího mostu. Do 4. NP je 

vstup umožn�n už pouze 2 odd�lenými komunika�ními jádry, protože spole�ná chodba 

spojující ob� jádra byla zrušena na místo dalších 2 pokoj� byt�. Ve 4 NP je celkem 6 

bytových jednotek, dtto 5. NP. V 6. NP jsou pouze 4 bytové jednotky a v�tší st�ešní terasy.  

V 1. PP se nacházejí podzemní garáže, do kterých je vjezd umožn�n p�es rampu spojující 

pozemní komunikaci na ulici Hlinky s úrovní podlaží 1. PP. �ást parkovacích stání je 

klasických, a �ást stání umož
ující stání 2 vozidel nad sebou díky hydraulickým 

plošinám.  

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Založení objektu je realizováno na 

hlubinných základech – pilotách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m 

pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m. Zatížení od stavby p�enášeno základovým ŽB 

prahem 0,8 x 0,5 m. V 1.PP ŽB deska 300 mm C 30/37. 
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Vodorovné nosné konstrukce tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 mm a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech vetknutá spojitá. 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží budou tvo�eny z �ásti ŽB monolitickou st�nou 

výšky 1,1 m tlouš	ky 365 mm, která v pr�b�hu výstavby poslouží místo provizorní 

systémové ochrany proti pádu z výšky – nevznikne volný okraj desky. Zbytek výšky 

podlaží u obvodových konstrukcí bude dozd�n z keramických tvarovek typu Therm P+D 

tlouš	ky 365 mm. Obvodové konstrukce budou izolovány kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Mezibytové odd�lení dispozice bude provedeno zdivem typu Therm 

tlouš	ky 300 mm AKU. Dispozice jednotlivých byt� je rozd�lena p�í�kami Therm 

tlouš	ky 150 a 125 mm.  

Barva fasády bude mít odstíny RAL 1019 šedobéžová a RAL 3002 karmínová (�ervená). 

Veškeré klempí�ské prvky budou mít odstín RAL 1019 šedobéžová, FeZn poplastované. 

Okna budou plastová s celoprobarvenými profily odstínu RAL 1011 hn�dobéžová 

z exteriérové strany. Vstupní dve�e a výlohy budou z hliníkových profil� s p�erušením 

tepelných most� odstínu RAL 1011 hn�dobéžová. Veškerá zasklení izola�ním trojsklem. 

P�evislé a ustupující konstrukce se skládají z atik, zapušt�ných a polozapušt�ných lodžií, 

které jsou na objektu od 2. NP. N�které lodžie jsou zasklené, jiné chrán�né u volného 

okraje pouze zábradlím výšky dle volné hloubky. Užití volby zasklení nebo zábradlí 

záleží na požadavku budoucího nájemníka. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení a technologie výroby: 

Jedná se o monolitickou stavbu s celkem 7 podlažími, 1 podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími. Objekt je lichob�žníkového tvaru s délkou severní st�ny 45,08 

m, jižní st�ny 47,18 m, a v p�í�ném sm�ru má objekt ší�ku 17,3 m. 

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Založení objektu je realizováno na 

hlubinných základech – pilotách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m 

pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m. Schodišt� je ŽB prefabrikované, uložené na 

monolitických podestách na ozub. Obvodové konstrukce jsou ŽB monolitické po výšku 

parapetu, s výpl
ovým zdivem z tvárnic typu Therm. Vnit�ní prostor rozd�lují tvárnice a 

p�í�ky typu Therm a ŽB monolitické nosné st�ny z betonu C 30/37. U severní st�ny jsou 

zbudovány 2 komunika�ní jádra se schodišt�m a výtahy. V 6. nadzemním podlaží je 

vytvo�eno ustupující podlaží, kde jsou terasy. St�echa v míst� teras je pochozí, tvo�ená 
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betonovou dlažbou na rektifikovatelných plastových ter�ích, a hydroizola�ní vrstvu tvo�í 

PVC folie tlouš	ky 1,5 mm. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb, a 

vyhláškou �. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, �ili objekt je �ešen jako 

objekt pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Z úrovn� chodníku se dá plynule p�ejet na ochoz v úrovni 1. NP, ze kterého je umožn�n 

bezbariérový p�ístup do restaurace, komer�ního prostoru a bytové �ásti objektu. Z 1. PP 

je umožn�n bezbariérový p�ístup do vyšších podlaží pomocí 2 výtah�. 2 garážová stání 

jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Veškeré byty i chodby jsou 

�ešeny také jako bezbariérové, které svými rozm�ry pln� spl
ují pr�jezdní profil 

vozí�ká�e a jeho bezproblémové oto�ení. Ší�ky veškerých dve�í minimáln� 900 mm, 

dostate�ný sou�initel t�ení veškerých podlah. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba bude provád�na a užívána v souladu s t�mito zákony, na�ízeními vlády a 

vyhláškami, p�edevším: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Vyhláška �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška �. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) Stavební �ešení 
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Jedná se o monolitickou stavbu s celkem 7 podlažími, 1 podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími. Objekt je lichob�žníkového tvaru s délkou severní st�ny 45,08 

m, jižní st�ny 47,18 m, a v p�í�ném sm�ru má objekt ší�ku 17,3 m. 

Založení objektu je realizováno na hlubinných základech. Pažení stavební jámy je 

realizováno ŽB pilotovými st�nami. Na ŽB pilotách je aplikovaný st�íkaný torkretový 

beton se dv�ma vrstvami výztužných sítí jako primární ost�ní. Úrove
 prvního 

podzemního podlaží je v relativní výšce -3,100 m, prvního nadzemního podlaží, tj. 

relativní výšková kóta 0,000 odpovídá absolutní výškové úrovni 212,520 m.n.m.B.p.v. 

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Zast�ešení v míst� teras je pochozí, 

tvo�ená betonovou dlažbou na rektifikovatelných plastových ter�ích, a hydroizola�ní 

vrstvu tvo�í PVC folie tlouš	ky 1,5 mm, Hydroizola�ní vrstva na nepochozí st�eše je také 

z PVC tlouš	ky 1,5 mm mechanicky kotvené. Obvodový pláš	 je tvo�en kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Tlouš	ka zateplení je 160 mm. 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 

Zemní práce 

Nejprve bude sejmuta ornice, viz. výkaz vým�r, který je sou�ástí rozpo�tu této diplomové 

práce. Následn� budou provedeny pilotové st�ny s p�evážkami v hlav� pilot. Piloty budou 

provád�ny pomocí navržené pilotovací soupravy viz. návrh stavebních stroj�, který je 

sou�ástí této diplomové práce. Poté bude moci zapo�ít t�žení horniny ze stavební jámy 

hlavního stavebního objektu. Dno stavební jámy bude provedeno na výškovou relativní 

úrove
 -3,550 m. S ohledem na nep�ítomnost (úrove
 HPV -5,050 m, to je 1,5 pod 

plánovaným dnem stavební jámy) podzemní vody nebude nutné �erpat podzemní vodu 

z výkop�. Pomocí pilotovací soupravy budou realizovány piloty pod vnit�ním nosným 

zdivem na dn� stavební jámy. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je realizováno na hlubinných základech – pilotách osam�lých, a 

pilotových st�nách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37-XC4 do hloubky 4 m pod dno 

stavební jámy, tj. -7,550 m relativní výšková kóta, pr�m�ru 0,8 m. Zatížení od stavby 

p�enášeno základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. V 1.PP ŽB deska 300 mm C 30/37. 

Blíže viz. technologický p�edpis. 
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Svislé konstrukce 

Vnit�ní p�í�né nosné zdivo i obvodové je z ŽB monolitické z betonu C 30/37-XC1. Tvar 

a ší�ka zdiva se m�ní v závislosti na poloze v objektu a mí�e zatížení. Nej�ast�ji se 

opakující tlouš	ka nosného zdiva je však 300 mm. 

V suterénu jsou také ŽB monolitické pilí�e o rozm�ru 0,4*0,9 m z C 30/37-XC1. Zdivo 

ŽB jádra je ze stejného druhu betonu, tlouš	ky 300 mm, které krom� nosné funkce plní i 

funkci ztužující konstrukce. Obvodové nosné zdivo je tlouš	ky 365 mm. Zbytek 

obvodové konstrukce je dozd�n z výpl
ového zdiva Porotherm tl.365 mm. Výztuže ŽB 

konstrukcí jsou naohýbané v železárn�, a dovezeny na stavbu ve svazcích. Armokoše 

z naohýbané výztuže jsou vyvázány p�ímo na stavb�. Nosné konstrukce jsou vyztuženy 

ocelí typu B500. Krycí vrstva výztuže 30 mm. 

Vnit�ní d�lení dispozice je provedeno ze zdiva Porotherm tlouš	ky 300 mm AKU pro 

mezibytové konstrukce, z d�vodu jejich dobrých akustických vlastností, jinak p�í�ky 

Porotherm tlouš	ky 150 a 125 mm. V akustických zdech nad otvory budou využity nosné 

systémové p�eklady výšky 238 mm, délky dle otvoru. U p�í�ek budou využity systémové 

nenosné p�eklady výšky 71 mm, na celou tlouš	ku zdiva, tzn. 145 nebo 115 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech vetknutá spojitá, z materiálu C 

30/37-XC1. Výztuž z oceli B500. Krycí vrstva výztuže 30 mm. K zamezení tepelných 

most� bude využit kontaktní zateplovací systém ETICS a systémové �ešení 

vykonzolovaných �ástí lodžií Isocorb. Tímto �ešením se zamezí p�ípadnému výskytu 

plísní a kondenzaci vody ve zdivu v zimních m�sících. 

Schodišt� 

Vertikální komunikace do vyšších pater objektu je zajišt�na p�ímo�arým trojramenným 

schodišt�m, které se nachází okolo jádra výtahové šachty. Výtahová šachta je z ŽB C 

30/37-XC1tl. 300 mm. 

Schodiš	ové podesty jsou monolitické, betonované zárove
 s betonováním stropní 

konstrukce p�íslušného podlaží. Na podestách jsou vytvo�eny ozuby pro osazení 

prefabrikovaných ŽB schodiš	ových ramen. Schodišt� je opat�eno dopl
ky Halfen HTF 

a HTT ke zvýšení kro�ejové nepr�zvu�nosti a minimalizaci p�enosu hluku do okolních 

konstrukcí. Veškeré schodiš	ové prvky jsou tvo�eny z betonu C 30/37-XC1. 
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Hydraulické plošiny garáží 

Autoplošiny jsou tvo�eny hydraulickým systémem s vícestup
ovou pístnicí a 

samostatným elektro rozvad��em. Dále jsou tvo�eny ocelovou plošinou profilovanou tak, 

aby bylo maximáln� zabrán�no p�ípadnému skluzu vozidel. �ešení plošin zpracovává 

samostatná technická dokumentace, která není sou�ástí této diplomové práce. 

Výpln� otvor� 

Technický popis: 

6komor – Inoutic Prestige t�ída A. 

Stavební hloubka 76mm 3x t�sn�ní. 

Barva oken: interiér RAL 9001 bílá /exteriér RAL 1011 hn�dobéžová. 

Zasklení oken: izola�ním dvojsklo s Ug-1,0 (složení 4-16-4) standard.  

Distan�ní ráme�ek Swisspacer Ultimate šedý. 

Kliky + panty: barva st�íbrná Elox. 

Kování Siegenia. 

Vnit�ní parapety d�evot�íska bílá. 

P�ipojovací spára standardn� zap�n�ná a ošet�ena systémem „3“ (parot�sné a 

paropropustné pásky). 

Provedení a �len�ní jednotlivých oken dle �SN 74 6077. 

Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

Podlahy v podlaží jsou proti kro�ejovému hluku chrán�ny kro�ejovou izolací Isover 

TDPS 80 mm, izola�ní pásek podél st�n tlouš	ky 20 mm. Zateplení posledních 

nadzemních podlaží EPS min. 200 mm + spádové klíny EPS se sklonem 3%.  

Obvodový pláš	 nov� budovaného objektu je tvo�en kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, certifikovaného ETA dle ETAG 004. Kontaktní zateplovací systém je 

mechanicky kotven dle �SN 73 2902, Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy 

(ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevn�ní pro spojení s podkladem. 

Tepeln� izola�ní vrstvu v tomto systému tvo�í EPS 70 F 160 mm, za spln�ní veškerých 

požadavk� požární ochrany, a souladu s �SN 73 0540-2. 

Zast�ešení objektu 

Hydroizola�ní vrstvu tvo�í PVC folie mechanicky kotvená k nosnému podkladu. 

V místech teras u byt� v 6. NP je st�echa pochozí díky betonové dlažb� na 

rektifikovatelných plastových ter�ích, nad 6.NP se st�echa neuvažuje jako pochozí. 

Nosnou konstrukci pro zast�ešení tvo�í zastropení nižších podlaží, tj. ŽB monolitická 

deska tlouš	ky 300 mm z betonu t�ídy C 30/37-XC1, vyztužená betoná�skou ocelí B500. 



�	�

�

Skladba st�ešního plášt� je klasická skladba, standardní se všemi vrstvami, jako je vrstva 

nosná, parot�sná vrstva z bitumenových samolepících pás�, tepeln� izola�ní vrstva EPS 

minimální tlouš	ky 200 mm, spádová vrstva tvo�ená spádovými klíny EPS minimáln� 

3%, a HI vrstva PVC tl.1,5 mm mechanicky kotvená.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statickou �ást stavby �eší samostatná dokumentace, která není sou�ástí této diplomové 

práce. Statický výpo�et prokazuje, že navržená technologie výstavby zaru�uje její 

stabilitu v pr�b�hu výstavby i p�i užívání. Stavba spl
uje základní požadavky na 

bezpe�nost a užívání staveb dle Vyhlášky �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby, jako jsou: 

Mechanická odolnost a stabilita, 

požární bezpe�nost, 

ochrana zdraví osob a zví�at, zdravých životních podmínek a životního prost�edí 

ochrana proti hluku, 

bezpe�nost p�i užívání, 

a úspora energie a tepelná ochrana. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení 

Tuto �ást zahrnuje samostatná dokumentace, která není sou�ástí této diplomové práce. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

Stavba obsahuje vým�níkovou stanici, strojovnu VZT, výtah, automobilní plošiny, 

plynovou kotelnu. Tyto �ásti stavby �eší samostatná dokumentace, které není sou�ástí této 

diplomové práce. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požární bezpe�nost je �ešena dle Vyhlášky �. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, a Vyhlášky �. 268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se 

m�ní vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Více 

dle p�íslušných �SN popsaných v p�ílohách t�chto vyhlášek. 

PB �eší samostatná �ást PD, která však není sou�ástí diplomové práce. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí jsou posuzovány v souladu s �SN 73 0540 – 

2:2011 + Z1 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky. Veškeré posuzované hodnoty 

konstrukcí vyhovují t�mto požadavk�m. 
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b) Energetická náro�nost stavby 

Energetický štítek objektu je zpracován programem Ztráty 2017 dle �SN 73 0540 – 

2:2011 + Z1 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky. 

c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 

Stavebn� technologický projekt ne�eší využívání alternativních zdroj� energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost�edí 

V�trání objektu je navrženo jako um�lé pomocí VZT jednotek umíst�ných ve VZT 

strojovn�. Je také umožn�no p�irozené v�trání okny v každém pat�e objektu. Projekt 

soustavy VZT �eší samostatná technická dokumentace. 

Vytáp�ní objektu zajišt�no plynovými kotli 4x55 kW v samostatné koteln�. Plynem bude 

vytáp�na komer�ní �ást, restaurace i bytová �ást. Po pr�chodu vým�níkovou stanicí bude 

doh�íván vzduch ve VZT v�tvi, zajišt�n i oh�ev TV v další samostatné v�tvi, a zajišt�no 

teplovodní vytáp�ní komer�ní a bytové �ásti. Celkem budou realizovány 3 topné okruhy 

systému. 

V 1. PP se nachází samostatná místnost pro uložení kontejner� na komunální odpad a 

jeho t�íd�ní. Komunální odpad bude pravideln� vyvážen smluvní spole�ností m�sta Brna. 

Zásobování objektu vodou je zajišt�no vodovodní p�ípojkou a její odvod splaškovou 

kanalizací kanaliza�ní p�ípojkou, je v samostatné p�íloze projektové dokumentace. 

Objekt v pr�b�hu výstavby nebude mít žádný negativní dopad na okolí, krom zvýšeného 

hluku a prašnosti, která bude minimalizována ú�innými opat�eními �ešené v samostatné 

kapitole této diplomové práce. 

Stavba v dob� užívání nebude mít žádný negativní vliv na okolí v podob� vibrací, hluku 

a prašnosti. 

B.2.11 Ochrana p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Na základ� pr�zkumu na stanovení radonového indexu spole�ností Radon v.o.s. a m��ení 

radonové aktivity byl stanoven radonový index jako nízký, s objemovou aktivitou radonu 

v p�dním vzduchu Ca < 30 kBq*m-3.  

Z provedeného radonového pr�zkumu vyplývá, že nejsou t�eba žádná speciální opat�ení 

na objektu ke snížení radonového rizika. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

U tohoto typu objektu nehrozí bludné proudy, nikde v objektu nebude použit 

stejnosm�rný proud a nem�že dojít k elektrolýze a rozrušování kovových �ástí objektu. 
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c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Novostavba objektu nebude vystavena žádné technické seizmicit� v provozu samotného 

objektu, ani z blízkého okolí. 

d) ochrana p�ed hlukem 

K ochran� p�ed b�žným hlukem z provozu na pozemní komunikaci na ulici Hlinky 

posta�í hodnoty vážené vzduchové nepr�zvu�nosti Rw´ využitých materiál� na stavbu, 

obvodového plášt� v�etn� oken. Mezibytové zdivo je realizováno z tvarovek Porotherm 

typu AKU, k minimalizaci kro�ejového hluku ze schodiš	 je schodišt� opat�eno dopl
ky 

Halfen HTF a HTT. 

e) protipovod�ová opat�ení 

Stavba se nenachází v povod
ové oblasti a nejsou pot�eba žádná speciální opat�ení. 

�  
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) p�ipojovací rozm�ry 

Kanaliza�ní p�ípojky 11,5 m a 11,5 m. 

Kanalizace je vyprojektována jako jednotná. Kanalizace bude zachytávat vodu ze 

zpevn�ných ploch, teras a ploché st�echy. Proti zahlcení ve�ejné sít� kanalizace, bude 

objektová kanalizace vybavena reten�ní nádrží. Potrubí KGEM (PVC) pr�m�ru DN 200, 

bude napojeno do stávající kanaliza�ní ve�ejné sít� DN 600. 

Vodovodní p�ípojka 6,8 m 

PE 100 SDR 11, DN 63 x 10,5 mm – materiál ležatého potrubí. 

Plynovodní p�ípojka 15,1 m 

Materiál plynovodní p�ípojky je z HDPE 100 SDR 11, DN 32 STL. 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

Objekt se nachází v t�sné blízkosti obousm�rné komunikace na ulici Hlinky, kde je 

maximální povolená rychlost omezena na 50 km/hod. Jižn� od objektu cca 200 m se 

nachází významný uzel m�stské hromadné dopravy Mendlovo nám�stí. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

P�ipojení na stávající dopravní infrastrukturu prob�hne nájezdem do garáží p�es rampu 

do 1.PP v podob� zpevn�ných ploch viz. situace stavby. Nájezd ústí na ulici Hlinky. 

c) doprava v klidu 

Parkování dopravy v klidu je umožn�no parkovišt�m umíst�ným v 1.PP o celkové 

kapacit� 35 vozidel, p�i�emž podélné parkování vozidel je umožn�no i p�ed objektem po 

úprav� záboru ZS do p�vodního stavu. Parkovací stání o rozm�rech 2,4*5,5 m pro 6 

vozidel. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

Nejbližší cyklistická stezka je podél �eky Svratky vedoucí od Olympia Brno k Brn�nské 

p�ehrad�. Cyklostezka je od objektu vzdálena 500 m. Na ulici Hlinky je vyhrazený jízdní 

pruh pro cyklisty. Dostupnost p�ších k objektu je možná po chodníku, který 

bezprost�edn� p�iléhá k objektu. 

�  
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B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. Svah je porostlý 

náletovými d�evinami, n�které budou odstran�ny p�ed zapo�etím výstavby. 

Ve svahu budou probíhat po dokon�ení hlavního stavebního objektu rozsáhlé sadové 

úpravy pro vytvo�ení zahrad. Nejsou vyžadovány žádná biotechnická opat�ení. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prost�edí, jak p�i realizaci stavby tak 

p�i jejím užívání. P�i realizaci stavby budou provedena taková opat�ení, aby nedošlo 

k úniku nebezpe�ných provozních kapalin stroj�. Nakládání s odpady bude probíhat dle 

vyhlášky �. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu odpad�, a zákona �. 185/2001 Sb., zákon 

o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu 

Objekt nebude mít negativní dopad na p�írodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v n�kterém z území evropsky významných lokalit Natura 2000, a 

nebude mít na tato území žádný vliv. 

d) návrh na zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš
ovacího �ízení nebo stanovisko EIA 

Stavba polyfunk�ního domu nebude podléhat posuzovacímu procesu dle EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis� 

Ochranná pásma budou nov� okolo realizovaných inženýrských sítí dle �SN 73 6005 

Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. Ochranná pásma jsou stanoveny od 

vodovodu do DN 500 1,5 m, kanalizace do DN 500 1,5 m, NTL plynovodu 1,0 m, 

elektrického kabelu do 110 kV 1,0 m. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je zajišt�na d�sledným plánováním projektové dokumentace, 

zvolenou technologií výroby a konstruk�ním uspo�ádáním objektu. Objekt spl
uje 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe�nost, ochranu zdraví osob 

a zví�at, zdravých životních podmínek a životního prost�edí, ochranu proti hluku, 

bezpe�nost p�i užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu. Pozemek stavebníka je 

oplocen za zahradní strany Žlutého kopce. Objekt samotný neplní žádnou funkci týkající 

se ochrany obyvatelstva v �eské republice. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Pot�eba rozhodujících médií a hmot bude záviset na organizaci výstavby, druhu 

provád�ných prací a jejich intenzit� v závislosti na po�así. Plochy za�ízení staveništ� se 

budou s postupem výstavby �áste�n� m�nit. P�evážn� budou na pozemku stavebníka, 

bude také proveden zábor chodníku a �ásti p�ilehlé dopravní komunikace na ulici Hlinky. 

Tento zábor po skon�ení výstavby bude uveden do p�vodního stavu.  

Pro pot�eby ZS budou rozhodující zdroje, jako je voda, elekt�ina a kanalizace zajišt�ny 

z p�ípojek vedoucích k objektu, blíže popsáno v technické zpráv� za�ízení staveništ� a 

výkresech za�ízení staveništ�. Jako skládek na uložení materiál� bude možno v ur�ité fázi 

výstavby využít tém�� celou plochu 1.PP. 

b) odvodn�ní staveništ� 

V pr�b�hu výkopových prací bude vybudován drenážní systém, a ležaté potrubí jednotné 

kanalizace. Deš	ová kanalizace bude zachytávat vodu ze zpevn�ných ploch. Proti 

zahlcení ve�ejné sít� kanalizace, bude objektová kanalizace vybavena reten�ní nádrží 

zbudovanou v pr�b�hu výkopových prací. Potrubí KGEM (PVC) pr�m�ru DN 200, bude 

napojeno do stávající kanaliza�ní ve�ejné sít� DN 600. Blíže popsáno v technické zpráv� 

za�ízení staveništ� a výkresech za�ízení staveništ�. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P�ipojení na stávající dopravní infrastrukturu prob�hne nájezdem do garáží p�es rampu 

do 1.PP v podob� zpevn�ných ploch viz. situace stavby. Nájezd ústí na ulici Hlinky. 

Nájezd do 1. PP se v pr�b�hu výstavby bude m�nit, od hutn�ného násypu rampy po 

zpevn�nou betonovou plochu.  

Vjezd na staveništ� bude umožn�n dvouk�ídlovou bránou ší�e 4 m z ulice Hlinky. 

Staveništní komunikace je také ší�e 4 m. Jedná se o komunikaci, kde je plánován 

jednosm�rný provoz, protože velikost staveništ� obousm�rný neumož
uje. Povrch 

komunikace asfaltový stávající, obdobný jako komunikace na Hlinkách, jedná se o zábor 

komunikace. Výjezd ze staveništ� je druhou branou ší�e 6,17 m op�t na ulici hlinky, viz. 

výkresy ZS.  

Napojení ZS na technickou infrastrukturu bude provedeno z p�ípojek IS k hlavnímu 

stavebnímu objektu. P�ipojení elekt�iny pro pot�eby ZS bude p�es staveništní rozvad��, 

p�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem KGEM 
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(PVC) pr�m�ru DN 100, a p�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 

SDR 11, DN 32 STL. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní dopad na okolní pozemky, bude pouze zvýšená hladina 

hluku a prašnost, kterým bude uniku do okolního prost�edí zabrán�no ú�innými 

opat�eními. P�ípadné nebezpe�í únik� nap�íklad provozních kapalin, zne�ist�ní 

komunikací atd. 

S odpady vniklými p�i výstavb� bude nakládáno v souladu s vyhláškou �. 93/2016 Sb., 

vyhláška o Katalogu odpad�, a zákonem �. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o zm�n� 

n�kterých dalších zákon�. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související sanace, demolice a kácení 

d�evin 

Budou provedeny demolice stávajících torz sklep�. Dále po dokon�ení výstavby hlavního 

stavebního objektu bude provedeno rozebrání stávajícího starého chodníku, vým�na a 

hutn�ní podkladu a zhotovení nového chodníku, a vyfrézování obrusné vrstvy stávající 

komunikace a její nahrazení. 

Okolí staveništ� je chrán�no mobilním panelovým plotem s trapézovou výplní výšky 2 m 

se dv�ma bránami ší�ky 4 m a 6,17 m, sloupky plotu uloženy v betonových patkách. 

Výška plotu však minimáln� 1,8 m. 

Pozemek je porostlý náletovými d�evinami, n�které budou odstran�ny p�ed zapo�etím 

výstavby. 

f) maximální zábory pro staveništ� do�asné/trvalé 

Bude se jednat pouze o do�asné zábory pro hlavní staveništ� na chodníku a silnici p�ed 

hlavním stavebním objektem na ulici Hlinky viz výkresy ZS, p.�. 762 dle katastru 

nemovitostí. Dále budou pot�eba 4 menší zábory liniového staveništ� p�i budování 

inženýrských sítí. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky �. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu 

odpad�, a zákona �. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�. 
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Tabulka 1.1 Zp�sob nakládání s odpady a jejich druh [1] 

�íslo odpadu 

Nebezpe�ný(N)/ostatní(O) 

Katalogový název Likvidace 

odpadu 

16 01 17 (O) Železné kovy 13 

16 06 (N) Baterie a akumulátory 9,13 

17 01 (O) Beton, cihly, tašky a keramika 1,13 

17 02 01 (O) D�evo 10,13 

17 02 02 (O) Sklo 1,13 

17 02 03 (O) Plasty 1,13 

17 03 02 (O) Asfaltové sm�si 1,13 

17 04 05 (O) Železo a ocel 1,13 

17 06 04 (O) Izola�ní materiály 1,10,13,15 

20 01 01 (O) Papír a lepenka 13 

20 03 (O) Ostatní komunální odpady 1,9,10,13 

08 01 11 (N) Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpoušt�dla nebo jiné 

nebezpe�né látky 

9,14 

08 01 20 (O) Jiné vodné suspenze obsahující barvy 

nebo laky neuvedené pod �íslem 08 01 19 

9,14 

12 01 13 (O) Odpady ze sva�ování 13 

15 01 01 (O) Papírové a lepenkové obaly 13 

15 01 02 (O) Plastové obaly 13 

15 01 03 (O) D�ev�né obaly 10,13 

15 01 06 (O) Sm�sné obaly 13 

15 01 10 (N) Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 

látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 

9,13 

16 01 07 (N) Olejové filtry 9 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Kubatury veškerých zemních prací jsou sou�ástí položkového rozpo�tu ve výkazu vým�r. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

P�i realizaci stavby budou provedena taková opat�ení, aby nedošlo k úniku nebezpe�ných 

provozních kapalin, zne�išt�ní komunikací atd. 
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j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora BOZP 

Podmínky pro zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi jsou 

dány dle Zákona �. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2, a dle Zákona �. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1 

písm. a) bude ustanoven koordinátor BOZP. Na staveništi budou vykonávány práce a 

�innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

které jsou ustanoveny provád�cím právním p�edpisem. Na základ� NV �. 591/2006 Sb. 

p�íloha � 5 musí pro vyšet�ovanou stavbu být zpracován plán BOZP, nebo	 p�i její 

realizaci budou realizovány tyto rizikové práce: 

- Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvoln�né zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m 

- Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� 

kovových, betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb 

Plán BOZP bude samostatnou kapitolou této diplomové práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Stavební �inností nebudou dot�eny žádné jiné stavby, krom 2 sousedních objekt�, kde 

nebude omezena jejich p�ípadná bezbariérovost. Bezbariérové užívání samotného objektu 

bude možné až po kompletní realizaci. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

P�i záboru staveništ� bude omezena doprava v jednom silni�ním pruhu na ulici Hlinky. 

Vše p�edem projednáno s policií �R, a navrhnuto do�asné svislé dopravní zna�ení. 

P�i provád�ní oplocení staveništ�, do�asného záboru a p�i p�ípadných zásazích do 

stávající komunikace u chodníku p�ed staveništ�m budou umíst�ny tyto zna�ky: 

- 50 m p�ed úpravou zna�ka IP 16 – zúžená komunikace 

- 30 m p�ed úpravou zna�ka „Pozor“ s dodatkovou tabulkou „Výjezd vozidel ze 

stavby“ 

- 20 m p�ed staveništ�m zna�ka „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Krom� 

vozidel stavby“ 

- 20 m za staveništ�m bude umíst�na zna�ka „Konec všech omezení“ 

U 4 m široké staveništní brány bude zna�ka omezující rychlost v prostoru staveništ� na 5 

km/h. 

U výjezdu ze staveništ� bude umíst�na zna�ka “St�j, dej p�ednost v jízd�“. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Stavba nebude provád�na za jejího provozu, protože se jedná o novostavbu. P�ípadná 

opat�ení nap�. proti mrazu budou popsána v jednotlivých technologických p�edpisech. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Termíny dle HMG: 

 

1.2 Seznam tabulek 

Tabulka 1.1 Zp�sob nakládání s odpady a jejich druh [1] 

�

1.3 Zdroje 

[1] Vyhláška �. 93/2016 Sb. Zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-93 

�  
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2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY S POSOUZENÍM 

KRITICKÝCH ÚSEK� DOPRAVNÍCH TRAS 

HLAVNÍCH HMOT 
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2.1 Místo staveništ� 

�ešený pozemek je dle územního plánu veden jako stavební, nachází se v zastav�né �ásti 

m�sta Brna. Investi�ní zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Plánované 

využití pozemk� je zastav�ná plocha a nádvo�í a sadové úpravy v zahradách. Parcela se 

nachází v proluce mezi dv�ma stávajícími bytovými domy o 4 nadzemních podlažích. 

Pozemek je z jižní strany ohrani�en uli�ní �arou ulice Hlinky, a ze severní strany svahem. 

Za severní hranicí pozemku se nachází zahrádká�ská kolonie. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. 

Dot�ené parcely dle katastru nemovitostí: 

758   - hlavní stavební objekt 

759/1,4,5 - nádvo�í a zpevn�né plochy 

690/1,2,3,5 - sadové úpravy 

761  - chodník 

762  - zábor komunikace 

688/1,2 - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

698  - sousední parcela 

691  - sousední parcela 

750  - sousední parcela 

755  - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

756/1,2 - sousední parcela (zastav�ná plocha a nádvo�í) 

 

Obrázek 2.1 Umíst�ní stavby [2] 
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Obrázek 2.2 Parcela stavebníka a dot�ené parcely [3] 

 

2.2 Trasa dopravy betonu pro monolitické konstrukce 

Veškerý materiál pro betonáž monolitických konstrukcí bude pocházet z betonárny 

Stappa mix spol. s.r.o., která se nachází na adrese Heršpická 11, Brno. Betonárna je od 

stavby vzdálená 3,0 km, a doba jízdy ke stavb� je 5 minut. 

 

Obrázek 2.3 Trasa dopravy betonu [2] 
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Kritická místa na této trase budou prov��ena, zda umož
ují dopravu betonu navrženým 

autodomícháva�em. 

 

2.3 Posouzení kritických míst trasy �erstvého betonu 

�

Obrázek 2.4 Kritická místa 1-2 [2] 

Posuzované místo 1 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 20,1 m, 

vyhovuje. 

Posuzované místo 2 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 29,5 m. 

vyhovuje. 

 

Obrázek 2.5 Kritické místo 3 [2] 
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Posuzované místo 3 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 21,4 m, 

vyhovuje. 

 

Obrázek 2.4 Kritická místa 4 -6 [2] 

 

Posuzované místo 4 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 19,2 m, 

vyhovuje. 

Posuzované místo 5 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 25,4 m, 

vyhovuje. 

Posuzované místo 6 – sm�rový oblouk na pozemní komunikaci o polom�ru 20,2 m, 

vyhovuje. 

Minimální polom�r otá�ení navrženého typu autodomícháva�e je 18,0 m. Veškeré 

sm�rové oblouky na jeho trase spl
ují požadavek na jeho minimální polom�r, a bude 

umožn�na bezproblémová doprava materiálu na staveništ�. 

 

2.4 Trasa pro zdící materiály 

Materiál pro zd�ní bude dodáván z prodejny stavebnin DEK Brno, na ulici Pražákova. 

Prodejna stavebnin je od staveništ� vzdálena 4,1 km, doba jízdy 7 minut. Trasa je tém�� 

totožná jako trasa �erstvého betonu bez kritických míst navíc oproti trase výše uvedené. 

Stavebniny DEK a betonárna Stappa mix jsou od sebe vzdáleny vzdušnou �arou 858 m. 

�  
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2.5 Seznam obrázk� 

Obrázek 2.1 Umíst�ní stavby [2] 

Obrázek 2.2 Parcela stavebníka a dot�ené parcely [3] 

Obrázek 2.3 Trasa dopravy betonu [2] 

Obrázek 2.4 Kritická místa 1-2 [2] 

Obrázek 2.5 Kritické místo 3 [2] 

Obrázek 2.4 Kritická místa 4-6 [2] 

 

�

2.6 Zdroje 

[2] Obrázek. In: Mapy.cz [online]. [cit. 2018-01-01]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.4500010&y=49.1666980&z=11 

 

[3] Obrázek. In: Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné 

z: 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D

2BCEB5&MarQParam0=610089&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushk

a 
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3 �ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY 
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�asový a finan�ní plán stavby je sou�ástí této diplomové práce jako jedna z p�íloh. Je 

vytvo�en na základ� propo�tu dle THU a je zpracován programem BUILDpowerS. 

 

 

 

 

�

� �
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4 STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

STAVEBNÍHO OBJEKTU 
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4.1 Základní informace o stavb� 

Název stavby:   Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

Místo stavby:   Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno – m�sto 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

    Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

    P.�. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

P�edm�t dokumentace: Stavebn� technologický projekt 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Odpov�dný zástupce:  Karel Popelka 

Firma:    H&H development s.r.o. 

I�:    15835698 

DI�:    295–15835698 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

Údaje o projektantovi 

Firma:    H&H projekt s.r.o 

I�:    15835699 

DI�:    295–15835699 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

Jméno:    Bc. Št�pán Hrade�ný 

Sídlo:    Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

 

4.2 Základní kapacity stavby 

P�edpokládá se: 

Celková plocha parcel 6650 m2 

Zastav�ná plocha  1025 m2 

Z toho nádvo�í  206 m2 

Plocha zahrad   5625 m2 

Obestav�ný prostor  16984 m3 
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Procento zastav�nosti  15,4 % 

 

4.3 Zemní práce 

4.3.1 Postup na zemních pracích 

Zemním pracím na hlavním stavebním objektu bude p�edcházet kácení náletových d�evin 

na pozemcích stavebníka, a demolice starých torz sklep�. Pr�b�h zemních prací zajistí 

bezproblémové zhotovení základových konstrukcí, kterými budou pilotové st�ny vetnuté 

do nosného podloží, a piloty. Déle p�ed zapo�etím zemních prací bude p�ekontrolováno 

vytý�ení inženýrských sítí, oplocení ZS a ostatní provozní objekty ZS které se v dané fázi 

výstavby na staveništi nacházejí. 

V místech hlavního stavebního objektu a nádvo�í se provede skrývka ornice ve svahu do 

hloubky 0,3 m o celkové kubatu�e cca 315 m3. Sejmutá ornice bude uložena na pozemcích 

stavebníka na mezideponii, a bude využita p�i sadových úpravách zahrad p�i kone�né fázi 

výstavby a zatravn�na. 

Po sejmutí ornice bude využita navržená pilotovací souprava k zahájení prací na 

zhotovení pažení budoucí stavební jámy pilotovými st�nami. Zemina stavební jámy m�že 

být odt�žena na úrove
 plánovaného dna na relativní výškovou kótu -3,550 m, až po 

zhotovení zemních kotev za úhel vnit�ního t�ení zeminy s p�evázkami v hlav� pilot na 

severní pilotové st�n�, která bude stabilizovat mírný svah nad objektem. Zemní práce 

budou provád�t stroje navržené ve strojní sestav�, která je sou�ástí této diplomové práce. 

Zemina vyt�žená ze stavební jámy se bude z velké �ásti odvážet na deponii, a �ást na 

stavb� z�stane pro zp�tné zásypy. 

V pr�b�hu výkopových prací bude vybudován drenážní systém, a ležaté potrubí jednotné 

kanalizace. Kanalizace bude zachytávat vodu ze zpevn�ných ploch. Proti zahlcení ve�ejné 

sít� kanalizace, bude objektová kanalizace vybavena reten�ní nádrží zbudovanou 

v pr�b�hu výkopových prací. 

 

4.3.2 Kubatury zeminy 

Sejmutí ornice   315,952 m3 

Výkop jámy hor. 1 – 4 4092,423 m3 

 

4.3.3 Stroje 

Rýpadlo – naklada� Caterpillar 434F2 
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Hydraulické minirýpadlo Caterpillar 302.7D CR 

Hydraulická pilotovací souprava Soilmec SR – 45 

Mikropilotážní souprava Jano HSV 3xx 

Vibra�ní deska Wacker Neuson BPU 5 545A 

T�ístranný skláp�� Tatra Phoenix 6x6 

 

4.3.4 Po�et pracovník� 

Vedoucí pracovní �ety 1x 

D�lník    2x 

Pomocný d�lník  4x 

Geodet – vytý�ení  2x 

Obsluha stroj�   5x 

 

4.3.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

Jakost a kontrola budou podrobn� popsány KZP v jiné kapitole této diplomové práce, to 

samé platí i pro podrobný popis BOZP, bude vyhotoven plán BOZP. 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

4.4 Základové konstrukce 

4.4.1 Postup zakládání 

Hlavní stavební objekt bude založen na železobetonových pilotových st�nách vetknutých 

pro obvodové zdi na J, V a Z stran� objektu, a pilotách, ŽB C 30/37-XC4 do hloubky 4 

m pod dno stavební jámy, tj. -7,550 m relativní výšková kóta, pr�m�ru 0,8 m. Zatížení od 
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stavby p�enášeno základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m v hlavách pilot. V 1.PP ŽB deska 

300 mm C 30/37. 

Pilotové st�ny i piloty budou provád�ny navrženou pilotovací soupravou a �erpadlem na 

beton. 

Vrty pilot se budou provád�t s ocelovou výpažnicí daného pr�m�ru, následn� se vloží 

armokoš, a pilota se vybetonuje. V hlav� piloty se ponechají volné pruty výztuže o 

kotevní délce navržené statikem. 

 

Obecný postup pro provedení pilot: 

- Vytý�ení os budoucích pilot, jejich poloha 

- P�íjezd vrtné soupravy na místo vrtu s výpažnicí, samotné provedení vrtu 

- Postup a pr�b�h vrtání je naprogramován v systému pilotovací soupravy, která si 

sama hlídá, zda vrtá v ose budoucí piloty, vrtání sama ukon�í v požadované 

naprogramované hloubce 

- V pr�b�hu provád�ní vrtu vrtací nástroj pravideln� vytahovat a �istit rychlým 

pooto�ením vrtné hlavy 

- Odvoz vyt�žené zeminy na deponii 

- Po dosažení požadované hloubky vrtu následuje vložení armokoše s distan�ními 

prvky, vylití piloty betonem požadované t�ídy a konzistence 

- Vytažení jednotlivých díl� ocelové výpažnice 

- Kontrola polohy výztuže 
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Obrázek 4.1 Pilotovací souprava 

 

Obecný postup provedení základových prah� a desky 1.PP: 

- Kontrola kotevních délek výztuže v hlavách pilot, její p�ípadné o�išt�ní 

- Hutn�ní a srovnání podkladních vrstev 

- Provedení podkladního betonu  

- Armování jednotlivých prah� 

- Provedení bedn�ní 

- Betonáž �erstvým betonem požadované t�ídy a konzistence 

- Hutn�ní pomocí vibrátor� 

- Ošet�ování tuhnoucího a tvrdnoucího betonu 

- Odbedn�ní 

 

4.4.2 Materiál 

Viz. podrobný technologický p�edpis a výkaz vým�r v položkovém rozpo�tu, který je 

sou�ástí této diplomové práce. 

 

4.4.3 Stroje 

Hydraulická pilotovací souprava Soilmec SR – 45 
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Vibra�ní deska Wacker Neuson BPU 5 545A 

Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na podvozku Tatra Phoenix 

6x6 

Auto�erpadlo Schwing Stetter S 38 SX Reptor 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Hladi�ka betonu Barikell C4-60 

Vibra�ní la	 PSK-00076 Barikell typ 4481 

Úhlová bruska Narex EBU 125-12 C 

Vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine 

 

4.4.4 Pracovníci 

Vedoucí �ety   1x 

D�lník – piloty  1x 

Pomocný d�lník-piloty 1x 

Geodet    1x 

D�lník deska-vaza�  8x 

Pomocný d�lník – deska  8x 

Tesa�     4x 

Izolatér    2x 

Obsluha stroj�    6x 

 

4.4.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 



���

�

4.5 Svislé nosné konstrukce 

4.5.1 Postup prací 

Vnit�ní nosné i obvodové zdivo je z ŽB, z betonu C 30/37-XC1 a betoná�ské oceli B500, 

krycí vrstva výztuže 30 mm. 

 

Obecný postup pro provedení monolitických st�n: 

- Kontrola kotevní délky výztuže z p�edchozích proces� 

- Kontrolní m��ení polohy zdiva dle PD 

- Vyvázání hlavní výztuže s t�mínky 

- Osazení distan�ních prvk� 

- Nat�ení plochy bedn�ní, která bude v kontaktu s betonem, separa�ním 

prost�edkem 

- Zhotovení bedn�ní na míst� budoucího zdiva 

- Betonáž konstrukcí s hutn�ním vibrátory 

- TP  

- Odbed
ování 

- Ošet�ování 

 

4.5.2 Materiál 

Viz. podrobný technologický p�edpis a výkaz vým�r v položkovém rozpo�tu, který je 

sou�ástí této diplomové práce. 

 

4.5.3 Stroje 

Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na podvozku Tatra Phoenix 

6x6 

Auto�erpadlo Schwing Stetter S 38 SX Reptor 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine 

Samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 K. 

Bádie s plošinou CT – P 

 

4.5.4 Pracovníci 

Vedoucí �ety   1x 
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D�lník – vaza�  6x 

Pomocný d�lník  5x 

Tesa�    4x 

Betoná�   2x 

Svá�e�    1x 

Obsluha stroj�   5x 

 

4.5.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

4.6 Vodorovné konstrukce 

4.6.1 Postup prací 

Stropní konstrukci tvo�í ŽB monolitická deska tlouš	ky 270 a 300 mm z betonu t�ídy C 

30/37-XC1, vyztužená betoná�skou ocelí B500. 

- Zhotovení stojek s primárními a sekundárními plnost�nnými nosníky jako 

podpora pro plošné prvky bedn�ní 

- Výšková kontrola podp�rné konstrukce bedn�ní 

- Osazení bednících panel� systémového bedn�ní se separa�ním nát�rem 

- Osazení distan�ních prvk� do bedn�ní v p�edepsané rozte�i 

- Ukládání hlavních prut� spodní výztuže v obou sm�rech 

- Osazení distan�ních UHT prvk� mezi spodní a horní výztuž 

- Uložení horní výztuže 

- Kontrola a následná betonáž stropní konstrukce 
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-  TP 

- Odbed
ování konstrukce 

 

4.6.2 Materiál 

Viz. podrobný technologický p�edpis a výkaz vým�r v položkovém rozpo�tu, který je 

sou�ástí této diplomové práce. 

 

4.6.3 Stroje 

Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na podvozku Tatra Phoenix 

6x6 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Vibra�ní la	 PSK-00076 Barikell typ 4481 

Svá�ecí invertor poloautomat KITin 2080 MIG EURO 

Vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine 

Samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 K.1 

Bádie s plošinou CT – P 

Okružní pila Dewalt 55 mm 

 

 

4.6.4 Pracovníci 

Vedoucí �ety   1x 

Tesa�    4x 

D�lník – vaza�  6x 

Pomocný d�lník  4x 

Betoná�   2x 

Svá�e�    1x 

Obsluha stroj�   2x 

 

4.6.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
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�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

�

4.7 Zast�ešení objektu 

4.7.1 Popis a postup prací 

Nosnou konstrukci pro zast�ešení tvo�í zastropení nižších podlaží, tj. ŽB monolitická 

deska tlouš	ky 300 mm z betonu t�ídy C 30/37-XC1, vyztužená betoná�skou ocelí B500. 

Skladba st�ešního plášt� je klasická skladba, standardní se všemi vrstvami, jako je vrstva 

nosná, parot�sná vrstva z bitumenových samolepících pás�, tepeln� izola�ní vrstva EPS 

minimální tlouš	ky 200 mm, spádová vrstva tvo�ená spádovými klíny EPS minimáln� 

3%, a HI vrstva PVC tl.1,5 mm mechanicky kotvená.  

Parot�sná zábrana ve skladb� st�echy je tvo�ena samolepícím asfaltovým pásem, který je 

nalepen na nosnou konstrukci st�echy. Následuje tepeln� izola�ní vrstva z EPS, kde 

spádovou vrstvu tvo�í EPS spádové klíny o sklonu 3%. Hydroizola�ní vrstvu tvo�í PVC 

folie tlouš	ky 1,5 mm, mechanicky kotvená v p�esazích do nosné konstrukce stropní 

desky. Srážková voda je odvád�na podokapními žlaby a svodným potrubím p�es 

poplastovanou okapnici na okraji st�echy.  

 

4.7.2 Materiál 

Viz. podrobný technologický p�edpis, který je sou�ástí této diplomové práce. 

 

4.7.3 Stroje 

HERZ horkovzdušný sva�ovací automat RoofOn RAND 230V/3,5kW 

LEISTER TRIAC ST horkovzdušný fén 

Samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 K. 
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4.7.4 Pracovníci 

Vedoucí �ety   1x 

Izolatér   3x 

Pomocný d�lník  3x 

Obsluha stroj�   1x 

 

4.7.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

Jakost a kontrola budou podrobn� popsány KZP v jiné kapitole této diplomové práce, to 

samé platí i pro podrobný popis BOZP, bude vyhotoven plán BOZP. 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

4.8 Provedení oplášt�ní objektu 

4.8.1 Popis a postup prací 

Obvodový pláš	 je tvo�en kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tlouš	ka zateplení 

je 160 mm. 

Budou použity 2 druhy tepeln� izola�ních materiál�. Pod úrovní terénu až po výškovou 

úrove
 ochozu v 1. NP bude použit EPS sokl s vaflovou strukturou, dále budou použit 

materiál EPS 70 F, oba tlouš	ky 160 mm.  

Tepeln� izola�ní desky budou na konstrukce lepeny zp�sobem p�edepsaným výrobcem. 

Po technologické pauze bude provedeno kotvení zateplovacího systému talí�ovými 

hmoždinkami do vyvrtaných otvor�, v po�tu dle výsledk� výtažných zkoušek podkladu, 

které zhodnotí a navrhne odborná firma. Talí�e hmoždinek jsou zapušteny do TI pro 

eliminaci systémových tepelných most�. 
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Následn� bude zhotovena základní vrstva tepeln� izola�ního systému ze st�rkovacího 

tmelu a výztužné vrstvy. Po TP a následném napenetrování bude nanesena finální 

probarvená omítka v odstínu RAL dle PD. P�ed nanesením finální probarvené omítky 

budou zhotoveny veškeré klempí�ské prvky. 

 

4.8.2 Materiál 

Viz. podrobný výkaz vým�r ve stavebn� technické PD, který není sou�ástí této diplomové 

práce.  

 

4.8.3 Stroje 

Kombinované kladivo Dewalt D25052K 

 

4.8.4 Pracovníci 

Vedoucí �ety   1x 

D�lník – omítká�  4x 

Pomocný d�lník   4x 

 

4.8.5 Jakost a BOZP p�edb�žn� 

P�edb�žn� se BOZP �ídí t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

4.9 Seznam obrázk� 

Obrázek 4.1 Pilotovací souprava 

� �
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA	ÍZENÍ STAVENIŠT� 
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifika�ní údaje 

a) Název stavby: 

Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

b) Místo stavby: 

Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno-m�sto 

 Jihomoravský kraj, �eská republika 

 Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

 P.�. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

c)  P�edm�t dokumentace: 

Stavebn� technologický projekt 

 

5.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Odpov�dný zástupce: Karel Popelka 

Firma:   H&H development s.r.o. 

I�:   15835698 

DI�:   295-15835698 

Sídlo:   U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

5.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) H&H projekt s. r. o. 

 15835699 

295–15835699 

 U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

b) dtto bod a) 

c) Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

 Bc. Št�pán Hrade�ný, Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

 Jihomoravský kraj, �eská republika 

�

5.1.4 Obecné informace o stavb� 

Jedná se o novostavbu objektu s celkem 7 podlažími, jedním podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími v zastav�né �ásti m�sta Brna. 



���

�

Jde o polyfunk�ní objekt, v 1.PP je umíst�na halová garáž, vým�níková stanice, strojovna 

VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, místnost pro vodom�rnou soustavu, 

p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, obsahující schodišt� a výtah. V 1.NP 

jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod do restaurace a komer�ního prostoru. 

Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení. 

Úrove
 prvního nadzemního podlaží, tj. relativní výšková kóta 0,000 odpovídá absolutní 

výškové úrovni 212,520 m.n.m.B.p.v. 

Založení objektu je realizováno na hlubinných základech. Pažení stavební jámy je 

realizováno ŽB pilotovými st�nami. Na ŽB pilotách je aplikovaný st�íkaný torkretový 

beton se dv�ma vrstvami výztužných sítí jako primární ost�ní. Úrove
 prvního 

podzemního podlaží je v relativní výšce -3,100 m. 

 

5.1.5 Obecné informace o míst� ZS 

Za�ízení staveništ� je zpracováno pro technologickou etapu hrubé spodní stavby složené 

z pilotových st�n, hlubinných základ� s ŽB základovou deskou pod 1.PP, v�etn� zemních 

prací, a hrubé vrchní stavby, kde svislé nosné konstrukce tvo�í ŽB st�ny, sloupy a jádra. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo�eny ŽB stropními deskami Z C30/37. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. Svah je porostlý 

náletovými d�evinami, n�které budou odstran�ny p�ed zapo�etím výstavby. 

Plochy za�ízení staveništ� se budou s postupem výstavby �áste�n� m�nit. P�evážn� budou 

na pozemku stavebníka, bude také proveden zábor chodníku a �ásti p�ilehlé pozemní 

komunikace na ulici Hlinky. Tento zábor po skon�ení výstavby bude uveden do 

p�vodního stavu. 

Z výsledk� hydrogeologického pr�zkumu vyplývá, že HPV se nachází v hloubce 1,5 m 

pode dnem plánované stavební jámy v úrovni 1. PP. Nebude nutné �erpání této podzemní 

vody ze stavební jámy. 

Po zhotovení 1. PP a stropu nad 1. PP, bude možno tém�� celé toto patro využít jako 

plochy pro za�ízení staveništ� – d�vodem tohoto �ešení je, že zábor na ulici Hlinky je 

nedostate�n� velký ke skladování v�tších objem� materiálu. 

P�ed zapo�etím výstavby budou plochy za�ízení staveništ� oploceny plotem, který bude 

vyspecifikován níže, umíst�ní plotu bude specifikováno ve výkresech za�ízení staveništ�. 

V prostoru ZS budou umíst�ny také kancelá�ské, sociální a skladové kontejnery. 
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5.2 Provozní objekty pro za�ízení staveništ� – jejich popis 

5.2.1 Oplocení staveništ� 

Staveništ� je chrán�no mobilním panelovým plotem s trapézovou výplní výšky 2 m se 

dv�ma bránami ší�ky 4 m a 6,17 m, sloupky plotu uloženy v betonových patkách. 

Z d�vodu nestejné výšky n�kterých ploch v okolí staveništ� (p�echod silnice – obrubník 

chodníku) není zaru�ena stejná výška oplocení 2 m. Podmínka výšky plotu minimáln� 

1,8 m spln�na po celém obvod� ZS dle Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích. 

Toto oplocení bude umíst�no na jižní stran� staveništ�. 

Oplocení vybaveno proti p�eklopení v�trem a jiným fyzickým p�sobením zav�trováním 

a vzp�rami. V oplocení budou 2 dvouk�ídlové brány ší�e 4 m a 6,17m. 

 

Obrázek 5.1 Rozm�ry plotových díl� [4] 

 

Obrázek 5.2 Plotové díly [5] 
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Na plotu u vchod�, vjezd� a systematicky v pr�b�hu nep�erušeného plotu budou umíst�ny 

výstražné tabulky se zákazem vstupu na staveništ�. U vstupu bude dále oznámení o 

zahájení prací, situace ZS, a oznámení o stavebním zám�ru. 

 

Obrázek 5.3 Ilustra�ní výstražná tabulka [6] 

 

5.2.2 Mobilní protihlukové st�ny 

Tyto st�ny budou �ešit problém s hlukem od stavební �innosti, které jsou postaveny v��i 

okolním objekt�m. Tyto st�ny budou použity p�i provád�ní hlubinných základ�. 

 

Obrázek 5.4 Protihluková st�na mobilní [7] 
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5.2.3 Inženýrské sít� ZS 

Splašková kanalizace pro pot�eby ZS bude odvád�t splaškové vody ze sanitárního 

kontejneru. P�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem 

KGEM (PVC) pr�m�ru DN 100, na kanalizaci trvalou k budoucímu objektu.  Kanalizace 

vedena v nezámrzné hloubce pod starým chodníkem a komunikací – po skon�ení 

výstavby uvedeno do p�vodního stavu. 

 

Obrázek 5.5 Revizní šachta pro p�ipojení kanalizace ZS + OBJ [8] 

 

P�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 SDR 11, DN 32 STL. 

 

 

Obrázek 5.6 Vodom�rná šachta [9] 

 

P�ípojka a rozvody NN 

P�ipojení staveništních rozvod� NN je realizováno v elektrom�rném rozvad��i na jižní 

stran� hlavního stavebního objektu. U staveništního bu
kovišt� se nachází hlavní 
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staveništní rozvad�� s bezpe�nostním vypína�em, který v p�ípad� pot�eby dokáže 

odstavit celé ZS od elekt�iny z bezpe�nostních d�vod�. P�ed uvedení rozvad��e do 

provozu bude zrevidován revizním technikem, a revize zaznamenána do protokolu. 

Veškeré staveništní rozvody jsou realizovány v zemi v nezámrzné hloubce v chráni�ce. 

 

Obrázek 5.7 Staveništní rozvad�� [10] 

 

Na tento hlavní rozvad�� budou p�ipojeny sekundární rozvad��e nap�. k v�žovému 

je�ábu.  

 

5.2.4 Zpevn�né plochy ZS 

Hlavní zpevn�nou plochou pro ZS bude stávající chodník a �ást pozemní komunikace na 

ulici Hlinky, kde bude proveden zábor. Po dokon�ení 1. PP bude možno využít tém�� 

celou plochu tohoto podlaží.  

Na jižní stran� objektu se nachází meziskládka materiálu, který m�že být vyložen 

primárním dopravním prost�edkem na tuto plochu, v p�ípad� vytížení hlavního zvedacího 

mechanismu. Dále se na jižní stran� nachází plochy pro p�ípravu a vyvazování výztuže a 

zpevn�né komunikace pro p�ší. 

Na severní stran� objektu v nádvo�í, se nacházejí p�edmontážní/skladové plochy pro 

p�ípravu bedn�ní a skládky výztuže. 

Výše popsané platí pro realizaci hrubé vrchní stavby, p�i realizaci hrubé spodní stavby je 

uspo�ádání na jižní stran� objektu podobné. 
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5.2.5 Skládky materiálu 

Skladování stavebních materiál� je popsáno v jednotlivých technologických p�edpisech 

v dalších �ástech této diplomové práce. 

Pro skladování náchylných materiál� a ná�adí jsou na staveništi umíst�ny skladové 

kontejnery v jižní �ásti staveništ�. 

 

 

Obrázek 5.8 Skladový kontejner 20“ [11] 

 

Obrázek 5.9 Popis skladového kontejneru 20“ 10“ [11] 
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Obrázek 5.10 Skladový kontejner 10“ [11] 

 

Jako krytého skladu lze po dokon�ení stropu 1. PP a jeho odbedn�ní využít tém�� celou 

plochu tohoto podlaží. 

 

5.2.6 Kancelá�e 

Stavbyvedoucí bude mít duo kontejner AB-cont. Jedná se o klasický kancelá�ský 

kontejner s veškerými elektroinstalacemi. Vchod do kontejneru je jednok�ídlovými 

dve�mi. Kontejner má rozm�ry 2x2438 x 6058 mm. Tento duo kontejner bude uložen ve 

2. pat�e sestavy kontejner� p�ístupné venkovním schodišt�m s lávkou FeZn. 

 

 

Obrázek 5.11 Kancelá� stavbyvedoucího [12] 
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Dtto. kancelá� mistra, jedná se o osamocený kontejner rozm�r� 2438 x 6058 mm. 

 

Obrázek 5.12 Kancelá� mistra [11] 

 

 

Obrázek 5.13 Parametry kancelá�í [11] 

 

5.2.7 Schodišt� a lávka 

P�ístup do druhého patra této kontejnerové sestavy je umožn�n pomocí systémového 

ocelového schodišt� a modulové lávky s povrchovou úpravou FeZn. 

 



�
�

�

 

Obrázek 5.14 Ocelové schodišt� [12] 

 

 

Obrázek 5.15 Ocelová modulová lávka [12] 

 

5.2.8 Výrobní objekty ZS, jejich popis 

5.3 P�íprava výztuže, p�edmontážní plocha bedn�ní 

Na jižní stran� objektu se nachází plochy pro p�ípravu a vyvazování výztuže a zpevn�né 

komunikace pro p�ší. 

Na severní stran� objektu v nádvo�í, se nacházejí p�edmontážní/skladové plochy pro 

p�ípravu bedn�ní a skládky výztuže. 
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Výše popsané platí pro realizaci hrubé vrchní stavby, p�i realizaci hrubé spodní stavby je 

uspo�ádání na jižní stran� objektu podobné. 

 

5.4 Sociáln� hygienické objekty ZS, jejich popis 

5.4.1 Sanitární kontejner SB6 

 

Obrázek 5.16 Sanitární kontejner [11] 

 

 

Obrázek 5.17 Parametry sanitárního kontejneru [11] 
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5.4.2 Šatny 

 

Obrázek 5.18 Šatna [11] 

 

 

Obrázek 5.19 Parametry šaten [11] 

 

5.5 Odb�r elektrické energie 

Staveništ� je napojeno na elektrom�rný rozvad�� nízkého nap�tí 230/400 V, jehož vodi�e 

jsou vedeny v zemi v plastových chráni�kách. U kontejnerové sestavy bude umíst�n 

hlavní staveništní rozvad�� EST4, ze kterého budou napájeny veškeré elektrické p�ístroje 

v�etn� provozních objekt� za�ízení staveništ�. V pr�b�hu výstavby bude používán i 

mobilní rozvad�� p�edevším do nádvo�í objektu. 

 

Tabulka 5.1 Stanovení p�íkonu elektrické energie 

Stavební stroje Jmenovitý p�íkon [kW] 

Svá�e�ka PE potrubí Roweld P 110 0,75 kW 
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Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 kW 

Úhlová bruska Narex EBU 125-12 C 1,2 kW 

Svá�ecí invertor poloautomat KITin 2080 

MIG EURO 

22 kW 

samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 

K.1 

16 kW 

Mícha�ka BWA 200 l 1,5 kW 

Okružní pila Dewalt 55 mm 1,2 kW 

Kombinované kladivo Dewalt D25052K 0,65 kW 

HERZ horkovzdušný sva�ovací automat 3,5 kW 

LEISTER TRIAC ST horkovzdušný fén 1,6 kW 

P1 celkový p�íkon elektromotor� 50,4 kW 

Tabulka 5.2 Stanovení p�íkonu elektrické energie 

Vnit�ní osv�tlení a oh�ev vody Jmenovitý p�íkon [kW] 

Vnit�ní osv�tlení stavby 840 m2 6,7 kW 

Kancelá�ské kontejnery celkem 0,576 kW 

Oh�ev teplé vody 2,0 kW 

Vytáp�ní 4 kW 

P2 p�íkon 13,276 kW 

 

Tabulka 5.3 Stanovení p�íkonu elektrické energie 

Vn�jší osv�tlení Jmenovitý p�íkon [kW] 

4 LED 30 W 0,12 kW 

P3 p�íkon 0,12 Kw 

 

S = 1,1 � ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2) 

S maximální sou�asný zdánlivý p�íkon  (kVA) 

K koeficient ztrát nap�tí v síti   (1,1)  

 

S = 1,1 � ((0,5 50,4 + 0,8 13,276 + 0,12)2 + (0,7 50,4)2) 

S= 55,39 kVA – P�íkon elektrické energie stavby. 
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5.6 Spot�eba vody  

P�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 SDR 11, DN 32 STL. 

Tabulka 5.4 Stanovení spot�eby vody 

Sociáln� 

hygienické 

ú�ely 

MJ Množství 

MJ/den 

St�ední 

norma 

[l/MJ] 

Pot�ebné 

množství 

[l/den] 

Sprchy Pracovník Max 35 45 1575 

Pot�eba vody 

pro provozní 

ú�ely [A] 

MJ Množství MJ St�ední norma 

[l/MJ] 

Pot�ebné 

množství 

[l/den] 

Ošet�ování 

betonu stropu 

nadzemních 

podlaží [B] 

m3 70 100 7000 

 

Zd�ní [B] m3 40 250 10000 

 

Qn = (�Pn x kn) / (tx3600) = (A x 2,7 +B x 1,5)/(t x 3600) 

 

Qn spot�eba vody [l/s] 

Pn pot�eba vody [l/s] 

kn koeficient nerovnom�rnosti odb�ru pro danou spot�ebu 

t doba, po kterou bude voda odebírána [10] 

 

Qn = (1575 x 2,7 + 17000 x 1,5) / (10 x 3600) 

Qn = 0,82 l/s 

 

Spot�eba vody p�i realizaci horní hrubé stavby m�že dosahovat až 0,82 l/s, po�ítáno bez 

vody požární. 

Vypo�tenému pr�toku dosta�uje pr�m�r potrubí 32 mm, to je 1 a1/4 palce. 

 

5.7 Seznam tabulek 

Tabulka 5.1 Stanovení p�íkonu elektrické energie 

Tabulka 5.2 Stanovení p�íkonu elektrické energie 



���

�

Tabulka 5.3 Stanovení p�íkonu elektrické energie 

Tabulka 5.4 Stanovení spot�eby vody 

�
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6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
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6.1 Obecný popis 

Strojní sestava a mechanizace jsou uspo�ádány chronologicky tak, jak se p�edpokládá 

v pr�b�hu výstavby jejich aktivní nasazení. Tzn. že od prvního kopnutí do zem� v rámci 

zemních prací, p�es provedení základových konstrukcí a pažení stavební jámy, hrubou 

vrchní stavbu až po její zast�ešení. 

Strojní sestava uvádí d�ležité parametry jednotlivých stroj�, jako jsou nap�íklad jejich 

polom�ry otá�ení, únosnost, dosah apod.  

�

6.2 Návrh jednotlivých stroj� strojní sestavy 

6.2.1 Zemní práce – rýpadlo – naklada� Caterpillar 434F2 

Tento stroj bude provád�t skrývku ornice, odkop svahu a výkop hlavního objemu stavební 

jámy, výkop rýh. 

 

Obrázek 6.1 Caterpillar 434F2 [12] 

 

Technické parametry:  Hladina hlu�nosti  Vn� kabiny 100 dB(A) 

Kružnice zatá�ení  Vn�jší, p�ední kola 8,2  

       Vn�jší, nakládací lopata 11,0 m 

�
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Obrázek 6.2 Parametry Caterpillar 434F2 [12] 

 

 

Obrázek 6.3 Parametry Caterpillar 434F2 [12] 

 

6.2.2 Hydraulické minirýpadlo Caterpillar 302.7D CR 

Minirýpadlo bude provád�t p�esn�jší zemní práce oproti p�edešlému rýpadlo – naklada�i, 

jako jsou výkopy rýh, zp�tné zásypy zeminy, odebírání zeminy od pilotovací soupravy. 

 

Obrázek 6.4 Minirýpadlo Caterpillar 302.7D CR [12] 
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Obrázek 6.5 Parametry 302.7D CR [12] 

 

6.2.3 Hydraulická pilotovací souprava Soilmec SR – 45 

Tato pilotovací souprava bude realizovat pilotové st�ny 0,8 m k pažení stavební a 

založení obvodových st�n objektu, a piloty osam�lé, vetknuté, monolitické ŽB C 30/37 

do hloubky 4 m pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m. 

 

Obrázek 6.5 Soilmec SR – 45 

 

 

Obrázek 6.6 Technická data Soilmec SR – 45 [13] 

Hladina hlu�nosti: 112 dB 
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6.2.4 Mikropilotážní souprava Jano HSV 3xx 

Tato mikropilotážní souprava bude sloužit ke zhotovení kotevních vrt� v hlav� 

pilotových st�n a mezilehlých st�edových vrt�. 

 

Obrázek 6.7 Mikropilotážní souprava [14] 

 

Obrázek 6.8 Velikost soupravy [14] 

 

6.2.5 Vibra�ní deska Wacker Neuson BPU 5 545A 

Touto vibra�ní deskou se budou hutnit zp�tné násypy zeminy. 

 

Obrázek 6.9 Vibra�ní deska [15] 
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Obrázek 6.10 Technická data [15] 

 

6.2.6 T�ístranný skláp�� Tatra Phoenix 6x6 

Nákladní automobil s korbou, který bude sloužit k odvozu vyt�žené zeminy ze stavební 

jámy. 

 

Obrázek 6.11 Tatra Phoenix [16] 

 

Parametry: Systém úpravy výfukových plyn� SCR, EGR, DPF 

  P�evodovka    ZF 16S EcoSplit, manuální 

  Rozvor     3 440 + 1 774 mm 

  Max. tech. p�ípustná hmotnost 30 000 kg 

  Maximální zatížení náprav  9000 + 2 x 11 500 kg 

  Max. rychlost    85 km/hod (s omezova�em rychlosti) 

Nástavby T�ístrann� sklopná korba VS-mont, 

shydraulicky ovládanou bo�nicí, 

objem 12 m3 

  Polom�r otá�ení   18 m 
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6.2.7 Svá�e�ka PE potrubí Roweld P 110 

Tato svá�e�ka se bude využívat ve fázi zhotovování jednotlivých p�ípojek inženýrských 

sítí k objektu. Jednotlivé trubky se sva�ují srazem na tupo. 

 

Obrázek 6.12 Svá�e�ka PE trub [17] 

 

Parametry: Velikost profil� potrubí  20–110 mm 

  P�íkon     230 V / 115 V AC, 50/60 Hz, 750 W 

  Pr�m�r kotou�e (zrcátka)  150 mm 

  Stupe
 ochrany   I / IP 20 

  Hmotnost    2,5 kg 

  Rozm�r v boxu   540 x 345 x 355 mm 

 

6.2.8 Nákladní automobil Avia D120 Intia 134 kW pro kontejnerovou 

dopravu 

 

Obrázek 6.13 Nákladní automobil Avia [18] 
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Parametry: Rozvory Nápravy    1850 mm 

    Kol     3400 mm 

    P�esah za zadní nápravou 1415 mm 

    Celková délka vozidla 6040 mm 

    Výkon    134 kW 

    Hmotnost podvozku  11 990 kg 

    Hmotnost v�. nákladu  21 990 kg 

    Polom�r otá�ení   8,6 m 

     

6.2.9 Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na 

podvozku Tatra Phoenix 6x6 

Autodomícháva� bude sloužit pro primární dopravu �erstvého betonu z betonárny. 

 

Obrázek 6.14 Podvozek Tatra Phenix 6x6 ilustra�ní foto [19] 

 

Parametry:  Ší�ka vozidla   2 510 mm 

   Délka vozidla  9 400 mm 

   Polom�r otá�ení 18 000 mm 
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Obrázek 6.15 Autodomícháva� [20] 

 

Obrázek 6.15 Parametry autodomícháva�e [20] 

 

6.2.10  Auto�erpadlo Schwing Stetter S 38 SX Reptor 

Auto�erpadlo bude používáno v dob�, než bude na stavb� navržený samostavitelný je�áb 

Liebherr 42 K.1. Je�áb bude p�istaven až po dokonalé stabilizaci st�n budoucí stavební 

jámy pilotovými st�nami. 

S auto�erpadlem se budou provád�t konstrukce pilotových st�n, pilot a základové desky 

1. PP. 

 

Obrázek 6.16 �erpadlo na beton [21] 
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Parametry:  Vertikální dosah   37,3 m 

   Horizontální dosah   32,6 m 

   Skládání výložníku   R 

   Po�et ramen    5 

   Dopravní potrubí   DN 125 

   Délka koncové hadice  3,5 m 

   Pracovní rádius oto�e   2x370° 

   Systém zapatkování   SX 

   Zapatkování podp�r – p�ední  6,95 m 

   Zapatkování podp�r – zadní  7,30 m 

 

 

Obrázek 6.17 Dosah �erpadla [21] 
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Obrázek 6.18 Dosta�ující dosah �erpadla p�i pilotáži 

 

6.2.11 Míchací sestava pro injektážní sm�s a torkret DM 200 

Tato souprava bude sloužit pro aktivování injektážní sm�si i  torkretu. 

 

Obrázek 6.19 Míchací centrum [22] 

�

Parametry:  Dopravní vzdálenost   až 150 m 
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   Množství sm�si  25 kg/min 

   Tlak �erpadla   2,5 MPa 

   Hlu�nost    85 dB 

   Objem    800 l 

 

6.2.12  Ponorný vibrátor Perles CMP 

�

 

Obrázek 6.20 Ponorný vibrátor [23] 

 

Parametry:  Nap�tí   230 V 

   Hmotnost  6 kg 

   Otá�ky motoru 16 0000 ot./min. 

   Elektrický p�íkon 2 000 W 

   Rozm�ry  320 x 135 x 220 mm 

 

6.2.13  Vibra�ní la
 PSK-00076 Barikell typ 4481 

 

Obrázek 6.21 Vibra�ní la	 [24] 
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Parametry  Délka lat�  2 m 

   Motor   Bricks and Stratton 3,5 HP 

   Palivo   Benzín 

 

6.2.14  Hladi�ka betonu Barikell C4-60 

Hladi�ka bude sloužit k vyhlazení povrchu betonu v 1. PP. Hlazený beton bude finální 

pohledovou podlahovou vrstvou. 

 

Obrázek 6.22 Hladi�ka betonu [25] 

 

Parametry:  Pr�m�r lopatek  600 mm 

   Rukoje	   Sklopná 

   Hmotnost   47 kg 

   Motor    Honda 

   Typ    GX 160 

   Výkon motoru   3,6 kW 
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6.2.15  Úhlová bruska Narex EBU 125-12 C 

 

Obrázek 6.23 Úhlová bruska [26] 

 

Parametry:  P�íkon   1200 W 

   Pr�m�r kotou�e 125 mm 

   Po�et otá�ek  10 500 ot./min. 

   Hmotnost  2,3 kg 

 

6.2.16  Svá�ecí invertor poloautomat KITin 2080 MIG EURO 

Svá�ecí invertor bude využíván p�i sestavování armokoš�. 

 

 

Obrázek 6.24 Svá�ecí invertor [27] 
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Parametry:  Napájení    230 V 

   Jišt�ní    16 A pomalé 

   Rozsah sva�ovacího proudu 0 - 170 A, 20 - 190 A (Ar + CO2) 

   Zat�žovatel p�i 35 %  170 A 21,5 V 

   Zat�žovatel p�i 60 %  140 A 20 V 

   Zat�žovatel p�i 100 % 120 A 19 V 

   Sí	ový proud/p�íkon 60% 22 A/5 kVA 

   Po�et regula�ních stup
� plynule 

   Rychlost podávání  1,5-16 m/min. 

   Nap�tí naprázdno  22 - 31 V 

   Krytí    IP23S 

   Rozm�ry   470 x 200 x 310 mm 

   Hmotnost   13 kg 

 

6.2.17  Vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine 

Tento akumulátorový p�ístroj bude sloužit s rychlému vyvázání 2 jednotlivých prut� 

k sob�. P�ístroj má vlastní zásobník vázacího drátu, zkrátí dobu vyvazování výztuže. 

 

 

Obrázek 6.25 Vaza�ka výztuže [28] 
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Parametry:  Hmotnost   2,4 kg 

   Max. pr�m�r prutu  60 mm 

   Zásobník drátu  95 m 

   Baterie    Li–on 14,4 V 3 3,0 Ah 

 

6.2.18  Hlavní zvedací mechanismus – samostavitelný v�žový je�áb 

Liebherr 42 K.1 – návrh, posouzení dopravních tras 

Návrh zvedacího mechanismu – v�žového je�ábu 

Pro stavbu polyfunk�ního domu byl navržen samostavitelný je�áb Liebherr 42 K.1. pro 

sekundární dopravu na staveništi. 

Beton pro nosné konstrukce bude dopravován bádií na beton typu CT – P s pracovní 

plošinou o objemu 500 litr�, o vlastní hmotnosti 250 Kg. 

Posouzení únosnosti je�ábu: 

Nejvzdálen�jší b�emeno je ve vzdálenosti 31,483 m o hmotnosti 1350 kg – bádie napln�ná 

betonem. 

Nejt�žší b�emeno je ve vzdálenosti 3,5 m o hmotnosti 2400 kg – ocelový pojízdný koš se 

stojkami bedn�ní. 

Nejbližší b�emeno je ve vzdálenosti 3,0 m o hmotnosti 1150 kg – sloha nosník� bedn�ní. 

Dále viz posouzení zatížení je�ábu. 

 

 

Obrázek 6.26 Posouzení únosnosti [29] 

Navržený zvedací mechanismu vyhovuje, dle výše uvedeného. 
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Posouzení dosahu je�ábu 

Maximální dosah výložníku navrženého zvedacího mechanismu je 36,0 m, maximální 

dosah pot�ebný pro stavbu je 31,483 m. 

 

 

Obrázek 6.27 Dosah v�žového je�ábu se zakázaným prostorem pojezdu 

 

Navržený zvedací mechanismus z hlediska dosahu vyhovuje, dle výše uvedeného. 
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Výškové posouzení je�ábu 

Na obrázku je vepsán objekt polyfunk�ního domu ve skute�ném m��ítku vzhledem 

k navrhovanému je�ábu. 

 

Obrázek 6.28 Výškový dosah je�ábu [29] 

 

Navržený zvedací mechanismus z hlediska výšky vyhovuje, dle výše uvedeného. 
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Posouzení trasy je�ábu 

 

Obrázek 6.29 Trasa je�ábu na stavbu a kritická místa [30] 

 

 

Obrázek 6.30 Délka trasy je�ábu [30] 
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Obrázek 6.31 Rozm�ry je�ábu ve složeném stavu [29] 

 

 

Obrázek 6.32 Je�áb Liebherr 42 K.1 [31] 

 

Navržený zvedací mechanismus bez problém� projede, trasu znám, a jezdí zde i v�tší 

automobily než jsou uvedené rozm�ry je�ábu ve složeném stavu. 

 

Obecné ekologické posouzení (od�vodn�ní užití v�žového je�ábu): 

Automobilní je�áb 

Negativní vliv na ovzduší 

Automobilní je�áby mohou ohrožovat ovzduší emisemi z výfukových plyn�. Každý 



�
��

�

mobilní je�áb musí mít zm��ené emise a musejí odpovídat povolenému limitu. Další 

negativní p�sobení autoje�ábu je zvýšená prašnost. Prašnost m�že vzniknout p�i pojezdu 

autoje�ábu po staveništi. P�i výskytu zvýšené prašnosti by byla nutná opat�ení, nap�íklad 

kropení vodní mlhou. 

 

Hluk 

B�h spalovacích motor�, které automobilní je�áby pot�ebují ke svému provozu, je 

doprovázen velkým hlukem. To není v zastav�ných �ástech m�st žádoucí. Oproti tomu 

v�žový je�áb vyvozuje minimální hlu�nost. 

 

Kontaminace p�dy 

Provoz automobilních je�áb� je podmín�n použitím provozních kapalin vyrobených 

z ropy. P�ípadné úniky benzínu, nafty nebo olej� by m�ly negativní vliv na životní 

prost�edí. Toto nebezpe�í je minimalizováno použitím v�žového je�ábu, který ke své 

�innosti pot�ebuje pouze hydraulický BIO olej, který je biologicky odbouratelný 

v životním prost�edí – p�i p�ípadném úniku.  

 

V�žové je�áby 

V�žové je�áby p�sobí na životní prost�edí šetrn�ji než mobilní je�áby. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v�žový je�áb se jeví jako ekologi�t�jší varianta. Než je�áb 

automobilní. 

 

�
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6.2.19  Bádie s plošinou CT – P 

 

Obrázek 6.33 Bádie na beton [32] 

 

Parametry:  Objem   500 l 

   Hmotnost  250 kg 

 

6.2.20  Mícha�ka BWA 200 l 

Mícha�ka se bude na stavb� vyskytovat po celou dobu výstavby, bude sloužit pro 

betonáže menších kubatur, míchání maltových pytlovaných sm�sí a omítek apod 

 

Obrázek 6.34 Stavební mícha�ka [33] 
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Parametry:  Objem    200 dm³ 

   P�íkon    1500 W 

   Napájení   400 V 

   Otá�ky   buben/motor: 28/1415 ot/min 

   Hmotnost   240 kg 

   Kapacita   3,0 m³/h 

 

6.2.21  Okružní pila Dewalt 55 mm 

Kotou�ová pila bude sloužit k do�ez�m d�ev�ných nebo bednících prvk� p�i realizaci 

stavby. Ideální na rovné a p�esné �ezání v provozních podmínkách. 

 

Obrázek 6.35 Kotou�ová pila [34] 

 

Parametry:  P�íkon   1200 W 

   Výkon   750 W 

   Otá�ky   5500 ot./min 

   Hmotnost  3,6 kg 
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6.2.22  Vrtací šroubovák GSR 180-LI, 2x1,5Ah 

Na stavb� bude sloužit pro vrtání otvor� a spojování veškerých prvk�, které bude pot�eba 

spojit. 

 

 

Obrázek 6.36 Aku šroubovák [35] 

 

Parametry:  Hmotnost    1,6 kg 

Délka     198 mm 

Výška     225 mm 

Ší�ka     62 mm 

Volnob�žné otá�ky   0 - 450/1 700 ot./min 

Nap�tí akumulátoru   18 V 

Stupn� krouticích moment�  20+1 

Kapacita akumulátoru  1,5 Ah 

Rychloupínací sklí�idlo  13 mm 

Max.kroutící moment   54 / 21 Nm 

Max.pr�m�r vrtání do d�eva  35 mm 

Max.pr�m�r vrtání do oceli  10 mm 

Max.pr�m�r šroubování  10 mm 
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6.2.23  Kombinované kladivo Dewalt D25052K 

Bude sloužit k vrtání otvor� pro kotvy mechanické nebo chemické apod. Dále se s ním 

m�že cokoli ubourat. 

 

Obrázek 6.37 Bourací kladivo [36] 

 

Parametry:  P�íkon   650 W 

   Max.pr�m�r vrtáku 30 mm 

   Síla úderu  1.9 J 

   Upínání nástroje SDS-plus 

   Po�et otá�ek  0-2300 ot./min 

   Po�et úder�  0-6200 úd./min 

   Hmotnost  2.6 Kg 

   Balení   kufr 

 

6.2.24  HERZ horkovzdušný sva�ovací automat RoofOn RAND 

230V/3,5kW 

Tento automat bude sloužit p�i provád�ní hydroizolací p�edevším na st�eše. Automat 

slouží ke spojování hydroizolací na bázi PVC. 
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Obrázek 6.38 Sva�ovací automat [37] 

 

Parametry:  Nap�tí   230 V 

   Frekvence  50/60 Hz 

   Výkon   3500 W 

   Teplota  20–600 °C 

   Rychlost pojezdu 0–12 m/min 

   Ší�ka svaru  20, 30, 40 mm 

   Hladina hluku 50 dB 

   Rozm�ry  480 x 360 x 220 mm 

� �
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6.2.25 LEISTER TRIAC ST horkovzdušný fén 

Tento fén bude používán p�i provád�ní hydroizolací tam, kde nebude možné použít 

sva�ovací automat, tzn. mimo hlavní st�ešní rovinu u okraj� st�echy a provád�ní 

veškerých detail�. 

 

Obrázek 6.39 Horkovzdušný fén [38] 

 

Parametry:  Nap�tí   230 V 

   Frekvence  50/60 Hz 

   Výkon   1600 W 

   Teplota  20–700 °C 

   Ší�ka svaru  20, 30, 40 mm 

   Hladina hluku 67 dB 

   Rozm�ry  90 x 338 x 56 mm 

 

6.2.26  VOLVO FM 64R B s nástavbou pro mobilní vysokozdvižný 

vozík 

Tento nákladní automobil bude sloužit k primární doprav� paletovaného materiálu a 

výztuže. V�z opat�en hydraulickým ramenem. 

 

Obrázek 6.40 Nákladní automobil [39] 
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Parametry:  Rozvor   4 300 mm 

Max. délka vozidla  9 100 mm 

Max. ší�ka vozidla  2 550 mm 

Rozchod p.n.   2 375 mm 

Rozchod z.n.  1 875 mm 

Sv�tlá výška p.n.  217 mm 

Sv�tlá výška z.n. 214 mm 

Polom�r otá�ení  17,5 m 

 

6.2.27  Mobilní vysokozdvižný vozík Palfinger Cryler BM 154 

Tento mobilní vysokozdvižný vozík je na stavbu dopraven s každým návozem materiálu, 

protože je sou�ástí vozidla v jeho nástavb� na podvozku. Bude sloužit k sekundární 

doprav� paletových materiál� do 1. PP, z d�vodu stísn�ných manipula�ních prostor. 

 

Obrázek 6.41 Mobilní vysokozdvižný vozík [40] 

 

Obrázek 6.42 Mobilní vysokozdvižný vozík [40] 
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Parametry:  Max. váha na vidlice  1800 kg 

   Max dosah vidlic  2,85 m 

   Pohon    4 takt diesel 
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7.1 Obecné informace o stavb� 

7.1.1 Údaje o stavb� 

Název stavby:   Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

Místo stavby:   Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno – m�sto 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

    Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

    P.�. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

P�edm�t dokumentace: Stavebn� technologický projekt 

 

7.1.2 Údaje o žadateli 

Údaje o stavebníkovi: 

Odpov�dný zástupce:  Karel Popelka 

Firma:    H&H development s.r.o. 

I�:    15835698 

DI�:    295–15835698 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

7.1.3 Údaje o zhotoviteli projektové dokumentace 

Údaje o projektantovi 

Firma:    H&H projekt s.r.o 

I�:    15835699 

DI�:    295–15835699 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

Jméno:    Bc. Št�pán Hrade�ný 

Sídlo:    Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

�

7.1.4 Základní popis stavby 

Jedná se o novostavbu objektu s celkem 7 podlažími, jedním podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími v zastav�né �ásti m�sta Brna. 
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Jedná se o polyfunk�ní objekt, v 1.PP je umíst�na halová garáž, vým�níková stanice, 

strojovna VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, místnost pro vodom�rnou 

soustavu, p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, obsahující schodišt� a výtah. 

V 1.NP jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod do restaurace a komer�ního 

prostoru. Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení. 

Objekt se bude nacházet na pozemku, který je dle územního plánu veden jako stavební. 

Stavební zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Pozemek se nachází 

v proluce mezi dv�ma stávajícími bytovými domy o 4 nadzemních podlažích. Pozemek 

je z jižní strany ohrani�en uli�ní �arou ulice Hlinky, a ze severní strany svahem. Za 

severní hranicí pozemk� stavebníka se nachází zahrádká�ská kolonie. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. Svah je porostlý 

náletovými d�evinami, které budou odstran�ny p�ed zapo�etím výstavby. 

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Založení objektu je realizováno na 

hlubinných základech – pilotách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m 

pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m a pilotových st�nách. Zatížení od stavby p�enášeno 

základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. V 1.PP ŽB deska 300 mm C 30/37. 

Vodorovné nosné konstrukce tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 mm a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech, deska vetnutá spojitá. 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží budou tvo�eny z �asti ŽB monolitickou st�nou 

výšky 1,1 m tlouš	ky 365 mm, která v pr�b�hu výstavby poslouží místo provizorní 

systémové ochrany proti pádu z výšky – nevznikne volný okraj desky. Zbytek výšky 

podlaží u obvodových konstrukcí bude dozd�n z keramických tvarovek Porotherm P+D 

tlouš	ky 365 mm. Obvodové konstrukce budou izolovány kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Mezibytové odd�lení dispozice bude provedeno zdivem Porotherm 

tlouš	ky 300 mm AKU. Dispozice jednotlivých byt� je rozd�lena p�í�kami Porotherm 

tlouš	ky 150 a 125 mm. 

 

7.1.5 Obecné informace o technologické etap� 

Tento technologický p�edpis popisuje zp�sob založení objektu. P�ed zapo�etím této 

technologické etapy bude provedeno kácení stávajících náletových d�evin na pozemku, 

skrývka ornice a demolice starých torz sklep�. Tyto staré sklepy se však nenacházejí 
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v míst� žádného vrtu pilotových st�n, a spodní úrove
 základu zbytk� t�chto sklep� je 

nad úrovní plánovaného dna stavební jámy. Bude také provedena p�eložka kabelu �D, 

nacházejícího se v areálu staveništ� Inženýrsko-geologickým pr�zkumem pomocí 3 

vrtaných sond do hloubky 10 m bylo zjišt�no, že objekt se nenachází v území s dobrými 

základovými pom�ry, a byl zvolen zp�sob založení stavby na pilotách a pilotových 

st�nách, vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m pod dno stavební jámy, 

pr�m�ru 0,8 m. Zatížení od stavby p�enášeno základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. 

Severní pilotová st�na je o 2 metry vyšší než pilotové st�ny na ostatních stranách objektu 

z d�vodu zachycení svahu nad objektem. Na ŽB pilotových st�nách je aplikovaný 

st�íkaný torkretový beton se dv�ma vrstvami výztužných sítí jako primární ost�ní tl. 200 

mm. 

V 1. PP ŽB deska tlouš	ky 300 mm z betonu t�ídy C30/37.  

Úrove
 prvního nadzemního podlaží, tj. relativní výšková kóta 0,000 odpovídá absolutní 

výškové úrovni 212,520 m.n.m.B.p.v. 

Dno stavební jámy bude provedeno na výškovou relativní úrove
 -3,550 m. Úrove
 HPV 

-5,050 m, to je 1,5 pod plánovaným dnem stavební jámy. 

Spodní úrove
 pilot a pilotových st�n z ŽB C 30/37-XC4 bude 4 m pod dno stavební 

jámy, tj. -7,550 m relativní výšky, pr�m�ru 0,8 m. Zatížení od stavby p�enášeno 

základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. 

 

  



����

�

7.2 Výpis materiálu, doprava a skladování 

7.2.1 Beton pilotové st�ny – pažení stavební jámy 

Tabulka 7.1 Kubatury betonu 

Pr�m�r 

piloty 

Polom�r 

piloty r  

Délka 

piloty v  

Po�et 

pilot  

Délka 

pilot  

Kubatura 

betonu  

Kubatura 

betonu 

[m] [m] [m] [ks] [m] [m3] / 1ks [m3] 

0,8 0,4 8,55 37 316,35 4,29 158,73 

0,8 0,5 6,55 51 334,05 3,29 167,79 

0,8 0,4 4 47 188 2,01 94,47 

 

 

Pevnostní t�ída betonu: C30/37 

Stupe
 vlivu prost�edí: XC4 

 

Vzorec pro výpo�et kubatury betonu: 

V =  x r2 x v 

�

7.2.2 St�íkaný beton primárního ost�ní 

Tabulka 7.2 Plocha pilotových st�n 

 

Plocha S pilotových st�n    430,66 m2 

Tlouš	ka t vrstvy betonu    200 mm 

 

V = S x t 

V= 430,66 x 1,3 (ztratné) x 0,2 

V = 111,971 m3  

 

7.2.3 Výztuž sítí primárního ost�ní 

Plocha S pilotových st�n   430,66 m2 

Hmotnost m výztuže na m2 plochy st�ny 6,71 kg 

 

M = S x m = 430,66 x 6,71 = 2,889 t 
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7.2.4 Podkladní beton 

Tabulka 7.3 Kubatura betonu 

 

 

Podkladní beton  22,32 m3 

�

7.2.5 Beton základových p�evázek/prah� 

Tabulka 7.4 Kubatura betonu 

 

�

7.2.6 Doprava primární 

Veškerý materiál pro betonáž monolitických konstrukcí bude pocházet z betonárny 

Stappa mix spol. s.r.o., která se nachází na adrese Heršpická 11, Brno. Betonárna je od 

stavby vzdálená 3,0 km, a doba jízdy ke stavb� je 5 minut. 

Výztuž bude dodávána z prodejny stavebnin, na ulici Pražákova, Brno. Prodejna 

stavebnin je od staveništ� vzdálena 4,1 km, doba jízdy 7 minut. Trasa je tém�� totožná 

jako trasa �erstvého betonu bez kritických míst navíc oproti trase výše uvedené. 

Stavebniny a betonárna Stappa mix jsou od sebe vzdáleny vzdušnou �arou 858 m. 

 

7.2.7 Sekundární doprava 

Pro sekundární dopravu betonu na staveništi v této fázi výstavby bude sloužit navržené 

auto�erpadlo Schwing Stetter S 38 SX Reptor a Hydraulická pilotovací souprava Soilmec 

SR – 45. 

 

7.2.8  Skladování materiálu 

V této fázi výstavby bude z�ízena skládka materiálu u jižní st�ny budoucího objektu, 

v záboru, na zpevn�ných plochách stávajícího chodníku a komunikace, které jsou ve 

spádu a odvodn�né. Ve stejném záboru se nachází také prostor pro vázání armokoš� pro 

piloty. Armokoše budou pr�b�žn� p�emis	ovány na pracovišt� poblíž provád�ných vrt� 

pilot. 
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Skladování výztuže bude probíhat ve svazcích ozna�ených identifika�ními štítky typ� 

výztuže, podložené d�ev�nými hranoly 100 x 100 mm tak, aby nedošlo k jejich nadm�rné 

deformaci a jejich p�ípadnému zne�išt�ní od podkladu. Tzn., že hranoly budou od sebe 

vzdáleny 0,8 – 1,0 m. 

Dále bude výztuž zakryta nepromokavou plachtou, a tím chrán�na p�ed nep�íznivými 

pov�trnostními vlivy. 

Budou dále dodrženy minimální pr�chozí ší�ky mezi jednotlivými slohami materiálu, tzn. 

že mezi dv�ma sousedními slohami z�stane minimální mezera 350 mm umož
ující 

p�ípadnou manipulaci s materiálem. Minimáln� z jedné strany slohy bude však mezera 

750 mm pro bezpe�ný pr�chod, umož
ující dále navázání sloh pro další manipulaci. 

Ocelové výpažnice a další p�íslušenství vrtné soupravy budou uloženy p�ímo na pracovní 

ploše provád�ného objektu. 

 

7.3 P�edání a p�evzetí pracovišt� a jeho p�ipravenost 

K p�edání a p�evzetí pracovišt� dojde v termínu dle HMG stavebních prací. Dojde k n�mu 

mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem provád�jícím etapu hrubé spodní stavby. 

Pracovišt� bude p�edáno protokolárn�, s popisem významných nep�íznivých stav� na 

staveništi v danou chvíli (p�ípadné vady a poškození), zjišt�ní p�i osobní prohlídce. 

Dále bude provedena kontrola p�edchozích prací, provedena kontrola zda staveništní 

rozvad�� je opat�en pot�ebnou revizí, kontrola vykácení náletových d�evin, skrývka 

ornice a vytý�ení inženýrských sítí v�etn� provedení p�eložky kabelu �D. 

O tomto p�edání a p�evzetí bude také proveden zápis do stavebního deníku. 

 

7.3.1 P�ipravenost staveništ� 

Staveništ� je chrán�no mobilním panelovým plotem s trapézovou výplní výšky 2 m se 

dv�ma bránami ší�ky 4 m a 6,17 m, sloupky plotu uloženy v betonových patkách. Ze 

severní strany je staveništ� chrán�no stávajícími pletivovými ploty zahrad, které jsou 

vyšší než 1,8 m. 

Vjezd na staveništ� je možný z ulice Hlinky. Ob� brány, které tento vjezd umož
ují, jsou 

uzamykatelné. 

Provozní a sociáln� hygienické objekty za�ízení staveništ� jsou zajišt�ny dovezenými 

obytnými, sanitárním a skladovacími kontejnery.  
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Dále pro odvoz odpadu je p�istaven odpadní velkoobjemový kontejner na stavební odpad, 

a menší nádoby na odpad komunální. 

Napojení ZS na technickou infrastrukturu bude provedeno z p�ípojek IS k hlavnímu 

stavebnímu objektu. P�ipojení elekt�iny pro pot�eby ZS bude p�es staveništní rozvad��, 

p�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem KGEM 

(PVC) pr�m�ru DN 100, a p�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 

SDR 11, DN 32 STL. 

 

7.4 Pracovní podmínky 

7.4.1 Klimatické podmínky 

Betonáže se budou provád�t p�i ideálních teplotách od 5°C–25°C, optimáln� 20°C. P�i 

betonáži nesmí povrchová teplota jak bedn�ní, tak výztuže klesnout pod 5°C. 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 

 

7.4.2 Vybavenost staveništ� 

Na staveništi se nachází staveništní komunikace se zpevn�ným povrchem z asfaltu a 

betonové dlažby – jedná se o zábor stávajícího chodníku a �ásti pozemní komunikace na 

ulici Hlinky. 

P�ipojení elekt�iny je umožn�no prost�ednictví navrženého staveništního rozvad��e 

220/380 V, viz. návrh strojní sestavy. 

Napojení ZS na technickou infrastrukturu bude provedeno z p�ípojek IS k hlavnímu 

stavebnímu objektu. P�ipojení elekt�iny pro pot�eby ZS bude p�es staveništní rozvad��, 

p�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem KGEM 

(PVC) pr�m�ru DN 100, a p�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 

SDR 11, DN 32 STL. 
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Dále je staveništ� vybaveno obytnými, sanitárním, skladovými kontejnery, a 

velkoobjemovým kontejnerem a dalšími nádobami na ukládání stavebního a ostatního 

komunálního odpadu a zpevn�nými plochami. 

 

7.5 Personální obsazení 

1x vedoucí �ety   - st�ední odborné vzd�lání, p�ípadn� maturita, mozek 

2x obsluha vrtné soupravy - st�ední odborné vzd�lání, platný pr�kaz strojníka 

1x vaza�   - st�ední odborné vzd�lání, vaza�ský pr�kaz 

2x svá�e� - st�ední odborné vzd�lání, svá�e�ský kurz, certifikát pro 

daný typ sva�ování 

1x strojník R - st�ední odborné vzd�lání, platný pr�kaz strojníka 

1x strojník RN  - st�ední odborné vzd�lání, platný pr�kaz strojníka 

2x betoná�   - st�ední odborné vzd�lání, praxe s betonováním 

2x železá�   - st�ední odborné vzd�lání 

1x d�lník   - st�ední odborné vzd�lání 

3x pomocný pracovník - bez požadavku, ruce a nohy 

2x �idi�i autodomícháva�� - �idi�ské oprávn�ní C, pr�kaz strojníka 

1x strojník auto�erpadla - �idi�ské oprávn�ní C, pr�kaz strojníka 

1x strojník vysokozdvih - pr�kaz VZV 

 

Pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci a oprávn�ní pro vykonávání daného typu 

úkolu. Pracovníci i veškeré další osoby pohybující se na staveništi budou seznámeni 

s technologickými postupy, proškoleni z BOZP a PO. Jejich seznámení se s t�mito 

skute�nostmi bude stvrzeno jejich podpisy v t�chto jednotlivých dokumentech. 

 

7.6 Stroje a pracovní pom�cky 

7.6.1 Stroje 

Rýpadlo – naklada� Caterpillar 434F2 

Hydraulické minirýpadlo Caterpillar 302.7D CR 

Hydraulická pilotovací souprava Soilmec SR – 45 

Mikropilotážní souprava Jano HSV 3xx 

T�ístranný skláp�� Tatra Phoenix 6x6 
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Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na podvozku Tatra Phoenix 

6x6 

Auto�erpadlo Schwing Stetter S 38 SX Reptor 

Vibra�ní deska Wacker Neuson BPU 5 545A 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Vibra�ní la	 PSK-00076 Barikell typ 4481 

Hladi�ka betonu Barikell C4-60 

Úhlová bruska Narex EBU 125-12 C 

Svá�ecí invertor poloautomat KITin 2080 MIG EURO 

Vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine 

Mícha�ka BWA 200 l 

Okružní pila Dewalt 55 mm 

Vrtací šroubovák GSR 180-LI, 2x1,5Ah 

Kombinované kladivo Dewalt D25052K 

LEISTER TRIAC ST horkovzdušný fén 

Míchací sestava pro injektážní sm�s a torkret DM 200 

 

7.6.2 Ostatní ná�adí 

Vahadlo pro záv�s 1x, nivela�ní p�ístroj s latí a libelou 1x, vodováha 1x, svinovací metr 

3x, zednická lžíce 4x, zednická nab�ra�ka 2x, lopata 4x, gumová palice 1x, navád�cí lana 

2x, kladivo 4x. 

 

7.6.3 OOPP 

Pracovní reflexní od�v, reflexní vesta, bezpe�nostní p�ilba stavební, ochranná svá�e�ská 

kukla, pevná pracovní obuv s okovanou špicí, sluchátka na ochranu sluchu, Ochranná 

svá�e�ská souprava (oble�ení pro svá�e�e), pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle. 

 

7.7 Pracovní postup 

7.7.1 P�ípravné práce 

P�ed zapo�etím vrtání je t�eba vyty�it polohy os jednotlivých os pilot dle projektové 

dokumentace, které bude provedeno geodety. Polohy os jednotlivých pilot budou 

vytý�eny standartním geodetickým kolíkem ozna�eným barevným reflexním sprejem, a 

zárove
 vyneseny na d�ev�né lavi�ky standartním zp�sobem pro zp�tné vytý�ení pomocí 
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stavební š
�ry do k�íže, pro p�ípadné poškození nebo necht�né zm�ny polohy 

geodetického kolíku.  

P�ed vlastním vrtáním bude geodetický kolík vytažen a jeho poloha zaznamenána p�ímo 

na zeminu barevným reflexním sprejem zna�kou ve tvaru X. 

P�ed vrtáním se provede kontrola technického stavu vrtné soupravy a jejích dopl
k�. U 

dopl
k� dopravených na stavbu se kontroluje p�edevším pr�m�r vrtáku i ocelové 

výpažnice, zda odpovídá pr�m�r�m pilot dle projektové dokumentace. 

Na vrtnou soupravu se umístí nejd�íve vrták, a následn� výpažnice, která je k vrtné 

souprav� p�ipevn�na pomocí 2 upínacích �ep�. 

V pam�ti vrtné soupravy je také uložena poloha os jednotlivých pilot. To poslouží jako 

kontrola správného vytý�ení. 

 

 

Obrázek 7.1 P�ipravená pilot. Souprava s 1. dílem výpažnice 

 

7.7.2 Provedení vrt� pilot 

Vrty pilot budou provád�ny rota�ním pohybem vrtáku pilotovací soupravy s postupným 

zatla�ováním ocelové výpažnice. Svislou polohu vrtacího za�ízení a kontrolu provádí 

pilotovací souprava naprosto sama díky svému technickému a softwarovému vybavení. 

Doporu�uje se pro jistotu kontrolovat první metry vrtu alespo
 vodováhou. 

Nejd�íve stroj zatla�í ocelovou výpažnici, opat�enou vrtnou korunkou z jiného materiálu 

než je její d�ík, do zeminy rota�ními pohyby do obou sm�r� pro zajišt�ní pažení vrtu. 

Jakmile je pažnice dostate�n� hluboko, stroj zahájí vrtání. Po zahlcení vrtáku zeminou a 

znemožn�ní dobrého vrtání se provede odpojení výpažnice od soupravy povolením dvou 
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�ep�, které je spojovaly. Vrták bude z vrtu vytažen a o�išt�n rychlým rota�ním pohybem 

v míst�, které neleží v ose provád�ného vrtu, tzn. vedle již zaražené výpažnice. Vyt�žená 

zemina se naloží rypadlo naklada�em do korby p�istaveného nákladního automobilu. 

Z vrtáku je zemina odstra
ována odst�edivou silou p�i jeho rychlém otá�ení.  Následn� 

stroj zasune vrták zp�t do výpažnice a pokra�uje ve vrtání obdobným zp�sobem. 

Jakmile se hloubka vrtu p�iblíží ke konci pažnice, tzn. do blízkosti její vrtné korunky, 

zasune pilotovací souprava �epy zp�t do drážek v hlav� pažnice, a rota�ním pohybem 

op�t zatla�í pažnici hloub�ji do zeminy. �epy se tentokrát neutahují. Stejn� se pokra�uje 

až do úplného zatla�ení hlavy pažnice do požadované výšky. 

Jednotlivé výpažnice mají délku 2 – 3 m, a musí se prodlužovat nastavování jednotlivých 

díl�. Tyto díly se spojují �epy, které jsou na konci každého kusu pažnice.  

Vrtná souprava tuto práci opakovan� provádí do doby, kdy dosáhne požadované hloubky 

vrtu. Stroj pr�b�žn� kontroluje provád�nou aktuální hloubku vrtu a jakou hloubku ješt� 

zbývá dovrtat. 

 

Obrázek 7.2 Hardware pilotovací soupravy s parametry provád�ného vrtu 

 

Výpažnice je do zeminy zatla�ena tak, aby nad úrovní terénu z�stala ideáln� 1,0 – 1,2 m, 

kv�li výšce výsypného koryta na autodomícháva�i. 

Severní pilotová st�na je navržena s pilotami pr�m�ru 0,8 m, vetknutými do nosného 

podloží. Celková délka pilot na severní st�n� je 8550 mm, ostatní st�ny 6550 mm. Sv�tlá 
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vzdálenost mezi navrženými pilotami pilotové st�ny je 0,7, 0,8 a 0,9 m, v závislosti na 

umíst�ní piloty v p�dorysu dle PD. 

Pro pilotové základy je také nevržen pr�m�r 0,8 m. Délka pilot pro základy je 4000 mm. 

 

7.7.3 Betonáž pilot 

P�ed betonáží bude provedena kontrola armokoš� pro piloty, zda nejsou n�jakým 

zp�sobem poškozeny nebo zne�išt�ny a osadí se distan�ní prvky. 

 

Obrázek 7.3 Distan�ní prvek Armokoše 

 

 

Obrázek 7.4 Distan�ní prvek osazený na armokoši 

 

 Armokoše budou k místu provád�né piloty dopraveny pomocí navrženého 

rypadlonaklada�e, nebo malého pásového rypadla tak, aby byly v dosahu vrtné soupravy. 
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Armokoše budou uvázány k háku nad hloubkovou lopatou stroje který ho p�epravuje. 

Vazáky jsou na armokoši umíst�ny 2, ve stejné vzdálenosti od t�žišt� této prostorové 

výztuže, p�i p�eprav� ho bude jeden d�lník kontrolovat navád�cím lanem. 

Armokoš se naváže na ocelová lana vrtné soupravy, zvedne do dokonale svislé polohy. 

Stroj se nato�í tak, aby osa armokoše byla v ose provedeného vrtu, a armokoš se do vrtu 

vloží, jeho správná výšková poloha se p�ekontroluje nivela�ním p�ístrojem. Když bude 

vše v po�ádku, armokoš se v této výšce stabilizuje drátem silným 3 mm, p�ivázaným 

k výpažnici. 

 

Obrázek 7.5 Armokoš navázáný na ocelových lanech stroje 
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Obrázek 7.6 Kontrola výšky osazení výztuže a stabilizace k výpažnici 

 

Betonáž bude provedena ihned po osazení výztuže na své místo. Betonáž bude probíhat 

pomocí sypákové roury, pr�m�ru 210 mm, jejíž spodní úrove
 bude od dna piloty 

maximáln� 1,5 m tak, aby nemohlo dojít k segregaci jednotlivých složek �erstvého 

betonu. 

Veškerý materiál pro betonáž monolitických konstrukcí bude pocházet z betonárny 

Stappa mix spol. s.r.o., která se nachází na adrese Heršpická 11, Brno. Betonárna je od 

stavby vzdálená 3,0 km, a doba jízdy ke stavb� je 5 minut. 

�erstvý beton musí být zpracován do 90 minut od zamíchání p�i teplot� do 25 °C, jinak 

viz tabulka níže. Na zpracování každé várky betonu bude cca 85 minut. 

Betonáž každé z pilot bude probíhat souvisle bez p�estávek �i p�erušení. Betonáž bude 

ukon�ena až „hladina“ betonu dosáhne projektované výšky, a zárove
 bude spln�na 

kotevní délka nezabetonovaných prut�. 

 

�  
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Tabulka 7.5 Doba zpracovatelnosti [41] 

 

 

Po dokon�ení betonáže piloty se uvolní drát, který stabilizoval výztuž ve správné poloze, 

když nebyla zabetonovaná. 

Na výpažnici se osadí kovová objímka pr�m�ru výpažnice  

 

Obrázek 7.7 Ocelová objímka 

 

Vrtná �ást pilotovací soupravy bez vrtáku se pomocí �ep� p�ipojí zp�t k poslednímu dílu 

výpažnice, která je nad úrovní terénu, a výpažnici za�ne vytahovat sm�rem nahoru bez 

jakékoli rotace.  
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Obrázek 7.8 Zp�tné p�ipojení výpažnice 

 

Obrázek 7.9 Vytahování výpažnic 

 

Jakmile bude dosaženo spoje jednotlivých výpažnic, do objímky se vloží ocelové klíny, 

aby vlivem t�ecí síly zabezpe�ily spodní výpažnici proti zp�tnému zapadení do vrtu. 

Vrchní pažnice se uvolní povolením �ep�, a odloží poblíž dalšího plánovaného vrtu. 
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Obdobn� se pokra�uje se všemi díly. Poslední díl s vrtnou korunkou bude odstran�n i 

s objímkou, která kv�li rozší�ení korunky na n�m z�stane. 

 

Obrázek 7.10 Uvoln�ní jednotlivých díl� výpažnice 

 

 

Obrázek 7.11 Vytažení posledního dílu výpažnice s objímkou – hotová pilota 

 

Následovat bude o�ist�ní povrchu nové piloty kv�li p�ípadnému zne�išt�ní p�i vytahování 

posledního dílu. 

 

7.8 Provedení kotevní p�evázky severní pilotové st�ny 

Práce na p�evázce budou zapo�aty nejd�íve 24 hodin po dokon�ení poslední piloty. 
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Nejd�íve bude provedena rýha mezi jednotlivými hlavami pilot navrženým rypadlem, 

v rýze bude zhotoven podkladní beton tlouš	ky 100 mm. Po TP bude zhotoveno bedn�ní 

pro beton p�evázky, do kterého se vyváže výztuž B 500 a propojí s volnou kotevní výztuží 

jednotlivých pilot. Bedn�ní bude mít výšku 800 mm. 

Betonáž bude probíhat z maximální výšky 1,5 m, aby nemohlo dojít k segregaci 

jednotlivých složek �erstvého betonu. Beton se bude hutnit ponorným vibrátorem. 

Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru 

hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. Doba vpichu se pohybuje mezi 5–15 

sekundami (až za�ne vystupovat cementová kaše na povrch bez bublinek). Další vpich 

bude proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního rádiusu, což je 450 mm. Beton bude 

hutn�n po max. 30 cm vrstvách, a p�i další vrstv� bude proveden vpich (50–100 mm) do 

vrstvy p�edcházející, aby došlo k dokonalému spojení. 

Následovat bude TP 3 dny. 

 

 

Obrázek 7.12 ŽB p�evázka [42] 

 

7.8.1 Provedení vrtu pro tahové kotvy 

Vrtání bude provedeno vrtákem op�t s výpažnicí. Bude provedeno 21 kotev v míst� 

p�evázky, vzdálených 2,5 m od sebe. 

Místa vrt� budou ozna�ena na p�evázce reflexním sprejem. Vrty budou provedeny co 

nejp�esn�ji. Pokud odchylka ko�ene kotvy bude o více než 20 mm než bylo plánováno, 

její funkce musí být posouzena statikem.  

Vrty budou provád�ny mikropilotovací soupravou pod úhlem 32°. Díly výpažnic mají 

délku 2 m, a budou nastavovány pomocí závit� na jednotlivých dílech. Obdobný postup 

jako u velké pilotovací soupravy. Závity budou p�ed jednotlivým nastavováním o�išt�ny. 
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Ocelová výpažnice z�stane umíst�na ve vrtu, jako do�asná konstrukce pro tlakovou 

injektáž. Délka vrt� 10,5 m. 

 

7.8.2 Kotvy pro injektáž 

Po zhotovení vrtu bude do výpažnice vložena lanová kotva 3xLg 15,7 délky 11,5 m. Lana 

budou o 1,0 m vy�nívat z vrtu z d�vodu vnášení nap�tí. Lanové kotvy obsahují po 400 

mm plastové manžety pro proinjektování kotvy, které bude provedeno okamžit� po 

vyhotovení vrtu. Pro injektáž bude použit cement CEM I 42,5 MPa, který bude dovezen 

v kontejneru. Sm�s bude promíchána v míchacím centru na stavb�. 

Injektážní pistolí bude provedena nízkotlaká injektáž, pod tlakem 0,6 MPa. Po injektáži 

vrtu bude vytažena výpažnice.  

Bude následovat vysokotlaká injektáž ko�ene kotvy obturátorem, který se vloží do 

injektážní trubi�ky. Tlak vysokotlaké injektáže maximáln� 2,0 MPa. P�sobením 

vysokého tlaku se uvolní plastové manžety, p�es které bude vytvo�en ko�en kotvy a 

vnášeno nap�tí do zeminy.  Do každé kotvy bude pod tlakem dodáno p�edepsané 

množství kotevní sm�si, které je udáváno v PD.  

Napnutí kotev bude realizováno 8–10 dní po dokon�ení injektáže. 

 

 

Obrázek 7.13 Ko�en kotvy vytvo�ený vysokotlakou injektáží [43] 
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7.8.3 Vneseni nap�tí do kotev 

Jako kotevního prvku bude použit sdružený I profil 12, který povede p�es veškeré kotvy 

k rovnom�rnému roznesení p�edp�tí. Vnesení p�edp�tí bude probíhat 8–10 dní po 

proinjektování kotvy. Na vy�nívající lana se osadí kuželníkové �elisti p�edpínacího lisu, 

které budou napojeny na agregát. Z druhé strany lisu budou navle�eny protism�rné �elisti. 

Postupným natahováním �elistí bude vnášeno p�edp�tí, které je neustále kontrolováno na 

tlakom�ru. Hodnota p�edp�tí je ur�ena v projektové dokumentaci. Po jejím dosažení se 

soustava odtlakuje, demontují se protism�rné �elisti, a kuželníkové �elisti se ponechají. 

Vy�nívající lana se odst�ihnou v t�sné blízkosti �elistí. 

 

Obrázek 7.14 Hlava kotvy schematická [44] 

 

 

Obrázek 7.15 Hlava kotvy [45] 

 

7.8.4 T�žení stavební jámy 

Po zhotovení pažení stavební jámy m�že zapo�ít odvoz zeminy v jejím „st�edu“ na 

projektovanou úrove
 – 3, 550 m. 
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7.8.5 Provád�ní pilot pro základ mezilehlých st�n 

Mezilehlé piloty budou provedeny stejným zp�sobem, jako je popsáno v odstavcích 

7.7.1, 7.7.2 a 7.7.3 této kapitoly, jen s tím rozdílem, že vrty a betonáž probíhají na dn� 

stavební jámy. Vjezd na dno stavební jámy pro vrtnou soupravu je umožn�n násypem, 

který bude sloužit jako podkladní vrstva pro rampu budoucího vjezdu do 1.PP. 

 

7.8.6 P�íprava pro torkret 

Líc pilot bude o�išt�n tlakovou vodou. Po výšce pilotové st�ny budou vytvo�eny svislé 

drážky, a do nich se vloží drenážní trubky na výšku pilot.  

Do povrchu pilot budou navrtány otvory pr�m�ru 14 mm hloubky 100 mm. Do otvor� se 

aplikuje chemická dvousložková kotva, a následn� se vloží ocelové kotevní trny. 

Na tyto trny budou nava�eny sva�ované sít� s oky 100 x 100 mm, ve dvou vrstvách. 

P�esah sva�ovaných sítí minimáln� 150 mm. 

 

7.8.7 Aplikace torkretu 

Na p�ipravený podklad bude aplikován torkretový beton v tlouš	ce 200 mm. Tlak na ústí 

aplika�ní pistole 0,6 MPa s rychlostí výstupního média 30 m/s. 

P�i aplikaci hrozí velká prašnost v okolí pracovišt�, a je nutné po�ítat se ztratným 

minimáln� 25 %. 

P�ed aplikací se podklad musí navlh�it. Postup nást�iku je od spodní �ásti pilot, p�es d�ík, 

po jejich hlavu. Vzdálenost ústí aplika�ní pistole cca 1,0 m od líce konstrukce, na který 

se aplikuje. 

 

Obrázek 7.16 Ilustra�ní foto aplikace st�íkaného betonu [46] 
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7.9 Jakost, kontrola a zkoušení 

Podrobný popis veškerých kontrol bude více popsán v jiné kapitole této diplomové práce 

jako kontrolní a zkušební plán. 

 

7.9.1 Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola p�ipravenosti stavby/staveništ� 

Kontrola p�edchozích zemních prací 

Kontrola vytý�ení os jednotlivých pilot 

Kontrola materiál� 

Kontrola stavu stroj� a mechanizace 

�

7.9.2 Kontrola meziopera�ní 

Kontrola pracovník� 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola provád�ní pilot 

Kontrola armokoš�  

Kontrola geologické skladby vrtané zeminy 

Kontrola osazení armokoše 

Kontrola osazení drenážní roury 

Kontrola �erstvého betonu 

Kontrola hutn�ní �erstvého betonu – p�i provád�ní p�evázky 

Kontrola provád�ní ošet�ování betonu 

Kontrola osazení sva�ovaných sítí 

Kontrola provedení nást�iku betonu 

�

7.9.3 Kontrola výstupní 

Kontrola geometrie st�íkaného betonu 

�

7.10 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

BOZP se bude �ídit t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
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�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

7.11 Nakládání s odpady a environment 

7.11.1  Odpady 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky �. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu 

odpad�, a zákona �. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�. 

 

Tabulka 7.6 Zp�sob nakládání s odpady z této fáze výstavby a jejich druh [1] 

�íslo odpadu 

Nebezpe�ný(N)/ostatní(O) 

Katalogový název Likvidace 

odpadu 

16 01 17 (O) Železné kovy 13 

16 06 (N) Baterie a akumulátory 9,13 

17 02 01 (O) D�evo 10,13 

17 02 03 (O) Plasty 1,13 

17 04 05 (O) Železo a ocel 1,13 

17 06 04 (O) Izola�ní materiály 1,10,13,15 

20 03 (O) Ostatní komunální odpady 1,9,10,13 

08 01 20 (O) Jiné vodné suspenze obsahující barvy 

nebo laky neuvedené pod �íslem 08 01 19 

9,14 

12 01 13 (O) Odpady ze sva�ování 13 

15 01 01 (O) Papírové a lepenkové obaly 13 

15 01 02 (O) Plastové obaly 13 

15 01 03 (O) D�ev�né obaly 10,13 

15 01 06 (O) Sm�sné obaly 13 

15 01 10 (N) Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 

látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 

9,13 
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16 01 07 (N) Olejové filtry 9 

�

�

7.11.2 Enviroment 

Zabrán�ní eroze p�dy b�hem výstavby 

Objekt se plánuje realizovat ve svažitém terénu, s výkopem svahu zabezpe�eného 

pilotovými st�nami, a zajišt�ním sousedních objekt� i uli�ní �ásti také pomocí pilotových 

st�n p�i výkopu stavební jámy.  

Ze strany stavební jámy, nad kterou je svažitý terén bude vytvo�ená hrázka z d�ev�ných 

prken, obalená geotextilií 100 g/m2. Tato hrázka je zabezpe�ena d�ev�nými kolíky 

zatlu�enými 0,5 m do terénu. Hlavní ochranu proti erozi p�dy b�hem výstavby bude tvo�it 

stávající travní porost svahu, který nebude v této fázi výstavby žádným zp�sobem dot�en. 

Ochrana ornice 

Ornice bude proti p�ípadné kontaminaci jiným sypkým materiálem chrán�na rozložením 

geotextilie 300 g/m2, k vytvo�ení separátní vrstvy pro p�ípadné uloženi sypkého 

stavebního materiálu i jiných druh� zeminy. 

Proti kontaminaci ornice a p�dy celkov� chemickými látkami a nebezpe�ným odpadem, 

bude staveništ� opat�eno uzamykatelnými kontejnerovými sklady s „dvojitým dnem“. 

První dno tvo�í podlaha samotného kontejneru a 2. dno ocelová kompaktní vana, jejíž 

bo�ní st�ny mají výšku minimáln� 10 cm. P�ípadné nebezpe�né odpady vzniklé p�i stavb� 

budou neprodlen� p�evezeny na �ízenou skládku odpadu k dalšímu zpracování krom 

odpadu stavebního. Ten se bude ukládat do p�istaveného velkoobjemového kontejneru. 

Prevence proti zne�išt�ní deš
ové kanalizace a vodních tok� 

Proti zanešení kanalizace zeminou/ornicí, cementovým mlékem, maltou apod. budou 

rošty kanalizací podloženy geotextilií 300 g/m2, a p�ípadné zanešení a poškození 

kontrolováno každý druhý den. 

Prevence proti zne�išt�ní ovzduší 

P�i velkých koncentracích prachu bude využito rozprašovacích stojan� na tvorbu vodní 

mlhy v míst� prací. 

�
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8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PILOTY  

A PILOTOVÉ ST�NY 
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8.1 Kontrola vstupní 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se její úplnost, správnost, p�epo�ítá se výkaz vým�r. Prob�hne 

p�ipomínkování a p�ípadné odstran�ní chyb a nedod�lk� v projektové dokumentaci. 

Projektová dokumentace má být v souladu p�edevším s: 

- Vyhláškou �. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb 

- Zákonem �. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním �ádu 

(stavební zákon) 

- Vyhláškou �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí spole�n� s TDS. Bude sepsán záznam o kontrole 

PD a zápis do stavebního deníku, že je vše v po�ádku. 

 

8.1.2 Kontrola p�ipravenosti stavby/staveništ� 

Kontrolován bude stav podmínek na staveništi a prob�hne kontrola objekt� ZS. Kontrola 

bude provedena jednorázov� vizuáln� spole�n� hlavní stavbyvedoucí s TDS. 

Bude se kontrolovat zabezpe�ení za�ízení staveništ� plotem výšky 2,0 m, uzamykatelnost 

bran, úplnost a �etnost výstražných, varovných a informativních tabulek, dopravního 

zna�ení na stavb� a v jejím okolí. 

Kontrola zpevn�ných ploch ZS na záboru a odvodn�ní staveništ�, a provozních, 

výrobních a sociáln� hygienických objekt� ZS. 

Kontrola sítí pro ZS, jejich funk�nost a nepoškození, �íselný stav elektrom�ru. 

Provedení zápisu do SD o kontrole. 

 

8.1.3 Kontrola p�edchozích zemních prací 

Zm��ení odchylek p�dorysných rozm�r� stavební jámy, rovinnosti pomocí 3m lat�, 

odchylka +- 50 mm. 

Kontrola hloubky skrývky ornice. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDS a geodet. 

Kontrola správné výšky pilotovací úrovn� bude provedena nivela�ním p�ístrojem 

s maximální odchylkou 40 mm. Rovinnost pilotovací úrovn� je s odchylkami +- 30 mm. 

Kontrola bude provedena v souladu s 73 0205 Geometrická p�esnosti ve výstavb�, 

Navrhování geometrické p�esnosti. Proveden zápis do SD. 
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8.1.4 Kontrola vytý�ení os jednotlivých pilot 

Bude provedena kontrola vytý�ení os jednotlivých pilot. Polohy os musejí být v souladu 

s �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí. Odchylka os je maximáln� +- 25 

mm v každém sm�ru p�dorysn�. 

 

Tabulka 8.1 �SN EN 13 670 Dovolená odchylka osy piloty [47] 

 

 

8.1.5 Kontrola materiál� 

Kontrola bude probíhat p�i každém novém návozu materiálu, p�edevším výztuže v této 

fázi výstavby. Podle identifika�ních štítk� bude zkontrolován pr�m�r dodávaných 

výztuží, specifikace druhu materiálu, prohlášení o shod� dle PD. 

Vizuáln� bude p�ekontrolována �istota, míra koroze. M��ením délka a pr�m�r 

jednotlivých prut�. 

Dále bude provedena kontrola skladování t�chto materiál�. Skladování výztuže bude 

probíhat ve svazcích ozna�ených identifika�ními štítky typ� výztuže, podložené 

d�ev�nými hranoly 100 x 100 mm tak, aby nedošlo k jejich nadm�rné deformaci a jejich 

p�ípadnému zne�išt�ní od podkladu. Na zpevn�né a odvodn�né ploše. 

 

8.1.6 Kontrola stavu stroj� a mechanizace 

Provede se kontrola provozních náplní, mechanické poškození stroje, p�edevším kontrola 

tlakových hydraulických hadic, provede se údržba a promazání pohyblivých �ástí stroj�, 

které to vyžadují. 
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Dále se provede kontrola vázacích prost�edk� a lan na vrtné souprav�, zda vyhovují dle 

n.v. 378/2001 Sb., 176/2008 Sb.. Zkouška bude probíhat vizuáln� na staveništi. Je nutná 

revizní zpráva od servisní firmy, která provádí na stroji údržbu. 

 

8.2 Kontrola meziopera�ní 

8.2.1 Kontrola pracovník� 

Bude kontrolována p�edevším jejich zdravotní zp�sobilost, která je stvrzená zprávou 

z periodické kontroly u léka�e zabývající se pracovn� léka�skou službou. 

Dále bude kontrolována jejich odborná zp�sobilost, praxe pop�ípad� vzd�lání. 

D�lníci jsou seznámeni s plánem BOZP a pracovním postupem. Toto seznámení s t�mito 

dokumenty je stvrzeno podpisy v tabulce na konci t�chto dokument�. 

Obsluhy stroj� musejí mít platné pr�kazy strojník�, další specializované profese také 

musejí mít platná svá oprávn�ní. 

 

Obrázek 8.1 Pr�kaz strojníka se záznamy o zkouškách [48] 

 

Po celou dobu pobytu na staveništi musejí být pracovníci vybaveni OOPP. Na staveništi 

je zakázáno pohybovat se pod vlivem kterékoli návykové látky. P�i zjišt�ní tohoto 

proh�ešku bude p�íslušná osoba podrobena kontrole p�enosným alkoholtesterem, 

v p�ípad� nam��ení hodnoty odeslána na odb�ry krve do ústavu soudního léka�ství, aby 

v p�ípad� sporu byly hmatatelné výsledky a d�kazy.  

 

8.2.2 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola je provád�na každý den m��ením 3x denn�, p�i�emž ve�erní teplota se 

zapo�ítává 2x. M��ení probíhá ráno, v poledne a ve�er, provádí ho stavbyvedoucí. 

Nem��ené hodnoty jsou zapisovány do stavebního deníku. 
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Betonáže se budou provád�t p�i ideálních teplotách od 5°C – 25°C, optimáln� 20°C. P�i 

betonáži nesmí povrchová teplota jak bedn�ní, tak výztuže klesnout pod 5°C. 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 

Práce budou p�erušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m, nebo rychlost v�tru p�esáhne 

11 m/s v této fázi výstavby. 

 

8.2.3 Kontrola provád�ní pilot 

Kontrola bude zam��ena na provád�ní vrt� a po�adí pilot dle TP. Svislost vrtu zajiš	uje 

vrtná souprava naprosto sama, pro jistotu se pr�b�žn� bude kontrolovat svislost výpažnice 

m��ením vodováhou. 

P�dorysná odchylka osy vrtu +-25 mm. Odchylka svislosti vrtu maximáln� 1,5 % 

z provád�né délky vrtu. 

Dále se m��ením svinovacím metrem provede kontrola hloubky vrtu s odchylkou +- 20 

mm. 

 

8.2.4 Kontrola armokoš�  

Bude provedena vizuální kontrola jednotlivých prut� výztuže, zne�išt�ní, míra koroze 

apod. 

Dále m��ením bude provedena kontrola správných dimenzí prut� dle PD, kontroluje se 

po�et prut� hlavní výztuže, správné vyvázání/vyva�ení výztuže hlavní s t�mínky. 

Dále se p�em��í p�ípadné p�esahy stykování výztuže, která je min. 0,06 l nebo dle 

statického posudku. V p�ípad� nastavování prut� mechanickými spojkami se provede 

kontrola t�chto spoj�. 

Odchylky uložení výztuže od p�ímosti osy je +- 20 mm od osy jejich uložení, dle �SN 

EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí. 
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Tabulka 8.2 Odchylky uložení výztuže [47] 

 

 

Tabulka 8.3 P�esah stykování [47] 

 

 

Bude se provád�t kontrola p�ítomnosti distan�ních prvk� a jejich po�et. Dle PD jsou 

p�edepsány 3 distan�ní prvky na 1,5 m délky Armokoše. 

 

8.2.5 Kontrola geologické skladby vrtané zeminy 

V pr�b�hu provád�ní vrtu pilot se bude pr�b�žn� kontrolovat vyt�žená zemina, zda 

odpovídá výsledk�m inženýrsko – geologického pr�zkumu. 
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Kontrola bude probíhat vizuáln� a m��ením vlastností v laborato�i geotechnika, který 

bude odebírat vzorky. 

 

8.2.6 Kontrola osazení armokoše 

Bude provedena kontrola uvázání armokoše k lan�m pilotovací soupravy vizuáln�, 

kontrola výškové úrovn� osazení Armokoše se ve vrtu kontrolují m��ením nivela�ním 

p�ístrojem s tolerancí +- 5 mm. 

 

8.2.7 Kontrola osazení drenážní roury 

Kontrola bude probíhat vizuáln�, bude p�i ní kontrolováno obalení geotextilií a zamezení 

p�ímému styku zeminy s rourou. 

 

8.2.8 Kontrola �erstvého betonu 

�erstvý beton bude kontrolován, zda jsou jeho vlastnosti v souladu s projektovou 

dokumentací. 

Z každého autodomícháva�e budou odebírány zkušební vzorky do normových forem o 

stran� délky 150 mm. Vzorky budou p�edepsaným zp�sobem zhutn�ny, nechají se 

ztuhnout a ztvrdnout p�i teplot� 20 °C +- 5 °C, a po 28 dnech rozdrceny na zkušebních 

lisech v laborato�i. Zkoušení probíhá v souladu s �SN EN 12 390 – 2 Zkoušení ztvrdlého 

betonu. 

Dále bude s každou várkou p�ivezen dodací list, ve kterém je rozhodující �as zamíchání 

�erstvého betonu. Doba zpracovatelnosti �erstvého betonu p�i teplotách v rozmezí 0–25 

°C je 90 minut.  

Zkouška konzistence betonu prob�hne v souladu s �SN EN 12 350 – 2 Zkoušení 

�erstvého betonu – �ást 2: Zkouška sednutím. Dle projektové dokumentace je 

konzistence stanovena jako S4 – sm�s velmi m�kká, tedy požadované sednutí kužele 160 

– 210 mm. 

 

Obrázek 8.2 Sednutí kužele [49] 



����

�

 

Obrázek 8.3 Sednutí kužele [49] 

 

Mohou být využity i další metody na zjišt�ní konzistence, nap�íklad dle �SN EN 12 350 

– 3 Zkoušení �erstvého betonu – �ást 3: Zkouška Vebe, nebo dle �SN EN 12 350 – 5 

Zkoušení �erstvého betonu – �ást52: Zkouška rozlitím. 

 

8.2.9 Kontrola hutn�ní �erstvého betonu–p�i provád�ní p�evázky 

Bude dohlédnuto, aby bylo postupováno následujícím zp�sobem: 

Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru 

hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. Doba vpichu se pohybuje mezi 5 – 15 

vte�inami (až za�ne vystupovat cementová kaše na povrch bez bublinek). Další vpich 

bude proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního rádiusu, což je 450 mm. Beton bude 

hutn�n po max. 30 cm vrstvách, a p�i další vrstv� bude proveden vpich (50 – 100 mm) do 

vrstvy p�edcházející, aby došlo k dokonalému spojení. 

�

8.2.10 Kontrola provád�ní ošet�ování betonu 

Bude dohlédnuto na stálé vlh�ení povrchu betonu, a aby: 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 
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8.2.11  Kontrola osazení sva�ovaných sítí 

Kontrolovány budou hloubky vrt� pro osazení kotevních trn� pr�m�ru 14 mm. Hloubka 

vrt� je stanovena na 100 mm. Bude se také kontrolovat množství vtla�ované 

dvousložkové chemické kotvy. Toto množství by m�la automaticky zajistit vytla�ovací 

pistole, nastavená na stupe
 �. 4. Dále bude kontrolován p�esah jednotlivých sítí o 

minimáln� 150 mm. 

 

8.2.12 Kontrola provedení nást�iku betonu 

Bude kontrolován tlak na výstupu z ústí aplika�ní pistole vizuáln� ode�ítáním na 

tlakom�ru, který byl projektem stanoven na 0,6 MPa. 

�

8.3 Kontrola výstupní 

8.3.1 Kontrola geometrie st�íkaného betonu 

Rovinnost této st�ny +- 25 mm, bude kontrolována m��ením na 2 m lati. 

Provedení st�ny ze st�íkaného betonu bude v souladu s �SN EN 14 487 – 2 St�íkaný 

beton – �ást 2: Provád�ní 

�

�

� �
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Tabulka 8.4 KZP 
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Použité normy, na�ízení vlády, vyhlášky: 

- Zákon �. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon), ú�innost od 1.1.2018 

- Vyhláška �. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ú�innost od 29.3.2013 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, 

ú�innost od 26.8.2009 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ú�innost od 

1.1.2007 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky, ú�innost od 4.10.2005 

- �SN 73 0205, Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 

p�esnost, ú�innost od 1.4.1995 

- �SN EN 13670, Provád�ní betonových konstrukcí, ú�innost od 1.7.2010 

- �SN 73 0210-2, Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 2: 

P�esnost osazení, ú�innost od 1.1.1993 

- �SN EN 13286-2, Nestmelené sm�si a stmelené sm�si zeminy-�ást 2: Zkušební 

metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti-

Proctorova zkouška, ú�innost od 1.4.2011 

- �SN EN 12390-11, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 11: Stanovení odolnosti 

betonu proti chlorid�m, jednosm�rná difuze, ú�innost od 1.11.2015 

- �SN EN 12350-2, Zkoušení �erstvého betonu-�ást 2: Zkouška sednutím, 

ú�innost od 1.11.2009 

- �SN EN 14487-2, St�íkaný beton-�ást 2: Provád�ní, ú�innost od 1.7.2007 

� �
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8.4 Seznam tabulek 
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�
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9 TECHNOLOGICKÝ P	EDPIS HRUBÉ HORNÍ 

STAVBY POLYFUNK�NÍHO DOMU 

�

�

��������������
��
���������
�����

���������
��
�������

� !�"#$%&'��()*+,'-��

�
����������
��
���
��������

�'.!���������������

�����/012��
�

� �



��
�

�

9.1 Obecné informace o stavb� 

9.1.1 Údaje o stavb� 

Název stavby:   Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

Místo stavby:   Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno – m�sto 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

    Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

    P.�. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

P�edm�t dokumentace: Stavebn� technologický projekt 

 

9.1.2 Údaje o žadateli 

Údaje o stavebníkovi: 

Odpov�dný zástupce:  Karel Popelka 

Firma:    H&H development s.r.o. 

I�:    15835698 

DI�:    295-15835698 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

9.1.3 Údaje o zhotoviteli projektové dokumentace 

Údaje o projektantovi 

Firma:    H&H projekt s.r.o 

I�:    15835699 

DI�:    295–15835699 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

Jméno:    Bc. Št�pán Hrade�ný 

Sídlo:    Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

�

9.1.4 Základní popis stavby 

Jedná se o novostavbu objektu s celkem 7 podlažími, jedním podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími v zastav�né �ásti m�sta Brna. 
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Jedná se o polyfunk�ní objekt, v 1.PP je umíst�na halová garáž, vým�níková stanice, 

strojovna VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, místnost pro vodom�rnou 

soustavu, p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, obsahující schodišt� a výtah. 

V 1.NP jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod do restaurace a komer�ního 

prostoru. Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení. 

Objekt se bude nacházet na pozemku, který je dle územního plánu veden jako stavební. 

Stavební zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Pozemek se nachází 

v proluce mezi dv�ma stávajícími bytovými domy o 4 nadzemních podlažích. Pozemek 

je z jižní strany ohrani�en uli�ní �arou ulice Hlinky, a ze severní strany svahem. Za 

severní hranicí pozemk� stavebníka se nachází zahrádká�ská kolonie. 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu – úpatí Žlutého kopce. Svah je porostlý 

náletovými d�evinami, které budou odstran�ny p�ed zapo�etím výstavby. 

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Založení objektu je realizováno na 

hlubinných základech – pilotách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m 

pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m a pilotových st�nách. Zatížení od stavby p�enášeno 

základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. V 1.PP ŽB deska 300 mm C 30/37. 

Vodorovné nosné konstrukce tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 mm a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech, deska vetnutá spojitá. 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží budou tvo�eny z �asti ŽB monolitickou st�nou 

výšky 1,1 m tlouš	ky 365 mm, která v pr�b�hu výstavby poslouží místo provizorní 

systémové ochrany proti pádu z výšky – nevznikne volný okraj desky. Zbytek výšky 

podlaží u obvodových konstrukcí bude dozd�n z keramických tvarovek Porotherm P+D 

tlouš	ky 365 mm. Obvodové konstrukce budou izolovány kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Mezibytové odd�lení dispozice bude provedeno zdivem Porotherm 

tlouš	ky 300 mm AKU. Dispozice jednotlivých byt� je rozd�lena p�í�kami Porotherm 

tlouš	ky 150 a 125 mm. 

 

9.1.5 Obecné informace o technologické etap� 

Tento technologický p�edpis se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby. 

Nosný systém je tvo�en monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém 

p�í�ný st�nový, v severní �ásti objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. 
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Založení objektu je realizováno na hlubinných základech viz. p�edchozí technologický 

p�edpis. Hydroizolace spodní stavby je zajišt�na hydroizola�ním systémem Sikaplan WT 

1200–C, se zelenou signální vrstvou, HI chrán�na geotextilií o gramáži 500 g/m2. Podlaha 

1.PP je zateplena XPS tl. 100 mm.  

 

Obrázek 9.1 Systémové �ešení HI s prostupy kotevní délky výztuže [50] 

 

St�ny, sloupy a jádra všech podlaží jsou ŽB monolitické z betonu C 30/37-XC1. Tvar a 

ší�ka zdiva se m�ní v závislosti na poloze v objektu a mí�e zatížení. Nej�ast�ji se 

opakující tlouš	ka nosného zdiva je však 300 mm. 

V suterénu jsou také ŽB monolitické pilí�e o rozm�ru 0,4*0,9 m z C 30/37-XC1. Zdivo 

ŽB jádra je ze stejného druhu betonu, tlouš	ky 300 mm, které krom� nosné funkce plní i 

funkci ztužující konstrukce. Obvodové nosné zdivo je tlouš	ky 365 mm. 

V 1.PP je také provedeno sekundární ost�ní ze stejného druhu betonu. 

Pro bedn�ní st�n je použit systém rámového bedn�ní DOKA Framax Xlife a pro bedn�ní 

strop� systém Dokaflex 1-2-4, sloupy systémem KS Xlife. Konstruk�ní výška 1. PP je 

3,13 m, 1. NP 3,73 m, v ostatních podlažích 2,8 m. 

Vodorovné nosné konstrukce tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 mm a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech vetnutá spojitá. 

Schodišt� je ŽB prefabrikované. Podesty jsou monolitické s ozubem. Podesty jsou 

budovány spole�n� s betonáží stropu p�íslušného podlaží. 
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9.2 Výpis materiálu, doprava a skladování 

9.2.1 Materiál 

�

 

Obrázek 9.1´ Materiál na bedn�ní st�n podlaží, výstup programu Tipos 

 

Ostatní kubatury a hmotnosti materiál� uvedeny ve výkazu vým�r, který je sou�ástí 

rozpo�tu. 
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9.2.2 Doprava primární 

Veškerý materiál pro betonáž monolitických konstrukcí bude pocházet z betonárny 

Stappa mix spol. s.r.o., která se nachází na adrese Heršpická 11, Brno. Betonárna je od 

stavby vzdálená 3,0 km, a doba jízdy ke stavb� je 5 minut. 

Výztuž bude dodávána z prodejny stavebnin, na ulici Pražákova, Brno. Prodejna 

stavebnin je od staveništ� vzdálena 4,1 km, doba jízdy 7 minut. Trasa je tém�� totožná 

jako trasa �erstvého betonu bez kritických míst navíc oproti trase výše uvedené. 

Stavebniny a betonárna Stappa mix jsou od sebe vzdáleny vzdušnou �arou 858 m. 

Bednící materiál je na stavbu dodáván navrženým nákladním automobilem 

s hydraulickým ramenem. 

 

9.2.3 Sekundární doprava 

Pro sekundární dopravu betonu na staveništi v této fázi výstavby bude sloužit 

samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 K.1 a bádie s plošinou CT – P, dále doporu�ené 

p�íslušenství k bedn�ní. 

 

 

Obrázek 9.2 P�eprava pomocí popruh� [51] 
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Obrázek 9.3 Je�ábový záv�s [51] 

 

Obrázek 9.4 Transportní trn [51] 

�

� �



����

�

K ukládání a p�eprav� menších díl� bedn�ní a dopl
k� slouží: 

 

Obrázek 9.5 Kontejner se sí	ovými bo�nicemi [51] 

 

Obrázek 9.6 Víceú�elový kontejner [51] 

 

Obrázek 9.7 Ukládací paleta [51] 
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Obrázek 9.8 Mobilní vysokozdvižný vozík [40] 

 

Pro p�epravu uskladn�ného materiálu v 1.PP k dosahu v�žového je�ábu poslouží 

navržený mobilní vysokozdvižný vozík. 

 

9.2.4 Skladování materiálu 

V této fázi výstavby bude z�ízena skládka materiálu u severní st�ny budoucího objektu a 

v záboru a na zpevn�ných plochách základové desky. V záboru na jižní stran� objektu se 

nachází prostor pro vázání výztuže.  

Skladování výztuže bude probíhat ve svazcích ozna�ených identifika�ními štítky typ� 

výztuže, podložené d�ev�nými hranoly 100 x 100 mm tak, aby nedošlo k jejich nadm�rné 

deformaci a jejich p�ípadnému zne�išt�ní od podkladu. tzn., že hranoly budou od sebe 

vzdáleny 0,8 – 1,0 m. 

Dále bude výztuž zakryta nepromokavou plachtou a tím chrán�na p�ed nep�íznivými 

pov�trnostními vlivy. 

Budou dále dodrženy minimální pr�chozí ší�ky mezi jednotlivými slohami materiálu, tzn. 

že mezi dv�ma sousedními slohami z�stane minimální mezera 350 mm umož
ující 

p�ípadnou manipulaci s materiálem. Minimáln� z jedné strany slohy bude však mezera 

750 mm pro bezpe�ný pr�chod, umož
ující další navázání sloh pro manipulaci. 
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Skladování ocelových palet venku nad sebou maximáln� 3 plných palet. Je zakázáno 

skladovat prázdné palety nad sebou. 

Skladování ostatních prvk� probíhá dle technických informací výrobce. 

 

Obrázek 9.9 Skladování plošin [51] 

Po dokon�ení základové desky se skladovací plocha �áste�n� p�esouvá na tuto desku. 

Skladování bednících prvk� je dle tohoto technologického p�edpisu povoleno do 

maximální výšky 2,0 m dle 591/2006 Sb. p�i p�ípadném ru�ním skladování, i když 

výrobce p�ipouští více. 

 

9.3 P�edání a p�evzetí pracovišt� a jeho p�ipravenost 

K p�edání a p�evzetí pracovišt� dojde v termínu dle HMG stavebních prací. Dojde k n�mu 

mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem provád�jícím etapu hrubé vrchní stavby. 

Pracovišt� bude p�edáno protokolárn�, s popisem významných nep�íznivých stav� na 

staveništi v danou chvíli (p�ípadné vady a poškození), zjišt�ných p�i osobní prohlídce. 

Dále bude provedena kontrola p�edchozích prací, provedena kontrola, zda staveništní 

rozvad�� je opat�en pot�ebnou revizí, kontrola provedených základ� a základové desky, 

p�em��ení délky kotevní výztuže. 

O tomto p�edání a p�evzetí bude také proveden zápis do stavebního deníku. Do „izolované 

vany“ 1. PP je vstup možný p�es podkladní násyp budoucí nájezdové rampy a žeb�íky. 
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9.3.1 P�ipravenost staveništ� 

Staveništ� je chrán�no mobilním panelovým plotem s trapézovou výplní výšky 2 m se 

dv�ma bránami ší�ky 4 m a 6,17 m, sloupky plotu uloženy v betonových patkách. Ze 

severní strany je staveništ� chrán�no stávajícími pletivovými ploty zahrad, které jsou 

vyšší než 1,8 m. 

Vjezd na staveništ� je možný z ulice Hlinky. Ob� brány, které tento vjezd umož
ují, jsou 

uzamykatelné. 

Provozní a sociáln� hygienické objekty za�ízení staveništ� jsou zajišt�ny dovezenými 

obytnými, sanitárním a skladovacími kontejnery.  

Dále pro odvoz odpadu je p�istaven odpadní velkoobjemový kontejner na stavební odpad 

a menší nádoby na odpad komunální. 

Napojení ZS na technickou infrastrukturu bude provedeno z p�ípojek IS k hlavnímu 

stavebnímu objektu. P�ipojení elekt�iny pro pot�eby ZS bude p�es staveništní rozvad��, 

p�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem KGEM 

(PVC) pr�m�ru DN 100 a p�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 SDR 

11, DN 32 STL. 

�

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Klimatické podmínky 

Betonáže se budou provád�t p�i ideálních teplotách od 5°C–25°C, optimáln� 20°C. P�i 

betonáži nesmí povrchová teplota jak bedn�ní, tak výztuže klesnout pod 5°C. 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. Práce budou 

p�erušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m nebo rychlost v�tru p�esáhne 8 m/s v této 

fázi výstavby. 
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9.4.2 Vybavenost staveništ� 

Na staveništi se nachází staveništní komunikace se zpevn�ným povrchem z asfaltu a 

betonové dlažby – jedná se o zábor stávajícího chodníku a �ásti pozemní komunikace na 

ulici Hlinky. 

P�ipojení elekt�iny je umožn�no prost�ednictví navrženého staveništního rozvad��e 

220/380 V, viz. návrh strojní sestavy. 

Napojení ZS na technickou infrastrukturu bude provedeno z p�ípojek IS k hlavnímu 

stavebnímu objektu. P�ipojení elekt�iny pro pot�eby ZS bude p�es staveništní rozvad��, 

p�ipojení staveništní kanalizace bude odbo�kou v revizní šacht� materiálem KGEM 

(PVC) pr�m�ru DN 100, a p�ipojení vody odbo�kou ve vodom�rné šacht� HDPE 100 

SDR 11, DN 32 STL. 

Dále je staveništ� vybaveno obytnými, sanitárním a skladovými kontejnery, 

velkoobjemovým kontejnerem a dalšími nádobami na ukládání stavebního a ostatního 

komunálního odpadu a zpevn�nými plochami. Pro skladování materiálu je možné 

�áste�n� využít základovou ŽB desku a po dokon�ení 1.PP i tém�� celé toto podlaží. 

 

9.5 Personální obsazení 

1x vedoucí �ety   - st�ední odborné vzd�lání, p�ípadn� maturita, mozek 

1x vaza�   - st�ední odborné vzd�lání, vaza�ský pr�kaz 

2x svá�e� - st�ední odborné vzd�lání, svá�e�ský kurz, certifikát pro 

daný typ sva�ování 

4x izolatér - st�ední odborné vzd�lání 

2x betoná�   - st�ední odborné vzd�lání, praxe s betonováním 

6x železá�   - st�ední odborné vzd�lání 

6x tesa�   - st�ední odborné vzd�lání 

4x pomocný pracovník - bez požadavku 

2x �idi�i autodomícháva�� - �idi�ské oprávn�ní C, pr�kaz strojníka 

1x strojník je�ábu  - pr�kaz je�ábníka 

1x strojník vysokozdvih - pr�kaz VZV 

 

Pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci a oprávn�ní pro vykonávání daného typu 

úkolu. Pracovníci i veškeré další osoby pohybující se na staveništi budou seznámeni 
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s technologickými postupy, proškoleni z BOZP a PO. Jejich seznámení se s t�mito 

skute�nostmi bude stvrzeno jejich podpisy v jednotlivých dokumentech. 

 

9.6 Stroje a pracovní pom�cky 

9.6.1 Stroje 

Nákladní automobil Avia D120 Intia 134 kW pro kontejnerovou dopravu 

Autodomícháva� Stetter C3 AM 9 výrobní �ady BASIC LINE na podvozku Tatra Phoenix 

6x6 

Hladi�ka betonu Barikell C4-60 

Samostavitelný v�žový je�áb Liebherr 42 K.1 

VOLVO FM 64R B s nástavbou pro mobilní vysokozdvižný vozík 

Mobilní vysokozdvižný vozík Palfinger Cryler BM 154 

 

9.6.2 Ostatní ná�adí 

Vahadlo pro záv�s 1x, nivela�ní p�ístroj s latí a libelou 1x, vodováha 1x, svinovací metr 

3x, zednická lžíce 4x, zednická nab�ra�ka 2x, lopata 4x, gumová palice 1x, navád�cí lana 

2x, ponorný vibrátor Perles CMP, vibra�ní la	 PSK-00076 Barikell typ 4481, úhlová 

bruska Narex EBU 125-12 C, svá�ecí invertor poloautomat KITin 2080 MIG EURO, 

vaza�ka výztuže RT-60 Rebar Tying Machine, bádie s plošinou CT – P, mícha�ka BWA 

200 l, okružní pila Dewalt 55 mm, vrtací šroubovák GSR 180-LI, 2x1,5Ah, HERZ 

horkovzdušný sva�ovací automat RoofOn RAND 230V/3,5kW, LEISTER TRIAC ST 

horkovzdušný fén 

 

 

9.6.3 OOPP 

Pracovní reflexní od�v, reflexní vesta, bezpe�nostní p�ilba stavební, ochranná svá�e�ská 

kukla, pevná pracovní obuv s okovanou špicí, sluchátka na ochranu sluchu, ochranná 

svá�e�ská souprava (oble�ení pro svá�e�e), pracovní rukavice, bezpe�nostní postroje pro 

práci ve výškách, ochranné pracovní brýle. 
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9.7 Pracovní postup 

9.7.1 Dokon�ené p�edchozí etapy 

Výstupní kontrolou p�edchozí etapy byla doložena kompletnost základových konstrukcí, 

tzn. provedení pilot a pilotových st�n, roznášecích prah� v�. základové desky, st�íkaného 

betonu pilotových st�n, jako primárního ost�ní. Je také provedena hydroizolace 

hydroizola�ním systémem Sikaplan WT 1200–C, s pe�livým provedením prostup� 

kotevní výztuže, které je �ešeno systémov�. Je také provedena finální hlazená podlaha 

1.PP. Délky kotevní výztuže jsou v souladu s projektovou dokumentací. 

 

9.7.2 Zam��ení konstrukcí 

Bude provedeno zam��ení polohy všech d�ležitých rohových bod� budoucích svislých 

konstrukcí totální stanicí. Poloha t�chto bod� bude zaznamenána signálním sprejem na 

základovou desku a také stabilizována na d�ev�ných lavi�kách standartním zp�sobem. 

Tyto body budou na kolmých spojnicích bod� na lavi�kách po natažení stavebního 

provázku. 

 

9.7.3 Provedení výztuže st�n a pilí�� 

Provád�ní vázání výztuže se bude �ídit projektovou dokumentací výztuží �ádn� 

skladovanou, nezne�išt�nou, neobsahující škodlivou míru koroze, nap�. opadávající 

korozivé šupinky. 

Nejd�íve budou vyvazovány/p�iva�eny svislé pruty výztuže k vy�nívající kotevní výztuži 

z p�edchozí etapy výstavby v délce dle projektové dokumentace. Následn� se budou 

osazovat vodorovné pruty výztuže �i t�mínky. 

Na pracovní ploše je t�eba pruty výztuže opracovat dle projektové dokumentace na 

požadované délky. S výztuží se zachází tak, aby nemohlo dojít ke zran�ní pracovník�, 

volné okraje nast�íhané výztuže (v této fázi výstavby kotevních délek výztuže 

p�edcházející etapy) je nutno opat�it ochrannými krytkami (klobou�ky).  

Pruty hlavní nosné výztuže a t�mínky se k sob� p�i vázání spojují pomocí vaza�ky v míst� 

kolmého k�ížení. Obdobn� je tomu p�i sva�ování. 

Doprava výztuže na místo trvalého zabudování v konstrukci probíhá ru�n�, nebo ve 

svazcích pomocí navrženého zvedacího mechanismu. Svazky výztuže je nutné vázat na 

2 místech pomocí vázacích popruh� p�i sekundární doprav�. 
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Na již vyvázanou výztuž se osadí distan�ní prvky, které zaru�í dostate�nou krycí vrstvu 

výztuže. 

P�ed zabedn�ním vyvázané konstrukce je nutné zkontrolovat po�ty prut� výztuže, jejich 

rozte�e a pr�m�ry dle výkresu výztuže, a vyzvat TDS k tomu, aby si konstrukci p�evzal. 

Poté je možno konstrukci zabednit. 

 

9.7.4 Bedn�ní st�n 

Bedn�ní bude provedeno jako systémové �ešení Doka Framax Xlife. Jedná se o rámové 

bedn�ní. Jednotlivé sestavy dílc� se dopravují na místo bedn�ní konstrukce v celku 

zav�šené na je�ábu Liebherr. Framax Xlife je systém rámového bedn�ní, který pomocí 

n�kolika prvk� tvo�í pr�b�žný rastr po 15 cm a to jak ve vodorovném, tak i svislém sm�ru. 

Všechny spojovací prvky a veškeré p�íslušenství se optimáln� p�izp�sobují rastru – pro 

zkrácené bednicí �asy a vysokou hospodárnost. [51] 

Rozm�ry st�n, které nejsou v modulu 15 cm je t�eba doplnit d�ev�nými vyrovnávacími 

hranoly. 

Deska Xlife je vytvo�ena z tradi�ního p�ekližkového jádra kombinovaného s novým 

ochranným povrchem z plastu. Toto spojení zaru�uje možnost vysokého po�tu nasazení a 

snižuje riziko vzniku poškození.[51] 

 

Obrázek 9.10 Detail rámu bedn�ní s p�ekližkou [51] 
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Obrázek 9.11 Systémové rámové bedn�ní Doka Framax Xlife [51] 

 

P�ed každým osazením bedn�ní na místo betonované konstrukce bude vnit�ní povrch 

bedn�ní, který p�ijde do kontaktu s �erstvým betonem p�i betonáži, ošet�en separa�ním 

odbed
ovacím p�ípravkem Doka-OptiX.  

 

Bednit se za�ne vždy od pravoúhlých kout�/roh� st�n. Základem �ešení roh� je robustní 

vnit�ní roh Framax Xlife s dostate�nou pevností proti zkroucení. [51], a dále univerzální 

prvek Framax Xlife 0,90 m, který dokáže p�esn� vytvo�it bedn�ní na požadovanou 

tlouš	ku st�ny dle projektové dokumentace. Tlouš	ky (osová vzdálenost otvor�) je po 5 

cm. 

 

Obrázek 9.12 Prvek pro vnit�ní roh Framax Xlife [51] 
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Obrázek 9.13 Univerzální prvek pro vytvo�ení rohu [51] 

 

Spojení t�chto rohových prvk� se provádí pomocí kotevních ty�í pr�m�ru 15 mm a 

kotevní matky s podložkou. 

 

Obrázek 9.14 Kotevní ty� s kotevní matkou a podložkou [51] 

 

Sestavy jednotlivých rám� bedn�ní budou smontovány na ležato na rovném podkladu, na 

p�edmontážní ploše. Na tuto ležatou sestavu budou umíst�ny op�ry bedn�ní. Tyto op�ry 

zajiš	ují odolnost proti v�tru a usnadní ustavení bedn�ní.  

 

Obrázek 9.15 P�edb�žná montáž a osazení op�r [51] 

Napojení op�r na jednotlivé rámy bedn�ní je pomocí integrovaného paždíku. 

 

Obrázek 9.16 Integrovaný paždík [51] 
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Op�ry bedn�ní jsou teleskopické, otvory v rastru 8 cm a jemným závitem, takže je snadná 

jejich montáž a kotvení ve spodní �ásti op�ry k ŽB desce nebo stropu p�íslušného podlaží. 

Každá sestava spojených prvk� musí být podep�ena pomocí minimáln� 2 sm�rových 

vzp�r. [51] 

Jednotlivé rámy bedn�ní jsou k sob� spojovány pomocí rychloupína�� RU Framax, které 

odolávají maximální takové síle 15,0 kN a posouvající síle 6,0 kN. Spojení t�chto prvk� 

je velice jednoduché a rychlé díky stahování upína�� klínem. Na toto spojení posta�í 

pouze kladivo o maximální hmotnosti 800 g. 

Díky drážce po celém obvodu rámového profilu lze prvky spojit na libovolném míst�. Tím 

je umožn�no plynulé výškové p�esazení prvk�.[51] 

 

Obrázek 9.17 Rychloupína� Framax [51] 

 

 

Obrázek 9.18 Spojení rám� [51] 

�  
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Tabulka 9.1 Po�ty rychloupína�� [51] 

 

Spojování prvk�, které nejsou v rastru 150 mm, a je t�eba je nastavit pomocí hranol�, se 

provádí Uni upína�em Framax. Spojování s vyrovnáním maximáln� 15 cm. 

 

Obrázek 9.19 Uni upína� Framax [51] 

 

Spojovací prvek uni lze také využít p�i spojování rám� bedn�ní v rohu zdiva. 

 

Obrázek 9.20 Spojení dílc� bedn�ní v rohu [51] 

 

Takto vytvo�ená a spojená sestava dílc� bedn�ní bude pomocí navrženého zvedacího 

mechanismu p�emíst�na na místo použití. 
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Obrázek 9.21 Umíst�ní sestavy dílc� na místo použití [51] 

 

Po ustavení na místo použití a vyrovnání dle vodováhy prob�hne zafixování na 

desce/stropu podlaží pomocí Expres kotvy. 

 

Obrázek 9.22 Expres kotva [51] 

 

Na takto p�ipravenou jednu stranu bedn�ní bude osazena betoná�ská plošina. 

 

Obrázek 9.23 Osazení betoná�ské plošiny [51] 
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Spínání b�žných pr�b�žných díl� rámového bedn�ní p�es tlouš	ku budoucího zdiva bude 

realizováno pomocí kotevních závitových ty�í pr�m�ru 15 mm s kotevní podložkou a 

trubkou z um�lé hmoty pr�m�ru 22 mm s distan�ními držáky. Tato plastová trubka bude 

sloužit jako distance líce bedn�ní, který p�ijde do styku s �erstvým betonem p�i 

betonování, pro celou tlouš	ku zdiva. Obecn� se osazují 4 spínací ty�e na jeden kus 

bednícího rámu. 

 

Obrázek 9.24 Spínací ty� [51] 

 

Následn� se bedn�ní uzav�e. Bude namontováno protilehlé zábradlí na ležící sestavu 

bedn�ní, je�ábem se p�emístí na místo použití, vyrovná a spojí se s protilehlým bedn�ním 

pomocí spínacích ty�í. 

 

Obrázek 9.25 Uzav�ení bedn�ní s protilehlým zábradlím [51] 
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Pro uzav�ení �el bedn�ní poslouží univerzální prvek 0,9 m, kde pr�b�žný rastr otvor� po 

5 cm umož
uje bedn�ní �el st�n až do tlouš	ky 60 cm. Nejb�žn�jší tlouš	ka st�n 

v podlažích je 30 cm. 

 

Obrázek 9.26 Uzav�ení �ela bedn�ní [51] 

 

Obdobným zp�sobem bude probíhat vyztužování a bedn�ní sloup� a pilí��, pomocí 

univerzálních prvk� 0,9 a 1,2 m. 

 

Obrázek 9.27 Bedn�ní sloup� a pilí�� [51] 

 

9.7.5 Betonáž sloup� a st�n 

Betonáž bude probíhat z maximální výšky 1,5 m, aby nemohlo dojít k segregaci 

jednotlivých složek �erstvého betonu, kterým je beton C30/37. Beton je dopravován na 

místo uložení navrženým zvedacím mechanismem v bádii. Beton se bude hutnit 

ponorným jehlovým vibrátorem. 

Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru 

hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. Doba vpichu se pohybuje mezi 5–15 vte�inami 
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(až za�ne vystupovat cementová kaše na povrch bez bublinek). Další vpich bude 

proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního rádiusu, což je 450 mm. Tento rádius 

posta�uje na hutn�ní nejb�žn�jší st�ny tlouš	ky 300 mm. Beton bude hutn�n po max. 30 

cm vrstvách, a p�i další vrstv� bude proveden vpich (50–100 mm) do vrstvy p�edcházející, 

aby došlo k dokonalému spojení. 

�erstvý beton bude kontrolován, zda jsou jeho vlastnosti v souladu s projektovou 

dokumentací. 

Z každého autodomícháva�e budou odebírány zkušební vzorky do normových forem o 

stran� délky 150 mm. Vzorky budou p�edepsaným zp�sobem zhutn�ny, nechají se 

ztuhnout a ztvrdnout p�i teplot� 20 °C +- 5 °C. Tyto vzorky budou testovány v laborato�i. 

 

9.7.6 Technologická pauza 

Následující práce na navazujících stropních konstrukcích mohou zapo�ít až po dosažení 

ur�ité pevnosti, která je spo�ítána faktorem zrání betonu. U betonu t�ídy C 30/37 je faktor 

zrání betonu, p�i ideální teplot�, která se v letním období v této lokalit� vyskytuje, je 

spo�ítán na 2 dny. S nižší teplotou okolního prost�edí se tato doba samoz�ejm� 

prodlužuje. Plné zatížení konstrukce je možné až po 28 dnech hydratace betonu, kdy je 

dosaženo tém�� plné pevnosti betonu. Tato pevnost betonu je zkoušena nedestruktivními 

tvrdom�rnými metodami. 

�

9.7.7 Odbed�ování 

Odbed
ování bude provedeno po dosažení ur�ité pevnosti, viz faktor zrání betonu, a po 

na�ízení odbedn�ní zodpov�dnou osobou, po 2 dnech. 

Bedn�ní je zakázáno odtrhávat je�ábem, budou použity vhodné nástroje jako nap�. 

d�ev�né klíny, pá�idlo, nebo systémové odbed
ovací rohy Framax. 

Po uvoln�ní spínacích ty�í v horní polovin� a uvoln�ní od podkladu, bude st�nové 

bedn�ní demontováno opa�ným zp�sobem, jako p�i zabed
ování, tzn. že uvoln�né 

bedn�ní uchytí je�áb, odstraní se spínací ty�e také za spodní �ásti bedn�ní. Sestava prvk� 

bedn�ní se je�ábem p�emístí na místo dalšího použití nebo meziskladování. 
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Obrázek 9.28 Odbed
ování sestavy dílc� [51] 

 

Sestavy spojených dílc� se s jednou op�rou skladují na ležato.  

 Povrch bedn�ní, který byl v kontaktu s betonem bude p�ed skladováním o�išt�n 

vysokotlakým �isti�em, škrabkou na beton (špachtlí). 

 

Obrázek 9.29 �išt�ní povrchu bedn�ní [51] 

 

9.7.8 Bedn�ní strop� 

Veškerý výpis materiálu bedn�ní pro pot�eby tohoto technologického p�edpisu byl 

sestaven v programu Tipos, který �eší problematiku bedn�ní. Materiál bedn�ní je 

napo�ítaný pro pot�eby 1. PP, po�ty kus� pro další podlaží budou navýšeny o 10 % 

z d�vodu v�tší plochy stropních konstrukcí než je v 1. PP. 
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Tabulka 9.2 Výpis materiálu bedn�ní stropu 

 

 

9.7.9 Montáž bedn�ní 

Nejd�íve budou uloženy podélné a p�í�né nosníky po obvodu konstrukce. Zna�ky na 

nosnících konkrétn� ukazují maximální vzdálenosti – 4 zna�ky pro podélné nosníky a 6 

zna�ek pro podp�ry opat�ené op�rnou trojnožkou. Nastavovacím t�menem bude 

provedeno hrubé výškové nastavení podp�r nosník�. 

 

Obrázek 9.30 Hrubé výškové nastavení t�menem [52] 
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Na jednotlivé stojky budou usazeny spoušt�cí hlavice H20. P�i osazování spoušt�cích 

hlavic se hledí na spoušt�cí výšku, tzn. prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem, 

minimáln� však 60 mm. 

 

Obrázek 9.31 Spoušt�cí výška [52] 

 

Dále se umístí op�rná trojnožka na stropní podp�ry, která je stabilizována upínací pákou. 

P�ed jakýmkoli vstupem na hotové bedn�ní musí být p�ekontrolováno jejich správné 

upevn�ní. Spoušt�cí hlavice se u obvodových st�n nato�í takovým zp�sobem, aby bylo 

možné p�i odbed
ování vytlouci stabiliza�ní klín pro spušt�ní spoušt�cí hlavy. 

 

Obrázek 9.32 Správné nato�ení spoušt�cí hlavy [52] 

 

Uložení podélných nosník� prob�hne pomocí montážních vidlic p�ímo do spoušt�cích 

hlavic. Do spoušt�cích hlavic mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosník� 

uložených vedle sebe. 

 

Obrázek 9.33 Uložení nosník� [52] 
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Po uložení podélných nosník� bude zatím takto vzniklá podp�rná konstrukce 

znivelována. P�í�né nosníky jsou ukládány vždy s p�esahem, maximální vzdálenost 

jednotlivých p�í�ných (sekundárních) nosník� je 1 zna�ka vyzna�ená na podélných 

(primárních) nosnících. Pod každým p�edpokládaným místem styku bednících desek 

musí ležet p�í�ný nosník, p�ípadn� sdružené nosníky, vedle sebe. 

 

Obrázek 9.34 Ukládání sekundárních nosník� [52] 

 

 

Obrázek 9.35 Místo styku panel� Dokadur [52] 

 

Pro montáž mezipodp�r bude nejd�íve opat�ena podp�ra p�idržovací hlavicí H20 DF, 

která bude nasazena na vnit�ní pr�m�r stojiny a zajišt�na integrovaným t�menem. 

Maximální vzdálenost mezipodp�r jsou dv� zna�ky.  

 

 

Obrázek 9.36 Osazení p�idržovací hlavice H20 DF [52] 
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P�ed ukládáním panel� Dokadur je nutné z�ídit ochrannou konstrukci proti pádu, tzn. 

zábradlí. Zábradlí bude zárove
 sloužit jako bedn�ní pro betonáž �el desky. P�i montáži 

zábradlí musí být používáno osobních ochranných pom�cek, p�edevším bezpe�nostních 

postroj� s tlumi�em pádu. 

 

Obrázek 9.37 Detail kotvení zábradlí na volném okraji bedn�ní 

 

 

Obrázek 9.38 Kladení panel� Dokadur [52] 

 

Zábradlí musí být takové výšky, aby po betonáži stropu m�lo minimální výšku 1,1 m nad 

horním lícem stropní desky. 

Panely Dokadur jsou ukládány kolmo v��i p�í�ným sekundárním nosník�m. P�ed 

betonáží se musí panely Dokadur post�íkat odbed
ovacím p�ípravkem. 

Pokud je to nutné nap�. na okrajích desky, budou bednící p�ekližky Dokadur zajišt�ny 

p�itlu�ením h�ebíky, délka h�ebíku 50 – 60 mm. 

P�i osazování panel� Dokadur se postupn� zhotovují otvory pro prostupy. Obedn�ní 

otvor� bude provedeno z �eziva, pop�ípad� od�ezk� z bednících p�ekližek Dokadur. 
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Obrázek 9.39 Výstup programu Tipos I 1. PP 

�

 

Obrázek 9.40 Výstup programu Tipos II 1.PP 

�

9.7.10  Vyztužení a betonáž stropní konstrukce 

Do bedn�ní se položí distan�ní lišty DLE výšky 30 mm. Následn� se dle výkres� výztuže 

provede vyztužení desky v jednom sm�ru pruty daných dimenzí a rozte�í. Dtto. spodní 

výztuž v p�í�ném sm�ru, která je vyvázána k výztuži v podélném sm�ru pomocí vaza�ky. 

Zhušt�ní výztuže bude provedeno v okolí sloup�, pilí�� a uložení st�n, dále veškerá 

ostatní výztuž, nap�. smyková, bude provedena v souladu s PD. 
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Obrázek 9.41 Distan�ní lišta pro p�edepsané krytí spodní výztuže [53] 

 

Na spodní výztuž budou osazeny distan�ní vlnovce UHT výšky dle projektové 

dokumentace, které zajistí vzdálenost mezi spodní a vrchní výztuží ŽB stropní 

konstrukce. 

 

Obrázek 9.42 Distan�ní UHT prvek [54] 
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Obrázek 9.43 Ilustrativní obrázek UHT prvek [55] 

 

Betonáž bude probíhat z maximální výšky 1,5 m, aby nemohlo dojít k segregaci 

jednotlivých složek �erstvého betonu, kterým je beton C30/37. Beton je dopravován na 

místo uložení navrženým zvedacím mechanismem v bádii. Beton se bude hutnit 

ponorným vibrátorem a vibra�ní latí délky 2,0 m. 

Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru 

hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. Doba vpichu se pohybuje mezi 5–15 

sekundami (až za�ne vystupovat cementová kaše na povrch bez bublinek). Další vpich 

bude proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního rádiusu, což je 450 mm. Beton bude 

hutn�n po max. 30 cm vrstvách, pro betonáž stropních ŽB desek pln� dosta�ující v jedné 

vrstv�.  

Betonáž bude probíhat takovým zp�sobem, aby se beton nehromadil na jednom míst� 

bedn�ní, a nemohlo tak dojít k p�etížení a ke kolapsu. 

�erstvý beton bude kontrolován, zda jsou jeho vlastnosti v souladu s projektovou 

dokumentací. 

Z každého autodomícháva�e budou odebírány zkušební vzorky do normových forem o 

stran� délky 150 mm. Vzorky budou p�edepsaným zp�sobem zhutn�ny, nechají se 

ztuhnout a ztvrdnout p�i teplot� 20 °C +- 5 °C. Tyto vzorky budou testovány v laborato�i. 
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9.7.11 Technologická pauza 

Následující práce na navazujících st�nách dalšího podlaží mohou zapo�ít až po dosažení 

ur�ité pevnosti, která je spo�ítána faktorem zrání betonu. �áste�né odbedn�ní stropní 

konstrukce bude provedeno po dosažení 70 % kone�né pevnosti betonu v letním období 

po 6 dnech, v zimním, na ja�e a podzim po 15 dnech. 

Odbední se bednící desky Dokadur a �ást mezilehlých nosník�. Plné odbedn�ní bude 

provedeno po 28 dnech hydratace betonu. 

Hydratace betonu probíhá p�i ideálních teplotách od 5°C–25°C. P�i betonáži nesmí 

povrchová teplota jak bedn�ní, tak výztuže klesnout pod 5°C. 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 

 

9.7.12 Odbed�ování 

Nejprve se odeberou mezilehlé stojky, �ímž pod konstrukcí vznikne �ídký rastr. Dále se 

spustí spoušt�cí hlavice úderem do klínu. Touto �inností vznikne prostor na sklopení 

p�í�ných nosník�. Pouze nosníky, které se nachází na styku desek, z�stanou prozatím 

ponechány. Po odstran�ní p�í�ných nosník� se za�nou postupn� odstra
ovat i bednící 

panely Dokadur. Po odstran�ní všech panel� Dokadur, se odstraní i p�í�né nosníky, které 

byly pod stykem desek. Spoušt�cí hlavy se op�t zvednou a podélné nosníky spolu se 

zbývajícími stojkami se pod zhotovenou konstrukcí ponechají do 28. dne po betonáži. 

Beton po 28 dnech by m�l dosáhnout v�tšiny své kone�né pevnosti. 

Po 28 dnech se spustí spoušt�cí hlavice a odstraní se i zbývající stojky. 
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Obrázek 9.44 Odstran�ní mezipodp�r [52] 

 

 

Obrázek 9.45 Spušt�ní spoušt�cí hlavice úderem kladiva [52] 

 

 

Obrázek 9.46 Sklopení sekundárních nosník� [52] 

 



�	��

�

 

Obrázek 9.47 Odstran�ní panel� Dokadur a jejich uložení do ukládací palety [52] 

 

9.8 Jakost, kontrola a zkoušení 

Podrobný popis veškerých kontrol bude více popsán v jiné kapitole této diplomové práce 

jako kontrolní a zkušební plán. 

 

9.8.1 Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola p�ipravenosti stavby/staveništ� 

Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrola kotevní délky výztuže vystupující ze základových konstrukcí 

Kontrola vytý�ení nosných konstrukcí (jejich polohy) 

Kontrola stroj� a mechanizace 

�

9.8.2 Kontrola meziopera�ní 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola materiálu 

Kontrola pracovník� 

Kontrola provedení bedn�ní nosných svislých konstrukcí 

Kontrola vyztužení svislých nosných konstrukcí 

Kontrola betonáže svislých nosných konstrukcí 

Kontrola bedn�ní stropních konstrukcí 

Kontrola vyztužení stropních konstrukcí 

Kontrola betonáže stropních konstrukcí 

Kontrola dodržení technologické pauzy a ošet�ování betonu 

�
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9.8.3 Kontrola výstupní 

Kontrola geometrických p�esností 

Kontrola pevnosti betonu 

�

9.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

BOZP se bude �ídit t�mito zákony a na�ízeními vlády: 

Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

 

9.10 Nakládání s odpady 

9.10.1  Odpady 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky �. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu 

odpad�, a zákona �. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�. 

 

Tabulka 9.3 Zp�sob nakládání s odpady z této fáze výstavby a jejich druh [1] 

�íslo odpadu 

Nebezpe�ný(N)/ostatní(O) 

Katalogový název Likvidace 

odpadu 

16 01 17 (O) Železné kovy 13 

16 06 (N) Baterie a akumulátory 9,13 

17 02 01 (O) D�evo 10,13 

17 02 03 (O) Plasty 1,13 

17 04 05 (O) Železo a ocel 1,13 

17 06 04 (O) Izola�ní materiály 1,10,13,15 

20 03 (O) Ostatní komunální odpady 1,9,10,13 
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08 01 20 (O) Jiné vodné suspenze obsahující barvy 

nebo laky neuvedené pod �íslem 08 01 19 

9,14 

12 01 13 (O) Odpady ze sva�ování 13 

15 01 01 (O) Papírové a lepenkové obaly 13 

15 01 02 (O) Plastové obaly 13 

15 01 03 (O) D�ev�né obaly 10,13 

15 01 06 (O) Sm�sné obaly 13 

15 01 10 (N) Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 

látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né 

9,13 

16 01 07 (N) Olejové filtry 9 

�

�

�

9.11 Seznam tabulek 

Tabulka 9.1 Po�ty rychloupína�� [51] 

Tabulka 9.2 Výpis materiálu bedn�ní stropu 

Tabulka 9.3 Zp�sob nakládání s odpady z této fáze výstavby a jejich druh [1] 

�

9.12 Seznam obrázk� 

Obrázek 9.1 Systémové �ešení HI s prostupy kotevní délky výztuže [50] 

Obrázek 9.1´ Materiál na bedn�ní st�n podlaží, výstup programu Tipos 
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Obrázek 9.14 Kotevní ty� s kotevní matkou a podložkou [51] 
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Obrázek 9.22 Expres kotva [51] 

Obrázek 9.23 Osazení betoná�ské plošiny [51] 

Obrázek 9.24 Spínací ty� [51] 

Obrázek 9.25 Uzav�ení bedn�ní s protilehlým zábradlím [51] 

Obrázek 9.26 Uzav�ení �ela bedn�ní [51] 
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Obrázek 9.28 Odbed
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Obrázek 9.29 �išt�ní povrchu bedn�ní [51] 
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Obrázek 9.40 Výstup programu Tipos II 1.PP 

Obrázek 9.41 Distan�ní lišta pro p�edepsané krytí spodní výztuže [53] 
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Obrázek 9.43 Ilustrativní obrázek UHT prvek [55] 

Obrázek 9.44 Odstran�ní mezipodp�r [52] 
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10 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN HORNÍ HRUBÉ 

STAVBY – NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
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10.1 Kontrola vstupní 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se její úplnost, správnost, p�epo�ítá se výkaz vým�r. Prob�hne 

p�ipomínkování a p�ípadné odstran�ní chyb a nedod�lk� v projektové dokumentaci. 

Projektová dokumentace má být v souladu p�edevším s: 

- Vyhláškou �. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb 

- Zákonem �. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním �ádu 

(stavební zákon) 

- Vyhláškou �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí spole�n� s TDS. Bude sepsán záznam o kontrole 

PD a zápis do stavebního deníku, že je vše v po�ádku.  

Kontrola je provedena vizuáln�, jednorázov�. 

 

10.1.2 Kontrola p�ipravenosti stavby/staveništ� 

Kontrolován bude stav podmínek na staveništi a prob�hne kontrola objekt� ZS. Kontrola 

bude provedena jednorázov� vizuáln� spole�n� ji provedou hlavní stavbyvedoucí s TDS. 

Bude se kontrolovat zabezpe�ení za�ízení staveništ� plotem výšky 2,0 m, uzamykatelnost 

bran, úplnost a �etnost výstražných, varovných a informativních tabulek, dopravního 

zna�ení na stavb� a v jejím okolí. Dále bude zkontrolováno, zda stavební rozvad�� a 

navržený zvedací mechanismus mají pot�ebné revize. 

Kontrola zpevn�ných ploch ZS na záboru a odvodn�ní staveništ�,  provozních, výrobních 

a sociáln� hygienických objekt� ZS. 

Kontrola sítí pro ZS, jejich funk�nost a nepoškození, �íselný stav elektrom�ru. 

Provedení zápisu do SD o kontrole. 

 

10.1.3 Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrola bude provedena dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a dle 

�SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti. 

Dle projektové dokumentace jsou kontrolovány rozm�ry základových konstrukcí, 

rovinnost. 

 



�
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Tabulka 10.1 �SN EN 13 670 Dovolené odchylky povrchu betonu [47] 

 

Tabulka 10.2 Dovolené odchylky základových konstrukcí [47] 

 

Míra rovinatosti základové desky se m��í pomocí 2,0 m lat�, a nesmí p�ekro�it odchylku 

15 mm. Celková rovinatost základových konstrukcí se bude m��it rota�ním laserem. 
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10.1.4  Kontrola kotevní délky výztuže vystupující ze základových 

konstrukcí 

Tato kontrola bude provedena v souladu s �SN 10 080Ocel pro výztuž do betonu – 

Všeobecn�.  

Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí s TDS, pop�ípad� statikem. Bude m��ena délka 

vystupujících volných konc� kotevní výztuže a dimenze jednotlivých prut�. P�i kontrole 

dále bude kontrolován po�et t�chto prut�, jejich nepoškození a míra koroze. 

Kontrola délek a pr�m�r� probíhá dle projektové dokumentace. 

 

10.1.5  Kontrola vytý�ení nosných konstrukcí (jejich polohy) 

Kontrolu provede stavbyvedoucí a geodet. Bude provedena dle �SN 73 0420–1, 2 

P�esnost vyty�ování staveb a dle �SN EN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. 

Navrhování geometrické p�esnosti. 

Geodet zam��í polohu rohových bod� jednotlivých svislých nosných konstrukcí, tzn. že 

p�ekontroluje i polohu kotevních výztuží. Poloha t�chto bod� bude zazna�ena sprejem na 

ŽB desku a p�enesena pro kontrolu na vyty�ovací lavi�ky. Tolerance +- 10 mm. 

Bude proveden zápis do SD. 

 

10.1.6  Kontrola stroj� a mechanizace 

Provede se kontrola provozních náplní, mechanické poškození stroje, p�edevším kontrola 

tlakových hydraulických hadic, provede se údržba a promazání pohyblivých �ástí stroj�, 

které to vyžadují. 

Dále se provede kontrola vázacích prost�edk� a lan na zvedacím mechanismu, zda 

vyhovují dle n. v. 378/2001 Sb., 176/2008 Sb.  

Zkouška bude probíhat vizuáln� na staveništi. Provádí stavbyvedoucí, mistr nebo obsluha 

stroje. Je nutná revizní zpráva od servisní firmy, která provádí na stroji údržbu. 

�

 

10.2 Kontrola meziopera�ní 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola je provád�na každý den m��ením 3x denn�, p�i�emž ve�erní teplota se 

zapo�ítává 2x. M��ení probíhá ráno, v poledne a ve�er, a provádí ho stavbyvedoucí. 

Nam��ené hodnoty jsou zapisovány do stavebního deníku. 
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Betonáže se budou provád�t p�i ideálních teplotách od 5°C–25°C, optimáln� 20°C. P�i 

betonáži nesmí povrchová teplota jak bedn�ní, tak výztuže klesnout pod 5°C. 

V zimním období je nutné p�ijmout speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 

Práce budou p�erušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m, nebo rychlost v�tru p�esáhne 

11 m/s v této fázi výstavby. 

 

10.2.2 Kontrola materiálu 

Kontrola bude probíhat p�i každém novém návozu materiálu. Podle identifika�ních štítk� 

bude zkontrolován pr�m�r dodávaných výztuží, specifikace druhu materiálu, prohlášení 

o shod� a soulad PD. 

Vizuáln� bude p�ekontrolována �istota, míra koroze. M��ením délka a pr�m�r 

jednotlivých prut�. 

Tato kontrola bude provedena v souladu s �SN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu – 

Všeobecn�. Kontroluje se zejména nezdeformovanost prut�, míra koroze, �istota, profil, 

druh a tvar. 

Dále bude provedena kontrola skladování t�chto materiál�. Skladování výztuže bude 

probíhat ve svazcích ozna�ených identifika�ními štítky typ� výztuže, podložené 

d�ev�nými hranoly 100 x 100 mm tak, aby nedošlo k jejich nadm�rné deformaci a jejich 

p�ípadnému zne�išt�ní od podkladu. 

�erstvý beton bude kontrolován, zda jsou jeho vlastnosti v souladu s projektovou 

dokumentací. 

Z každého autodomícháva�e budou odebírány zkušební vzorky do normových forem o 

stran� délky 150 mm. Vzorky budou p�edepsaný zp�sobem zhutn�ny, nechají se ztuhnout 

a ztvrdnout p�i teplot� 20 °C +- 5 °C, a po 28 dnech rozdrceny na zkušebních lisech 

v laborato�i. Zkoušení probíhá v souladu s �SN EN 12 390 – 2 Zkoušení ztvrdlého 

betonu. 
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Dále bude s každou várkou p�ivezen dodací list, ve kterém je rozhodující �as zamíchání 

�erstvého betonu. Doba zpracovatelnosti �erstvého betonu p�i teplotách v rozmezí 0–25 

°C je 90 minut.  

Zkouška konzistence betonu prob�hne v souladu s �SN EN 12 350 – 2 Zkoušení 

�erstvého betonu – �ást 2: Zkouška sednutím. Dle projektové dokumentace je 

konzistence stanovena S4 – sm�s velmi m�kká, tedy požadované sednutí kužele 160–210 

mm. 

 

Obrázek 8.2 Sednutí kužele [] 

 

Obrázek 10.1 Sednutí kužele [49] 

 

Mohou být využity i další metody na zjišt�ní konzistence, nap�íklad dle �SN EN 12 350 

– 3 Zkoušení �erstvého betonu – �ást 3: Zkouška Vebe, nebo dle �SN EN 12 350 – 5 

Zkoušení �erstvého betonu – �ást52: Zkouška rozlitím. 

�

10.2.3  Kontrola pracovník� 

Bude kontrolována p�edevším jejich zdravotní zp�sobilost, která je stvrzená zprávou 

z periodické kontroly u léka�e zabývající se pracovn� léka�skou službou. 

Dále bude kontrolována jejich odborná zp�sobilost, praxe, pop�ípad� vzd�lání. 

D�lníci jsou seznámeni s plánem BOZP a pracovním postupem. Toto seznámení s t�mito 

dokumenty je stvrzeno podpisy v tabulce na konci t�chto dokument�. 
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Obsluhy stroj� musejí mít platné pr�kazy strojník� a je�ábník�, další specializované 

profese také musejí mít platná svá oprávn�ní. 

 

Obrázek 10.2 Pr�kaz strojníka se záznamy o zkouškách [48] 

 

Po celou dobu pobytu na staveništi musejí být pracovníci vybaveni OOPP. Na staveništi 

je zakázáno pohybovat se pod vlivem kterékoli návykové látky. P�i zjišt�ní tohoto 

proh�ešku p�íslušná osoba podrobena kontrole p�enosným alkoholtesterem, v p�ípad� 

nam��ení hodnoty odeslána na odb�ry krve do ústavu soudního léka�ství, aby v p�ípad� 

sporu byly hmatatelné výsledky a d�kazy.  

�

10.2.4 Kontrola provedení bedn�ní nosných svislých konstrukcí 

Kontrola bude provedena dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a dle 

�SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti, PD, 

technologických p�edpis� a normy �SN 73 0210–1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. 

Podmínky provád�ní. �ást1: P�esnost osazení. Kontrolu bude provád�t mistr. 

Vizuáln� se provede kontrola �istoty bedn�ní a nat�ení odbed
ovacím p�ípravkem. 

�  
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Tabulka 10.3 Povolené odchylky p�i osazování bedn�ní [56] 

 

 

10.2.5  Kontrola vyztužení svislých nosných konstrukcí 

Kontrola dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a �SN EN 1992-1-1  

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby. 

Odchylka polohy výztuže oproti PD je +- 5 mm. 

Provádí mistr, statik a TDS. Po kontrole bude výztuž konstrukce p�evzata TDS. 

 

10.2.6  Kontrola betonáže svislých nosných konstrukcí 

Betonáž bude probíhat z maximální výšky 1,5 m, aby nemohlo dojít k segregaci 

jednotlivých složek �erstvého betonu. Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku 

pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. 
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Doba vpichu se pohybuje mezi 5–15 sekundami (až za�ne vystupovat cementová kaše na 

povrch bez bublinek). Další vpich bude proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního 

rádiusu, což je 450 mm. Tento rádius posta�uje na hutn�ní nejb�žn�jší st�ny tlouš	ky 300 

mm. Beton bude hutn�n po max. 30 cm vrstvách, a p�i další vrstv� bude proveden vpich 

(50–100 mm) do vrstvy p�edcházející, aby došlo k dokonalému spojení. 

Kontrola dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí, provádí mistr, TDS a 

statik, který provede kontrolu provedení pracovních a dilata�ních spár dle PD. 

O provedených kontrolách bude proveden zápis do SD. 

 

10.2.7  Kontrola bedn�ní stropních konstrukcí 

Kontrola bude provedena dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a dle 

�SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti, PD, 

technologických p�edpis� a normy �SN 73 0210–1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. 

Podmínky provád�ní. �ást1: P�esnost osazení. Kontrolu bude provád�t mistr a statik dle 

PD. 

Vizuáln� se provede kontrola �istoty bedn�ní a nat�ení odbed
ovacím p�ípravkem. 

 

10.2.8 Kontrola vyztužení stropních konstrukcí 

Kontrola dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a �SN EN 1992-1-1  

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby. 

Budo kontrolován po�et prut� dle výkresu výztuže, jejich dimenze, �istota, délky 

stykování a míra koroze. 

Provádí mistr, statik a TDS. Po kontrole bude výztuž konstrukce p�evzata TDS 

�  
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Tabulka 10.4 Povolené odchylky polohy výztuže 13 670 [47] 

 

 

Tabulka 10.5 Stykování a poloha výztuže 13 670 [47] 

 

 

10.2.9  Kontrola betonáže stropních konstrukcí 

Betonáž bude probíhat z maximální výšky 1,5 m, aby nemohlo dojít k segregaci 

jednotlivých složek �erstvého betonu. Ak�ní rádius vibrátoru je roven 10násobku 

pr�m�ru vibra�ní hlavice. Takže p�i pr�m�ru hlavice 30 mm bude ak�ní rádius 300 mm. 

Doba vpichu se pohybuje mezi 5–15 vte�inami (až za�ne vystupovat cementová kaše na 

povrch bez bublinek). Další vpich bude proveden ve vzdálenosti 1,5násobku ak�ního 
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rádiusu, což je 450 mm. Beton bude hutn�n po max. 30 cm vrstvách, a p�i další vrstv� 

bude proveden vpich (50–100 mm) do vrstvy p�edcházející, aby došlo k dokonalému 

spojení. Vibrování bude probíhat také pomocí vibra�ní lat� délky 2,0 m. 

Kontrola dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí, provádí mistr, TDS a 

statik, který provede kontrolu provedení pracovních a dilata�ních spár dle PD. 

O provedených kontrolách bude proveden zápis do SD. 

 

10.2.10 Kontrola dodržení technologické pauzy a ošet�ování 

betonu 

Bude dohlédnuto na stálé vlh�ení povrchu betonu, a aby: 

 V zimním období byla p�ijata speciální zimní opat�ení, kterými jsou nap�íklad 

temperování kameniva a zám�sové vody, zakrytí povrchu betonu speciálním 

polystyrénovým kobercem v PE obalu, použití vyšších pevnostních t�íd betonu kv�li 

v�tšímu vývinu hydrata�ního tepla, použití betonu s obsahem superplastifika�ní p�ísady 

apod. 

Naopak p�i vyšších teplotách než 30°C je beton nutno chránit proti nadm�rnému 

vysoušení, nap�íklad speciálním post�ikem, který na povrchu betonu vytvo�í parot�sný 

ochranný film, a v betonu se udrží vlhkost pro dostate�nou hydrataci betonu. 

Kontrolu provádí mistr dle �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí a TP. 

 

10.3 Kontrola výstupní 

10.3.1 Kontrola geometrických p�esností 

Kontroluje se vzdálenost protilehlých líc� jednotlivých povrch�, rovinnost povrch� a 

porovnání s maximálními odchylkami uvedenými v �SN EN 13 670 Provád�ní 

betonových konstrukcí. 

Kontrola provádí stavbyvedoucí, TDS a geodet. 

�  
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Tabulka 10.6 Mezní odchylky provedených betonových konstrukcí [47] 

 

 

Tabulka 10.7 Mezní odchylky provedených betonových konstrukcí [47] 

 

�  
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Tabulka 10.8 Mezní odchylky povrchu betonových konstrukcí [47] 

 

 

 

Tabulka 10.9 Mezní odchylky betonových konstrukcí [47] 
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Tabulka 10.10 Mezní odchylky betonových st�n a sloup� [47] 

 

 

10.3.2  Kontrola pevnosti betonu 

Bude probíhat dle �SN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu-Tvrdom�rné metody 

zkoušení betonu, �SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních t�les. 

TDS a stavbyvedoucí provedou kontrolu tvrdosti betonu po 28 dnech hydratace. Zkouška 

se bude provedena minimáln� na 10 místech v ploše kontrolované konstrukce. 

Další zkoušky budou provedeny v laborato�i ze vzork� odebraných na stavb�. Kontrola a 

zkoušení dle �SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních t�les, �SN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 5: Pevnost v tahu 

ohybem zkušebních t�les, �SN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 7: 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu, �SN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 

8: Hloubka pr�saku tlakovou vodou, �SN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého 

betonu-�ást 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování. 
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Tabulka 10.11 KZP 
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Použité normy, na�ízení vlády, vyhlášky: 

- Zákon �. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 

zákon), ú�innost od 1.1.2018 

- Vyhláška �. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ú�innost od 29.3.2013 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, 

ú�innost od 26.8.2009 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ú�innost od 

1.1.2007 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky, ú�innost od 4.10.2005 

- �SN 73 0205, Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické 

p�esnost, ú�innost od 1.4.1995 

- �SN EN 13670, Provád�ní betonových konstrukcí, ú�innost od 1.7.2010 

- �SN EN 10080, Ocel pro výztuž do betonu-Sva�itelná betoná�ská ocel – 

Všeobecn�, ú�innost od 1.1.2006 
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- �SN 73 0420-1, P�esnost vyty�ování staveb �ást 1: Základní požadavky, ú�innost 

od 1.8.2002 

- �SN 73 0420-2, P�esnost vyty�ování staveb-�ást 2: Vyty�ovací odchylky, 

ú�innost od 1.8.2002 

- Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� 

a ná�adí, ú�innost od 1.1.2003 

- �SN EN 12350-1, Zkoušení �erstvého betonu-�ást 1: Odb�r vzork�, ú�innost od 

1.11.2009 

- �SN 73 0210-1, Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: 

P�esnost osazení 

- �SN EN 1992-1-1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí-�ást 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ú�innost od 1.12.2006 

-  

- �SN 73 0210-2, Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 2: 

P�esnost osazení, ú�innost od 1.1.1993 

- �SN 73 1373, Nedestruktivní zkoušení betonu-Tvrdom�rné metody zkoušení 

betonu, ú�innost od 1.10.2011 

- �SN EN 12350-2, Zkoušení �erstvého betonu-�ást 2: Zkouška sednutím, 

ú�innost od 1.11.2009 

- �SN EN 12390-3, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

t�les, ú�innost od 1.11.2009 

- �SN EN 12390-5, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 5: Pevnost v tahu ohybem 

zkušebních t�les, ú�innost od 1.11.2009 

- �SN EN 12390-7, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 7: Objemová hmotnost 

ztvrdlého betonu, ú�innost od 1.11.2009 

- �SN EN 12390-8, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 8: Hloubka pr�saku tlakovou 

vodou, ú�innost od 1.11.2009 

- �SN P CEN/TS 12390-9, Zkoušení ztvrdlého betonu-�ást 9: Odolnost proti 

zmrazování a rozmrazování – Odlupování, ú�innost od 1.2.2007 
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10.4 Seznam tabulek 

Tabulka 10.1 �SN EN 13 670 Dovolené odchylky povrchu betonu [47] 

Tabulka 10.2 Dovolené odchylky základových konstrukcí [47] 

Tabulka 10.3 Povolené odchylky p�i osazování bedn�ní [56] 

Tabulka 10.4 Povolené odchylky polohy výztuže 13 670 [47] 

Tabulka 10.5 Stykování a poloha výztuže 13 670 [47] 

Tabulka 10.6 Mezní odchylky provedených betonových konstrukcí [47] 

Tabulka 10.7 Mezní odchylky provedených betonových konstrukcí [47] 

Tabulka 10.8 Mezní odchylky povrchu betonových konstrukcí [47] 

Tabulka 10.9 Mezní odchylky betonových konstrukcí [47] 

Tabulka 10.10 Mezní odchylky betonových st�n a sloup� [47] 

Tabulka 10.11 KZP 

�

10.5 Seznam obrázk� 

Obrázek 10.1 Sednutí kužele [49] 

�

10.6 Zdroje 

[56] �SN 73 0210-1: Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: 

P�esnost osazení. Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 1992. 
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11.1 Obecné informace o stavb� 

11.1.1 Údaje o stavb� 

Název stavby:   Polyfunk�ní d�m, Staré Brno 

Místo stavby:   Hlinky 972/34, Brno – Staré Brno, Brno – m�sto 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

    Katastrální území: Brno [582786], Staré Brno [610089] 

    P.�. 758, 761 759/4, 759/1, 759/5, 690/5, 690/3 

P�edm�t dokumentace: Stavebn� technologický projekt 

 

11.1.2 Údaje o žadateli 

Údaje o stavebníkovi: 

Odpov�dný zástupce:  Karel Popelka 

Firma:    H&H development s.r.o. 

I�:    15835698 

DI�:    295–15835698 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

11.1.3 Údaje o zhotoviteli projektové dokumentace 

Údaje o projektantovi 

Firma:    H&H projekt s.r.o 

I�:    15835699 

DI�:    295–15835699 

Sídlo:    U rybníka 38, Brno – m�sto, 602 00 

 

Zhotovitel stavebn� technologického projektu: 

Jméno:    Bc. Št�pán Hrade�ný 

Sídlo:    Nerudova 324/12, Brno – Veve�í, Brno – m�sto, 602 00 

Jihomoravský kraj, �eská republika 

�

11.1.4 Základní popis stavby 

Jedná se o novostavbu objektu s celkem 7 podlažími, jedním podzemním podlažím a 6 

nadzemními podlažími v zastav�né �ásti m�sta Brna. 
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Jedná se o polyfunk�ní objekt, v 1.PP je umíst�na halová garáž, vým�níková stanice, 

strojovna VZT, prostor na nádoby na komunální odpad, místnost pro vodom�rnou 

soustavu, p�íjezdová rampa a dv� svislá komunika�ní jádra, obsahující schodišt� a výtah. 

V 1.NP jsou �ešeny vstupy do bytových �ástí objektu, vchod do restaurace a komer�ního 

prostoru. Ostatní podlaží jsou využita pro bydlení. 

Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu, kde nosný systém je tvo�en 

monolitickými železobetonovými st�nami. Jde o nosný systém p�í�ný, v severní �ásti 

objektu se dv�ma ŽB jádry tvo�ící výtahovou šachtu. Založení objektu je realizováno na 

hlubinných základech – pilotách vetknutých, monolitických ŽB C 30/37 do hloubky 4 m 

pod dno stavební jámy, pr�m�ru 0,8 m a pilotových st�nách. Zatížení od stavby p�enášeno 

základovým ŽB prahem 0,8 x 0,5 m. V 1.PP ŽB deska 300 mm C 30/37. 

Vodorovné nosné konstrukce tvo�eny železobetonovou deskou tlouš	ky 270 mm a 300 

mm vyztuženou hlavní nosnou výztuží v obou sm�rech, deska vetnutá spojitá. 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží budou tvo�eny z �ásti ŽB monolitickou st�nou 

výšky 1,1 m tlouš	ky 365 mm, která v pr�b�hu výstavby poslouží místo provizorní 

systémové ochrany proti pádu z výšky–nevznikne volný okraj desky. Zbytek výšky 

podlaží u obvodových konstrukcí bude dozd�n z keramických tvarovek Porotherm P+D 

tlouš	ky 365 mm. Obvodové konstrukce budou izolovány kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Mezibytové odd�lení dispozice bude provedeno zdivem Porotherm 

tlouš	ky 300 mm AKU. Dispozice jednotlivých byt� je rozd�lena p�í�kami Porotherm 

tlouš	ky 150 a 125 mm. 

 

11.2 Od�vodn�ní zpracování plánu BOZP: 

Podmínky pro zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi jsou 

dány dle Zákona �. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2, a dle Zákona �. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1 

písm. a) bude ustanoven koordinátor BOZP. Na staveništi budou vykonávány práce a 

�innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

které jsou ustanoveny provád�cím právním p�edpisem. Na základ� NV �. 591/2006 Sb. 

p�íloha � 5 musí pro vyšet�ovanou stavbu být zpracován plán BOZP, nebo	 p�i její 

realizaci budou realizovány tyto rizikové práce: 

- Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvoln�né zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m (výška p�evázky po dno rýhy 

zákl. prahu ve stavební jám� je v�tší než 5 m). 
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- Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� 

kovových, betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetického vedení, pop�ípad� 

za�ízení technického vybavení 

 

11.3 Plán BOZP 

Podkladem pro zpracování plánu BOZP je projektová dokumentace pro provedení stavby 

v�etn� dokladové �ásti projektové dokumentace s vyjád�ením dot�ených orgán� sítí a 

ve�ejné správy, a p�edevším Zákona �. 309/2006 Sb. a NV �. 591/2006 Sb., dále stavební 

povolení p�íslušného stavebního ú�adu Brno – st�ed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

– m�sto. 

 

11.3.1 Riziko-opat�ení, zabezpe�ení staveništ� 

- Riziko: Vstup nepovolaných osob na staveništ�. 

Opat�ení: Staveništ� se nachází v zastav�ném území a bude souvisle oploceno mobilním 

plotem s trapézovou výplní výšky 2,0 m z uli�ní strany, minimáln� však 1,8 m. 

Z ostatních stran staveništ� je stávající pletivový sloupkový plot sousedních parcel, které 

jsou vyšší než 1,8m. Bude proveden zábor p�ilehlého chodníku ke stavb� a �ást místní 

komunikace, ší�ka záboru na komunikaci bude 4,3 m od hrany chodníku. Provoz pro p�ší 

bude p�emíst�n na prot�jší chodník. Na stávajícím chodníku bude zábrana pro p�ší se 

zna�kou „Použijte prot�jší chodník“ 30 m p�ed za�átkem staveništ� a 30 za staveništ�m, 

a v t�chto místech bude z�ízeno do�asné vodorovné dopravní zna�ení žluté barvy 

p�echodu pro chodce. Veškeré zna�ení projednáno a povoleno  p�íslušným útvarem 

dopravní policie. 

Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech a na 

p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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- Riziko: Vjezd nepovolaných vozidel do prostoru staveništ� a prostor� stavbou 

dot�ených 

Opat�ení: P�i provád�ní oplocení staveništ�, do�asného záboru a p�i p�ípadných zásazích 

do stávající komunikace u chodníku p�ed staveništ�m budou umíst�ny tyto zna�ky: 

- 50 m p�ed úpravou zna�ka IP 16 – zúžená komunikace 

- 30 m p�ed úpravou zna�ka „Pozor“ s dodatkovou tabulkou „Výjezd vozidel ze 

stavby“ 

- 20 m p�ed staveništ�m zna�ka „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Krom� 

vozidel stavby“ 

 20 m za staveništ�m bude umíst�na zna�ka „Konec všech omezení“ 

 U 4 m široké staveništní brány bude zna�ka omezující rychlost v prostoru 

staveništ� na 5 km/h 

 U výjezdu ze staveništ� bude umíst�na zna�ka “St�j, dej p�ednost v jízd�“ 

 

- Riziko: Krádež na neosv�tleném staveništi a p�ehlédnutí neosv�tleného zna�ení 

Opat�ení: Prostor staveništ� bude v no�ních hodinách opat�en LED zá�i�i o výkonu 30 

W. Veškeré dopravní zna�ení bude opat�eno bateriovými blika�i oranžové/�ervené barvy, 

které budou zprovozn�ny okamžit� po setm�ní, nebo nejpozd�ji od 18:00 hod. 

 

 

- Riziko: poškození stávajících vedení inženýrských sítí a vedení dopravní 

infrastruktury 

Opat�ení: P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní podmínek 

stanovených provozovateli t�chto vedení, staveb nebo za�ízení a b�hem provád�ní prací 

je dodržuje. 

Budou vymezena veškerá ochranná pásma, nap�. u stávající kanalizace ochranné pásmo 

1,5 m od osy kanalizace, vodovod 1,5 m, nízkotlaký plynovod 1,0 m, tepelná sí	 2,5 m, 

elektrický kabel do 110 kV 1,0 m v zemi. Tato podzemní vedení budou chrán�na 

uložením roznášecího plechu tl.1,5 cm na povrch komunikace/chodníku proti pojezdu 

vozidel. Nadzemní nebudou žádným zp�sobem narušena, pouze u v�žového je�ábu bude 

vymezen zakázaný dosah b�emene je�ábu pomocí softwarového �ešení výrobce je�ábu.  

Dále pro neelektrické práce v blízkosti elektrických za�ízení dle vyhlášky 50/1978 Sb., 

Vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá
ského ú�adu o odborné 
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zp�sobilosti v elektrotechnice, budou stanoveny ochranná pásma podle následující 

tabulky u nadzemních vedení. 

 

 

Obrázek 11.1 Minimální vzdálenosti od vedení 

 

- Riziko: Zamezení p�ístupu pracovník� k pracovišti, omezení zásobování 

Opat�ení: P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no bezpe�né 

provedení práce, pop�ípad� umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 

Budou z�ízeny komunikace pro p�ší 0,75 m pro jednosm�rný provoz a 1,5 m pro 

obousm�rný provoz d�lník�. Tyto plochy jsou zpevn�né, protože se nacházejí na 

stávajícím dlážd�ném povrchu. 

Vjezd vozidel na staveništ� bude umožn�n bránou širokou 4 m. 

 

- Riziko: Poškození stávajících i staveništních rozvod� médií. 

Opat�ení: Budou vymezena veškerá ochranná pásma, nap�. u stávající kanalizace 

ochranné pásmo 1,5 m od osy kanalizace, vodovod 1,5 m, nízkotlaký plynovod 1,0 m, 

tepelná sí	 2,5 m, elektrický kabel do 110 kV 1,0 m. Tato podzemní vedení budou 

chrán�na uložením roznášecího plechu tl.1,5 cm na povrch komunikace/chodníku proti 

pojezdu vozidel. Nadzemní nebudou žádným zp�sobem narušena, pouze u v�žového 

je�ábu bude vymezen zakázaný dosah b�emene je�ábu pomocí softwarového �ešení 

výrobce je�ábu. Staveništní rozvody energií budou vedeny pod zemí. Pracovníci jsou 

pou�ení, že musí vykonávat veškeré práce takovým zp�sobem, aby nemohlo dojít k 

porušení veškerého elektrického za�ízení. Hlavní vypína� veškerého elektrického za�ízení 

je umíst�n v blízkosti kancelá�e stavbyvedoucího, výrazn� viditeln� ozna�en a chrán�n 
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proti neoprávn�né manipulaci. Všem pracovník�m bude ukázáno místo, kde se hlavní 

vypína� nachází. 

 

- Riziko vzniku požáru 

Opat�ení: B�hem celého pr�b�hu realizace stavby bude generální dodavatel i všichni 

subdodavatelé dodržovat pravidla požární ochrany p�i �innostech, kde toto riziko hrozí 

(tzn. svá�ení, �ezání plamenem). Do tohoto opat�ení je zahrnuto technické za�ízení, EPS 

a protipožární technika samotného objektu v pr�b�hu výstavby dle �SN 73 0802. 

Na staveništi budou umíst�ny hasící p�ístroje vodní, práškové i halotronové, s jejich 

polohou a umíst�ním budou všichni pracovníci seznámeni. Budou umíst�ny v kancelá�i 

stavbyvedoucího, v šatn� pracovník�, 2x u staveništního rozvad��e elekt�iny, 2x u 

skladových kontejner�, 1x u hlavního zvedacího mechanismu a 1x v míst� prací se 

zvýšenou mozností vzniku požáru. 

Dále bude zajišt�n požární dohled b�hem t�chto prací a 8 hodin po skon�ení t�chto prací 

dle vyhlášky 87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky 

požární bezpe�nosti p�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách. 

V p�ípad� požáru budou jednotky HZS zásobovány p�evážn� z hydrantu, který se nachází 

v blízkosti staveništ� na pozemní komunikaci Hlinky. 

Další požadavky týkající se požární ochrany budou dodrženy v souladu se zákonem 

133/1985 Sb., a vyhláškou 246/2001 Sb. 

 

- Riziko: Zne�išt�ní pozemních komunikací 

Opat�ení: P�ed každým výjezdem vozidla ze staveništ� bude p�ekontrolována míra jeho 

zne�išt�ní, a p�ípadn� provedena jeho o�ista na p�edem ur�eném míst�. 

 

11.3.2 Stroje, bedn�ní 

Obecné informace 

P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména únosnost p�dy, 

p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, pop�ípad� jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní nadzemních vedení a 

p�ekážek. 
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 P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech pracovních �inností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt�ny proti zabo�ení, posunutí nebo 

uvoln�ní. 

 Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným signálem. Po 

výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 

osoby opustily ohrožený prostor; není-li v pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 

je prostor ohrožený �inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 

za�ízení zv�tšeným o 2 m. Na nep�ehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu 

až po uplynutí doby posta�ující k opušt�ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

sv�tlem oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zvláštními právními p�edpisy. 

 P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 

s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p�edpis�; dohled a podle okolností 

též bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích zajiš�uje dostate�ným po�tem 

zp�sobilých fyzických osob, které p�i této �innosti užívají jako osobní ochranný pracovní 

prost�edek výstražný od�v s vysokou viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na 

pozemních komunikacích se �ídí ustanoveními zvláštních právních p�edpis�. 

Stroje, p�i jejichž �innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp�sobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpe�né p�enášení vibrací p�sobících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, za�ízení, a podobn�. [57] 

 

- Riziko: Stroje pro zemní práce – nebezpe�í zasypání, ohrožení pracovního 

prostoru, pracovního úrazu p�i �ist�ní nástroj� 

Opat�ení: Stroje se ve stavební jám�, kde by teoreticky mohlo hrozit nebezpe�í zasypání, 

budou pohybovat až po úplné stabilizaci st�n výkopu pomocí pilotových st�n 

s p�evážkami se st�íkaným betonem ke stabilizaci ost�ní. P�i práci více stroj� na jednom 

pracovišti (vrtná souprava a RN) bude mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 

nemohlo dojít k ohrožení jejich provozu. Okolo pracovišt� stroje bude zamezeno vstupu 

barevnou výstražnou páskou, která bude ve vzdálenosti pracovního dosahu stroje 

zv�tšenou o 2m. 

V p�ípad�, že lopaty stroje a vrták bude �išt�n ru�n�, bude to probíhat p�i vypnutém 

motoru stroje. 
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- Riziko: Mícha�ky-nebezpe�í úrazu 

Opat�ení: P�ed uvedením do provozu musí být mícha�ka �ádn� ustavena a zajišt�na v 

horizontální poloze. Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. P�i ru�ním 

vhazování složek sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 

Buben mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými v ruce. 

Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. [57] 

Pracovníci budou dodržovat bezpe�nostní zásady, aby nedošlo k jejich zran�ní. Všichni 

pracovníci budou proškoleni. Mícha�ky budou periodicky revidovány. 

 

- Riziko: �erpadla sm�si a strojní omíta�ky–nebezpe�í úrazu 

Opat�ení: Potrubí a hadice budou vedeny tak, aby nemohly zp�sobit p�etížení p�ilehlých 

konstrukcí nebo lešení. Víka tlakových nádob mohou být otevírána až po dostate�ném 

odvzdušn�ní. P�i použití st�íkací pistole bude mít obsluha stabilní postavení na lešení, a 

bude domluven vhodný zp�sob dorozumívání jednotlivých �len� obsluhy. 

P�i provozu �erpadla je zakázání p�ehýbat hadice a manipulovat se spojkami jednotlivých 

kus� hadic. 

V pracovním prostoru výložníku auto�erpadla se nikdo nebude zdržovat. Výložník nesmí 

být využíván ke zvedání b�emen. Pojížd�ní auto�erpadla je možné jen se složeným 

výložníkem. 

 

- Riziko: Zabezpe�ení stroj�-nebezpe�í samovolného pohybu stroje, poruchy 

vlivem nep�edání informace, ohrožení stability stroje vlivem nevhodného 

odstavení 

Opat�ení: Obsluha stroje si zaznamenává veškeré závady, a �ádn� je p�edá obsluze 

st�ídající. 

Proti samovolnému pohybu stroje p�i odstavení budou kola/pásy zajišt�ny zakládacími 

klíny pod místem teoretického pohybu stroje, za�azením rychlostního stupn� a spušt�ním 

pracovního za�ízení na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad� pot�eby okamžit� 

zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání opat�ení, která zabrání samovolnému 

spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 

kabiny a vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky nebo uzamknutí ovládání stroje. [57] Je�ábník, 

strojník pilotovací soupravy i RN p�i jakémkoli p�erušení práce a vzdálení se od stroje 
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uzamknou kabinu strojníka, stroj vypne své hlavní pohony a bude zajišt�n zp�sobem výše 

popsaným. 

Stroje budou odstaveny na vhodné stanovišt� pro stání. 

 

- Riziko: Nebezpe�í pádu do stavební jámy 

Opat�ení: Staveništ� je proti vstupu oploceno mobilním plotem výšky 2 m. Hrana 

stavební jámy je zajišt�na zábradlím výšky 1,1 m se zábranou také mezilehlou ve výšce 

0,55 a okopovou hranou výšky 0,15 m. 

Okraje stavební jámy nebudou zat�žovány do 0,5 m od hrany jámy. 

 

- Riziko: Nebezpe�í pádu rámu bedn�ní – zran�ní, zran�ní kv�li nep�ístupnosti 

bedn�ní a jeho špatnému stavu 

Opat�ení: Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Bedn�ní musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajišt�no proti pádu jeho prvk� a �ástí. P�i jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s pr�vodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpe�ný p�ístup a zajišt�ní proti pádu fyzických osob. Podp�rné konstrukce 

bedn�ní, jako jsou stojky a rámové podp�ry, musí mít dostate�nou únosnost a být 

úhlop�í�n� ztuženy v podélné, p�í�né i vodorovné rovin�. [57] 

P�ístupnost na bedn�ní v pr�b�hu betonáže je zajišt�na systémovým �ešením Doka, které 

v sob� zahrnuje žeb�ík a pracovní plošinu se zábradlím.  

P�ed zahájením betoná�ských prací musí být bedn�ní jako celek a jeho �ásti, zejména 

podp�ry, �ádn� prohlédnuty a zjišt�né závady odstran�ny. O p�edání a p�evzetí hotové 

konstrukce bedn�ní a její kontrole provede fyzická osoba pov��ená zhotovitelem k�ížení 

betoná�ských prací písemný záznam. [57] 

Dobrý stav bedn�ní je zajišt�n dodavatelem bedn�ní a na stavb� pro jistotu zkontrolován 

mistrem p�ed montáží. 

 

- Riziko: Zran�ní osob p�i odbed
ování a ukládání bedn�ní 

Opat�ení: Ohrožený prostor p�i odbed
ování musí být zajišt�n proti vstupu nepovolaných 

osob. Uložení demontovaného bedn�ní musí být takové, aby nemohlo dojít k p�etížení 

konstrukce, na které se skládka bedn�ní nachází. 
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11.4  Práce ve výškách 

Obecn� 

Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu zam�stnanc� 

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpe�nému zachycení 

a zajistí jejich provád�ní: 

- na všech ostatních pracovištích a p�ístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 

1,5 m nad okolní úrovní, p�ípadn� pokud pod nimi volná hloubka p�esahuje 1,5 m.�

Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk� kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná zábradlí a 

ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební konstrukce, 

nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny. 

Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti 

pádu, se použijí v p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje použití prost�edk� kolektivní 

ochrany nebo není-li použití prost�edk� kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 

p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo 

s ohledem na bezpe�nost zam�stnance dostate�né 

Ochranu proti pádu není nutné provád�t: 

- na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nep�esahuje 10 stup��, pokud 

pracovišt�, pop�ípad� p�ístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, nap�íklad zábranou6) umíst�nou ve vzdálenosti nejmén� 1,5 m od 

okraje, na n�mž hrozí nebezpe�í pádu (dále jen "volný okraj") 

- podél volných okraj� otvor�, jejichž p�dorysné rozm�ry alespo� v jednom sm�ru 

nep�esahují 0,25 m�

- pokud úrove� terénu nebo podlahy pracovišt� uvnit� objektu leží nejmén� 0,6 m pod 

korunou vyzdívané zdi.�

Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž p�dorysné 

rozm�ry ve všech sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po jejich vzniku zakryty 

poklopy o odpovídající únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby volné okraje otvor� 

byly zajišt�ny technickým prost�edkem ochrany proti pádu, nap�íklad zábradlím nebo 

ohrazením. Zajišt�ny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve st�nách, jejichž dolní 

okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve st�nách o ší�ce menší než 0,3 m a výšce 

menší než 0,75 m. 

Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví zam�stnanc�. 
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P�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamocen� nebo samostatn� 

musí být zam�stnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zam�stnanci na 

pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zam�stnancem. Zam�stnanec vykonávající 

práci uvedenou ve v�t� první musí být pou�en o povinnosti p�erušit práci, pokud v ní 

nem�že pokra�ovat bezpe�ným zp�sobem, a o p�erušení práce musí neprodlen� 

informovat vedoucího zam�stnance, pop�ípad� zam�stnavatele. [58] 

 

- Riziko: Nebezpe�í pádu z výšky do hloubky 

Opat�ení: Ochrana proti pádu bude zajišt�na zábradlím výšky 1,1 m nad podlahou 

s mezilehlou deskou ve výšce 0,55 m a okopovou hranou (deskou) výšky 0,15 m. Toto 

zábradlí bude zhotoveno na volných okrajích bedn�ní stropní desky, rámového bedn�ní 

svislých nosných konstrukcí, hrany stavební jámy a veškerých použitých lešeních. 

V hlavním stavebním objektu bude toto zajišt�no vlastní stavební konstrukcí, kde bude 

mít ŽB „parapet“ u obvodových st�n výšku 1,1 m. V dob� montáže této kolektivní 

ochrany budou použity osobní bezpe�nostní postroje pracovník� s tlumi�i pádu a 

kotevními body navrženými statikem. 

 

- Riziko: Nebezpe�í poran�ní osob vyskytujících se pod místem práce ve výšce. 

Opat�ení: Ohrožený prostor bude ohrani�en barevnou �ervenobílou páskou nebo �etízkem 

ve výšce 1,1 m nad úrovní okolního terénu. Toto opat�ení je platné pro práce nep�esahující 

rozsah jedné pracovní sm�ny. Ší�ka ohroženého prostoru je: 

- 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

- 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

- 2,5 m p�i práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

- 1/10 výšky objektu p�i práci ve výšce nad 30 m [58] 

 

- Riziko: Nebezpe�í úrazu vlivem pov�trnostních podmínek 

Opat�ení: P�erušení prací p�i: 

- bou�i, dešti, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 

- �erstvém v�tru o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup
� Bf) p�i práci na 

zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m výšky 

práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích systém�; v ostatních 

p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1(síla v�tru 6 stup
� Bf) , 

- dohlednosti v míst� prací menší než 30 m, 
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- teplot� prost�edí b�hem provád�ní práce nižší než -10 °C 

 

- Riziko: Nebezpe�í poran�ní p�i práci na žeb�íku 

Opat�ení: P�i práci na žeb�íku musí být pracovník obrácen sm�rem k žeb�íku. Na žeb�íku 

se m�že pracovat s b�emeny o maximální hmotnosti 15 kg, na žeb�íku smí pracovat 

maximáln� 1 osoba. 

Výška p�esahu žeb�íku nad výstupní konstrukcí maximáln� 1,1 m, sklon maximáln� 2,5:1 

a volný prostor u paty žeb�íku 0,6 m. 

 

- Riziko: Prašnost, hlu�nost 

Opat�ení: viz hluková studie 

 

�

11.5 Seznam obrázk� 

Obrázek 11.1 Minimální vzdálenosti od vedení 

�

11.6 Zdroje 

[57] Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.: Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích [online]. In: Zakonyprolidi . 

�eská republika, 2006, 27.12.2006 [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: 
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[58] Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb.: Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky [online]. In: Zakonyprolidi . �eská republika, 2005, 19.09.2005 [cit. 2018-01-

02]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 

 

 

 

�  



��	�

�

�

��������	
���
����������������
���������
��������
����������

����������
�����
����������������
����

������

�����
��������
���
��������
������
������
���
�����
����
�����������
�������������������������������
�
���
�
�
�
�

12 JINÉ ZADÁNÍ – HLUKOVÁ STUDIE 
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Tato hluková studie posuzuje míru hluku zp�sobeného stavební �inností na okolní stavby. 

Podle posouzení jednotlivých stavebních mechanism� použitých p�i realizaci stavby bude 

nejhlu�n�jší etapa stavby zemní práce, konkrétn� nejhlu�n�jší bude souprava pro realizaci 

hlubinných základ� Soilmec SR – 45. 

Maximální hladina akustického výkonu stroje �iní 112 dB. 

Podkladem pro vypracování hlukové studie byla zjednodušená stavební situace v m��ítku 

1:100. 

�

�

�

Obrázek 12.1 Podklad pro hlukovou studii – výstup z programu Hluk+ 

�

�

� �
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Obrázek 12.2 Vložení objekt� v okolí stavby se zdrojem hluku – výstup z programu 

Hluk+ 

� �
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Obrázek 12.3 Vykreslení izofon – výstup z programu Hluk+ 

� �
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Obrázek 12.4 Vykreslení pásem hluku – výstup z programu Hluk+ 

�

Z hlukové studie vyplývá, že p�i práci soupravy provád�jící vývrt hlubinných základ� je 

hladina hluku u nejbližšího obytného domu m��ená 2 m p�ed fasádou 95 dB. Tato hodnota 

porovnána s na�ízením vlády 272/2011 Sb., kde byl zjišt�n hygienický limit 50 dB + 

korekce 15 dB, v sou�tu 65 dB. 

Problém s hlukem od stavební �innosti byl vy�ešen vložením protihlukové akustické 

st�ny/clony v��i okolním objekt�m. V tomto p�ípad� byla použita protihluková st�na 

vysoká 4m tl. 350 mm. Sm�rem k objekt� na jižní stran� je protihluková st�na vysoká 2,0 

m. 
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Obrázek 12.5 Izofony s protihlukovou st�nou – výstup z programu Hluk+

 

Obrázek 12.6 Hodnoty hluku v m��ených bodech – výstup z programu Hluk+ 
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Na posledním obrázku jsou zobrazeny hodnoty hluku v m��ených bodech po zaclon�ní 

objekt� akustickou st�nou. Užitím akustické st�ny byla p�vodní hladina hluku 95 dB 

redukována na hodnotu 62,4 dB. Tato hodnota již vyhovuje hygienickému limitu 65 dB 

dle NV � 272/2011 Sb. 

 

 

Obrázek 12.7 Hodnoty akustického výkonu pilotovací soupravy [13] 

�

12.1 Seznam obrázk� 

Obrázek 12.1 Podklad pro hlukovou studii – výstup z programu Hluk+ 

Obrázek 12.2 Vložení objekt� v okolí stavby se zdrojem hluku – výstup z programu 

Hluk+ 

Obrázek 12.3 Vykreslení izofon – výstup z programu Hluk+ 

Obrázek 12.4 Vykreslení pásem hluku – výstup z programu Hluk+ 

Obrázek 12.5 Izofony s protihlukovou st�nou – výstup z programu Hluk+ 

Obrázek 12.6 Hodnoty hluku v m��ených bodech – výstup z programu Hluk+ 

Obrázek 12.7 Hodnoty akustického výkonu pilotovací soupravy [13] 

 

12.2 Zdroje 

[13] Obrázek. In: Hydraulic Rotary Rig SR-45 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: 

http://www.soilmec.co.uk/wp-content/uploads/2014/12/SR-45.pdf?submitted=1 
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13 SPECIALIZACE Z OBLASTI TEPELNÉ OCHRANY 

BUDOV – KONTRUKCE INTERIÉR – 

EXTERIÉR/NEVYTÁP�NÝ PROSTOR 
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13.1 Zast�ešení objektu 

Omítka VPC tlouš
ky d=0,015 m 

� = 0,99 Wm-1K-1 

R1 = d/� 

R1 = 0,015/0,99 

R1 =0,015 m2KW-1 

 

Stropní konstrukce ŽB deska d=0,3 m 

� = 1,43 Wm-1K-1 

R2 = d/� 

R2 = 0,3/1,43 

R2 =0,209 m2KW-1 

 

Parot�sný asfaltový pás samolepící d=0,0044 m 

� = 0,21 Wm-1K-1 

R3 = d/� 

R3 = 0,0044/0,21 

R3 =0,0209 m2KW-1 

 

Tepelná izolace EPS 70 d=0,2 m 

� = 0,037 Wm-1K-1 

R4 = d/� 

R4 = 0,2/0,037 

R4 =5,405 m2KW-1 

 

HI vrstva PVC d=0,0015 m 

� = 0,16 Wm-1K-1 

R5 = d/� 

R5 = 0,0015/0,16 

R5 =0,009 m2KW-1 

 

 

Rt = R1 + R2 + R3+R4 + R5 
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Rt = 0,015+0,209+0,0209+5,405+0,009 

Rt = 5,6589 m2KW-1 

 

Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse 

Uid = 1/Rsi + 4,38 + Rse 

Uid = 1/0,1+ 5,6589 +0,04 

Uid =0,172 Wm-2K-1 

 

U = Uid +�U 

U=0,172 + 0,02 

U=0,192 Wm-2K-1 

 

 

Podmínka: 

U<Un 

0,192 Wm-2K-1 < 0,24 Wm-2K-1 

 

Podmínka pro st�ešní konstrukci vyhoví dle �SN 73 0540-2:2011+Z2012 požadovanému 

sou�initeli prostupu tepla. 

 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš	ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

 

13.2 Obvodová st�na 

Omítka VPC tlouš
ky d=0,015 m 

� = 0,99 Wm-1K-1 
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R1 = d/� 

R1 = 0,015/0,99 

R1 =0,015 m2KW-1 

 

ŽB st�na d=0,365 m 

� = 1,43 Wm-1K-1 

R2 = d/� 

R2 = 0,365/1,43 

R2 =0,255 m2KW-1 

 

Tepeln� izola�ní vrstva EPS 70 F d=0,16 m 

� = 0,039 Wm-1K-1 

R3 = d/� 

R3 = 0,16/0,039 

R3 =4,103 m2KW-1 

 

Základní vrstva + omítka d=0,003 m 

� = 0,8 Wm-1K-1 

R4 = d/� 

R4 = 0,003/0,8 

R4 =0,004 m2KW-1 

 

Rt = R1 + R2 + R3+R4  

Rt = 0,015+0,255+4,103+0,004 

Rt = 4,377 m2KW-1 

 

Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse 

Uid = 1/Rsi + 4,377 + Rse 

Uid = 1/0,13+ 4,377 +0,04 

Uid =0,22 Wm-2K-1 

 

U = Uid +�U 

U=0,22 + 0,02 

U=0,24 Wm-2K-1 
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Podmínka: 

U<Un 

0,24 Wm-2K-1 < 0,25 Wm-2K-1 

 

Podmínka pro odvodovou st�nu vyhoví dle �SN 73 0540-2:2011+Z2012 doporu�enému 

sou�initeli prostupu tepla. 

 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš	ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

 

13.3 Podlaha nad nevytáp�ným prostorem 

Epoxidové teraco d=0,04 m 

� = 0,75 Wm-1K-1 

R1 = d/� 

R1 = 0,04/0,75 

R1 =0,053 m2KW-1 

 

Cementový pot�r Cemflow d=0,04 m 

� = 1,23 Wm-1K-1 

R2 = d/� 

R2 = 0,04/1,23 

R2 =0,033 m2KW-1 
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ŽB stropní konstrukce d=0,27 m 

� = 1,43 Wm-1K-1 

R3 = d/� 

R3 = 0,27/1,43 

R3 =0,18 m2KW-1 

 

Ytong multipor d=0,15 m 

� = 0,045 Wm-1K-1 

R4 = d/� 

R4 = 0,15/0,045 

R4 =3,33 m2KW-1 

 

Rt = R1 + R2 + R3+R4  

Rt = 0,053+0,033+0,18+3,33 

Rt = 3,596 m2KW-1 

 

Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse 

Uid = 1/Rsi + 3,596 + Rse 

Uid = 1/0,17+ 3,596 +0,17 

Uid =0,254 Wm-2K-1 

 

U = Uid +�U 

U=0,254 + 0,02 

U=0,274 Wm-2K-1 

 

 

Podmínka: 

U<Un 

0,192 Wm-2K-1 < 0,24 Wm-2K-1 

 

Podmínka pro podlahu nad nevytáp�ným prostorem vyhoví dle �SN 73 0540-

2:2011+Z2012 doporu�enému sou�initeli prostupu tepla. 

 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
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d tlouš	ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

 

�  
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14 ZÁV�R 

Výstupem mojí diplomové práce je stavebn� technologický projekt stavby polyfunk�ního 

domu ve Starém Brn�, zam��ený p�edevším na spodní a vrchní stavbu. Dále je navržen 

�asový a finan�ní plán výstavby, technologické p�edpisy, kontrolní a zkušební plány, 

koncepce za�ízení staveništ� v r�zných fázích výstavby, širší dopravní vztahy, BOZP a 

hluková studie. 

Tyto vypracované podklady by v reálu m�ly být schopny posloužit jako podklad pro 

realizaci stavby. 

V pr�b�hu zpracování diplomové práce jsem si osv�žil n�které okruhy mých znalostí 

nabytých p�i dlouholetém studiu zam��eném na provád�ní staveb a dále si p�ipomn�l 

práci s programy, které posloužily k p�íprav� této diplomové práce. 
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