
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A �ÍZENÍ 
STAVEB

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

  
  

BYTOVÝ D�M TERASY HAVLÍ�KOVA – VYBRANÉ 
�ÁSTI STP 
THE HAVLÍ�KOVA TERRACES APARTMENT BUILDING - SELECTED PARTS OF THE 
CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PROJECT

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. VLASTIMIL KREJ�Í 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VL�KOVÁ
SUPERVISOR

BRNO 2012                  











Téma DP: Bytový d�m Terasy Havlí�kova -   Vypracoval: Bc. Vlastimil Krej�í 
Vybrané �ásti STP  Vedoucí DP: Ing. Jitka Vl�ková 

5 

Abstrakt v �eském jazyce 
Stavebn� technologický projekt k bytovému domu Terasy Havlí�kova obsahuje technickou 
zprávu ke stavebn� technologickému projektu, koordina�ní situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, �asový a finan�ní objektový plán stavby, studii realizace hlavních 
technologických etap bytového domu, projekt za�ízení staveništ�, návrh hlavních stavebních 
stroj�, �asový plán hlavního stavebního stavebního objektu SO-01, plán zajišt�ní 
materiálových zdroj� pro výstavbu bytového domu, technologický p�edpis pro provád�ní 
zemních prací a st�ech, kontrolní a zkušební plán pro provád�ní zemních prací a st�ech. V 
jiných zadáních byl zpracován položkový rozpo�et bytového domu SO-01, propo�et stavby 
dle THU, plán BOZP a Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništi. 

Abstrakt v anglickém jazyce 
Architectural and technological project of building the housing Terraces Havlickova contains 
technical report on construction technology project,coordination situation, building 
relationships with the wider transport routes, time and financial plan of the building object, 
study the implementation of major technological stages of a residential building,Project 
construction site, design of the main building machines,schedule of the main building 
construction object SO-01,plan for securing material resources for the construction of 
residential house,technological regulation for the implementation of excavations and 
roofs,inspection and test plan for the implementation of the excavations and roofs. The other 
award was prepared itemized budget apartment house SO-01, calculation of construction 
according to THU, health and safety plan and Listing of security risks and security measures 
on site. 

Klí�ová slova v �eském jazyce 
Technická zpráva ke stavebn� technologickému projektu, Koordina�ní situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras, �asový a finan�ní plán stavby – objektový, Studie realizace 
hlavních technologických etap bytového domu, Projekt za�ízení staveništ�, Návrh hlavních 
stavebních stroj� a mechanism�, �asový plán hlavního stavebního objektu SO-01, Plán 
zajišt�ní materiálových zdroj� pro výstavbu bytového domu, Technologický p�edpis pro 
provád�ní zemních prací a st�ech, Kontrolní a zkušební plán kvality pro provád�ní zemních 
prácí a st�ech, Položkový rozpo�et bytového domu SO-01, Propo�et stavby dle THU, Plán 
BOZP, Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništi 

Klí�ová slova v anglickém jazyce 
Technical Report on the construction technology project, Coordinating construction situation 
with wider relations routes, Time and financial plan construction - Object, Studies major 
technological implementation stages of a residential building, The project site facilities, 
Design of the main building of machines and mechanisms, Timetable of the main building 
object SO-01, Plan ensuring material resources for the construction of residential house, 
Technological regulations for carrying out excavations and roofs, Inspection and test plan for 
the implementation of the quality of ground and roof works, Itemized budget apartment house 
SO-01, Calculation of construction according to THU, Schedule safety and health of workers, 
Listing of security risks and security measures on site 
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základní, st�ední a vysoké škole. Všem kamarád�m, se kterými jsem trávil �as b�hem studia 
na vysoké škole a �ádn� slavil své a jejich studijní úsp�chy. Dále d�kuji všem stavebním 
firmám, ve kterých jsem m�l možnost pracovat p�i svém studiu a získal cenné zkušenosti ke 
studiu a budoucímu zam�stnání. Jedná se p�edevším o stavební firmy, zedníky a tesa�e z mojí 
rodné vesnice Radostína nad Oslavou. K vypracování Diplomové práce d�kuji firm�
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možnost zhlédnutí samotné výstavby bytového domu a za �erpání zkušeností b�hem odborné 
praxe a panu Ing. Arch. Ladislavu Vlachynskému za poskytnutí projektové dokumentace jako 
podkladu k diplomové práci. Na záv�r d�kuji mé vedoucí k Diplomové práci paní Ing. Jitce 
Vl�kové za poskytování cenných informací a rad k vypracování Bakalá�ské a Diplomové 
práce. 
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Úvod: 
Stavebn� technologický projekt k bytovému domu Terasy Havlí�kova zpracovává jednotlivé 
�ásti dle zadání diplomové práce. Obsahuje technickou zprávu ke stavebn� technologickému 
procesu, která obsahuje základní identifika�ní údaje o stavb�, hlavní ú�astníky, stavebn�
architektonické �ešení stavby, popis stavby, zp�soby realizace hlavních technologických etap, 
komentá� k �asovému harmonogramu, informace o za�ízení staveništ�, návrh hlavní 
stavebních mechanizm�, environmentální a bezpe�nostní požadavky.  
V dalších bodech je zpracována koordina�ní situace stavby s napojením na stávající 
komunikace a dojezdovými vzdálenostmi od stavební a betonáren, studii realizace hlavních 
stavebních etap, projekt za�ízení staveništ� v textové a výkresové �ásti, návrh hlavních 
stavebních stroj�, �asový plán hlavního stavebního objektu SO-01, technologický p�edpis pro 
provád�ní zemních prací a st�ech, plán zajišt�ní materiálových zdroj� na stavbu bytového 
domu, kontrolní a zkušební plán pro provád�ní zemních prací a st�ech. 
V jiných zadáních byl zpracován položkový rozpo�et, propo�et dle THU, plán BOZP a  výpis 
bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništi. 
Pro zpracování rozpo�t� a propo�tu dle THU byl využit program Build Power od firmy RTS. 
Na zpracování �asového plánu byl využit program MS Project 2007. 
Všechny tyto �ásti jsou sou�ásti této diplomové práce p�iloženy zde ve vlastním textu práce a 
v p�ílohách. 
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1.1 Identifika�ní údaje 

Název stavby:   Bytový d�m SO-01 Terasy Havlí�kova 
Místo stavby:   Jihlava, bývalý areál Tesly mezi ulicemi Havlí�kova, Úvoz, 
    T�ebízského, Srázná, parcelní �ísla 2876/1, 2876/4, 2876/5, 
    2876/6, 2876/7, 2876/8, 2876/10,  2876/11 2876/13  
Kraj:    Vyso�ina 
Katastrální ú�ad:  Jihlava 
Stavební ú�ad:   Jihlava, Masarykovo nám�stí 1, 58628 
Druh stavby:   Novostavba 
Investor:   CORBADA a.s., Praha 5, Janá�kovo náb�eží 39/51 
Generální projektant:  Atelier 90 s.r.o., Brno, Eleonory Vorá�ické 5a, 61600 
Architektonický návrh: Atelier 90 s.r.o., Brno, Eleonory Vorá�ické 5a, 61600 
Zpracovatel projektu:  L.Z. Atelier s.r.o., Praha 10, Rybalkova 35, 10100 
Generální dodavatel stavby: Podzimek a synové s.r.o., T�eš�, Vá�ovská 528, 589 16 
Termín zahájení stavby: 14. 1. 2010 
Termín dokon�ení stavby: 18. 7. 2011 
Cena dle pol. Rozpo�tu: 118 185 890,80 bez DPH 

130004 479,80 s DPH 

1.2 Rozd�lení stavby na stavební objekty 
1.2.1 Rozd�lení stavby na stavební objekty - výpis 
SO-01a Bytový d�m – bytový d�m 
SO-01b Bytový d�m – podzemní parkování 
SO-02   Kanaliza�ní p�ípojka k objektu SO-01a/b 
SO-03  Vodovodní p�ípojka k objektu SO-01a/b 
SO-04  P�ípojka slaboproudu a telefonu 
SO-05  Teplovodní p�ípojka 
SO-06  P�ípojka silnoproud NN 
SO-07  Sadové úpravy 

1.2.2 Popis jednotlivých stavebních objet�
Bytový d�m a podzemní parkování SO-01a, SO-01b 

Obestav�ný prostor bytového domu SO-01a :  15036 m3 

Obestav�ný prostor podzemního parkování SO-01b: 10364 m3 

Celková zastav�ná plocha pro SO-01a, SO-01b:  2859m2 

±0,000=502,650 Bpv (Balt po vyrovnání) 
Maximální hloubka výkop� SO-01a:    -6,030 m 
Maximální hloubka výkop�  SO-01b:   -7,280 
Výška SO-01a  (atika) :     +21,900 m 
Výška SO-01b (atika)      +2,565 m 
Výšková rove� p�vodního terénu    (od -0,950  do-1.550) 
Výšková úrove� upraveného terénu    (od 0,750 do -3,600)  

Objekt SO-01 bude sloužit jako obytná budova s 18 bytovými jednotkami, 3 podlažími pro 
parkování a 6 obytnými podlažími. Celkem má bytový d�m 9 pater. Kapacita garáží pln�
zabezpe�í pot�eby parkování pro obyvatele bytového domu a okolních budov v areálu. 
Celková kapacita parkovišt� bude 186 garážových stání, z toho p�ímo 29 pro obyvatele 
bytového domu SO-01a 
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SO-02 Kanaliza�ní p�ípojka k SO-01a/b 
Bytový d�m SO-01 má celkem 5 p�ipojení do areálové kanalizace. Místa p�ipojení jsou patrná 
dle výkresu C.1 – Koordina�ní situace stavby. Hlavní kanaliza�ní p�ípojka je navržena jako 
jednotná kanalizace z PVC KGEM DN 200 o délce 12,1 metr�. Ostatní 4 napojení do 
areálové kanalizace jsou provedeny ze stejného materiálu KGEM, ale v DN 150 o celkové 
délce 10,6 metr�. Všechna potrubí budou kladena do rýhy v zemi, pod potrubím bude 
proveden podsyp 150 mm z písku a 300 mm nad potrubím bude položena výstražná folie. 
Zásyp bude proveden prohozenou zeminu hutn�nou na 96% P.S. Detaily napojení jsou 
popsány v projektu p�ípojka kanalizace. 

SO-03 Vodovodní p�ípojka k SO-01a/b 
 Vodovodní p�ípojka o celkové délce 19 metr� je provedena z Tlakové litiny, DN 80 v tlakové 
�ad� PN20. Poloha vodovodní p�ípojky je patrná z výkresu C.1 Koordina�ní situace. Na 
vodovodní p�ípojce je osazena vodom�rná šachta o rozm�rech 4,1 *1,8m. Ve vodom�rné 
šacht� je osazena vodom�rná sestava, která se bude nacházet 1m nad dnem vodom�rné šachty. 
Podrobnosti popsány v p�ípojce vodovodu. 

SO-04 p�ípojka slaboproudu a telefonu 
P�ípojka slaboproudu slouží pro napojení slaboproudých rozvod�, telefonních rozvod�, 
rozvod� domácího telefonu, rozvod� spole�né televizní antény a datových rozvod�. Tato 
p�ípojka je napojena do rozvad��e RE1 v 1.NP. K p�ipojení jsou nav�eny 4 kabely Ø 110 mm. 

SO-05 Teplovodní p�ípojka 
Hlavním zdrojem tepla pro bytový d�m je centrální plynová kotelna celého areálu. Odsud 
bude páte�ním teplovodem rozvedená topná voda o teplotních parametrech 95/55°C. Samotná 
p�ípojka bude provedena na jižní stran� objektu na tento páte�ní rozvod. P�ípojka bude 
napojena na odbo�ku, vysazenou na hlavní rozvod. Sou�ástí odbo�ky a tedy i sou�ástí 
páte�ního teplovodu budou také uzavírací armatury pro odpojení p�ípojky. P�ípojka bude 
provedena bezkanálovým systémem – p�edvolovaným ocelovým sva�ovaným potrubím 
(LOGISTOR ROR) uloženým na pískovém loži 150 mm. DN zpáte�ky i p�ívodu je 50 mm. 
Celková délka p�ípojky od hlavního �adu po bytovou p�edávací stanici je 3,5 metr�. To 
znamená 7 metr� zpáte�ka + p�ívod. Místo napojení do bytového domu je patrno z výkresu 
C.1 – Koordina�ní situace stavby a p�esný popis je popsán v projektu vytáp�ní. 

SO-06 P�ípojka silnoproudu NN 
Místo napojení je patrné dle výkresu C.1 – Koordina�ní situace stavby. Bytový d�m je 
napojen na distribu�ní rozvod NN sít� E.ON �eská republika s.r.o. Hlavní p�ípojná sk�í� je 
umíst�na na severní stran� objektu. Celková délka p�ípojky je 17 metr�. P�esný popis 
p�ipojení s energetickou bilancí a základními údaji je popsán v projektu elektro. 

SO-07 Sadové úpravy 
Venkovní úpravy spo�ívají v provedení chodníku mezi bytovým domem SO-01 a objekty SO-
04c/a a provedením p�ístupového chodníku od areálové komunikace do 1. PP. Celkový vým�r 
chodník� je cca 186 m2. Jako pochozí povrch je navržena žulová dlažba formátu 
300*300*100 mm.  Prostor provád�ní chodníku a úprav je patrný z výkresu C.1 – 
Koordina�ní situace stavby. Podrobn� popsané skladby povrchu chodník� a terénních 
schodiš� jsou popsány v dokumentaci Venkovních úprav. 
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1.3 Charakteristika území stavby 
1.3.1Území stavby 
Novostavba bytového domu se nachází v bývalém areálu Tesly v centru Jihlavy mezi ulicemi 
Havlí�kova, Úvoz, T�ebízského, Srázná.  Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a 
výškové rozhraní uvnit� monobloku. Objekt je situován mezi stávající objekty SO-04c, SO-
04a, SO-05, SO-06 a SO-03a. P�ístup je �ešen na jižní �ásti p�es monolitické železobetonové 
schody do 2.NP. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní �ásti objektu a je tvo�en 
p�íjezdovou rampu v úrovni 1.NP. P�íjezd do parkovišt� je navržen v1.PP. Vjezd do areálu je 
umožn�n z ulice Havlí�kova a Srázná. 
V prostoru budoucí novostavby se nachází b�žný travní porost. Na staveništi se nenachází 
žádné objekty k demolici. Sou�asn� s výstavbou novostavby bytového domu bude probíhat 
rekonstrukce sousedních objekt� SO-03a/b, SO-04a/b/c, SO-05, SO-06, SO-08, SO-07a. 
V areálu prob�hne vybudování areálových inženýrských síti a to kanaliza�ního �adu, 
trativodu, vodovodní sí�e, koridoru pro sít� E-ON, ve�ejného osv�tlení, teplovodu a 
multikanálu. Tyto p�ípojky budou napojeny na inženýrské sít�, které vedou mimo areál. 
Stavbou nebudou dot�eny žádné kulturní památky a chrán�ná území.  Po ulici Havlí�kova 
vede trolejové vedení pro trolejbusy. Do �ásti staveništ� zasahuje jeho ochranné pásmo. Toto 
ochranné pásmo nezasahuje do stavby SO-01 ani neomezuje p�íjezdovou trasu, která je pro 
staveništ� bytového domu SO-01 plánována z ulice Havlí�kova. 

1.3.2 P�ehled provedených pr�zkum�
P�i návrhu založení objektu byl využit inženýrsko – geologický pr�zkum provedený firmou 
Topgeo Brno, která provedla na staveništi 5 geologických vrt� patrných dle výkresu C.1 – 
Koordina�ní situace stavby a Hydrogeologický posudek Aqua – gea Holešov.  
Ve zn�ní �SN 73101 – Základová p�da pod plošnými základy a vzhledem k tomu, že se 
jedná o vícepodlažní stavbu se sloupovou konstrukcí ve spodních patrech, pat�í navrhovaná 
budova mezi stavby s náro�nou konstrukcí. Základové pom�ry jsou hodnoceny vzhledem ke 
stejnorodosti horninových typ� v úrovni pod základovou spárou objektu jako jednoduché. 
Vzhledem k výsledk�m tohoto pr�zkumu, funk�nosti a ekonomi�nosti bylo navrženo založení 
na základové desce. Hladina podzemní vody se nachází dle pr�zkumu cca 2,5 metr� na úrovní 
základové spáry. 

1.4 Stavebn� architektonické �ešení stavby 
Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a výškové rozhraní uvnit� vnitrobloku. 
Objekt je navržen jako devítipodlažní se 3 podlažími hromadných garáží, dv�ma podzemními 
a jedním nadzemním, ustupující druhé až šesté nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové 
jednotky. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající 
objekty SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06, SO-03a. Orientován delší stranou p�ibližn� západo-
východn�. 
Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody do 2.NP, 
dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní �ásti 
objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP dále pak výtahem do spole�ných chodeb 
domu. Vjezd do garáží se nachází na úrovni 1.PP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, vjezd do 
objektu je zabezpe�en závorami. 
St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících podlažích slouží jako soukromé terasy 
k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro obyvatele domu, p�ístupná ze 
spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje d�ev�ná pergola. Nad posledním podlažím SO-
01b je vegeta�ní st�echa s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou z objektu SO-06, tato st�echa 
slouží jako ve�ejná terasa s volným p�ístupem. 
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Povrh fasád bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z Cetris desek, který bude použit i 
na plné bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo z barevného pr�svitného skla. 
Nad venkovním parkovišt�m na severní stran� SO-01b bude na fasád� osazena d�ev�ná 
konstrukce nerez. táhly pro popínavou zele�. 
Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln� izolována, bude provedena z pohledového 
betonu. Barevný odstín a strukturu pohledového betonu specifikuje architekt, nutno 
koordinovat p�ed zapo�etím betoná�ských prací. 
Parkovací podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaží, propojená navzájem 
systémem poloramp. V objektu bude 186 garážových stání. Z toho 29 stání je pro obyvatele 
bytového domu SO-01a. A 12 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Garáže jsou ve�ejn� p�ístupné a jsou opat�eny vjezdovou a výjezdovou závorou. 

1.5 Technické a konstruk�ní �ešení 
1.5.1 Založení objektu  
Stavební jáma bude zajišt�na proti sesunutí pomocí kotvené záporové st�ny. Zápory, ocelové 
profily IPE 300 nebo IPE 360, budou kladeny do vrt� pr�m�ru minimáln� 600 mm 
vypln�ného po celé délce betonem. Mezi zápory budou vkládány postupem b�hem hloubení 
d�ev�né pažiny tlouš�ky 100 mm. Na severní stran� bude zajišt�na jáma svahováním st�ny 
výkopu. Prostor, kde je provedena záporová st�na a svahování je popsán ve výkresu 
 p�dorysu výkop� – �ást 1/2. Zajišt�ní stavební jámy pomocí záporové st�ny je sou�ástí 
samostatné projektové dokumentace a osazení zápor a kotev bude provedeno p�ed zahájením 
výstavby bytového domu SO-01. Osazování pažin bude probíhat sou�asn� s hloubením 
výkopu pro bytový d�m SO-01. Samotné založení objektu je navrženo na základové desce 
tlouš�ky 450 mm s lokálním zesílením pod sloupy a st�nami. 
Hladinu spodní vody lze o�ekávat p�ibližn� 2,5 metr� nad úrovní základové spáry. Pod 
základovou deskou je navržen podkladní beton na který bude provedena hydroizolace 
z asfaltových pásu proti tlakové vod�. Hydroizolace bude ve stejném složení i na svislých 
st�nách. P�esný popis druhu t�íd betonu pro podkladní betony a základové desky je popsán 
v p�ílohách Technické zprávy – skladbách konstrukcí.   

1.5.2 Hydroizolace spodní stavby a zelených st�ech 
Hydroizolace základové desky je navržena z modifikovaných asfaltových pás�, odolná proti 
tlakové vod�. Izolace bude vytažena na obvodové st�ny minimáln� 150mm nad terén. 
V míst� provedení zajišt�ní stavební jámy záporovou st�nou bude hydroizolace provedena na 
st�íkaný beton, následn� ochrán�na extrudovaným polystyrenem a pak vybetonována nosná 
ŽB konstrukce podzemního podlaží s použitím jednostranného bedn�ní. V míst� provedení 
svahování výkopu bude provedena hydroizolace standardním postupem, to znamená 
nalepením na provedenou svislou konstrukci. 
Hydroizolace plochých st�ech je navržena z asfaltových pás� a bude odvodn�na do 
odtokových gul. Deš�ová voda bude napojena do vnit�ní kanalizace dle projektu ZTI. 
Ve skladb� st�echy jsou navrženy spádové klíny z EPS polystyrenu, které zárove� slouží jako 
tepelná izolace. Nad 7 podlažím, kde nejsou použité 2 vpusti na jednu st�echu, bude osazen do 
atiky bezpe�nostní p�epad. 
Ve skladbách st�ech s vegetací (intenzivní i extenzivní) je navržená hlavní hydroizolace 
s ochranou proti pror�stání ko�en�, tato vrstva musí být bez p�erušení mezi atikami a i 
v místech, kde je vegeta�ní substrát nahrazen vrstvou kameniva. Detailní popis jednotlivých 
skladem hydroizola�ních souvrství je popsán v p�ílohách technické zprávy. 
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1.5.3 Nosná konstrukce  
Nosná konstrukce od suterénu po 2.NP je �ešena jako monolitický ŽB skelet rozd�leným na 2 
dilata�ní celky v prostoru podlaží. Od 3.NP výše jsou svislé nosné konstrukce zd�né 
zastropeny ŽB deskou 
Zd�né st�ny jsou navrženy z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D na obvodové zdivo a na 
vnit�ní st�ny Porotherm 30 AKU 
Dilatace, která prochází v �ásti garáží musí prob�hnout všemi skladbami ve vodorovné, tak i 
ve svislé konstrukci.  

1.5.4 Fasádní pláš�
Do 2.NP tvo�í povrch fasády s uzavíracím bezbarvým nát�rem nap�. Mapei. Fasáda bude 
tepeln� izolována pomocí zateplovacího systému z minerální vlny + vn�jší silikátová omítka 
na armovací sí�ovin�, p�etažená na �ela desky – systém Weber. Na styku fasádního plášt� se 
zeminou a skladbou st�echy bude silikátová omítka nahrazena soklovou omítkou 
Weber.pasmarmolit. 
Balkónové desky budou z ŽB desek s p�erušeným tepelným mostem( Shock-isokorb), bo�ní 
plné st�ny balkón� z ocelové konstrukce opláš�ené z obou stran Cetris deskami. Spodní hrana 
ŽB balkónových desek bude omítnuta. Atiky budou oplechovány z titan zinku krom� atik 
v 2.NP u intenzivní st�echy, kde budou prefabrikované teracco desky. 
Zateplení bude provedeno v systému ETICS u minerální izolace tlouš�ky 140 mm s kolmo 
orientovanými vlákny (Rockwool Fasrock L). V prov�trávaných fasádách je navržena izolace 
u desek Rockwool Airlock HD mezi nosný hliníkový rošt obkladu.  
Do úrovn� 300 mm nad terén a skladbu st�echy bude minerální tepelná izolace nahrazena 
extrudovaným polystyrenem tlouš�ky 140 mm nap�. Styrodur 3035 CS. Kolem celé budovy 
budem proveden okapový chodník u praného t�ženého kameniva frakce 16-32 mm v ší�i 300 
mm ohrani�ený betonovým obrubníkem. 
�ást fasádního plášt� je navržena s prov�trávaným obkladem z Cetris desek. Fasádní pláš�
bude kotven na hliníkový rošt Eurofox. 

1.5.5 St�echy 
Intenzivní zele� v 2.NP rozd�luje chodník na jednotlivé �ásti. Chodník je z betonových 
dlaždic a je v nižší úrovni než zele�. Zelená st�echa a chodníky jsou rozd�leny 
prefabrikovanými betonovými L prvky. Ty budou osazeny na podkladní beton, který 
vyrovnává spád st�echy. Pod podkladním betonem prob�hnou skladby vegeta�ních st�ech. 
Podrobný popis skladby st�ech je popsán v p�ílohách technické zprávy. 
Na terasách je jako nášlapné vrstvy použito tropické d�evo Bangkirai rošt osazený na 
rektifika�ních podložkách. 

1.5.6 P�í�ky 
P�í�ky a p�izdívky jsou provedeny z cihelných tvarovek Porotherm 11,5 P+D a Heluz 6,5 
P+D. Obvodové st�ny instala�ních jader jsou kv�li akustice vyzd�ny v tlouš�ce 140 mm. 
Všechny p�í�ky jsou zd�ny na celou výšku podlaží mezi stropní ŽB konstrukce. 

1.5.7 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy jako t�žké plovoucí. V obytných místnostech je uvažováno 
s nášlapnou vrstvou lamina, mokré prostory (WC, koupelny) keramická dlažba. Na 
spole�ných chodbách a hlavním schodišti je keramická dlažba, schodiš�ové stupn� jsou 
obloženy prefabrikovanými teracco stupni. V garážích je na monolitickou ŽB konstrukci 
provedená st�rka odolná proti ropným produkt�m. 
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1.5.8 Podhledy 
Jsou navrženy zav�šené podhledy s dvouúrov�ovým roštem z CD profil�. Standardní výška 
podhled� je 2400 mm. Dle místnosti s b�žným provozem, vlhkým provozem, nebo požadavky 
na akustický útlum jsou osazovány desky s p�íslušnými vlastnostmi, anebo s vloženou 
tepelnou izolací. 
   
1.5.9 Okna a Dve�e 
Okna jsou navržena plastová 8 komorová okna s alu. St�íbrným odstínem a tepeln� izola�ním 
trojsklem s celkovým sou�initele prostupu tepla Uw=1,0W/m2*K. 
Veškeré vstupní dve�e z chodeb do jednotlivých byt� budou provedeny jako bezpe�nostní 
plné hladké dve�e (nap�. Next) 4. T�ída bezpe�nosti. Požární a bezpe�nostní odolnost platí na 
dve�e jako celek, (v�etn� zárubní, záv�s�, zámk� a kování) 
Ostatní materály pro dve�ní k�ídla byly navrženy z ocelového plechu – úklidové a technické 
místnosti a z DTD pro k�ídla v jednotlivých bytech 

1.5.10 Omítky, obklady a malby 
Omítky budou provád�ny jako vápenocementová jádrová + štuková omítka + akrylátová 
prodyšná ot�ruvzdorná malba. Na Wc a v koupelnách bude proveden keramický obklad do 
výšky podhledu 2400 mm. obklad bude i za kuchy�skou linkou ve výšce 850 – 1500 mm od 
�isté podlahy 
Pro veškeré spole�né prostory objektu (sklady, schodišt�, technologické místnosti) je navržen 
nát�r Primalex Univerzální penetrace + 1*-2* Primalex Polar. 
Pro vlhké provozy (kuchy�ské kouty) je navržen Primalex Univerzální penetrace + Primalex 
Mykostop. 
Pohledový beton v garážích bude s uzavíracím bezbarvým nát�rem Mapei. Soklová �ást 
v garážích bude opat�ena akrylátovým nát�rem v�etn� penetrace odolným v��i COx, Nox. 

1.5.11 Elektroinstalace 
Veškeré kabelové rozvody v bytech budou uloženy p�ímo pod omítkou, hlavní trasy v 
podlaze. V podhledech budou kabely uloženy na omítce v plastových vkládacích lištách nebo 
na p�íchytkách. V garážích a technických prostorech suterén� budou kabelové trasy vedeny 
po povrchu v ocelo plechových kabelových žlabech, plastových vkládacích lištách nebo v 
pevných plastových trubkách. 
Ve celém 2.NP, na hlavním schodišti v suterénech, a lokáln� i ve vyšších patrech v bytových 
jednotkách jsou provedeny nosné svislé betonové konstrukce, ve kterých je v rámci betonáže 
nutno p�ipravit trubkování v betonech (bude �ešeno dodavatelskou dokumentací)! 

1.5.12 Výtah 
[1]

 Je navržen výtah Schindler 3300 osobní výtah bez strojovny s frekven�n� �ízeným 

pohonem. S rychlostí 1,0 m/s. S nosností 675 kg, tj. 9 osob. Ve�ejn� dostupné jsou podlaží 2. 

PP až 1.NP (úrove� - 1,250) pro bezbariérovou obsluhu garáží. Vyšší stanice výtahu budou 

dostupné pouze pro obyvatele bytového domu SO.01 za pomoci �ipového za�ízení, aby bylo 

zamezeno p�ístupu ve�ejnosti do spole�ných chodeb bytové �ásti objektu. 

1.6 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
P�ístup pro osobní automobily, chodce, návšt�vníky areálu a zásobování je umožn�no 
vjezdem u ulice Havlí�kova a ulice Srázná. P�ístup pro vozidla HZS kraje Vyso�ina je 
plánován dle projektové dokumentace z ulice Havlí�kova. Bytový d�m SO-01 je spojen 
dv�ma lávkami s objektem SO-04a. Toto napojení umož�uje bezbariérový p�ístup na terasu 
v prostoru nad garážemi u bytového domu SO-01. V areálu jsou navrženy silnice a chodníky 
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pro p�ístup mezi jednotlivými �ástmi areálu.  Projekt pro provedení pozemních komunikaci a 
chodníku v areálu je �ešen jako samostatný projekt.  Chodníky, které jsou sou�ásti k projektu 
bytového domu jsou patrny z výkresu C.1 – Koordina�ní situace stavby. Navržený chodník se 
nachází mezi bytovým domem SO-01 a objekty SO-04a/c. �áste�n� slouží i jako úniková 
cesta pro objekt SO-04c. Poslední �ást chodníku k bytovému domu SO-01 složí ke spojení 
vstupu od objektu z 1.PP na areálovou komunikaci.  
Pro obyvatele bytového domu a celého areálu je k dispozici na ulici Havlí�kova MHD na 
zastávce U Tesly. 
Na inženýrské sít� v ulici Havlí�kova se z areálu napojuje NTL Plynovod, kabely NN a VN, 
jednotná kanalizace, ve�ejné osv�tlení a vodovod. Na inženýrské sít� v ulici Srázná se areál 
napojuje kanalizací, vodovodem, kabely NN a VN, slaboproudé kabely – SPT Telecom a 
slaboproudé kabely – GTS. 
V areálu budou vybudovány nové areálové sít� napojeny na kmenové inženýrské sít�. 
V areálu bude vybudován kanaliza�ní �ad, trativod, vodovodní sí�, nový koridor pro sít� NN – 
E.ON, ve�ejné osv�tlení,  multikanálu a teplovodu. Celý areál má centrální kotelnu, kterou je 
zásobován areál teplou vodou pro vytáp�ní a TUV. 
Z t�chto areálových sítí budou provedeny p�ípojky pro bytový m d�m SO-01. Bude se jednat 
o jednotnou kanaliza�ní p�ípojku, vodovodní p�ípojku, p�ípojku slaboproudu a telefonu, 
teplovodní p�ípojku a p�ípojka NN z koridoru NN – E.ON. Kmenové sít�, areálové sít� a 
p�ípojky jsou zakresleny ve výkresu C.1 – Koordina�ní situace stavby. 

1.7 Textový popis k �asovému harmonogramu bytového domu SO-01 
Leden 2010 
Poskytnutý projekt bytového domu SO-01 �eší výstavbu bytového domu až od provedení 
p�edvýkopu pro provád�ní záporové st�ny. Projekt pro záporovou st�nu nebyl poskytnut. 
V harmonogramu je uvažován za�átek výstavby na 14. 1. 2010 provedením p�edvýkopu pro 
provád�ní záporové st�ny. Budou provedeny vrty pro ocelové pažiny a následn� bude 
provád�no hloubení hlavní stavební jámy dle projektu a sou�asn� osazování d�ev�ných pažin. 
B�hem provád�ní p�edvýkopu bude provád�no za�ízení staveništ� a oplocení staveništ�. 
Areálové komunikace a �išt�ní kol nákladních automobil� bude provedeno p�ed zahájením 
veškerých prací v areálu. 

Únor 2010 
Budou dokon�eny výkopové práce na hlavní stavební jám� a kompletn� záporová st�na ses 
st�íkaným betonem v �ástech, kde bude sloužit záporová st�na jako jednostranné bedn�ní. 
Pojezd rypadla je nazna�en na výkrese 2c. Od 22. 2. 2010 se za�nou provád�t podkladní 
betony pro provedení hydroizolace základových desek a samotná hydroizolace. 
B�ezen 2010 
P�i provád�ní 2 PP, 1 PP a 1NP byl rozd�len bytový d�m na parkingovou �ást – SO-01b a 
bytovou �ást SO-01a. Rozhraní tohoto d�lení tvo�í objektová dilatace patrná dle p�dorys�. 
B�hem m�síce b�ezna budou provedeny kompletn� vodorovné hydroizolace základové desky 
a svislé hydroizolace na st�íkaném betonu u záporové st�ny, kde bude sloužit záporová st�na 
jako jednostranné bedn�ní. Na parkingové �ásti a �áste�n� na bytové �ásti bude provedena 
základová deska. Na parkingové �ásti bude zahájena výstavba svislých nosných konstrukcí. 
P�ed osazením bedn�ní budou ve svislých konstrukcích nataženy ohebné plastové trubky pro 
natažení elektrorozvod�. V harmonogramu jsou nazna�eny elektro práce b�hem celé 
výstavby. P�i provád�ní hrubé stavby budou elektriká�i na stavb� vždy p�ed montáží bedn�ní 
a budou osazovat tyto ohebné trubky na místa ur�ená dle projektu. Elektriká�i nejsou na 
staveništi pot�eba nap�íklad p�i betonážních pracích a mohou být �áste�n� uvoln�ny na jiné 
stavby. 
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Duben 2010 
Bude kompletn� dokon�ena základová deska na bytové �ásti. B�hem dubna bude kompletn�
dokon�eno 2 PP v pagingové �ásti, krom� �ásti schodišt�, které se bude dod�lávat na za�átku 
kv�tna. A zahájená výstavba 1 PP v pagingové �ásti. P�i odbed�ování byly dodrženy 
požadavky projektanta z technické zprávy pro režim odbed�ování strop� – po 7 dnech a 
odstran�ní bedn�ní od svislých nosných konstrukcí po 3 dnech. V harmonogramu je zachycen 
režim odbed�ování strop� a úpravy po�tu stojek navržené dle projektanta. Po 14 dnech od 
zabetonování stropu bude po�et stojek zdvojnásoben, po 28 dnech odstojkování stropu na 
základní hustotu stojek a po 42 definitivní odstran�ní stojek. Na konci m�síce bude zahájena 
výstavba 2 PP v bytové �ásti. Je uvažována betonáž po 3 p�ibližn� stejných �ástech v bytové 
�ásti jak v rámci svislých nosných konstrukcí, tak i strop� (šikmých p�ejezdových ramp). Do 
harmonogramu je zaznamenán nepracovní den 25. 4. 2010 – Velikono�ní pond�lí. 

Kv�ten 2010 
V harmonogramu na m�síc kv�ten je detailn� zachycena betonáž strop� v bytové �ásti. 
Betonáž, vázání armatur a bedn�ní je rozd�leno na 3 �ásti. Na �ást od objektové dilatace po 
nájezdové rampy mezi výškovými úrovn�mi, betonáž nájezdové rampy a navazující �ást 
stropu a �ást od schodišt� po konec bytového domu (sm�rem k objektu SO-03 a/b). Je 
uvažováno, že parkingovou �ást a bytovou �ást budou d�lat až do 1 NP 2 �ety tesa��, 
železá��. V �asech, kdy nejsou v harmonogramu nazna�eny práce pro tesa�e a železá�e. Tyto 
�ety využijí �as pro �išt�ní bedn�ní, mazání bedn�ní a chystání k p�eprav�. Železá�i si budou 
chystat armaturu do sloup� a st�n na železá�ském pracovišti. Dále budou provedeny 
konstrukce svislé a vodorovné ze ŽB v 1PP v pagingové �ásti a zahájena práce na výstavb�
ŽB konstrukcí na bytové �ásti 1 NP. Na staveništi jsou op�t uvažováni elektro pracovníci pro 
natažení ohebných hadic pro rozvody elektro. Pro zjednodušení harmonogramu byly dány 
všechny práce p�íslušné ke svislým a vodorovným konstrukcím v 1 PP a 1 NP do jedné 
položky. 

�erven 2010 
Bude provedeno odbedn�ní strop� v 2PP v bytové �ásti. Dále budou provád�ny vodorovné a 
svislé nosné konstrukce v 1PP na celém bytovém dom� a zahájeny práce na svislých a 
vodorovných nosných konstrukcích u 1 NP v pagingové �ásti. 

�ervenec 2010 
Budou dokon�eny práce na svislých nosných konstrukcích u 1 NP a stropu v pagingové �ásti. 
Strop v bytové �ásti bude dokon�en v následujícím m�síci. Na dokon�ení svislých nosných 
konstrukcí 1 NP jsou navázány zásypy kolem bytového domu. Po�ítá se s tím, že v této fázi 
výstavby už budou ŽB nosné konstrukce dostate�n� únosné, že hutn�ní zeminy je neporuší. 
P�ed provedením zásyp� budou provedeny veškeré hydroizolace na svislých konstrukcích. 
B�hem zásyp� budou provedeny revizní šachty a drenážní trubky pro odvodn�ní navržené 
v okolí bytového domu 

Srpen 2010 
Bude dokon�en strop nad 1 NP v bytové �ásti a následn� bude zahájena výstavba 2 NP celého 
z monolitického železobetonu. Budou provád�ny elektrorozvody v ŽB st�nách p�ed osazením 
bedn�ní. 

Zá�í 2010 
Na stavb� bude dokon�eno 2 NP a zahájená výstavba 3 NP. Ve 3 NP se náchází svislé nosné 
zdivo ze ŽB a z cihelných blok�. V dalších �ástích harmonogramu jsou zobrazeny režimy 
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odbedn�ní a odstojkování strop�. Na režim odstojkování je navrženo provád�ní vnit�ních 
p�í�ek tak, aby p�i provád�ní nebyli stojky v 1 podlaží s pracovníky.  

�íjen 2010 
Bude kompletn� provedeno 3 NP hrubé stavby a zahájena výstavba svislých nosných 
konstrukcí na 4 NP. Na konec provád�ní stropu je navázáno provád�ní hydroizolace na 
st�echách v oblasti parkingové �ásti. P�i výstavb� dalších podlaží bude chrán�na proti 
poškození od výstavby hrubé stavby v dalších podlažích. Hydroizolace bude provád�na 
v tomto období kuli tomu, aby nezatékalo do parkingové �ásti a mohli být zahájeny další 
dokon�ující práce b�hem zimního období uvnit� parkingové �ásti. Po provedení podlah 
v parkovištích bude zakázán vstup do t�chto prostor. Vstup budou mít povolení pouze 
pracovníci pro provád�ní dalších prací ke kompletaci garáží. 

Listopad 2010 
Na stavb� bude probíhat dokon�ování stropu v 5 NP a elektropráce na celém objektu

Prosinec 2010 
Bude probíhat výstavba stropu v 6 NP a elektro práce. Do harmonogramu jsou vneseny jako 
nepracovní dny 24. 12. 2010, 25.10 2010 a 26.12. 2010. Na st�eše parkingové �ásti budou 
osazeny prefabrikováné dílce k atikám a uvnit� parkingové �ásti budou zahájeny práce na 
podlahách a kompletní elektroinstalaci. 

Leden 2011 
V lednu bude kompletn� provedená hrubá stavba. Na režim odstojkování je navázáno 
provád�ní vnit�ních p�í�ek, aby p�i provád�ní p�í�ek a osazování zárubní nedocházelo 
k p�ekážení stojek. Na stavb� budou probíhat elektro práce. 

Únor 2011 
B�hem února budou ze stavby kompletn� demontovány stojky na podep�ení strop�. Po 
dokon�ení hrubé stavby a vytvrdnutí betonu budou probíhat hydroizolace na bytové �ásti v 6 
NP a v 7 NP a následn� skladby st�ech. V tomto m�síci se plánuje zahájit montáž 
vzduchotechniky, vnit�ní kanalizace, vnit�ního vodovodu, výtáp�ní a montáž výtah�. Montáž 
kanalizace a vodovodu nemusí probíhat pouze v tomto �asovém období, ale i v p�edstihu, 
v místech provedených monolitických konstrukcí. To vše je v návaznosti na provedení 
hydroizolace st�ech, aby p�i provád�ní t�chto prácí nemohl déš� narušit provád�né práce 
uvnit� budovy. Po odstran�ní stojek budou probíhat postupn� práce na vnit�ním zdivu, osazení 
zárubní, montáž  oken a prosklených st�n. Po osazení oken prob�hne zahájení provád�ní 
vnit�ních omítek a montáž lešení. 

B�ezen 2011 
V parkingových podlažích budou osazeny požární uzáv�ry. Po dokon�ení lešení je navázáno 
provád�ní venkovních fasád, maleb a penetrací na pohledových betonech. Po dokon�ení 
montáže oken za�nou být provád�ny vnit�ní omítky. V b�eznu budou také dokon�eny rozvody 
kanalizace a vodovodu s tím, že až budou osazovány za�izovací p�edm�ty bude provedeno 
p�ipojeni na kanalizaci a vodovod. Za�izovací p�edm�ty jsou navrženy k osazení až po 
provedení podlah a b�hem provád�ní štukových omítek a obklad�, aby bylo možno do�ešit 
pohledové detaily. Na staveništi budou pokra�ovat elektro práce a montáž vytáp�ní. 
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Duben 2011 
B�hem m�síce dubna bude dokon�ena fasáda a provedeny klempí�ské konstrukce nad atikami 
a balkony. V návaznosti na dokon�ení fasády bude provedena demontáž lešení, aby nedošlo 
k zašpin�ní fasády. Lešení bude postupn� demontováno v závislosti na provád�ní fasád – 
bude provedena kone�ná omítka na 1 stran� budovy a následn� bude demontováno lešení. 
V závislosti na provád�ní vápenocementových omítek budou provád�ny štukové omítky a 
montáž podhled� a konstrukcí podlah. B�hem provád�ní konstrukcí podlah budou osazeny 
záme�nické konstrukce – zábradlí na schodišt�. Bude dokon�ena montáž výtáp�ní a 
v závislosti na vytáp�ní bude provedena montáž m��ení a regulace, aby bylo možné slad�ní. 
Na konstrukcích st�ech budou provedeny vegeta�ní vrsty, ka�írky a rošt bangkirai. Provád�ní 
t�chto prácí je navrženo až po skon�ení �innosti, p�i kterých m�že vzniknout prach, který by 
mohl tyto konstrukce poškodit. 

Kv�ten 2011 
Bude dokon�ena montáž podhled� v závislosti na provád�ní štukových omítek, aby mohli být 
provedeny bez problému detaily p�echodu omítek pod podhled. V parkingových podlažích 
bude provedeno dopravní zna�ení. V závislosti na provád�ní podlah budou osazovány a 
kompletovány vnit�ní dve�e – k�ídla a malby. Malby budou provád�ny až po dokon�ených 
podlahových konstrukcí.  

�erven 2011 
V �ervnu budou dokon�eny podlahy. V závislosti na dokon�ení podlah budou dokon�eny 
malby, aby bylo možno domalovat malbu až k provedeným obklad�m. Po provedení maleb a 
za�izovacích p�edm�t� budou namontovány kuchy�ské linky, aby nedošlo k jejich poškození 
b�hem provád�ných prací. V závislosti na dokon�ení montáže rozvod� kanalizace a 
vodovodu, provedení obklad�, kuchy�ských linek a podlah budou osazovány za�izovací 
p�edm�ty. Nap�íklad osazena vana a následn� k van� provedené obklady nebo provedeny 
podlahy z dlažeb a následn� osazeno WC. Pro kompletní dokon�ení budou všechny za�izovací 
p�edm�ty, které vyžadují p�ipojení k elektrické energii p�ipojeny a ozkoušeny techniky 
elektro a ZTI. P�ed dokon�ením stavby bude proveden kompletní úklid budovy. Úklid m�že 
za�ít i d�íve, než je popsán v harmonogramu ale, pouze za p�edpokladu, že bude probíhat již 
v kompletn� dokon�ených místnostech. Provád�ní venkovních prvk� se omezí pouze na 
provád�ní chodník� a ka�írk� mezi bytovým domem a objektem So-04 a/c. Veškeré ostatní 
terénní úpravy budou provedeny po dokon�ení rekonstrukce veškerých budov v areálu.  

1.8 Studie realizace hlavních technologických etap bytového domu 
Ve studii realizace hlavních technologických etap jsou popsány postupy prací a vysv�tlení 
navržení jednotlivých stroj� u zemních prací, stroj� a postup� u provád�ní základových desek 
a monolitických železobetonových konstrukcí a navržené mechanizace a postupu prací u 
dokon�ovacích prací. Tato �ást je podrobn� popsána v bod� A. 2 této knihy. 

1.9 Vliv stavby na životní prost�edí 
Užíváním stavby nedochází k výrazné zm�n� životního prost�edí, ani k nadm�rné produkci 
škodlivých látek 
Vlastní realizace výstavby neklade žádné mimo�ádné nároky na ochranu životního prost�edí. 
Provád�ní stavby bude šetrným zp�sobem s ohledem na životní prost�edí. Odpady vznikající 
p�i realizaci stavby budou likvidovány souladu se zákonem [2]

106/2005 Sb. o Odpadech

vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu zákona �íslo 
[2]

 106/2005 Sb. o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou rozd�leny dle 
zákona [3]

�. 503/2004 Sb., dle kterého e stanoví Katalog odpad�, vyt�íd�ny a zneškodn�ny 
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dle platných právních p�edpis�. Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor - provozovatel 
doklady o využití, resp. zneškodn�ní odpad� vznikajících ze stavební výroby.  
P�í provád�ní stavby se m�že b�hem ur�itých prácí (zd�ní, zemní práce) zvýšit prašnost 
v okolí stavby. Bytový d�m SO-01 se nachází uvnit� bloku budov. Prašnost z provád�ní 
tohoto domu tak nebude p�ímo p�sobit na b�žné uživatele okolních komunikací, ale pouze na 
ostatní pracovníky v areálu, který je kompletn� rekonstruován. Veškeré automobily, co budou 
vyjížd�t ze staveništ� budou mít o�išt�ná kola. Toto na�ízení se hlavn� vztahuje na provád�ní 
zemních prací.  V návrhu staveništ� je uvažovaná nová zpevn�ná cesta ze silni�ních panel�
k p�íjezdu ke staveništi z ulice Srázná. Pro využití deš�ové vody a zv�tšení ploch 
s vegeta�ním porostem byly navrženy zelené intenzivní a extenzivní st�echy, které budou 
zadržovat vodu na st�echách. Ostatní p�ebyte�ná voda bude odvád�na do kanalizace. Odvoz 
komunálního odpadu b�hem užívání stavby budou zajiš�ovat firma Služby m�sta Jihlavy, 
která odpad i likviduje.  
Ochrana obyvatel bytové domu proti hluku je �ešena v projektové dokumentaci. Byla 
provedena hluková studie, která je sou�ástí projektové dokumentace. Vnit�ní d�lící 
konstrukce mezi jednotlivými byty budou vyzd�ny z protihlukových tvárnic Porotherm AKU 
30 P+D. Výtahová šachta je odd�lena od stropních desek akustickými d�lícími prvky a od 
nejbližších st�n je šachta odd�lena vloženou minerální izolací.  Schodiš�ová ramena jsou 
odd�lena pomocí prvk� SCHÖCK TRONSOLE od konstrukce. Dále je v bytu 4A ve 4.NP 
proveden akustický sádrokartonový podhled pro odrušení p�ípadného hluku z odv�trání 
kanalizace. 

1.10 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
Staveništ� bude oploceno a opat�eno p�íslušnými cedulemi o zákazu vstupu, práce ve výkop�, 
práce se zav�šeným b�emenem a o použití osobních ochranných prost�edk�. Po skon�ení 
pracovní doby bude uzam�eno. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce a ochran� zdraví na staveništi. 
Seznámeni s možnými riziky p�i práci na staveništi, která jsou sou�ásti této práce. Jednotlivé 
práce musí provád�t pracovníci ur�ení k p�íslušné práci a musí být �ádn� proškolení (je�ábník 
– musí být držitelem platného je�ábnického pr�kazu). Dle harmonogramu být pracovníci 
seznámeni s prácemi, které probíhají sou�asn� na staveništi. P�i p�edání staveništ� p�edá 
Koordinátor BOZP rizika výstavby a sd�lí svoje požadavky na ochranu zdraví (kdy, kde se 
budou nosit ochranné vesty, helmy a ostatní ochranné pom�cky, požadavky na lešení atd.) 
hlavnímu stavbyvedoucímu. Kmenový zam�stnanci generálního dodavatele budou proškoleni 
vlastním bezpe�nostním technikem. Každý proškolený pracovník stvrdí proškolení podpisem 
na prezen�ní listinu. Zam�stnanci subdodavatelských firem budou proškoleni stavbyvedoucím 
a proškolení stvrdí podpisem na prezen�ní listinu p�iloženou k protokolu o p�edání staveništ�. 
Dále bude koordinátor BOZP, bezpe�nostní technik vykonávat namátkové dohled na 
staveništi na dodržování bezpe�nostních požadavk� dle vypracovaných rizik a plánu BOZP. 
Koordinátor BOZP nebo bezpe�nostní technik bude povinným ú�astníkem kontrolních dn� na 
staveništi a bude poznatky zapisovat do stavebního deníku. 

Všechny tyto opat�ení budou probíhat v souladu s na�ízením vlády �íslo 
[4]

591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích,  
[5]

 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),  
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[6]
362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Plán BOZP je p�ílohou A. 5 této �ásti a Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení 
na staveništi je v p�íloze D.5 

1. 11Technická zpráva k za�ízení staveništ�
V technické zpráv� k za�ízení staveništ� jsou popsány informace o rozsahu a stavu staveništ�, 
p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a 
p�ístupy na staveništ�, inženýrské sít� a místa k napojení na inženýrské sít� pro za�ízení 
staveništ�, popsány jednotlivé �ásti za�ízení staveništ� jako jsou stavební bu�ky, je�áb, 
oplocení, sklady materiálu, prostory pro �išt�ní kol automobil� atd. Dále jsou zde popsány 
úpravy z hlediska ochrany ve�ejných zájm�, bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn�
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Technická zpráva 
k za�ízení staveništ� je p�ílohou A. 3 v této �ásti. 

1.12 Návrh strojní sestavy 
V návrhu strojní sestavy jsou popsány nejd�ležit�jší stroje na provedení jednotlivých etap. 
Jsou zde navrhnuty stroje pro zemní práce, pro provedení monolitického skeletu, zd�ní, 
tesa�ské práce a vyjmenováno drobné ná�adí nutné pro provedení bytového domu. Ke 
každému stroji jsou p�ipojeny jeho parametry a podmínky použití. Návrh strojní sestavy je 
p�ílohou �íslo A. 4 této �ásti 
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2.1 Obecné informace o bytovém domu SO-01 
Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a výškové rozhraní uvnit� vnitrobloku. 
Objekt je navržen jako devítipodlažní se 3 podlažími hromadných garáží, dv�ma podzemními 
a jedním nadzemním, ustupující druhé až šesté nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové 
jednotky. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající 
objekty SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06 a SO-03a. Orientován delší stranou p�ibližn� západo-
východn�. Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody 
do 2.NP, dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní 
�ásti objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, 
vjezd do objektu je zabezpe�en závorami. St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících 
podlažích slouží jako soukromé terasy k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro 
obyvatele domu, p�ístupná ze spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje d�ev�ná pergola. 
Nad posledním podlažím SO-01b je vegeta�ní st�echa s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou 
z objektu SO-06, tato st�echa slouží jako ve�ejná terasa s volným p�ístupem. Povrch fasád 
bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, který bude použit i na plné 
bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo z barevného pr�svitného skla. Nad 
venkovním parkovišt�m na severní stran� SO-01b bude na fasád� osazena d�ev�ná konstrukce 
kotvená nerez. táhly pro popínavou zele�. Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln�
izolována, provedena z pohledového betonu. Barevný odstín a strukturu pohledového betonu 
specifikuje architekt, nutno koordinovat p�ed zapo�tením betoná�ských prací. Parkovací 
podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaží, propojené navzájem systémem 
poloramp. V objektu bude 186 garážových stání. Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového 
domu SO.01a. A 12 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

2.2 Postup provád�ní zemních prací 
Podrobný postup provád�ní zemních prací je popsán v technologickém p�edpise pro 
provád�ní zemních prací. Technologický p�edpis se zabýval pouze výkopovými pracemi 
u�ených dle projektu k bytovému domu SO-01. Projekt pro provedení bytové domu 
neobsahoval projekt záporové st�ny. P�i provád�ní zemní prací je prvn� proveden p�edvýkop 
na první kotevní úrove� záporové st�ny, aby bylo možné provést její kotvení. Bude 
provedeno osazení ocelových zápor a její kotvení. Na samotné provád�ní výkop� hlavní 
stavební jámy je navrženo kolové rypadlo díky objemu své lopaty 0,44-1,57 m3. Bylo 
up�ednostn�no kolové rypadlo p�ed pásovým rypadlem z d�vod� jednoduší dostupnosti na 
staveništ� a možnosti p�ejedu k upravení skládky zeminy na staveništi. Záporová st�na bude 
sou�asn� provád�na s výkopem hlavní stavební jámy. Bude provád�no vkládání d�ev�ných 
pažin mezi ocelové zápory. Maximální výška nezajišt�ného svahu, kde má být záporová st�na 
je 1,5 metr�. Z tohoto d�vodu bylo navrženo postupné hloubení výkopu po 2 výškových 
úrovních. Celková výška výkopu hlavní stavební je p�ibližn� 3 metry. Pro vjezd a vstup do 
stavební jámy s ohledem na bezpe�nost byla navržená zemní rampa. P�i ru�ním do�iš�ování 
je umožn�n tím pádem vjezd rypadlo – naklada�e do stavební jámy, který bude pomáhat p�i 
do�iš�ování a bude nakládat vykopanou zeminu na nákladní automobil, který bude p�istaven 
mimo hlavní stavební jámu. Pro provád�ní zásyp� bude využito rypadlo – naklada�e na 
nakládání zeminy ze skládky na nákladní automobil, který bude rozvážet zeminu k míst�m, 
kde budou provád�ny zásypy. Na dopravu a zasypávání zeminy do výkop� bude op�t využito 
rypadlo – naklada�e a ve výkopech po hlavní stavební jám� budou násypy hutn�ny vibra�ní 
deskou – podélné plochy vedle st�n a vibra�ním p�chem v místech, kam se nedostane vibra�ní 
deska. 
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2.3 Postup provád�ní základových desek a monolitických konstrukcí 
Na dopravu betonové sm�si jsou využity autodomícháva�e, které jsou ve vlastnictví 
dodavatele betonové sm�si. Pro provád�ní podkladních betonu je možný vjezd do stavební 
jámy. Bude provedeno sejmutí 100 mm zeminy, která kryje základovou spáru p�ed 
promrznutím cca v délce 5 metr� po celé ší�ce výkopu. Tento prostor bude ihned zabetonován 
z autodomícháva�e. Nebude nutno používat auto�erpadlo. Po provedení podkladních beton�
bude provedena vodorovná hydroizolace s asfaltovaných modifikovaných pás�. Hydroizolace 
bude provedena natavováním pás� pomocí PB ho�ák� ve všech vrstvách dle PD. Svislá 
hydroizolace bude provedena po provedení svislých nosných konstrukcích, krom� míst, kde 
se nachází záporová st�na, která bude využita jako jednostranné bedn�ní pro svislou nosnou 
konstrukci st�ny v 2. PP. Bytový d�m je rozd�len objektovou dilatací na parkovací �ást a 
bytovou �ást.  Parkovací �ást je p�ibližn� o 0,5 m níž než bytová �ást. P�ejezd mezi 
jednotlivými �ástmi je tvo�en šikmými rampami. Na betonáže základových desek je pro 
dopravu betonu využito auto�erpadla Schwing, kv�li své rychlosti dopravy betonu. Betonáž 
pomocí koš� na beton a je�áb� by byla p�íliš zdlouhavá a v této �ásti výstavby není 
uvažováno je�ábu na staveništi. Postavení auto�erpadel Schwing je popsáno ve výkrese �íslo 
2e. Pro provád�ní 2. PP, 1. PP a 1. NP je uvažováno použití 2 je�áb�. Budou soub�žn�
provád�ny práce na parkovací a bytové �ásti. Rozd�lní je patrné dle �asového harmonogramu. 
Pro provád�ní t�chto pater je uvažovány 2 �et tesa�� a železá��. Práce budou zahájeny na 
parkovací �ásti a postupovat budou postupn� až po konec bytových �ástí. Provád�ní bedn�ní 
na parkovací �ásti u svislých nosných konstrukcí je navrženo jako celek s pracovními sparami 
na st�nách – nap�íklad bude zabedn�na ½ svislých nosných konstrukcí a zabetonována a 
následn� druhá polovina. Pracovní spáry budou up�esn�ny dle statika. Konstrukce stropu 
budou provád�ny po celé �ásti, bez pracovní spáry. Betonáž podlaží v bytové �ásti je 
rozd�lena na 3 �ásti. Budou postupn� bedn�ny a betonovány svislé nosné konstrukce dle 
harmonogramu a po provedení každé �ásti bude na odbedn�né �ásti probíhat bedn�ní stropu. 
Tato �ást byla rozd�lena na 3 �ásti z d�vodu umíst�ní p�ejezdových ramp mezi výškovými 
úrovn�mi a velikosti konstrukcí. Na jednu betonáž strop� p�ipadá kolem 60 m3 betonu p�i 
tlouš�ce konstrukce stropu 230 mm. Po dokon�ení stropních konstrukcí budou provád�ny 
monolitické schodišt� v p�íslušném pat�e u parkovací �ásti, tak i u bytové �ásti. Je�áb J1 je 
navržen pouze na p�epravu systémového bedn�ní p�i provád�ní prací na parkovací �ásti a po 
provedení monolitických ŽB konstrukcí bude demontován Je�áb J2 je ur�en i pro betonáže na 
svislých nosných konstrukcích na bytové �ásti. B�hem provád�ní monolitických konstrukcí je 
nutno vkládat veškeré plastové ohebné trubky pro provedení rozvod� elekt�iny a slaboproudu. 
Po provedení veškerých monolitických konstrukcí do výšky 1. NP budou provedeny zásypy 
kolem bytového domu. 2. NP podlaží bude poslední celé monolitické železobetonové. Pro 
betonáž st�n je navrženo použití koše na beton. Betonáž bude probíhat p�ibližn� ve 3 �ástech. 
Každá �ást bude mít p�ibližn� 18 m3betonu. B�hem ukládání pomocí koše na beton bude 
dostatek �asu na zhutn�ní betonu ve st�nách. Pracovní spáry budou ur�eny statikem. Na 
betonáž stropní konstrukce bude využito �erpadla na beton, jedná se ukládání p�ibližn� 110 
m3 betonu. Ostatní nadzemní podlaží mají hlavní nosnou �ást z cihelného zdiva. Doprava 
palet s cihlami do jednotlivých podlaží je pomocí je�ábu J2. Betonáže sloup� a výtahových 
šachet jsou provedeny pomocí je�ábu a koše na beton. Pro dopravu malty je navrženo silo na 
suché maltové sm�si se silomatem a kontinuálním mícha�em pro dopravu maltové sm�si 
p�ímo na místo zpracování pomocí hadic. Sila bude užito proto, že bude využito pro maltové 
sm�si na zd�ní, omítání a provád�ní litých podlah.  Betonáž veškerých atik je provád�na 
pomocí koše na beton a je�ábu. Betonáž stropu nad 7. NP je provedena pomocí koše na beton. 
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2.4 Postup provád�ní pro dokon�ující práce 
Na st�echách 2. NP budou provedeny spádové vrstvy, hydroizolace a osazení 
prefabrikátových betonových prvk� pro odd�lení zelen�, aby bylo možné provád�t veškeré 
dokon�ující konstrukce uvnit� parkového podlaží b�hem zimních m�síc�. Podmínkou 
provedení st�ech je provedení p�ípojky kanalizace a vnit�ní kanalizace v míst� parkovací �ásti. 
Ostatní �ásti hydroizolace st�ešních konstrukcí budou provád�ny až po dokon�ení hrubé 
stavby. Musí být provedeny p�ed provád�ním vnit�ních omítek. Doprava hydroizolace bude 
provád�na pomocí je�ábu u parkovací �ásti a u bytové �ásti pomocí stavebního výtahu. Po 
dokon�ení hrubé stavby bytového domu za�nou být provád�ny vnit�ní p�í�ky. Vnit�ní p�í�ky 
za�nou být provád�ny až po odstran�ní stojek, které podepírají strop a jsou montovány a 
odstra�ovány dle projektové dokumentace. Stojky by p�ekážely p�í provád�ní zd�ní p�í�ek. 
Pro zd�ní p�í�ek bude využita doprava cihelných palet do jednotlivých podlaží pomocí je�ábu 
– p�ed provedením stropu nad p�íslušným podlažím a pomocí stavebního výtahu b�hem 
provád�ní p�í�ek. Malta bude dopravována ze sila pomocí hadic na místo pot�eby. B�hem 
zd�ní p�í�ek budou sou�asn� osazovány jednotlivé zárubn�. Po dokon�ení nebo m�že i b�hem 
zd�ní p�í�ek být provád�no osazení oken a vstupních dve�í. V místech garáží, kde budou 
provedeny epoxidové podlahy a jejich nát�ry bude osazeny Požární uzáv�ry. Jedná se o 
protipožární dve�e v parkovací �ásti. Práce na rozvodech kanalizace, topení vody a 
vzduchotechniky mohou být provád�ny po skon�ení provád�ní hrubé stavby. Jejich prostupy 
zdmi budou zazdívány a upravovány dle PD. Práce na provád�ní vnit�ních omítek jsou 
navrženy až po skon�ení osazování veškerých oken a p�í�ek, aby bylo možné provést všechny 
napojení na okna a dve�e. Vzduchotechnika bude vytažena do místností a budou provedeny 
podhledy. Na provedené podhledy se osadí koncové prvky vzduchotechniky. Konstrukce 
omítek budou dotaženy až k hrubé podlaze – m�že být dotaženo p�ibližn� 50 mm nad 
podlahu. Tento nedod�lek bude skrýt p�i provád�ní vrstev podlah. Vrstvy podlah jsou 
navrženy až po skon�ení provád�ných omítek. Jednotlivé skladby budou provád�ny sm�rem 
od horních podlaží, aby docházelo k minimálnímu opot�ebení podlah b�hem realizace stavby. 
B�hem provád�ní podlah musí být osazeny nap�íklad vany na svá místa, aby bylo možno 
provést jednotlivé skladby v návaznosti na osazení van atd. Za�izovací p�edm�ty jako jsou 
záchody a umyvadla budou osazeny až po provedení keramických obklad� st�n a podlah. 
Následn� budou ke keramickým obklad�m dod�lány jemné štukové omítky. Pr�b�žn�
s dokon�ováním budou probíhat malby na dokon�ených štukových omítkách, provád�ní 
kuchy�ských linek, elektriká�ských dokon�ovacích prácích (osazení zásuvek a vypína��) a 
osazování dve�í. Tyto �innosti budou probíhat postupn� od vrchních podlaží sm�rem 
k východu ze stavby, aby se minimalizovala možnost poškození jednotlivých konstrukcí. Po 
kompletním provedení konstrukcí, osazení za�izovacích p�edm�t�, p�ipojení jednotlivých 
za�izovacích p�edm�t� na elektrickou energii a osazení otopných t�les za�ne úklid místností 
od 7. NP sm�rem k východu z bytového domu v 2.NP  V Závislosti na osazení oken bude 
probíhat výstavba lešení. Pro provád�ní fasád je nutné mít osazené okna a dve�e aby mohlo 
být provedeno lepení KZS a všech ostatních skladeb i s ost�ním a na tyto �ásti. Na provád�ní 
fasád je navázáno provád�ní zelených st�ech a terénních úprav. Zelené st�echy v místech, kde 
je provedena tepelná izolace atiky musí být provedená kompletní skladba izolace i s nát�rem, 
aby mohla být provedena skladba zelených st�ech a ka�írky plynule napojeny na atiky. 
Osázení zelených st�ech bude provedeno až po skon�ení veškerých prašných �inností na 
stavb�, aby nedošlo k zašpin�ní a znehodnocení substrátu a rostlin pro osázení zelen�. 
Veškeré dlažby na st�echách budou provád�ny až po dokon�ení zelených st�ech, aby 
nedocházelo k jejich zašpin�ní p�i provád�ní vegeta�ních skladeb. Napojení tepelné izolace u 
zeminy bude provád�no p�ed dokon�ujícíma terénníma úpravami, aby se mohla být ideáln�
dotažena omítka na konec tepelné izolace a zemina p�i zakrývání byla ve všech místech ve 
výšce provedené fasádní omítky.  Provád�ní venkovních terénních úprav bude závislé na 
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stavu ostatních objekt� v areálu. Budou pouze provedeny chodníky mezi bytovým domem a 
stávajícím bytovým domem SO-04 kv�li dostupnosti a ka�írky kolem bytového domu. Ostatní 
venkovní terénní úpravy budou probíhat spole�n� se všemi terénními úpravami od ostatních 
objekt� v areálu.  

2.5 Seznam použité literatury a zdroj�
[1] Projekt pro provedení bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova, leden 2010, 
 Generální projektant Atelier 90 s.r.o. 
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3.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�. 
Novostavba bytového domu se nachází v bývalém areálu Tesly v centru Jihlavy mezi ulicemi 
Havlí�kova, Úvoz, T�ebízského, Srázná.  Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a 
výškové rozhraní uvnit� monobloku. Objekt je situován mezi stávající objekty SO-04c, SO-
04a, SO-05, SO-06 a SO-03a.  
V prostoru budoucí novostavby se nachází b�žný travní porost. Na staveništi se nenachází 
žádné objekty k demolici. Objekty, které byli k demolici uvnit� areálu byli zbourány p�ed 
zahájením projektu bytového domu SO-01. Sou�asn� s výstavbou novostavby bytového domu 
bude probíhat rekonstrukce sousedních objekt� SO-03a/b, SO-04a/b/c, SO-05, SO-06, SO-08, 
SO-07a. V areálu prob�hne vybudování areálových inženýrských síti a to kanaliza�ního �adu, 
trativodu, vodovodní sít�, koridoru pro sít� E-ON, ve�ejného osv�tlení, teplovodu a 
multikanálu. Tyto p�ípojky budou napojeny na inženýrské sít�, které vedou mimo areál. 
Stavbou nebudou dot�eny žádné kulturní památky a chrán�ná území.  Po ulici Havlí�kova 
vede trolejové vedení pro trolejbusy. Do �ásti staveništ� zasahuje jeho ochranné pásmo. Toto 
ochranné pásmo nezasahuje do stavby SO-01 ani nenarušuje a nezabra�uje p�íjezdu na 
staveništ�. 
Vlastní návrh za�ízení staveništ� obsahuje celkem 6 výkres� za�ízení staveništ�. Výkresy jsou 
zpracovány pro zemní práce, situaci areálových sítí vzhledem k prvk�m za�ízení staveništ�, 
za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2PP, 1PP a 1NP, polohu stavebních stroj� p�i provád�ní 
2PP, 1PP a 1NP, za�ízení staveništ� pro 2NP – 7 NP, za�ízení staveništ� pro dokon�ovací 
práce a výkres pro postup hloubení hlavní stavební jámy. 
Na výkresech jsou zobrazeny stávající zpevn�né plochy z p�vodního ú�elu areálu. Dle zásad 
organizace výstavby vytvo�ené projektantem se p�edpokládá sou�asná výstavba bytového 
domu a rekonstrukce ostatních stávajících budov v areálu. Pro všechny ú�astníky výstavby 
byla navržená obslužná komunikace pro celý areál v minimální ší�ce 3000 mm ze silni�ních 
panel� nebo ze zhutn�né št�rkodrti frakce 32-64 mm o tlouš�ce 200 mm. P�ípadná dr� bude 
uložena na geotextílií, aby bylo možné dále využít dr� k nov� budovaných areálovým 
komunikacím. V návrhu komunikace je spln�na podmínka z projektové dokumentace 
organizace výstavby, aby byl umožn�n p�ístup firm� Decoleta do objektu SO–04b. Na 
výjezdu ze staveništ� k ulici Havlí�kova (Úvoz) na �ásti z p�vodního asfaltového povrchu je 
vytvo�en prostor (20800*3000 mm) pro �išt�ní kol automobil�. K tomuto prostoru je 
dovedena plastová hadice o DN 3/4" obalená tepelnou izolaci (mirelon) a uložená v zemi 
podél stávajícího objektu SO-04. Na ur�eném míst� dle výkresu 2a se napojí nadzemní �ást 
hadice DN 3/4" o délce 25 metr� a opat�ená tlakovou post�ikovací koncovkou. P�ed 
napojením bude osazen uzáv�r pro uzav�ení po skon�ení pracovní doby. Pokud nebude 
v hadici dostate�ný tlak (bude zjišt�no až po obhlídce staveništ� – v PD není uveden tlak na 
p�ipojení hadice) bude na nadzemní �ást hadice p�ipojen vysokotlaký �isti� (není ve 
výkresech zakreslen ani s možnosti p�ipojení el. energie). Odvodn�ní prostoru pro mytí kol 
automobil� je odvodn�no plastovou drenážní trubkou Ø 100 mm uloženou podél hranice 
p�vodní zpevn�né plochy a je napojená na kanaliza�ní vpus� p�es lapa� olej�, pro zachycení 
p�ípadných ropných látek z nákladních automobil�. Drenáž je položena na p�vodní zemin� ve 
spádu ke vpusti a p�ekrytá vrstvou š�erkodrti. Dle poskytnuté projektové dokumentace není 
jednozna�n� ur�eno, které sít� jsou provedené nov�, p�eloženy anebo stávající. Ve výkresech 
je uvažováno, že jednotná kanalizace z�stane stávající. Pokud nebude areálová kanalizace 
stávající budou veškeré možné inženýrské areálové sít� provedeny po demolici stávajících 
objekt�. Dle výkresu 2b – situace areálových sítí a p�ípojek je patrno, které sít� mohou být 
provedeny p�ed zahájením výkopových prácí na bytovém dom� SO-01. Výkres zobrazuje 
skute�nost, že kanalizace m�že být provedena p�ed zahájením výkopových prací na bytovém 
dom�. Vjezd na staveništ� z ulice Havlí�kova (Úvoz) je opat�en bránou ze systémového 
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oplocení od firmy Toi Toi. Ší�ka brány je 6000 mm a výška brány 2000 mm. U vjezdu na 
staveništ� je umíst�na vrátnice Toi Toi 1,98*1,98*2,6 metr�, na které bude umíst�no 
osv�tlení. Zde bude sídlit vrátný a bezpe�nostní agentura pro ostrahu staveništ�. Samotné 
staveništ� bytového domu je oploceno mobilním nepr�hledným oplocením od firmy Toi Toi o 
výšce 2 metry a délce 211 metr�. Uvnit� oplocení se nacházejí veškeré prvky za�ízení 
staveništ� k bytovému domu, krom� skladu zeminy o kapacit� 1320 m3. Uvnit� oplocení je 
navržena zpevn�ná plocha ze št�rkodrti frakce 32-64 o tlouš�ce 100 mm a o rozm�rech 34*18 
metr�, ze 3 stran je ohrani�ena areálovou komunikací a bude sloužit jako prostor pro 
postavení stavebních bun�k, parkování osobních automobil�, sklad� materiálu. Popis 
jednotlivých výkres� za�ízení staveništ� je popsán dále. 

Výkres 2a – za�ízení staveništ� pro zemní práce 
Na staveništi mimo již popsané vybudované prvky (komunikace, zpevn�né plochy, vrátnici a 
oplocení) jsou ur�eny p�ípojné body pro elekt�inu a vodovod dle situace POV a ozna�eny na 
výkrese E a V. P�ímo z p�ípojného bodu je napojen rozvad��, který bude sloužit pro je�áb J1. 
Kabel je uložen v chráni�ce a v zemi. Kabel pro p�ipojení staveništ� a stavebních bun�k je 
uložen v zemi a vede do hlavního stavebního rozvad��e. Z hlavního stavebního rozvad��e 
jsou p�ipojeny stavební bu�ky. Kabel k p�ipojení stavebních bun�k je veden po oplocení. 
Bu�ky jsou p�ipraveny pro p�ipojení 380V/32 A. Pro provád�ní zemní prací je uvažován 
maximální po�et 18 pracovník�. Pro provád�ní zemních prací jsou navrženy celkem 3 
stavební bu�ky Toi Toi BK 1, 2 * skladový kontejner Toi Toi LK1 a Kombi kontejner SK1 
osazený na fekální tank o objemu 9 m3. Kontejner bude p�ipojen na elektrickou energii 
380V/32A a p�ívod vody o DN 3/4". �išt�ní, dezinfekci a vývoz odpadních vod z kontejneru 
bude zajiš�ovat poskytující firma na základ� smlouvy, nejmén� však 1* za týden. Na 
kontejnerech budou 2 kusy sv�tel pro osv�tlení staveništ� a bu�ky budou uzem�ny. P�ípojka 
vody bude provedená z plastové hadice uložené v zemi a opat�ena tepelnou izolací. Na 
výkrese je navržen vjezd a výjezd ze stavební jámy. P�i provád�ní zemních prací nebude 
v prostoru výjezdu ze staveništ� osazena brána. Pr�jezd skrz oplocení bude �ešen demontáží 5 
kus� díl� mobilního oplocení. Po skon�ení prací budou demontované dílce zp�t 
namontovány. Vstup na staveništ� pro osobní automobily je umožn�n branou o velikosti 4 
metry. Na zpevn�ných plochách uvnit� staveništ� je možno v této fázi parkovat osobní 
automobily. Pro p�ehlednost na výkresu je pouze zobrazena využitá �ást areálové kanalizace 
pro odvodn�ní �išt�ní kol nákladních automobil�. Na ulicích Úvoz a Havlí�kova jsou osazeny 
dopravní zna�ky upozor�ující na výjezd ze staveništ�, omezení rychlosti na 30km/h a po 
projetí k�ižovatkou zna�ka o konci všech omezení. Pro osazení zna�ek je nutno požádat odbor 
dopravy v m�st� Jihlav�. 

Výkres 2b – situace areálových sítí a p�ípojek 
Ve výkrese je nakreslen výkop hlavní stavební jámy, všechny prvky za�ízení staveništ�. 
Cílem výkresu je zobrazit projektované výkopové práce a vedení inženýrských sítí uvnit�
areálu. Jako podklad pro zakreslení areálových sítí, inženýrských sítí mimo areál byla použit 
výkres �íslo C.1 – Koordina�ní situace stavby. V PD není jednozna�n� ur�eno, zda inženýrské 
sít� v areálu jsou provedeny p�ed/b�hem výstavby bytového domu SO-01 a nebo jsou využity 
stávající areálové sít�. Pokud areálové sít�, které se nachází v nakresleném výkopu hlavní 
stavební jámy dle PD a jsou stávající, musí být p�ed provedením zemních prací vyty�eny, 
p�eloženy a pokud jsou nov� budované, je možné je provést až po dokon�ení hrubé stavby. 
Jednotná areálová kanalizace, která je využita pro napojení drenáže, která odvádí vody od 
mytí kol automobil� m�že být stávající, anebo zbudovaná p�ed provedením bytového domu 
SO-01 
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Výkres 2c – Postup hloubení hlavní stavební jámy 
Výkres je dopln�ním technologického p�edpisu pro zemní práce. Na výkrese je zobrazen 
posun kolové rypadla po staveništi a postup hloubení hlavní stavební jámy. Hlavní stavební 
jáma bude hloubena po 2 �ástech a to p�ibližn� po hloubkách 1,5 metru kv�li provád�ní 
záporové st�ny k zajišt�ní stability objektu SO-04. Na výkrese je zobrazen výjezd z oplocení a 
hlavní stavební jámy pro nákladní automobily a oplocení staveništ�. 

Výkres 2d – za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2PP, 1PP a 1NP 
Jako na výkrese za�ízení staveništ� pro zemní práce je zde zobrazen bytový d�m s hranicí 
výkopu, který se bude na staveništi nacházet do té doby, než bude provedeno 1NP, kdy budou 
provedeny zásypy kolem konstrukcí. Je zde uvažován maximální po�et 34 pracovník�. Pro 
stavbyvedoucí je navržena stále 1 bu�ka Toi Toi BK1. Pro pracovníky jsou navrženy celkem 
4 bu�ky Toi Toi BK1. Na uskladn�ní materiálu 3 kontejnery LK1 a pro osobní hygienu stále 
1 kontejner s fekálním tankem Toi Toi SK1. 2 nové kontejnery pro p�evlékání pracovník�
budou op�t napojeny na elektrickou energii a uzemn�ny. Dále jsou zde pro provád�ní 
monolitických konstrukcí navrženy 2 samostavitelné v�žové je�áby. Každý bude uzemn�n, 
mít vlastní rozvad�� a bude na n�m osazeno osv�tlení. Jejich poloha je nakreslena a 
zakótována na výkrese. Pod každým je�ábem bude zpevn�ná plocha z betonových panel� a 
každý je�áb bude mít vlastní p�ívod el. energie. K p�íslušenství je�ábu je dodáván kabel o 
délce 99 metr� a je�áb bude p�ipojen na jisti� 28kVA/ 380 V. Je�áb 1 je navržen na montáž 
bedn�ní v parkovací �ásti. Návrh maximální nosnosti byl proveden na nejvyšší hmotnost 
systémových prvk� bedn�ní Doka – 950 kg. Je�áb bude po dokon�ení stropu nad 1NP 
v pagingové �ásti demontován. Nasazení je�ábu se po�ítá od 29. 3. 2010 do 17. 7. 2010. Je�áb 
2 je navržen na provád�ní celé hrubé stavby v bytové �ásti bytového domu. Je navržen na 
maximální hmotnost koše na beton. P�edpokládá se k využití betonování atik a stropu v 7 NP. 
Maximální hmotnost koše na beton je 2200 kg. Uvažovaná doba užívání je�ábu 2 je od 26. 4.  
2010 do 5. 2. 2011. Na výkrese jsou zobrazeny jejich p�sobnosti. Je�áb J1 bude mít p�ednost 
p�i otá�ení p�ed je�ábem J2. Ve výkrese jsou zobrazeny maximální dosahy je�áb�, maximální 
vzdálenosti nosnosti nejt�žších b�emen a polom�r otá�ení protizávaží je�ábu a místa se 
zakázanou manipulací s je�áby. Ani jeden je�áb nebude zasahovat do ochranného pásma 
trolejového vedení v ulici Havlí�kova. Podrobný popis je�áb� je obsažen v �ásti Návrh strojní 
sestavy A-4. Na zpevn�né ploše p�ed stavebními bu�kami jsou zakresleny plochy uvažované 
pro skladování armatury a pro p�ípravu armokoš� p�ed zabudováním do konstrukce a prostory 
pro složení bedn�ní a jeho �išt�ní. V této �ásti výstavby je uvažováno parkování na staveništi 
pouze pro osobní automobily stavbyvedoucích. Ostatní automobily budou parkovat v jiném 
prostoru areálu vyzna�eném na výkrese. 

Výkres 2e – Polohy stavebních stroj� v 2PP, 1 PP a 1NP 
Tento výkres slouží pro ur�ení polohy a návrhu velikosti auto�erpadla na beton. Dle 
harmonogramu prací je rozd�lena betonáž strop� a svislých konstrukcí na 4 �ásti. Na každou 
�ást je zde nakreslena poloha a rozsah zapatkovaného auto�erpadla. Polohy auto�erpadla jsou 
ozna�eny �íslicemi 1,2,3 a 4. V každé poloze auto�erpadla je zakreslena maximální dopravní 
vzdálenost �erpaného betonu a je dopln�no zvláš� �ezem pro dopln�ní výškové úrovn�
betonované �ásti. Pro betonáž bylo navrženo auto�erpadlo Schwing S 42 SX s maximálním 
vertikálním dosahem 41,8 metr� a horizontálním 38,1 metr�. Podrobný popis všech parametr�
auto�erpadla je popsán v �ásti A4 - Návrh strojní sestavy. Dle technických dat auto�erpadla 
by nem�l být problém s dostupnosti do navržených míst a se zapatkováním. Ideálním 
p�ípadem p�ed provád�ním betonáží strop� by bylo, kdyby auto�erpadlo p�ijelo na staveništ�
(nap�íklad, když pojede z jiné zakázky zp�t do betonárny a ozkoušela se jeho dostupnost). P�i 
provád�ní betoná�ských prací a nájezdech auto�erpadla bude rozebráno v místech zapatkování 
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auto�erpadla mobilní oplocení a zabrána areálová komunikace. Betoná�ské práce bude nutno 
koordinovat s ostatními stavebními firmami v rámci areálu, aby nedošlo k bezpe�nostním a 
logistickým omezením. Nap�íklad bude nutno informovat ostatní stavební firmy v areálu 
nejmén� 14 dní o chystané betonáži, zatarasení p�ístupové a rozebrání �ásti oplocení. 

Výkres 2f – Za�ízení staveništ� pro provád�ní hrubé stavby v 2NP – 7NP 
Pro provád�ní hrubé stavby od 2NP po 7 NP je uvažován maximální po�et 24 pracovník� na 
stavb�. Pro pracovníky je umíst�n stejný po�et bun�k pro p�evlékání, osobní hygienu a 
skladování ná�adí a materiálu. Na staveništi se v této fázi nachází jeden je�áb Liebherr 63 K, 
který bude demontován 5. 2. 2011. V této fázi výstavby jsou již provedeny zásypy kolem 
obvodu bytového domu až po úrove� p�edvýkopu. Na skládce zeminy zbývá pouze zemina 
pro terénní úpravy. Pro pot�eby zd�ní a malty bylo navrženo silo na suché maltové sm�si o 
objemu 12m3 o rozm�rech 2,1*2,1*6,13 metr�. Silo bude dopraveno na nákladním 
automobilu, který bude mít maximální rozm�ry 10*3*4 metry. Poloha nájezdu a skládání sila 
na zpevn�nou plochu 3*3 metry je zobrazena na výkrese. Silo je dopln�no silomatem a 
kontinuálním mícha�em pro dopravu a míchání malty pro zd�ní a omítání. Silo bude využito i 
pro provád�ní litých podlah a bude osazeno sm�šovací pumpou SMP FE 100. Sm�šovací 
pumpa, silomat a kontinuální mícha� bude poskytnut od poskytovatele sila. K silu bude 
dovedena p�ípojka vody o DN3/4“ a p�ípojka elektrické energie 380 V. Cisterna pro 
dopl�ování sil bude mít stejné rozm�ry jako nákladní automobil, který dovezl silo na 
staveništ� a to 10*3*4 metry. Na zpevn�né ploše za�ízení staveništ� jsou navrženy prostory 
pro sklad bedn�ní, oceli a kontejneru na stavební odpad. Dále je zakreslen prostor pro 
skladování palet cihelných blok�, z kterých bude vyzd�no svislé zdivo u 3 NP. O maximální 
kapacit� 72 palet složených ve 2 �adách nad sebou. Kapacita slouží p�ibližn� pro 2/3 palet 
pot�ebných k vyzd�ní svislého zdiva ve 3 NP. Celkem bude t�eba 129 palet na toto podlaží. 
S návozem se zapo�ne nejd�íve po odbedn�ní svislích konstrukcí ve 2 NP. Dále jsou na 
výkrese zakresleny 2 polohy nájezdu auto�erpadla na beton Schwing S 42 SX p�i betonáži 
stropu nad 5 NP. Jedná se o poslední strop betonovaném v celém rozsahu bytové �ásti. 6 NP 
je ustupující podlaží, pro které bude sta�it pouze 1 poloha auto�erpadla. Pro ov��ení dosahu 
auto�erpadla byl proveden �ez se schematickým zobrazením betonáže nejvzdálen�jšího místa 
u stropu nad 5 NP a postavením auto�erpadla. 

Výkres 2g – Za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce 
Maximální uvažovaný po�et pracovník� na staveništi b�hem provád�ní dokon�ovacích prací 
uvnit� budovy je 54. Na staveništi z�stává stejný po�et stavebních bun�k a kontejner� jako p�i 
provád�ní hrubé stavby. Pro sociální pot�eby byl pouze navržen 1 kus mobilní toalety Toi Toi 
fresh. Pro svislou dopravu materiálu byl nahrazen je�áb stavebním výtahem Geda 500z/zp. 
Umíst�n je na stávající místo je�ábu. Zpevn�ná plocha pod stavební výtah bude upravena dle 
výkresu. Na zpevn�né ploše ze št�rkodrti jsou nazna�eny prostory pro skladování minerální 
vaty, která bude složena a zakryta plachtami proti promá�ení, složení a prostor postavení 
lešení, prostoru pro složení palet se štukovými omítkami a maltovými sm�si, umíst�ní 
kontejneru na stavební su� a minerální vatu a zpevn�ná plocha pro umíst�ní sila na suché 
maltové sm�si. P�i provád�ní dokon�ovacích prací bude na staveništi p�sobit dle 
harmonogramu p�ibližn� 10 rozdílných subdodavatel�. Aby se zamezilo krádežím, budou 
pracovní �ety umíst�ny do odd�lených �ástí. To znamená �ety, které provád�jí práce na 
venkovní �ásti stavby (fasádníci, izolaté�i, zahradníci, klempí�i) budou mít prostor pro 
p�evlékání a uskladn�ní materiálu v kontejnerech v rámci za�ízení staveništ�. To znamená, že 
p�i postupném dokon�ování jednotlivých prací budou odváženy jednotlivé bu�ky ze 
staveništ�. �ety, které provádí dokon�ující práce uvnit� budovy budou rozd�leny do 
jednotlivých místností od 2NP do 6 NP, kde budou mít prostor pro uskladn�ní materiálu a 
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p�evlékaní. Každá �eta (omítká�i, podlahá�i, ZTI, malí�i, sádrokartoná�i, výtahá�i a elektriká�i) 
budou mít klí� od vlastní místnosti a druhý klí� bude uložen u stavbyvedoucích, aby byl 
možný p�ístup do místnosti v p�ípad� nep�ítomnosti �ety. Bude nutné koordinovat práce a 
umíst�ní do jednotlivých místností s ohledem na provád�né práce. 

3.2 Významné sít� technické infrastruktury 
Mimo staveništ� se nachází kmenové sít� jednotné kanalizace, plynovodu NTL, plynovodu 
STL, vodovodu, kabely NN, kabely VN, slaboproudé kabely – SPT Telecom a slaboproudé 
kabely GTS. Na tyto kmenové sít� budou napojeny areálové sít� a to kanaliza�ní �ad, trativod, 
vodovodní sí�, koridor pro sít� NN – E.ON., ve�ejné osv�tlení, teplovod a multikanál. 
Z projektové dokumentace není p�esn� dáno, kdy budou areálové sít� provád�ny. Výkres 2b 
zobrazuje areálové sít� vzhledem k rozsahu výkopu a to znamená, že areálová kanalizace, 
trativod a vodovod mohou být stávající nebo provedeny p�ed provád�ním bytového domu SO-
01, protože nezasahují do výkopu bytového domu. �áste�n� m�že být proveden teplovod, 
slaboproud, ve�ejné osv�tlení koridor sít� NN – E.ON. a multikanál. V projektu za�ízení 
staveništ� je uvažováno, že areálová jednotná kanalizace, trativod a vodovod jsou provedeny 
p�ed zahájením výstavby bytového domu. Ostatní sít� budou provedeny po provedení zásyp�
kolem obvodu bytového domu. Do jednotné kanalizace je napojena drenáž pro odvodn�ní 
prostoru pro mytí kol nákladních automobil�. Samotné p�ípojky pro bytový d�m SO-01 
budou provedeny po provedení zásyp� kolem obvodu bytového domu, ale až po dokon�ení 
areálových sítí. Bytový d�m bude napojen na jednotnou kanalizaci, vodovod, slaboproud – 
telefon, teplovod a elektrickou energii NN z koridoru NN-E.ON. P�i provád�ní areálových sítí 
b�hem výstavby bytového domu SO-01 a p�ípojek pro bytový d�m SO-01 bude muset 
prob�hnout koordinace prací mezí všemi zhotoviteli v areálu, které se budou podílet na 
rekonstrukci celého areálu, aby nedošlo k logistickým a bezpe�nostním omezením 
jednotlivých ú�astník�. 

3.3 Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní atd. 
Staveništ� je odvodn�no stávající jednotnou areálovou kanalizací pomocí vpustí. Nov� je 
vybudován p�es staveništ� trativod, který je napojen do kanaliza�ní stoky. Odvodn�ní 
prostoru pro �išt�ní kol nákladních automobil� je navrženo plastovou drenáží Ø 100 
napojenou do vpusti jednotné areálové kanalizace. Drenáž je napojená p�es lapa� olej� pro 
p�ípadné zachycení úniku ropných látek. 
Pro napojení staveništ� na elektrickou energii, vodovod jsou využity stávající p�ípojné body 
v objektu SO-04b dle situace POV poskytnuté od projektanta. P�i návrhu odvedení odpadních 
vod z kontejneru osobní hygienu pro pracovníky nebyla využita p�ípojka kanalizace dle 
projektu POV od projektanta, ale byl navržen fekální tank o objemu 9m3, na který bude 
kontejner osazen. Vývoz bude provád�n dle smluvních podmínek s poskytovatelem bun�k, 
nejmén� však 1 krát za týden. P�ipojení nebylo využito z d�vodu neznalosti �lenitosti a spádu 
okolního terénu. P�i navrhování v praxi by bylo po prohlídce stanovišt� stanoveno 
nejvýhodn�jší �ešení napojení na kanalizaci. 

Parametry pro p�ipojení bun�k k rozvodným sítím: 
- El. p�ípojka bun�k: 380V/32A 
- P�ívod vody: 3/4" 

Parametry pro p�ipojení je�ábu Liebher 63K a 50K k rozvodné síti: 
- El. p�ípojka je�áb�: 380V, jisti� 28kVA 

Parametry pro p�ipojení sila na suché maltové sm�si k rozvodné síti: 
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- El p�ípojka sila: 380V, 5* 32A 
- P�ívod vody: 3/4" 

3.4 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
P�i výstavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržování bezpe�nosti práce na 
staveništi dle zákon�: 

- Na�ízení vlády �íslo [6]
 362/2005 sb. 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 �íslo [4]
 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na 

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

- Zákon �íslo [5]
 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)

[1]
 Výstavba bytového domu se nachází uvnit� areálu. Areál je mimo provoz. Uvnit� areálu se 

nebudou nacházet osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Mohou se pouze 
vyskytovat na chodnících vedoucích kolem areálu a u vstup� do bytových dom� vedle areálu. 
Proti vstupu nepovolaných osob do areálu je chrán�no staveništ� p�irozeným obvodem budov. 
[1]

Hlavní brána do areálu je opat�ena bránou a hlídána bezpe�nostní agenturou. Samotné 

staveništ� je oploceny 2 metry vysokým nepr�hledným plotem. Vjezd do staveništ� je opat�en 
bránou, která je po skon�ení pracovních prací zam�ena. Na branách ke vstupu do areálu a do 
staveništ� budou informa�ní cedule o zákazu vstupu na staveništ�, zákazu manipulace 
s otev�eným ohn�m, zákazu kou�ení a používání osobních ochranných pom�cek 

3.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�
Ve�ejné zájmy mohou být narušeny pouze zvýšeným dopravním provozem v ulici Havlí�kova 
(Úvoz), které mohou zvýšit prašnost a hluk. Výjezd vozidel ze staveništ� bude opat�en 
�išt�ním kol, aby nedocházelo k zne�išt�ní ve�ejné komunikace v ulici Havlí�kova a Úvoz. 
Na každé z t�chto ulic budou po domluv� s místním odborem dopravy osazeny informativní 
zna�ky o výjezdu vozidel ze stavby, omezení rychlosti a zákazu zastavení ve vybraných 
úsecích. Veškeré práce na bytovém dom� nebudou narušovat no�ní klid od 22:00 do 6:00. 

3.6 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�  
Nové �ásti za�ízení staveništ� spole�né pro všechny etapy – výkres 2a, 2d, 2f, 2g 
- Koše (Kontejnery) pro sm�sný odpad, plasty a papír 
- Zpevn�ná plocha ze št�rkodrti frakce 32-64 o min tlouš�ce 100 mm a p�ibližných 

rozm�rech 18*34 metr� pro postavení stavebních bun�k a parkování osobních 
automobil�. Št�rkodr� pot�ebná k provedení zpevn�né plochy je cca 64 m3. Veškeré 
št�rkodrti, které jsou použity pro za�ízení staveništ� budou využity jako podklad na nové 
areálové komunikace.  

- Prostor pro mytí kol automobil�. Nachází se na puvodní asfaltovém povrchu a je 
odvodn�n drenáží do areálové kanalizace. P�ed vtokem do areálové kanalizace je osazen 
lapa� olej� pro zachycení p�ípadného úniku ropných látek. K tomuto prostoru je 
dovedena plastová hadice o DN 3/4" obalená tepelnou izolaci (mirelon) a uložená v zemi 
podél stávajícího objektu SO-04. Na ur�eném míst� dle výkresu 2a se napojí nadzemní 
�ást hadice DN 3/4" o délce 25 metr� a opat�ená tlakovou post�ikovací koncovkou. P�ed 
napojením bude osazen uzáv�r pro uzav�ení po skon�ení pracovní doby. Pokud nebude 
v hadici dostate�ný tlak (bude zjišt�no až po obhlídce staveništ� – v PD není uveden tlak 



Téma DP: Bytový d�m Terasy Havlí�kova -   Vypracoval: Bc. Vlastimil Krej�í 
Vybrané �ásti STP  Vedoucí DP: Ing. Jitka Vl�ková 

39 

na p�ipojení hadice) bude na nadzemní �ást hadice p�ipojen vysokotlaký �isti� (není ve 
výkresech zakreslen ani s možnosti p�ipojení el. energie) Celková délka hadice pro 
zajišt�ní �išt�ní kol je 140 metr�. 

- Areálová komunikace o ší�ce 3 metry a p�ibližné délce 220 metr�. P�ibližn� 50 metr� této 
komunikace tvo�í p�vodní asfaltový povrch. Zbytek komunikace je proveden ze 
silni�ních panel� (510 m2 silni�ních panel�) nebo 200 vysoké vrstvy zhutn�né št�rkodrti 
frakce 32-64 mm (102 m3 št�rkodrti) a pokud bude použita št�rkodr� bude pod ni použita 
geotextílie na odd�lení od zeminy.  

- Nepr�hledné oplocení Toi Toi o výšce 2 metry – 211 metr�
- Hlavní Elektrorozvad��
- Kontejner Toi Toi SK1 s fekálním tankem o objemu 93 – 1 ks – bude napojen na p�ípojku 

vody pomocí plastové hadice o DN 3/4" obalená tepelnou izolaci (mirelon) a uloženou 
v zemi o délce 42 metr� a kabelem s elektrickou energií vedeným po oplocení z hlavního 
rozvad��e o délce 12 metr�

- Bu�ka Toi Toi – Vrátnice 1ks + brána k uzav�ení vstupu do areálu 
- 2* osv�tlení na stavebních bu�kách a 1* na vrátnici 

Ostatní nové �ásti za�ízení staveništ� pro zemní práce – výkres 2a 
- Bu�ka pro stavbyvedoucí a pracovníky Toi Toi BK1 – 3 ks 
- Skladový kontejner Toi Toi LK1 – 2 ks 
- Skládka zeminy pro 1320 m3 zeminy na provedení zp�tných zásyp�
- Výjezd pro nákladní automobily z oplocení bude provád�n demontáží stávajícího plotu a 

po skon�ení prací (pracovní doby) bude op�t namontován zp�t 
- 2 ks rozvad��� pro provád�ní prací od 2. PP, 1. PP a 1. NP. 

Ostatní nové �ásti za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu ve 2PP, 1PP a 1NP – výkres 2d 
- Bu�ka pro stavbyvedoucí a pracovníky Toi Toi BK1 – 5 ks 
- Skladový kontejner Toi Toi LK1 – 3 ks 
- Skládka zeminy pro 1320 m3 zeminy na provedení zp�tných zásyp�
- Je�áb Liebherr 63 K a 50 K, které jsou p�ipojeny do hlavního elektrorozvad��e vlastním 

kabelem dlouhým 99 metr�
- Parkování pro osobní automobily mimo oplocené staveništ�
- Prostor pro sklad a �išt�ní bedn�ní, oceli a prostoru pro složení palet s cihelnými bloky na 

vyzd�ní svislého zdiva ve 3 NP. – tyto prostory se nachází na zpevn�né ploše ze 
št�rkodrti 

- 2 ks rozvad��� pro provád�ní prací od 2. PP, 1. PP a 1. NP. – rozvad��e stávající ze 
zemních prací 

- Osv�tlení na je�ábech 

Ostatní nové �ásti za�ízení staveništ� pro provád�ní hrubé stavby ve 2NP – 7NP 
- Bu�ka pro stavbyvedoucí a pracovníky Toi Toi BK1 – 5 ks 
- Skladový kontejner Toi Toi LK1 – 3 ks 
- Prostor pro sklad palet s cihelnými bloky 
- Skládka zeminy pro provedení terénní úprav. Hlavní zásypy po obvodu bytového domu 

jsou již provedeny 
- Je�áb Liebherr 63 K, který je p�ipojen do hlavního elektrorozvad��e vlastním kabelem 

dlouhým 99 metr�
- Parkování pro osobní automobily mimo oplocené staveništ�
- Zpevn�nou plochu 3*3 metry pro postavení sila na suché maltové sm�si 
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- Silo na suché maltové sm�si o objemu 12,5 m3 a rozm�rech 2,1*2,1* 6,13 metr�. K silu 
je p�ivedena p�ípojka vody a elektrické energie napojená do hlavního staveništního 
rozvad��e. P�íslušenství k silu je silomat a kontinuální mícha�. 

- Kontejner na stavební su�
- Rozvad��e v každém druhém podlaží – celkem 3 ks + ks 1 kusy stávající a hlavní 

elektrorozvad��

Ostatní nové �ásti za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce – výkres 2g 
- Bu�ka pro stavbyvedoucí a pracovníky Toi Toi BK1 – 5 ks 
- Skladový kontejner Toi Toi LK1 – 3 ks 
- Mobilní toaleta Toi Toi fresh – 1 kus 
- Skládka zeminy pro provedení terénní úprav. Hlavní zásypy po obvodu bytového domu 

jsou již provedeny 
- Zpevn�nou plochu 3*3 metry pro postavení sila na suché maltové sm�si 
- Silo na suché maltové sm�si o objemu 12,5 m3 a rozm�rech 2,1*2,1* 6,13 metr�. K silu 

je p�ivedena p�ípojka vody a elektrické energie napojená do hlavního staveništního 
rozvad��e. P�íslušenství k silu je silomat a kontinuální mícha�. Silo bude odvezeno po 
provedení omítek a litých podlah. 

- Kontejner na stavební su�
- Stavební výtah Geda 500z/zp pod kterým bude upravená plocha dle výkresu, která byla 

p�vodn� pod je�áb Liebherr. 
- Dále jsou na prostoru ze zhutn�né št�rkodrti vyzna�eny prostory pro p�echodné 

uskladn�ní lešení, palet se štukovými omítkami, lepidly pro zateplovací systémy, 
obklady, dlažbami, prvky pro zelené st�echy a minerální vaty pro zateplovací systémy. 
Sklad vaty pro zateplovací systémy je proveden i na nezpevn�né �ásti, dle výkresu ZS 

- P�i provád�ní dokon�ovacích prací se p�edpokládá dle �asového harmonogramu, že bude 
na staveništi p�ibližn� 10 rozdílných subdodavatel�. Aby se zamezilo krádežím, budou 
pracovní �ety umíst�ny do odd�lených �ástí. To znamená �ety, které provád�jí práce na 
venkovní �ásti stavby (fasádníci, izolaté�i, zahradníci, klempí�i) budou mít prostor pro 
p�evlékání a uskladn�ní materiálu v kontejnerech v rámci za�ízení staveništ�. To 
znamená, že p�i postupném dokon�ování jednotlivých prací budou odváženy jednotlivé 
bu�ky ze staveništ�. �ety, které provádí dokon�ující práce uvnit� budovy, budou 
rozd�leny do jednotlivých místností od 2NP do 6 NP, kde budou mít prostor pro 
uskladn�ní materiálu a p�evlékaní. Každá �eta (omítká�i, podlahá�i, ZTI, malí�i, 
sádrokartoná�i, výtahá�i a elektriká�i) budou mít klí� od vlastní místnosti a druhý klí�
bude uložen u stavbyvedoucích, aby byl možný p�ístup do místnosti v p�ípad�
nep�ítomnosti �ety. Bude nutné koordinovat práce v jednotlivých �ástech bytového domu 
a následné umíst�ní do jednotlivých místností s ohledem na provád�né práce. 
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Návrh stavebních bun�k a oplocení
1. Toi  Toi Šatna, kancelá� BK 1 
Ú�el: 

- Pro stavbyvedoucí jako kancelá� a prostor pro konání kontrolních dn�
- Pro d�lníky p�evlékání, (sva�iny) a sklad drobného ná�adí 

Po�et bun�k p�i provád�ní zemních prací: 3 kusy 
Po�et bun�k p�i provád�ní hrubé stavby – betonového skeletu: 5 kus�
Po�et bun�k p�i provád�ní dokon�ovacích pracích: 5 kus�

Technická data: 
- ší�ka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. p�ípojka: 380 V/32 A 

Vnit�ní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo  
- 3 x el. zásuvka  
- okna s plastovou žaluzií 

Obrázky kancelá�e: 
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2. Toi Toi Skladový kontejner LK1 

Ú�el: - Skladování ná�adí (lopaty, krompá�e, kotou�e, vibrátor na beton, vibra�ní lišta, 
vibra�ní deska, vibra�ní p�ch, tesa�ské ná�adí) 

Po�et kontejner� p�i provád�ní zemních prací: 2 kusy 
Po�et kontejner� p�i provád�ní hrubé stavby betonového skeletu: 3 
Po�et kontejner� p�i provád�ní dokon�ovacích pracích: 3 

Technická data: 
- ší�ka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 591 mm 

Obrázky kontejneru: 
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3. Toi Toi Kombi kontejner SK1 – koupelna WC 

Ú�el: Osobní hygiena veškerých pracovník� na stavb�

Po�et kontejner� p�i provád�ní zemních prací: 1 
Po�et kontejner� p�i provád�ní hrubé stavby betonového skeletu: 1 
Po�et kontejner� p�i provád�ní dokon�ovacích pracích: 1 

Technická data: 
- ší�ka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. p�ípojka: 380 V/32 A 
- p�ívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
- Kontejner bude osazen na fekální tank o objemu 9m3

Vnit�ní vybavení: 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umývadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x boiler 200 litr�

Obrázky kontejneru: 
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Fekální tank o objemu 9m3, na který bude osazen Kombi kontejner SK 1 

Sch�dky pro vstup do dve�í kontejneru, o který se zvýšil vstup do kontejneru po osazení 
fekálního tanku. 
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4. Vrátnice Toi Toi 

Ú�el: Sídlo bezpe�nostní služby pro ostrahu a kontrolu staveništ�. 

Po�et vrátnic p�i provád�ní zemních prací: 1 
Po�et vrátnic p�i provád�ní hrubé stavby betonového skeletu: 1 
Po�et vrátnic p�i provád�ní dokon�ovacích pracích: 1 

Technická data: 
- ší�ka: 1 980 mm 
- délka: 1 980 mm 
- výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
- el. p�ípojka: 380 V/32 A 

Vnit�ní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 

Obrázek vrátnice: 
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5. Oplocení Toi Toi – nepr�hledný mobilní plot city 

Ú�el: Oplocení staveništ� pro provád�ní bytového domu SO-01 

Délka oplocení p�i provád�ní zemních prací 211metr�
Délka oplocení p�i provád�ní hrubé stavby: 211metr�
Délka oplocení p�i provád�ní dokon�ovacích prací: 211 metr�

Technická data: 
- rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla st�ny 2 mm 
- výpl� rámu: kovový trapezový plech 
- pr�m�r trubky: 42 mm vertikáln�
- rozm�r pole: 2 160 x 2 070 mm 
- hmotnost: 38,5 kg 

Obrázek oplocení: 
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6. Mobilní toaleta Toi Toi Fresh 

Ú�el: sociální pot�eby pracovník� p�i provád�ní dokon�ovacích konstrukcí 

Po�et vrátnic p�i provád�ní zemních prací: 0 
Po�et vrátnic p�i provád�ní hrubé stavby betonového skeletu: 0 
Po�et vrátnic p�i provád�ní dokon�ovacích pracích: 1 

Technická data: 
- ší�ka: 1 200 mm 
- délka: 1 200 mm 
- výška: 2 300 mm 

Vnit�ní vybavení: 
- 1 x WC a umyvadlo 

Obrázek toalety: 
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3.7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 
Na staveništi budou umíst�ny tyto za�ízení, které budou vyžadovat ohlášení: 

- Oplocení Toi Toi o výšce 2 metry 
- Je�áb Liebherr 63 K a 50 K, které budou na staveništi déle než 3 m�síce 
- Stavební bu�ky, které obsahují vytáp�ní – 6 kus�

3.8 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
P�i výstavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržování bezpe�nosti práce na 
staveništi dle zákon�: 
- Na�ízení vlády �íslo [6]

 362/2005 sb. 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 �íslo [4]
 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích

- Zákon �íslo [5]
 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)

Hlavní bezpe�nostní rizika, které mohou vzniknout na staveništi jsou popsány v samostatné 
p�íloze. Pro provedení první pomoci je v každé bu�ce pro pracovníky a stavbyvedoucí 
umíst�na lékárni�ka. Vypnutí el. proudu je možno na hlavním staveništním rozvad��i pro celé 
staveništ�, anebo na p�íslušných rozvad��ích pro jednotlivé podlaží, které jsou zobrazeny na 
výkresech 2a. 2d, 2f, 2g. Toto místo je opat�eno cedulí o možnosti vypnutí el. proudu. Všichni 
pracovníci budou p�i školení o bezpe�nosti práce p�ed vstupem na staveništ� proškoleni a 
informováni, kde se nachází rozvad��e a je možné vypnout el. proud. Dále informování o 
shromaž	ovacích místech pracovník� v p�ípad� požáru na staveništi (u vrátnice). Zhotovitel 
bude zapisovat denní seznam pracovník� do stavebního deníku. Stavbyvedoucí, koordinátor 
BOZP a nebo bezpe�nostní technik budou kontrolovat dodržování bezpe�nostní pokyn�, 
používání osobních ochranných pom�cek (helmy, od�v). 

3.9 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�
Vlastní realizace stavby neklade mimo�ádné nároky na ochranu životního prost�edí. Pro 
snížení prašnosti a zne�iš�ování ve�ejných komunikací byli navrženy do�asné areálové 
komunikace a �išt�ní kol automobil� p�ed výjezdem z areálu. P�i �išt�ní kol nákladních 
automobil� bude p�ed napojením na areálovou kanalizaci osazen lapa� olej�, který zabrání 
p�ípadným únik�m ropných látek z automobil�. Provád�ní výstavby bude šetrné s ohledem na 
životní prost�edí. Odpady vznikající ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a zneškodn�ny dle 
platných právních p�edpis�. Na staveništi jsou osazeny kontejnery na plast, papír, sm�sný 
odpad a stavební su�. Veškeré kontejnery bude odvážet a odpad recyklovat specializovaná 
firma ve smyslu zákona �íslo [2]

 106/2005 Sb. o odpadech a souvisejícími právními p�edpisy 
V Jihlav� byla vybrána firma pro likvidaci SMJ - Služby m�sta Jihlavy s.r.o., divize II 
(odpady, skládka, sb�rný dv�r). Všechny odpady budou odváženy a likvidovány na skládce 
v Hen�ov� u Jihlavy (krom� nebezpe�ného odpadu, který pokud vznikne, bude odvezen do 
sb�rného dvora v ulici Havlí�kova 64. Žádosti o p�istavení kontejner� na odpad, frekvenci 
vyvážení a identifikaci odpadu jsou p�iloženy v samostatné p�íloze. 

[3]
Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� dle zákona 503/2004 Sb.
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- 15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 - 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 - 15 01 02 Plastové obaly 

 - 15 01 09 Textilní obaly 

- 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

 - 17 01 01 Beton 

 - 17 01 02 Cihly 

- 17 02  D�evo, sklo a plasty 

 - 17 02 01 D�evo 

 - 17 02 03 Plasty 

- 17 03 Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu 

 - 17 03 02 asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 

-17 04 Kovy 

  - 17 04 01 M��, bronz, mosaz 

 - 17 04 02 Hliník 

 - 17 04 04 Zinek 

 - 17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 

- 17 05 Zemina 

 - Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 

- 17 08 stavební materiál na bázi sádry 

 - 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 

- 20 03 Komunální odpady 

 - 20 03 01 Sm�sný komunální odpad 

 - 20 03 03 Uli�ní smetky 

 - 20 03 04 Kal ze septik� a žump 

3.10 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�
Zahájení výstavby – 14. 1. 2010 
Provád�ní zemních práce: 14. 1. 2010 – 19. 2 2010 
Výstavba hrubé stavby: 22. 2. 2010 – 1. 2. 2011 
Dokon�ovací práce uvnit� bytového domu: 31. 1. – 1. 7. 2011 
Dokon�ení projektu a p�edání: 1. 7. 2011 
  
3.11 Seznam použité literatury a zdroj�
3.11.1 Literatura 
- Kolektiv autor� – Soubor vzor� pracovních rizik stavebnictví, 1 díl – práce na staveništi, 

2005 

3.11.2 Webové adresy: 
- www.toitoi.cz stavební bu�ky a oplocení 
- www.cemex.cz sila na suché maltové sm�si 
- www.p-z.cz – stavební stroje Caterpillar 
- www.jvsjeraby.cz – je�áby Liebherr 
- www.schwing.cz – auto�erpadla a autodomícháva�e Schwing 
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- www.svp.cz – pronájem stavebních výtah�
- www.envigroup.cz – �len�ní druh� odpad�
- www.sagit.cz – náhled do sbírky zákon�
- www.smj.cz – služby m�sta Jihlavy – nakládání s odpady 
- www.csnonline.unmz.cz – náhled do sbírek norem 
- www.google.com – mapy k za�ízení staveništ�

3.11.3 Související normy a p�edpisy 
[1]  Projekt pro provedení bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova, leden 2010, 
 Generální projektant Atelier 90 s.r.o. 
[2]  106/2005 Sb. O odpadech 
[3]  503/2004 Sb. dle které se stanoví Katalog odpad�
[4]  591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
 zdraví p�i práci na staveništích 
[5]  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) 
[6]  362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci  na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
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4.1. STROJNÍ SESTAVA PRO ZEMNÍ PRÁCE 
4.1.1. Kolové rypadlo Caterpillar M322D s jednodílným výložníkem 2500 
Technické údaje stroje: 
- Výkon: 123 kW p�i 1800 ot. / min. 
- Provozní hmotnost: 20500 - 22500 kg 
- Objem lopaty naklada�e: 0,44-1,57 m3

- P�epravní výška stroje: 3250 mm 
- Celková p�epravní délka stroje: 9640 mm 
- Celková ší�ka stroje: 2750 m 
- Výškový dosah: 9540 mm 
- Max. výsypná výška: 6230  mm 
- Max. hloubkový dosah: 6070 mm 
- Ší�ka lopat: 600, 750, 1000, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500 mm 

Ú�el stroje: hloubení hlavní jámy p�ed provád�ním záporové st�ny, hloubení stavební jámy 
po provedení záporové st�ny a nakládání zeminy na nákladní automobil 

Podmínka použití: Stroj bude obsluhovat pracovník, který vlastní �idi�ský, strojnický 
pr�kazu, proškolen na obsluhu tohoto stroje a s bezpe�ností práce na staveništi 

Zd�vodní použití: Stroj má vhodný objem a délku lopaty, pro výkop ve stavební jám� a 
snadný p�esun po komunikaci. Rypadlo – naklada� by provád�l výkop v hlavní stavební jám�
p�íliš dlouho a nehospodárn�. Nem�l by pot�ebné dosahy lopat pro hloubení. Pásové rypadlo 
nebylo navrženo z toho d�vody, že kolové rypadlo má jednoduší p�esun na staveništ�

Obrázek kolového rypadla 
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4.1.2 Nákladní automobil Tatra T815 -231S25/341 + p�ív�s Svan o objemu korby 9m3 

Technické údaje stroje:
- �istý výkon: 325 kW p�i 1800 ot. / min. 
- Délka stroje bez p�ív�su: 7660 mm 
- Ší�ka: 2550 mm 
- Maximální  výška - výška kabiny: 3140 mm 
- Maximální výška korby: 2355 mm 
- Hmotnosti: - Provozní hmotnost vozidla 12 200 kg   

- Užite�né zatížení 16 300 kg   
- Nejv�tší tech. p�íp. hmotnost vozidla 28 500 kg   
- Nejv�tší tech. p�íp. hmotnost naložené jízdní soupravy 68 500 kg   
- Nejv�tší tech. p�íp. hmot. na p�ední nápravu 8 000 kg   
- Nejv�tší tech. p�íp. hmot. na zadní nápravy 2 x 11 500 kg  

- Maximální rychlost: 85 km/h 
- Objem korby 9 m3

-
- Ú�el stroje: odvoz zeminy na skládku zeminy v Hen�ov� u Jihlavy, p�evoz zeminy a 

ostatních materiál� na staveništi 
-
- Podmínka použití: Stroj bude obsluhovat pracovník, který vlastní �idi�ský pr�kaz, bude 

proškolen na obsluhu tohoto stroje a na bezpe�nost práce na staveništi 
-
- Zd�vodní použití: Stroj bude sloužit na odvoz zeminy na skládku jak na staveništi, tak i 

na skládku mimo staveništ� a ke svému ú�elu má vhodný objem korby, terení dostupnost 
a možnost p�ipojení p�ív�su, které urychlí a zlevní provád�né práce. 

Obrázek nákladního automobilu a p�ív�su: 
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4.1.3 Rypadlo – naklada� CATERPILLAR 432E
Technické údaje stroje: 
- Výkon: 67/73 kW 
- Provozní hmotnost: 7700 kg 
- Objem lopaty naklada�e: 1,03 m3

- Objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29 m3

- P�epravní výška stroje: 3736 mm 
- Celková délka stroje s víceú�elovou lopatou s vidlemi: 5754 m 
- Max. ší�ka stroje p�es stabiliza�ní op�ry: 2368 m 
- Dosah lopaty pro hloubení s teleskopickou násadou: 

- Zasunutá: 4883 m 
- Vysunutá: 5888 m  

- Výsypná výška p�i max. úhlu vklopení lopaty naklada�e:2668m 
- Ší�ka lopat: 400 mm, 600 mm 

Ú�el stroje: Do�iš�ování výkop� po kolovém rypadle a odvoz zeminy z hlavní stavební jámy 
p�i do�iš�ování, nakládání zeminy ze skládky na staveništi na nákladní automobil na rozvoz 
pro zásypy kolem bytového domu, sypání zeminy do zásyp� a dokon�ovací terénní práce 

Podmínka použití: Stroj bude obsluhovat pracovník, který vlastní �idi�ský, strojnický pr�kaz, 
bude proškolen na obsluhu tohoto stroje a na bezpe�nost práce na staveništi 

Zd�vodní použití: stroj má univerzální použití pro nakládání a kopání zeminy, pop�ípad�
skládání materiálu u nákladního automobilu 

Obrázek kolového rypadlo - naklada�e 
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4.1.4 Obousm�rná vibra�ní deska JCB VIBROMAX VPM 80 
� Celková hmotnost stroje: 789 / 913 kg 
� Pracovní ší�ka: 680 / 1 100 mm 
� Odst�edivá síla: 60 kN 
� Startér: elektrický startér  
� Frekvence / krytí: 30,5 Hz / IP23 
� Model motoru: Hatz  
� Celkový výkon motoru : 8,9 kW 

Ú�el stroje: hutn�ní zásyp� kolem bytového domu, p�ípadn� v místech, kde došlo k p�ekopání 
základové spáry 

Podmínka použití: Stroj bude obsluhovat pracovník, který bude proškolen na obsluhu tohoto 
stroje a u stroje bude veden eviden�ní list. 

Zd�vodní použití: stroj je lehce p�emístitelný je�ábem po staveništi  a má dostate�nou vibra�ní 
výkonnost podle požadavk� technické zprávy 

Obrázek vibra�ní desky: 
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4.1.5 Vibra�ní p�ch JCB VIBROMAX VMR 60Celková hmotnost stroje: 58 kg 
- Pracovní ší�ka: 230 mm 
- Odst�edivá síla: 12,9 kN 
- Frekvence / krytí: 800 Hz / IP23 
- Model motoru: ROBIN  
- Celkový výkon motoru: 2,3 kW 

Ú�el stroje: Hutn�ní zeminy v rozích a nep�ístupných místech pro vibra�ní desku 

Podmínka použití: Stroj bude obsluhovat pracovník, který bude proškolen na obsluhu tohoto 
stroje. 

Obrázek Vibra�ní desky 
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4.2 STROJE A NÁ�ADÍ PRO ZPRACOVÁNÍ  A DOPRAVU BETONU
4.2.1 Autodomícháva� Stetter, výrobní �ada LIGHT LINE, typ: AM 9 C 
Technické údaje stroje: 

Ú�el stroje: Dovoz betonové sm�si z betonárny na staveništ�
Autodomícháva� je ve vlastnictví dodavatele betonu a tím pádem je možné, že na staveništ�
budou p�ijížd�t r�zné druhy autodomícháva��

Nástavba autodomícháva�e: 

  

Technické údaje AM 9 C 
Jmenovitý objem 9 m3

Geometrický objem 15660 litr�
Vodorys 10240 litr�
Stupe� pln�ní  57 % 
Sklon bubnu 11,2 ° 
Otá�ky bubnu 0 – 12 ot/min 
P�ípojka vody C ( 2´´) 
Vodní nádrž – TV 650 litr�
Vodní nádrž – � 800 litr�
Hm. nástavby 3510 kg 
A – Délka 6781 mm 
B – Ší�ka 2400 mm 
C – Pr�m�r bubnu 2300 mm 
D – Výška násypky 2482 mm 
E – Pr�jezdná výška 2539 mm 
G – p�evis 1190 mm 
H – Výsypná výška 1084 mm 
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4.2.2 Auto�erpadlo Schwing S 42 SX 
Technická data: 
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Ú�el stroje: Stroj je ve vlastní výrobc� betonové sm�si, který obsluhuje p�ímo její proškolený 
pracovník. Stroj bude sloužit pro �erpání betonové sm�si z domícháva�� na místa betonáže. 
To znamená na betonáže základových desek a veškerých vodorovných nosných konstrukcí 
krom� 7. NP a �ásti svislých monolitických konstrukcí. Je navržena nejv�tší varianta pot�ebná 
pro betonáž monolitického stropu v 6. NP. 7. NP bude celé betonováno pomocí koše na beton 

Popis nájezd� a zapatkování auto�erpadla jsou popsány ve výkrese 2e. jedná se o zakreslení 4 
postavení nutné k betonážím 2. PP, 1. PP a 1. NP. Ve výkrese 2f jsou popsány polohy 
zapatkování auto�erpadla p�i betonážích strop� v 6. NP 

Obrázek složeného auto�erpadla: 
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Technický list s nákresy dosah� auto�erpadla a s rozm�ry p�i zapatkování 
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4.2.3 Koš na beton C-99  
Technické informace: 
- Objem: 1000 (l)  
- Výška:1300 (mm) 
- Ø koše: 1250 (mm) 
- Nosnost: 2200 (kg)  
- Hmotnost: 160 (kg) 

Ú�el ná�adí: doprava betonu z autodomícháva�e na pot�ebné místo pomocí je�ábu 

Podmínka použití: ná�adí bude obsluhovat stavební d�lník proškolený o bezpe�nosti práce a 
beton nesmí být ukládán na místo ur�ení z výšky v�tší než 1,5 metr�

Zd�vodní použití: bude využito p�i drobn�jších betonážích pro p�epravu betonu pomocí 
je�ábu, aby nebylo nutno použít schwing 

Obrázek koše na beton: 
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4.2.4 Vibrátor betonu: Ru�ní vibrátor betonu KWH800W 230V  
Technické informace: 
- Délka hadice: 2.0/2.5 (m)    
- Frekvence: 50 (Hz) 
- Pr�m�r h�ídele: 35 (mm)     
- Výkon vibrátoru: 800 (W) 

Ú�el stroje: Vibrování a hutn�ní betonu v bedn�ní veškerých svislých konstrukcí a základové 
desce 

Zd�vodn�ní použití: Dle technické zprávy je p�edepsáno hutn�ní betonu v bedn�ní 

Obrázek ru�ního vibrátoru: 
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4.2.5 Vibra�ní lišta Husqvarna RVL 200  
Technické údaje: 
- Chlazení motoru: Vzduchem  
- Délka vibra�ní lišty: 2000 mm  
- Hmotnost: 20 kg 
- Jmen. výkon motoru: 0,76/8000 kW/ot. 
- Jmenovité otá�ky: 8000 ot./min 
- Maximální výkon motoru: 0,76/8000 kW/ot  
- Motorový olej: 10W40  
- Palivo: Natural 95  
- Startování: ru�ní-tahem  
- Typ vzduchového filtru: suchý  
- Zna�ka motoru: Husqvarna GX25  
- Úrove� hladiny hluku: 94 dB 

Ú�el ná�adí: Vibrování a úprava betonu p�i provád�ní základových desek a strop� z betonu 

Zd�vodní použití: Vibra�ní lišta zrychlí a zkvalitní práci, je rychlejší než latí a zárove� splní 
požadavek projektu pro zhutn�ní betonových konstrukcí  

Obrázek vibra�ní lišty: 
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4.2.6 Šnekové �erpadlo litého pot�ru SP 11 
- Typ �erpadla: 2L74 
- �erp. Množství: 0-200 l/min 
- �erpací tlak: 25 bar 
- Vzdálenost �erpání: až 100 metr�
- �erpací výška: až 60 metr�
- Pohon vzn�tovým motorem: 21,4 kW 
- Hmotnost: 750 kg 

Ú�el použití: �erpání Porimentu PS na spádovou vrstvu zelené st�echy. Užití auto�erpadla je 
prostorn� náro�né a muselo by dojít op�t k p�erušení provozu na areálových komunikacích. 

Podmínka použití: stroj bude obsluhovat osoba proškolená a obsluhu tohoto stroje 

4.3. STROJE A NÁ�ADÍ PRO TESA�SKÉ PRÁCE 
4.3.1 �et�zová pila Husqvarna 346 XP 
Technické informace: 
- Výstupní výkon 2,7 kW 
- Rychlost p�i volnob�hu 2700 ot./min. 
- Hladina hluku 106 dB(A)Hmotnost (bez �ezacího za�ízení) 5 kg 
- Délka lišty: 45 cm 

Ú�el stroje: �ezaní prken a kolík� pro lavi�ky na vyty�ení stavby, veškeré tesa�ské práce 

Podmínka použití: pracovník bude proškolen na obsluhu pily a bude držitel pr�kazu na 
použití motorové pily 

Obrázek �et�zové pily: 
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4.3.2 Stolní pila LUMAG UFZS 250S  
Technické informace: 
- Nap�tí:230 V / 50 Hz  
- Výkon motoru:P1 1500 W S1  
- Výkon motoru:P2 1800 W S6 40%  
- Po�et otá�ek:4300 Ot. /min  
- Zp�sob ochrany:IP20  
- Bezpe�nostní t�ída:I  
- Rozm�ry pracovního stolu:620 x 520 mm  
- Pracovní výška:860mm  
- Pilový kotou�:250 x 30 x 2,4 mm  
- Po�et zub�:48 Sklon �ezu stavitelný: -2° -  +47°  
- �ezná výška:0°: 73 mm  
- �ezná výška:45°: 50 mm  
- Délka posuvné soupravy:220 mm  
- Pr�m�r odsávacího hrdla Ø:35 mm  
- Hmotnost (netto/brutto):42,8 / 39,8 kg 

Ú�el stroje: �ezání prken a desek p�i provád�ní bedn�ní (schodišt� a p�ípadn� další bedn�ní)  

Obrázek stolní pily: 
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4.3.3 Ru�ní hoblík Bosch GHO 26-82  
Technické informace: 
- Jmenovitý p�íkon: 710 W  
- Nastavitelný úb�r: 0,0 – 2,6 mm  
- Hmotnost: 2,80 kg  
- Nastavitelná hloubka drážky: 0 – 9 mm  
- Délka: 284,0 mm     
- Ší�ka: 163,0 mm  
- Výška: 173,0 mm  
- Hoblovací ší�ka: 82 mm  

Ú�el stroje: Drobné úpravy ší�ky dod�evení v bedn�ní 

Obrázek ru�ního hoblíku: 
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4.4 NÁSTROJE A ZA�ÍZENÍ PRO ZD�NÍ 
4.4.1 Bloková pila Vacutec VMP 700 A 
Technické informace k produktu: 

Elektrické napájení: 400 / 50 V/Hz 

Rozm�r 171 x 91 x 135 cm

Výkon motoru 5.5 KW 

Max. délka rovného �ezu: 70 cm 

Hloubka �ezu: 290 mm 

�istá hmotnost: 200 kg 

Pr�m�r kotou�e: max. 700 mm 

Pr�m�r upímacího otvoru kotou�e: 60 mm 

Ú�el použití stroje: �ezáni cihelných blok�

Obrázek blokové pily: 
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4.4.1 Silo na suché maltové sm�si 
Technické informace k silu 
- P�ípojka elektrické energie: 400 V 
- P�ípojka vody: 3/4" 
- Pr��ez p�ívodního vodi�e – Cu 5*4 mm 
- Jišt�ní kontinuálního mícha�e: 3*20A 
- Jišt�ní silomatu: 3*32A 
- Navržený objem sila: 12,5 m3

- Zpevn�ná plocha pod silo: 3*3 metry 
Ú�el použití. V silu budou skladovány maltové sm�si pro zd�ní a provád�ní omítek. Po 
skon�ení provád�ní omítek bude silo využitu na sm�s na lité podlahy 
Podmínka p�istavení:  
- silo bude osazeno v bezpe�né vzdálenosti od elektrického nap�tí – na staveništi se 

nenachází elektrické nap�tí,  
- bude osazeno v bezpe�ném odstup od hrany výkopu – na staveništi v dob� osazení se 

nenachází hrana výkopu 
- pro p�íjezd k silu a pro pln�ní bude volný p�ístup a zpevn�ná komunikace 

Obrázek silonosi�e pro dopravu na staveništ�: 

Obrázek sila: 
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4.5 OSTATNÍ POUŽITÉ NÁ�ADÍ  
4.5.1 Vrta�ka Metabo 
- P�íkon stroje 1010 Watt  
- Po�et otá�ek 0-900/min. 0-2.600/min.  
- Max. po�et úder� 50.000 /min.  
- Max. pr�m�r vrtáku do betonu 20 mm  
- Max. pr�m�r vrtáku do oceli 16/8 mm  
- Max. pr�m�r vrtáku do d�eva 40/25 mm  
- Rozp�tí sklí�idla 1 - 13 mm  
- Pr�m�r upínacího hrdla 43 mm  
- Hmotnost 2,4 kg 

4.5.2 Úhlová bruska Metabo WX 21-230
- P�íkon stroje 2.100 Watt  
- Po�et otá�ek 6.600 /min.  
- Pr�m�r kotou�e 230 mm  
- Závit v�etena M 14  
- Hmotnost 4,8 kg 

4.5.3 Svá�e�ka cement PUMA 150 
- Sí�ové nap�tí: 230 V 
- P�íkon: 3,8 kW 
- Jišt�ní 16 A 
- Sva�ovací nap�tí: 80 V 
- Sva�ovací proud: 5-130 A 
- Velikost elektrod: 1,6 – 3,25 
- Váha: 3,8 kg 
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4.6 NÁVRH JE�ÁB� A STAVEBNÍHO VÝTAHU 
4.6.1 Návrhové hodnoty pro je�áb J1 a J2 

Je�áb J1 
Uvažované hmotnosti nejt�žších prvk�
Hmotnost Rámového prvku bedn�ní Framax Xlife 2,40 x 3,30 m + betoná�ská plošina Xsafe 
1,30 metr�  = 484,9 kg + 161 kg = 645,9 kg 
Nosnost bedny na drobné sou�ástky Doka: 1000 kg 
Nosnost ukládací palety Doka 1,20*0,80m 1000 kg 
Nosnost ukládací palety Doka 1,55 * 0,85 m: 1000 kg

Nejdelší dopravní vzdálenost od uvažovaného st�edu je�ábu 37,340 metr�

Je�áb J2 
Hmotnost Rámového prvku bedn�ní Framax Xlife 2,40 x 3,30 m + betoná�ská plošina Xsafe 
1,30 metr�  = 484,9 kg + 161 kg = 645,9 kg 
Hmotnost bedny na drobné sou�ástky Doka: 1000 kg 
Hmotnost ukládací palety Doka 1,20*0,80m 1000 kg 
Hmotnost palety Doka 1,55 * 0,85 m: 1000 kg 
Hmotnost palety s cihelnými bloky: 1400 kg 
Hmotnost koše na beton: 2200 kg 

Nejdelší dopravní vzdálenost od uvažovaného st�edu je�ábu 33metr�

Návrh je�ábu J2 – Liebherr 63 K 
Technické informace: 
- Hmotnost protizávaží: 26 000 kg 
- Polom�r otá�ení protizávaží: 3,6 metr�
- Hmotnost celé konstrukce: 18800 kg 
- P�ívodní kabel: 99 metr�, 4*16 mm2 / 380V 
- Jisti� 28 kVA 
- P�íkony motor�: 3 kW, 1,5 kW a 2,2 kW 
- Maximální nosnost: 6000 kg p�i vyložení 11 metr�
- Návrhová nosnost:2250 kg p�i vyložení 30 metr�
- Výška: 30,3 metr�
- Osa stavitelných patek je�ábu: 4,4 metr�
Únosnost v jedné �ásti je�ábu nedosahuje 2250 kg. Zde m�že dojít k betonáži atik maximáln�
1* za celou výstavbu. P�ibetonáži tohoto místa budou sníženo pln�ní koše na beton na ½.  

Návrh je�ábu J1 – Liebherr 50 K 
- Hmotnost protizávaží: 20 000 kg 
- Polom�r otá�ení protizávaží: 3,5 metr�
- Hmotnost celé konstrukce: 16 700 kg 
- P�ívodní kabel: 99 metr�, 4*16 mm2 / 380V 
- Jisti� 40 kVA 
- P�íkony motor�: 3 kW, 1,5 kW a 2 kW 
- Maximální nosnost: 2300 kg p�i vyložení 20 metr�
- Návrhová nosnost:1000 kg p�i vyložení 40 metr�
- Výška: 26,6 metr�
- Osa stavitelných patek je�ábu: 4,4 metr�
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Technický list k návrhu je�ábu Liebherr 63 K 

Návrhová maximální únosnost je vyzna�ená v tabulce �ervenou �árou 
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Technický list k návrhu je�ábu Liebherr 50 K 

Maximální návrhová únosnost je�ábu je zobrazena v tabulce �ervenou �árou 
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4.6.2 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
Technické informace: 

- Nosnost: 850 kg náklad 
- Nosnost 500 kg osoby 
- Maximální výška: 100 metr�
- Napájení: 2,5 x 5 mm, vidlice 16A ( 5 kolíková) 
- Jisti�. 16 A 
- Rozm�r klece 1600*1400*1100 mm 

Ú�el: bude sloužit pro dopravu osob a materiálu do jednotlivých pater u výstavby bytové 
�ásti. Jsou to nap�íklad zdivo pro p�í�ky, obklady, dlažby, štukové omítky, prvky pro TZB, 
lepidlo pro zateplovací systém, vata pro zateplovací systém a prvky pro zelené st�echy. Bude 
p�istaven po demontáži je�ábu na jeho p�vodní místo na zpevn�nou plochu z betonových 
panel�. 

Obrázek stavebního výtahu: 
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4.7 Seznam použité literatury a zdroj�
[1] Projekt pro provedení bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova, leden 2010, Generální 
projektant Atelier 90 s.r.o. 

4.7.1. Webové adresy 
- www.stavebni-pily.eu – pila na cihelné zdivo 
- www.elektro-weld-servis.cz – svá�ecí technika 
- www.svp.cz – pronájem stavebních výtah�
- www.stavebnivytahy.cz – stavební výtahy 
- www.schwing.cz - autodomícháva�e 
- www.jvsjeraby.cz – je�áby liebherr 
- www.terramet.cz – hutnící technika JCB 
- www.vibracnidesky.cz – vibra�ní desky 
- www.heidelbergcement.cz – doprava betonové sm�si 
- www.strojnivybaveni.cz – strojní ná�adí 
- www.p-z.cz – stroje caterpillar 
- www.tatra.cz – nákladní automobily Tatra s p�íslušenstvím 
- www.svan.cz – p�ív�sy a náv�sy na nákladní automobily 
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5.1 Obecné informace 
5.1.1Širší vztahy 
Objekt SO-01 bude sloužit jako obytná budova s 18 ti bytovými jednotkami a 3 podlažími 
hromadných garáží, jejichž kapacita pln� zabezpe�í pot�eby pro parkovací a odstavná stání. 
Další parkovací místa jsou ur�ena pro ostatní objekty v areálu a jsou ve�ejn� p�ístupná. 

5.1.2 Základní údaje o stavb� Bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova 
Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a výškové rozhraní uvnit� vnitrobloku. 
Objekt je navržen jako devítipodlažní se 3 podlažími hromadných garáží, dv�ma podzemními 
a jedním nadzemním, ustupující druhé až šesté nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové 
jednotky. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající 
objekty SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06 a SO-03a. Orientován delší stranou p�ibližn� západo-
východn�. Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody 
do 2.NP, dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní 
�ásti objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, 
vjezd do objektu je zabezpe�en závorami. St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících 
podlažích slouží jako soukromé terasy k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro 
obyvatele domu, p�ístupná ze spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje d�ev�ná pergola. 
Nad posledním podlažím SO-01b je vegeta�ní st�echa s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou 
z objektu SO-06, tato st�echa slouží jako ve�ejná terasa s volným p�ístupem. Povrch fasád 
bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, který bude použit i na plné 
bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo z barevného pr�svitného skla. Nad 
venkovním parkovišt�m na severní stran� SO-01b bude na fasád� osazena d�ev�ná konstrukce 
kotvená nerezovými táhly pro popínavou zele�. Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln�
izolována, provedena z pohledového betonu. Barevný odstín a strukturu pohledového betonu 
specifikuje architekt, nutno koordinovat p�ed zapo�tením betoná�ských prací. Parkovací 
podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaží, propojené navzájem systémem 
poloramp. V objektu bude 186 garážových stání. Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového 
domu SO.01a. A 12 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

5.1.3 Informace o technologické etap�
Technologický p�edpis �eší postup p�i provád�ní zemních prácí (výkop hlavní stavební jámy, 
výkop bezodtokových jímek pro zachycení spodní vody, výkopy pro zesílení základové ŽB 
desky pod sloupy, svahování výkopu, zásypy kolem provedených konstrukcí), mechanizaci 
zemních prácí (sm�r pojezdu rypadla na výkop hlavní stavební jámy ve výkrese 2c) a návrh 
stroj� pro zemní práce. 

5.2 P�ipravenost 
5.2.1 P�ipravenost stavby 
V této fázi výstavby je kompletn� proveden p�edvýkop stavební jámy cca 2300 m3 – dle PD 
nazvaná pracovní rovina. V prostoru budoucího parkovišt� je úrove� p�edvýkopu na výšce 
499,000 m. n. m. BpV a v prostoru bytového domu na výšce 500,400 m. n. m. BpV a 
odvezená veškerá zemina z t�chto prací. Záporová st�na o délce cca 147 metr� k zajišt�ní 
stability pro stávající objekty S0.04c a SO.04a má provedeny a zabetonovány ocelové zápory 
a kotvení pramencovými kotvami. D�ev�né pažiny budou osazovány b�hem provád�ných 
zemních prací. Dále bude provedeno za�ízení staveništ� pro provád�ní zemních prací dle 
výkresu �íslo 2a. 
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5.2.2 P�edání staveništ�
Investor p�edá vyty�ené staveništ� (�ešené území dle projektu) od odborné firmy na základ�
digitální situace v JTSK. Na staveništi budou vyzna�eny veškeré inženýrské sít�, které 
prochází dot�eným územím – pouze areálové inženýrské sít�. P�i p�edání staveništ� poskytne 
investor dodavateli projektovou dokumentaci, která bude obsahovat veškeré podklady pro 
vybudování stavebních objektu SO-01a a SO-01b, výsledek geologického a radonového 
pr�zkumu, vyjád�ení správc� inženýrských sítí a stavební povolení. O p�edání staveništ� a 
geodetických bod� bude proveden zápis do stavebního deníku. Staveništ� bude p�edáno 
v popsaném stavu v bodu 2.1. 

5.3 Materiály 
5.3.1 Obecný popis 
[1]

P�ed zahájením výstavby bylo provedeno 6 geologických vrt� firmou Topgeo brno a 

hydrogeologický posudek Aqua – qea Holešov. Ve smyslu �SN 73 1001 “ Základová p�da 

pod plošnými základy “ a vzhledem k tomu, že se jedná o vícepodlažní budovu se sloupovým 

konstruk�ním systémem ve spodních patrech, pat�í navrhovaná budova mezi stavby 

s náro�nou konstrukcí. Základové pom�ry staveništ� jsou hodnoceny vzhledem ke 

stejnorodosti horninových typ� v úrovni pod základovou spárou jako jednoduché.  

5.3.2 Popis zemin na dot�eném území dle geologického pr�zkumu 
Vrtnými pracemi bylo skalní podloží zastiženo ve všech vrtech v hloubkách od 2 až 5 metr�
pod úrovní terénu. Hydrogeologické pom�ry jsou dány geologickou stavbou okolí. Podzemní 
voda byla naražena ve všech vrtech v�tšinou v hloubkách kolem 2,5 metr� pod úrovní terénu 
v polohách zv�tralých rul a eluvií. Je patrné, že podzemní voda je vázána práv� na tyto vrstvy, 
pravd�podobn� je hloubka hladiny podzemní vody vázána na množství srážek, nebo� p�i 
p�edchozích pr�zkumech nebyla p�ítomnost vody prokázána. Na celé ploše objektu se 
v úrovni základové spáry potenciáln� vyskytují dva typy horniny. V naprosté v�tšin� bude 
ovšem základová spára tvo�ena pouze jedním typem horniny pararuly R4, ale nelze vylou�it 
lokální výskyt více zv�tralé horniny R5 

Kubatury zeminy a zemních prací 

Druh zeminy S nakyp�ením 
[m3] 

Výkop hlavní stavební jámy 3620 
Odvoz zeminy na skládku 2300 
Zemina uložená na staveništi pro zásypy 1320 

Do výpo�tu nejsou zahrnuty kubatury pro výkop p�ípojek inženýrských sítí, parkovišt� a 
chodník�. Zemina se odváží na skládku zeminy v Hen�ov� u Jihlavy, která je vzdálená od 
staveništ� v Jihlav� – Srázné ulici 6,8 km. 

5.4 Obecné pracovní podmínky 
- Stavební práce budou provád�ny do teploty + 5° C, (0° C) 
- Práce nelze provád�t za husté mlhy (snížená viditelnost), za dešt� (sesuv p�dy) 
- Práce nesmí být provád�ny, pokud je dohlednost menší než 30 metr� a rychlost v�tru 

v�tší než 11 m/s.  
- Stavební jáma je zajišt�na proti sesunutí objekt� S0.04c a SO.04a záporovou st�nou o 

délce 147 metr�, po zbytku obvodu – severní �ást výkopu je stavební jáma zajišt�ná proti 
sesunutí svahováním navrhnutým dle PD. 
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- Stavební jáma je zajišt�ná proti promá�ení podzemní vodou 9 bezodtokovými 
jímkami, ze kterých bude �erpána podzemní voda mimo stavební jámu �erpadly. 

- Stroje budou zabezpe�eny proti samovolnému posunu mimo pracovní dobu (rypadlo 
bude mít výložník a stabiliza�ní op�ry spušt�né na zemi.  

5.5 Personální obsazení 
Zam��ení a vyty�ení výkop�   - 2 pracovnicí – montáž lavi�ek 
      - 3pracovníci (odborná geodetická firma) 
Výkop hlavní stavební jámy   - 1 �idi� rýpadla 
      - 1 m��i� hloubky výkop�
      - 2 �idi�� nákladních automobil� * 
      - 6 �idi�� nákladních automobil� ** 
Ru�ní do�išt�ní základové spáry  - 4 pracovníci 
�erpání podzemní vody z jímek  - 1 pracovník 
Nasypání a zhutn�ní zásyp�   - 1 �idi� rypadlo – naklada�e 
      - 1 �idi� nákladního automobilu 
      - 1 pracovník s vibra�ní deskou 
      - 1 pracovník s vibra�ním p�chem 
      - 1 pracovník na úpravu nasypané zeminy 

* p�evoz zeminy na staveništi 
** odvoz zeminy na skládku v Hen�ov� u Jihlavy 

5.6 Stroje a pom�cky 
- Provedení p�edvýkopu a záporové st�ny: (nákladní automobily, kolové rypadlo, 

autodomícháva�, vrtná souprava na vrty pro osazení ocelových pažin a zemních kotev) 
- Zam��ení objektu: teodolit, (nivela�ní stroj, laser), lat�  
- Zhotovení lavi�ek: �et�zová pila, �ezivo, tesa�ské ná�adí 
- Výkop hlavní stavební jámy: rýpadlo, nákladní automobil 
- Výkop zesílení základové desky, do�išt�ní: rypadlo, nákladní automobil 
- Nasypání a hutn�ní zásyp�: vibra�ní deska, vibra�ní p�ch, rypadlo – naklada�, nákladní 

automobil 
- �erpání vody – �erpadlo, hadice 
- Ru�ní do�išt�ní stavební jámy – lopaty, krompá�e, kotou�e, nákladní automobil 

(podrobný popis stroj� v návrhu strojní sestavy) 

5.7 Pracovní postup 
V této fázi výstavby je kompletn� proveden p�edvýkop stavební jámy cca 2300 m3 – dle PD 
nazvaná pracovní rovina. V prostoru budoucího parkovišt� je úrove� p�edvýkopu na výšce 
499,000 m. n. m. BpV a v prostoru bytového domu na výšce 500,400 m. n. m. BpV. Plynulý 
p�echod mezi t�mito �ástmi je proveden svahováním. Veškerá zemina z t�chto prací je 
odvezena mimo staveništ�. Záporová st�na o délce cca 147 metr� k zajišt�ní stability stavební 
jámy a pro stávající objekty S0.04c a SO.04a má provedeno osazení ocelových zápor. 
Za�ízení staveništ� pro provád�ní zemních prací bude p�ipraveno dle výkresu �íslo 2a. 
Následn� za�ne hloubení hlavní stavební jámy dle výkresu p�dorysu výkop� – �ást 1 a2 
pomocí rýpadla Caterpillar M322D a odvoz zeminy pomocí nákladních automobil� Tatra. 
Postup hloubení hlavní stavební jámy je popsán na výkrese 2c. P�ibližná hloubka výkop� se 
pohybuje okolo 3 metr�. �ást zeminy – 1320 m3 bude uložena na staveništi - dle výkresu 
za�ízení staveništ� �íslo 2a. Zbytek zeminy – 2300 m3 bude odvezen na skládku zeminy 
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v Hen�ov� u Jihlavy. Výkop bude probíhat postupn� od �ásti, kde bude parkovišt�. P�esný 
pojezd rypadla a hloubení je zobrazen ve výkrese 2c. Dle výkres� výkop� je popsáno a 
zakresleno zajišt�ní stavební jámy záporovou st�nou a svahováním. Hloubení bude probíhat 
po 2 výškových úrovních kv�li provedení osazení d�ev�ných pažnic mezi ocelové zápory u 
záporové st�ny. To znamená maximální nezajišt�nou výšku u záporové st�ny maximáln� 1,5 
metr�. Postup hloubení je navržen tak, aby d�ev�né pažiny mohli být osazovány v t�sné 
návazností na výkopu jámy. Na výjezd ze stavební jámy je zakreslen na výkrese za�ízení 
staveništ� pro zemní práce na výkrese 2a. P�í výjezdu automobil� z hlavní stavební jámy a 
nebo ze staveništ� bude probíhat demontovaným plotem dle výkresu 2a. Každý den po 
skon�ení prací bude op�t plot namontován zp�t. Po prob�hnutí výkopu první výškové úrovn�
bude provedena stejným postupem druhá �ást výkopu s osazováním d�ev�ných pažin do 
ocelových zápor. Tato �ást bude vykopána 100 mm na �istou úrove� výkopu. Na výkresech 
výkopu jsou nakresleny bezodtokové �erpací jímky na zachycení spodní vody. Ihned po 
vyhloubení první z t�chto jímek z celkových 9 kus� za�ne p�i výskytu podzemní vody �erpání 
vody mimo stavební jámu. Hadice bude odvedena ke vpusti, kde bude probíhat �išt�ní kol 
nákladních automobil�. Po skon�ení výkopových prací kolovým rypadlem za�ne ru�ní 
do�išt�ní. Ru�ní do�išt�ní bude probíhat t�sn� p�ed betonážemi podkladních beton�, aby 
nedošlo k poškození mrazem nebo rozmoknutí základové spáry. K ru�nímu do�išt�ní bude 
užíváno Rypadlo - naklada�e, který bude odvážet zeminu mimo hlavní stavební jámu a bude 
pomáhat p�i výkopech rozší�ení základové desky pod sloupy a nosnými st�nami. Po ukon�ení 
výkopových prací budou provedeny podkladní betony a veškeré konstrukce až do výše 1. NP. 
Následn� za�nou být provád�ny násypy po celém obvodu stavby až do výše dle PD. 
U provád�ní zásypu bude k nakládání zeminy ze skládky na staveništi na nákladní automobil 
složit rypadlo – naklada� Caterpillar 428E2. Nákladní automobil Tatra bude rozvážet zeminu 
k místu hutn�ní. Do stavební jámy bude zemina sypána op�t rypadlo naklada�em a v jám�
ru�n� upravena cca na výšku 200 mm a hutn�na vibra�ní deskou a vibra�ním p�chem. 
V požadované výšce dle PD bude provedeno drenážní potrubí Aco drain DN 160 mm. Dno 
potrubí v nejvyšším míst� bude ve výšce -3,355 metr�. Zde bude osazena revizní šachta. 
Nejnižší �ást potrubí bude ve výšce -4,060 metr� a zde bude osazena revizní šachta. Potrubí 
bude uloženo na betonové mazanin� tlouš�ky 50 mm ve spádu 1% k napojení do areálového 
trativodu. Potrubí bude obsypáno št�rkem frakce 16/32 a obaleno geotextilií.  Na trativodu 
kolem bytového domu jsou celkem osazeny 4 revizní šachty osazené dle výkresu: P�dorys 2. 
PP �ást 1, výkres �íslo – 02a a následné zásypy budou pokra�ovat až do výšky dle PD. Po 
provedení drenážního potrubí a revizních šachet budou pokra�ovat zásypy až do výšky 
upraveného terénu dle projektové dokumentace. Kone�né terénní úpravy prob�hnou 
v závislosti na rekonstrukci ostatních stávajících bytových dom� v areálu. 

5.8 Jakost a kvalita 
Normy pro kontrolu jakosti a kvality zemních prací:
- �SN 731001 – Základová p�da pod plošnými základy 
- �SN 730031 – Stavební konstrukce a základy 
- �SN 730035 – Zakládání staveb 
- �SN 733050 – Zemní práce 
- �SN 730420 – 1,2 – P�esnost vyty�ování stavebních objekt�. Základní ustanovení 

Kontroly provád�ní výkop� hlavní stavební jámy 

- Vstupní: stavbyvedoucí se strojníkem (�idi�em rýpadla) a pomocným pracovníkem p�ed 
zahájením kontroly vyzna�ení hlavní stavební jamy zkontrolují lavi�ky, jestli nejsou 
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poškozené. V p�ípad� poškození je nutné p�ivolat geodetickou firmu k novému vym��ení. 
Pokud nezjistí poškození lavi�ek, kontrolují prostorové vyty�ení hlavní jámy – vyzna�ení 
okraje výkop� pomocí provázku nataženého mezi lavi�kami a olovnicí (vodováhou) od 
provázku k zemin�, pop�ípad� vyty�ení inženýrských sítí v t�sné blízkosti výkopu. 
Zkontrolují výškovou úrove� p�edvýkopu pomocí nivela�ního p�ístroje nebo laseru, 
vizuáln� ocelové zápory záporové st�ny. 

- Meziopera�ní: pomocný pracovník s �idi�em rýpadla kontrolují pr�b�žn� hloubku 
výkopu pomocí laserového p�ístroje s p�esností na ± 30 mm. v rastru nejmén� 3*3 metry 
na každém rohu, okraje výkopu vizuáln� mezi lavi�kami pomocí vodováhy a olovnice, 
polohy �erpacích jímek a jejich hloubky. Dále bude provád�ná kontrola využití 
nákladních aut a množství odvážené a uskladn�né zeminy na skládku zeminy na 
staveništi a skládku mimo staveništ�. P�i ru�ním do�išt�ní se kontroluje hloubka výkopu 
na ± 30 mm laserovým nebo nivela�ním p�ístrojem, obvod stavební jámy, hloubka a 
poloha rozší�ení základové desky a jímky pro �erpání vody z hlavní stavební jámy 

- Výstupní: stavbyvedoucí se strojníkem a kontrolují polohu hlavní jamy vizuáln� mezi 
vyty�ením jámy- lavi�kami, hloubku a rovinatost hlavních stavebních jam pomocí 
laserového p�ístroje a latí. 

Podrobný popis kontrol, �etnost a jakým zp�sobem budou probíhat je popsán v samostatné 
�ásti – Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. 

5.9 Životní prost�edí 
Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. P�ed uložením zeminy na skládku v Hen�ov� u 
Jihlavy bude proveden rozbor zeminy. Provád�ní stavby však vyvolá p�echodné zhoršení 
životního prost�edí v okolí stavby - prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanizm�, 
zne�išt�ní komunikace. Investor však bude p�i provád�ní prací maximáln� dbát na to, aby tyto 
vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e – �išt�ní kol nákladních automobil� p�i výjezdu ze 
staveništ�, p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, provoz na ve�ejné komunikaci nebude 
ohrožen. Na areálové komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob� žádný materiál. P�i 
stavebních pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpe�né látky a 
materiály budou odvezeny do sb�rného dvora služeb m�sta Jihlavy na skládce v Hen�ov� u 
Jihlavy. S firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb�rném 
dvo�e budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu použity. Ostatní odpady 
budou skladovány v p�istav�ném kontejneru – stavební su� a u stavebních bun�k z�ízeny 
odpadkové koše na plast, papír a sm�sný odpad. B�hem stavebních prací ur�ených v rámci 
tohoto pracovního p�edpisu se musí dodržovat stanovení zákon� a norem: 
[2]

 106/2005 Sb. O odpadech 
[3]

 503/2004 Sb. dle které se stanoví Katalog odpad�
[7]

 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu – dle této vyhlášky je nutné sledovat chemické ukazatele shrnuté v tabulce 10.1 této 

vyhlášky a podrobit vzorek zeminy ekotoxilogickému dle tabulky 10.2.

Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n obcí. 
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[3]Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� (pouze p�i provád�ní zemních prací) 

dle zákona 503/2004 sb. 

15 01      Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15  01 01     Papírové a lepenkové obaly  

 15 01 02     Plastové obaly  

 15 01 09     Textilní obaly 

15 02      Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �isticí tkaniny a ochranné od�vy 

15 02 02      Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� olejových filtr� jinak           

blíže neur�ených), �isticí tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né 

20      Komunální odpady 

20 03 01      Sm�sný komunální odpad  

20 03 03      Uli�ní smetky  

20 03 04      Kal ze septik� a žump

5.10 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
P�ed zapo�etím prací musí být všichni pracovníci seznámeny s bezpe�ností a ochranou zdraví 
p�i práci podle vyhlášek: 
[4]

 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveništích
[5]

 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) 
[6]

 362/2005 sb. 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 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
pracích na staveništích �íslo[4]

 591/2006 Sb. obsahuje: 

Další požadavky na staveništ� – p�íloha 1. 

- Požadavky na zajišt�ní staveništ�  

- Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a 
ná�adí na staveništi – p�íloha 2. 

- Obecné požadavky na obsluhu stroj�  

- Stroje pro zemní práce 

- Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

- P�eprava stroj�

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – p�íloha 3. 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

- Zajišt�ní výkopových prací 

- Provád�ní výkopových prací 

- Zajišt�ní stability st�n výkop�

- Svahování výkop�

- Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivn�né zmrzlou zeminou 

- Ru�ní p�eprava zemin 

- Montážní práce 
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Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán dle p�ílohy �íslo 5. K na�ízení 
vlády �íslo [4]

 591/2006 Sb. 
- Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než z 10 metr�

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

zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 metr�

Povinnost pracovník�: 
- Dodržovat technologický postup p�i provád�ní zemních prací 
- Pracovat pouze s ná�adím a stroji, které jim byli sv��eny - nap�íklad (rypadlo bude 

obsluhovat pouze pracovník proškolený k jeho obsluze a nikdo jiný) 
- Dbát bezpe�nostních ozna�ení a výstražných signál�
- Dodržovat pokyny stavbyvedoucího 
- Pracovat na svém pracovišti a nechodit do jiných prostor staveništ�
- P�i odchodu ze staveništ� se hlásit stavbyvedoucímu a poté na vrátnici 

Povinnost zam�stnavatele: 
- Bude provedeno školení o bezpe�nosti práce bezpe�nostním technikem firmy a školení 

bude stvrzeno podpisem na prezen�ní listinu, kde budou všichni pracovníci p�ítomni na 
staveništi. U subdodavatel� bude prezen�ní listina p�iložena k zápisu o p�edání staveništ�

- Dle plánu BOZP a seznamu rizik budou všichni zam�stnanci vybaveni osobními 
ochrannými pom�ckami. Nap�íklad rukavice, ochranná p�ilba, výstražná vesta. 

V každé stavební bu�ce pro p�evlékání d�lník� a stavbyvedoucích je umíst�na lékárni�ka pro 
poskytnutí první pomoci. Na staveništi budou umíst�ny elektrorozvad��e, na kterých je 
možno vypnout elektrický proud v p�ípad� zasažení pracovník� elektrickým proudem. Na 
každém elektrorozvad��i bude umíst�na informa�ní cedule o možnosti vypnutí el. proudu. 
V p�ípad� požáru bude umíst�no evakua�ní místo u vrátnice, kde prob�hne kontrola po�tu 
pracovník�. Na celém staveništi a v areálu je zákaz kou�ení. Oznamovací cedule se zákazem 
kou�ení, zákazu vstupu nepovolaným osobám, povinnosti používat ochrannou p�ilbu a o 
povinnosti používat ochranné pom�cky budou umíst�ny na vstupní brán� na staveništ�. 

5.11. Seznam použité literatury a zdroj�
5.11.1 Literatura 
- Ing. Petr Maršál - Technologie staveb I., modul 2, technologie zemních prací, 2005 
- Kolektiv autor� – Soubor vzor� pracovních rizik stavebnictví, 1 díl – práce na staveništi 

5.11.2 Webové adresy 
- http://www.p-z.cz – stavební stroje Caterpillar 
- http://www.jvsjeraby.cz – je�áby Liebherr 
- http://www.terramet.cz – hutnící technika JCB VIBROMAX 
- http://www.vibracnidesky.cz – vibra�ní desky 
- http://www.strojnivybaveni.cz – strojní vybavení  
- http://www.envigroup.cz – �len�ní druh� odpad�
- http://www.sagit.cz – náhled do sbírky zákon�
- http://www.smj.cz/skladka-hencov  – nakládání a zpracování s odpadu v Jihlav�
- http://www.mapy.cz – ur�ení vzdálenosti 
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- www.csnonline.unmz.cz – náhled do sbírek norem   

5.11.3 Související normy a p�edpisy 
- �SN 731001 – Základová p�da pod plošnými základy 
- �SN 730031 – Stavební konstrukce a základy 
- �SN 730035 – Zakládání staveb 
- �SN 733050 – Zemní práce 
- �SN 730420 – 1,2 – P�esnost vyty�ování stavebních objekt�. Základní ustanovení 
- [2] 106/2005 Sb. O odpadech 
- [3] 503/2004 Sb. dle které se stanoví Katalog odpad�
- [4] 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích
- [5] 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)

- [6] 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- [7] 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Širší vztahy 
Objekt SO-01 bude sloužit jako obytná budova s 18 ti bytovými jednotkami a 3 podlažími 
hromadných garáží, jejichž kapacita pln� zabezpe�í pot�eby pro parkovací a odstavná stání. 
Další parkovací místa jsou ur�ena pro ostatní objekty v areálu a jsou ve�ejn� p�ístupná. 

6.1.2 Základní údaje o stavb� Bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova 
Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a výškové rozhraní uvnit� vnitrobloku. 
Objekt je navržen jako devítipodlažní se 3 podlažími hromadných garáží, dv�ma podzemními 
a jedním nadzemním, ustupující druhé až šesté nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové 
jednotky. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající 
objekty SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06 a SO-03a. Orientován delší stranou p�ibližn� západo-
východn�. Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody 
do 2.NP, dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní 
�ásti objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, 
vjezd do objektu je zabezpe�en závorami. St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících 
podlažích slouží jako soukromé terasy k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro 
obyvatele domu, p�ístupná ze spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje d�ev�ná pergola. 
Nad posledním podlažím SO-01b je vegeta�ní st�echa s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou 
z objektu SO-06, tato st�echa slouží jako ve�ejná terasa s volným p�ístupem. Povrch fasád 
bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, který bude použit i na plné 
bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo z barevného pr�svitného skla. Nad 
venkovním parkovišt�m na severní stran� SO-01b bude na fasád� osazena d�ev�ná konstrukce 
kotvená nerez. táhly pro popínavou zele�. Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln�
izolována, provedena z pohledového betonu. Barevný odstín a strukturu pohledového betonu 
specifikuje architekt, nutno koordinovat p�ed zapo�tením betoná�ských prací. Parkovací 
podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaží, propojené navzájem systémem 
poloramp. V objektu bude 186 garážových stání. Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového 
domu SO.01a. A 12 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

6.1.3 Informace o technologické etap�
Technologický p�edpis pro provád�ní intenzivních a extenzivních zelených st�ech kompletn�
�eší provád�ní t�chto druh� zast�ešení na bytovém dom�. Jedná se konkrétn� o skladbu: 
- R1 – Intenzivní zelená st�echa (terasa 2.NP) 
- R2 – Chodník na zelené st�eše (terasa 2. NP) 
- R3 – Extenzivní zelená st�echa – strop 2NP – bytová �ást, 5. NP a 7. NP 
- R4 – St�echa – ka�írek – strop 6. NP 
- R5 – Terasy u extenzivní zelen� – d�evo 
- R5a – Terasy - d�evo 
- R6 - St�echa u vstupu z mezipodesty 2. NP – východ z bytové �ásti navazuje na R2 
- R7 – St�echa nad únikovým schodišt�m 
- R8 – St�echa VZT šachty 
- R9 – St�echa u výtahové šachty 

Technologický p�edpis bude �ešit kompletní zast�ešení bytového domu. To znamená 
provedení jednotlivých spádových vrstev, hydroizolace a složení jednotlivých st�ech. Postup 
osazení prefabrikovaných betonových prvk� na rozd�lení st�ech, rozd�lení skladeb pomocí 
oplechování.  
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6.2 P�ipravenost 
6.2.1 P�ipravenost stavby 
P�i provád�ní st�ech na terasách 2. NP budou kompletn� provedeny železobetonové 
konstrukce na parkovací �ásti bytového domu. To znamená v�etn� železobetonových atik a 
prostory musí být kompletn� vyklizeny. P�ed zahájením veškerých izolatérských prací musí 
být zkontrolován stav podkladních konstrukcí. To znamená provedení ŽB konstrukcí a 
provedení prostup� v ŽB konstrukci. Tento stav bude zapsán do p�edávacího protokolu p�í 
p�edání staveništ�, anebo do stavebního deníku. Plocha nesmí vykazovat nerovnosti v�tší jak 
5 mm p�i m��ení 2 metrovou latí.. Nesmí se zde nacházet ostré hrany. V p�ípad� nalezení 
ostrých hran je nutné jejich p�ebroušení. V této fázi probíhat výstavba ŽB skeletu v bytové 
�ásti na stropních konstrukcích ve 4. NP. Práce na spádových vrstvách a hydroizolacích 
nesm�jí být provád�ny, když bude probíhat jakákoliv manipulace s b�emeny v �ásti 4. NP 
sm�rem k terasám. Hydroizolace jsou na 2. NP navrženy z toho d�vodu, aby bylo možno 
b�hem zimních m�síc� provád�t vnit�ní vybavení v �ásti podzemního parkování. Provedené 
hydroizolace budou nejmén� v ší�ce 4 metry chrán�ny nap�íklad položenými OSB deskami a 
ty budou p�ikryté geotextilií, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Veškeré spádové vrstvy a 
hydroizolace na ostatních st�echách budou provád�ny dle harmonogramu a dokon�ení 
veškerých monolitických konstrukcí a nosného zdiva. Provád�ní st�ech p�ímo souvisí 
s provád�ním zateplení a �ešení t�chto detail�. Vegeta�ní vrstvy, ka�írky a chodníky budou 
provád�ny až po ukon�ení veškerých �inností na stavb�, p�i kterých vzniká prach. Nap�íklad 
po skon�ení provád�ní fasád. P�esné návaznosti jsou popsány v �asovém harmonogramu.  
6.2.2 P�ipravenost staveništ�
P�i p�edání staveništ� poskytne generální dodavatel subdodavateli projektovou dokumentaci, 
která bude obsahovat veškeré podklady pro zhotovení st�ech, zvlášt� pak detaily a požadavky 
od generálního projektanta a dodavatele systému souvrství zelených st�ech P�i p�edání 
staveništ�, skladovacích prostor, prostoru pro p�evlékání a míst napojení k energiím bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Staveništ� bude p�edáno v popsaném stavu v bodu 2.1. 
a budou na n�m provedeny popsané práce. Bez provedení t�chto konstrukcí není možné 
zahájit provád�ní st�ech. P�í provád�ní hydroizolace a spádových vrstev na 2. NP bude 
provedeno za�ízení staveništ� dle výkresu 2f. P�i provád�ní veškerých ostatních pracích na 
st�echách bude provedeno za�ízení staveništ� dle výkresu 2g. 

P�ehled díl�ích termínu zahajování prací na provád�ní zelených st�ech a konstrukce, které 
musí být provedeny, aby bylo možno provád�t st�echy. 

- Zahájení provád�ní spádových vrstev na terase 2. NP: 10. 10. 2010 – musí být kompletn�
provedeno 3. NP 

- Zahájení provád�ní spádových vrstev a hydroizolace na 2. NP – 7. NP – 23. 2. 2011 – 
musí být kompletn� provedená hrubá stavba 

- Zahájení provád�ní vegeta�ních souvrství: 10. 3. 2011 – musí být provedeny tepelné 
izolace u atik a u st�n ze Styroduru 3035 CS a mimerální vlny, zakotveny a nataženy 
omítkou Weber.pas.silikát. 
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6.3 Materiály 
6.3.1 Kompletní seznam materiálu pro provád�ní st�ech až po vrstvy, které jsou sou�ástí 
projektu sadových úprav a které musí být provedeny, p�ed samotným provád�ním 
sadových úprav 

Druh materiálu množství MJ 
- Mazaniny a pot�ry 

Mazanina betonová tl. 5 cm B 20 (C 16/20) –  skladba R8 0,1 m3

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) – pro osazení 
prefabrikovaných L prvk� pro ohrani�ení intenzivní zelen� a 
chodníku

1,84 m3

PORIMENT PS - spádová vrstava,  2% sklon, cemenová litá p�na s 
polystyrenem (500kg/m3), tl. 40 mm –  skladba R8 a R7 

31 m2

Spádová vrstva (min. 2%) z cementové lité p�ny s p�ím�sí drobného 
t�ženého kameniva, vyleh�ená technickou p�nou, objemová 
hmotnost 500 kg/m3 – PORIMENT PS (TBG malty) – skladba R1, 
R2 

158,65 m3

- Izolace   
DEKPRIMER - penetrace - asfaltová emulse, spot�eba 0,3kg/m2 – 
skladba R1,R2, R3, R4, R5, R5a, R6, R7 a R8 

1785 
(22) 

m2 
(ks/25kg) 

Asfaltový modifikovaný pás - nap�. SBS Glastek 40 special 
mineral, tl. 4 mm skladba R8 

2 m2

Asfaltový modifikovaný pás - nap�. SBS Elastek 50 special mineral, 
tl. 5 mm skladba R8 

2 m2

ROOFTEK AL MINERAL SBS - modifikovaný asfaltový pás s 
nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírovaný sklen�nými vlákny – 
bodov� nataveno k podkladu (parot�sná, pojistná a provizorní 
hydroizolace), tl. 4 mm – skladba R1, R2, R3, R4, R5, R5a, R6 a R7

2083 
(278) 

m2

(ks/7,5m) 

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR - hydroizolace s posypem, tl. 5 
mm – skladba R5a a R7 

99 
(20) 

m2

(ks/5m) 
ELASTEK 50 GARDEN - hydroizolace s ochranou proti pror�stání 
ko�en�, tl. 5 mm – skladba R1, R2, R3, R4, R5 a R6 

1989 
(398) 

m2

(ks/5m) 
FILTEK 300 - separa�ní textilie z netkaných polypropylenových 
vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2, tl. 3 mm – skladba R2, R4, 
R5, R5a, R6 a R7 

732 
(8) 

m2

(ks/1002) 

Geom�íž – skladba R3 32 m2

Ka�írek - kamenivo frakce 16-64, tl. 50 mm – 1,6 m3- skladba R7 30 m2

Ka�írek - kamenivo frakce 16-64, tl. 73 mm -  7,35 m3 – skladba R4 147 m2

Pás ka�írku v rozsahu dle výkresu, odd�lený geotextílií a 
plechovým obrubníkem, tl.100 mm, š.450 mm (v návaznosti na 
st�nu s tepelnou izolací) – skladba R1 a R3 

30 m 

PODKLADNÍ VRSTVA - ZVÝŠENÍ SKLADBY - dr� z 
polystyrenu EPS, tl. 610 mm – skladba R1 

378,2 
(757) 

m3

(ks/0,5m3)
POLYDEK EPS 150 G200 S40 -  VE SPÁDU 2%, tl. 140 mm – 
skladba R3, R4, R5, R5a, R6 

835 
(643) 

m2

(ks/1,3m2)
Tepelná izolace ROCKWOOL Rockmin - výpl� mezi krokvemi, 
položená na ŽB desce, tl. 100 mm – skladba R9 

10 m2
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- Nášlapné vrstvy   
Betonová dlažba, vibrolisovaná, vymývaná, p�esná specifikace dle 
výb�ru architekta na základ� vzork�, tl. 40 mm – skladba R2, R6 

357 m2

Bangikari fošny, tl. 25 mm; bangkirai rošt, tl. 45 mm – skladba R5  96 m2

- Pomocné konstrukce- bedn�ní, la�ování a pojistné 
hydroizolace 

  

Kontralat� 60/40mm - po 600mm – skladba R9 9 m2

Pojistná hydroizolace - v kvalit� Tyvek HD 9 m2

KL12  -  Oplechování st�echy vytahové šachty - oplechování 
titanzikovým plechem tl.0,7, v�etn� podkladní impregnované OSB 
desky tl. 24mm (OSB do vn�jšího prost�edí, na OSB desky – 
skladba R9 

9 m2

- Prefabrikované konstrukce   
BE 01  -  chodník na st�eše položený do ka�írku, vibrolisovaná 
betonová vymývaná dlažba, mrazuvzdorná  -  600x400x40 – 
skladba R4 

8,4 m2

BE 02  -  prefabrikovaný dílec pro ohcrani�ení zelen� - terasa 2.NP  
-  délka 300, výška 700, tl.st�ny 200 – skladba R1 a R2 

326 ks 

BE 03  -  prefabrikovaný dílec pro ohrani�ení zelen� - terasa 2.NP  -  
délka 300, výška 700, tl.st�ny 100 – skladba R1 R2 

630 ks 

BE 02a  -  prefabrikovaný dílec pro ohrani�ení zelen� - terasa 2.NP  
-  délka 300, výška 930, tl.st�ny 200 – skladba R1 a R2 

42 ks 

BE 07  -  betonový prstenec pro osazení kruhové lavi�ky na skladb�
R2 

3 ks 

Seznam použitých materiálu je zpracován dle poskytnutého výkazu vým�r pro bytový d�m a 
výkazu vým�r pro sadové úpravy. 

6.3.2 Rozd�lení materiálu dle jednotlivých skladeb st�ech až po vrstvy, které jsou 
sou�ástí projektu sadových úprav a které musí být provedeny, p�ed samotným 
provád�ním sadových úprav 

R1 – Intenzivní zelená st�echa (terasa 2. NP) 
Druh materiálu množství MJ 
BE 02  -  prefabrikovaný dílec pro ohcrani�ení zelen� - terasa 2.NP  -  
délka 300, výška 700, tl.st�ny 200 – skladba R1 a R2 

326 ks 

BE 03  -  prefabrikovaný dílec pro ohrani�ení zelen� - terasa 2.NP  -  
délka 300, výška 700, tl.st�ny 100 – skladba R1 R2 

630 ks 

BE 02a  -  prefabrikovaný dílec pro ohrani�ení zelen� - terasa 2.NP  -  
délka 300, výška 930, tl.st�ny 200 – skladba R1 a R2 

42 ks 

BE 07  -  betonový prstenec pro osazení kruhové lavi�ky na skladb�
R2 

3 ks 

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) – pro osazení 
prefabrikovaných L prvk� pro ohrani�ení intenzivní zelen� a 
chodníku

1,84 m3

Dr� z polystyrenu EPS – podkladní vrstva, zvýšení skladby 378,2 m3

Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 773,74 m2

Rooftek AL mineral SBS – modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

773,74 m2
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Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 640 m2

Poriment PS - spádová vrstva, sklon 2% - cementová litá p�na 
s polystyrenem (500 kg/m3) 

158,65 m3

R2 – Chodník na zelené st�eše 
Druh materiálu množství MJ 
Betonová dlažba na rektifika�ních podložkách, prolisované, 
vymývaná 

384 m2

Filtek 300 – separa�ní textilie z netkaných polypropylenových vláken 
o plošné hmotnosti 300g/m2 

384 m2

Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 384 m2

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

384 m2

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 320 m2

Poriment PS - spádová vrstva, sklon 2% - cementová litá p�na 
s polystyrenem (500 kg/m3) – tato vrstva je spole�ní pro skladbu R1 
a R2 na st�eše parkingové �ásti 

  

R3 – Extenzivní zelená st�echa 
Druh materiálu množství MJ 
Extenzivní zele� Optigreen   
Drenážní deska Optigreen Typ FKD 25   
Ochranná rohož Optigreen Typ RMS 300   
Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 432� m2

�

Polydek EPS 150 G200 S40 – ve spádu 2% 378 m2

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

432 m2

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 360 m2

R4 St�echa – ka�írek 
Druh materiálu množství MJ 
Ka�írek – kamenivo frakce 16 – 64, 73 mm 147 m2

Filtek 300 – separa�ní folie z netkaných polypropylenových vláken o 
plošné hmotnosti 300g/m2) 

147 m2

Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 147 m2

Polydek EPS 150 G200 S40 – ve spádu 2% 147 m2

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

147 m2

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 125 m2

R5 – Terasy u extenzivní zelen� – d�evo 
Druh materiálu množství MJ 
D�ev�ný rošt – Bangkirai 220,34 m2

Filtek 300 – separa�ní folie z netkaných polypropylenových vláken o 
plošné hmotnosti 300g/m2) 

220,34 m2

Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 220,34 m2

Polydek EPS 150 G200 S40 – ve spádu 2% 220,34 m2

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

220,34 m2
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Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 220,34 m2

Vrstva skladby roštu Bangkirai na terasu není �ešena technologickým p�edpisem. 

R5a – Terasa – d�evo 
Druh materiálu množství MJ 
D�ev�ný rošt – Bangkirai 72,04 m2

Filtek 300 – separa�ní folie z netkaných polypropylenových vláken o 
plošné hmotnosti 300g/m2) 

76,04 m2

Elastek 50 Special dekor - hydroizolace 76,04 m2

Polydek EPS 150 G200 S40 – ve spádu 2% 76,04 m2

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

76,04 m2

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 71,04 m2

 Vrstva skladby roštu Bangkirai na terasu není �ešena technologickým p�edpisem.  

R6 – st�echa u vstupu z mezipodesty 2.NP 
Druh materiálu množství MJ 
Betonová dlažba na rektifika�ních podložkách, prolisované, 
vymývaná 

12,6 m2  

Filtek 300 – separa�ní folie z netkaných polypropylenových vláken o 
plošné hmotnosti 300g/m2) 

15,12 m2  

Elastek 50 garden – hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� 15,12 m2  

Polydek EPS 150 G200 S40 – ve spádu 2% 15,12 m2  

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

15,12 m2  

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 12,6 m2  

R7 – St�echa nad únikovým schodišt�m 
Druh materiálu množství MJ 
Ka�írek – kamenivo frakce 16 – 64 = 1,6 m3 29 m2  

Filtek 300 – separa�ní folie z netkaných polypropylenových vláken o 
plošné hmotnosti 300g/m2) 

34,8 m2  

Elastek 50 Special dekor - hydroizolace 29 m2  

Porimetr PS - spádová vrstva, sklon 2% - cementová litá p�na 
s polystyrenem (500 kg/m3) 

29 m2  

Rooftek AL mineral SBS - modifikovaný asfaltový pás s nosnou 
vložkou z hliníkové folie kašírovaný sklen�nými vlákny 

34,8 m2  

Dekprimer – penetrace, spot�eba 0,3 kg/m2 29 m2  

R8 – Strop VZT šachty 
Betonová mazanina B20 s výztuží z kary sítí 0,1 m3

Asfaltový modifikovaný pás – SBS glastek 40 special mineral 2 m2

Asfaltový modifikovaný pás – elastek 50 speciál mineral 2 m2

Penetra�ní nát�r na úpravu podkladu 2 m2

Poriment PS - spádová vrstva, sklon 2% - cementová litá p�na 
s polystyrenem (500 kg/m3) 

2 m2
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R9 – Strop výtahové šachty 
KL12  -  Oplechování st�echy vytahové šachty - oplechování 
titanzikovým plechem tl.0,7, v�etn� podkladní impregnované OSB 
desky tl. 24mm (OSB do vn�jšího prost�edí, na OSB desky bude 
vložena separa�ní fólie VM ZINC) 

9 m2

Kontralat� 60/40 mm -  po 600 mm 22 m 
Pojistná hydroizolace v kvalit� Tyvek HD 10 m2

Tepelná izolace Rockwool rockmin položená na ŽB desce mezi 
krokvemi 

10 m2

6.3.3 Výkaz vým�r pro sadové úpravy 
2.NP. – intenzivní zelená st�echa – zvýšené truhlíky 

Plošné vegeta�ní prvky 

Zvýšené záhony na st�eše pravidelných obdélníkových tvar� ur�ené pro 
individuální výsadbu obyvatel domu senior� (výška substrátu pro 
intenzivní ozelen�ní – 35cm) 

92 m2

Zvýšené záhony na st�eše organických tvar� (výse�e elips) ur�ené pro 
plošné výsadby ke��
(výška substrátu pro intenzivní ozelen�ní -35cm)  

440 m2

Zvýšené záhony pravidelných tvar� po obvodu st�echy 
(výška substrátu pro intenzivní ozelen�ní -35cm) 

48 m2

celkem 580 m2

Bodové vegeta�ní prvky 

Typ vegeta�ního prvku Celkový 
po�et

- Listnaté stromy - celkem 8 ks
AMELANCHIER LAMARCKII - 5-7kmen 8 ks

- Ke�e opadavé - celkem 1176 ks
CORNUS ALBA ´ELEGANTISSIMA´ 42 ks
CHAENOMELES JAPONICA 80 ks
SPIRAEA X CINEREA ´GREFSHEIM 130 ks
SPIRAEA JAPONICA ´LITTLE PRINCESS´ 207 ks
SPIRAEA JAPONICA ´SHIROBANA´ 397 ks
SPIRAEA JAPONICA ´ALBIFLORA´ 110 ks
SPIRAEA X BUMALDA ´ANTHONY WATERER´ 210 ks

- Ke�e stálezelené - celkem 267 ks
BUXUS SEMPERVIRENS 50 ks
BERBERIS X HYBRIDO-GAGNEPAINII 76 ks
PINUS MUGO 82 ks
PYRACANTHA COCCINEA ´ORANGE GLOW´ 59 ks

- Trvalky a okrasné trávy-celkem 904 ks
GAURA LINDHEIMERI 241 ks
STIPA TENUISSIMA 391 ks
ERYNGIUM BOURGATHI 272 ks
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Plošné technické prvky 

Typ technického prvku Celkové 
množství

Substrát Optigreen typ I 209 m³

Filtra�ní textilie Optigreen typ 105 (10% p�ekryv materiálu) 723 m2

Drenážní nopová fólie  Optigreen typ FDK (10% p�ekryv materiálu) 638 m2

Ochranná vodoakumula�ní textilie Optigreen RMS 300 (10% p�ekryv 
materiálu) 

723 m2

2.NP. – extenzivní zelená st�echa – rozchodníkový koberec (pravidelné tvary) 

Plošné vegeta�ní prvky 

Extenzivní zelená st�echa - rozchodníkový koberec organicky �len�ný  
(rozmíst�ní po jednotlivých druzích sedum) 
(výška substrátu pro extenzivní ozelen�ní – 8cm) 

185 m2

Bodové vegeta�ní prvky 

Typ vegeta�ního prvku Celkový 
po�et

Rozchodníkový koberec-celkem 2082 ks
SEDUM ALBUM 308 ks
SEDUM FLORIFERUM 539 ks
SEDUM HYBRIDUM 256 ks
SEDUM REFLEXUM 252 ks
SEDUM SEXANGULARE 208 ks
SEDUM SPURIUM 198 ks
SEDUM SPURIUM ´ALBUM´ 52 ks
SEDUM SPURIUM ´FULDAGLUT´ 89 ks
SEDUM SPURIUM ´SUMMER GLORY´ 180 ks

Plošné technické prvky 

Typ technického prvku Celkové 
množství

Extensivní substrát Optigreen typ M (80 mm)   15 m³

Drenážní nopová fólie Optigreen typ FKD 25 (25mm) (10% p�ekryv 
materiálu) 

204 m2

Separa�ní a ochranná rohož Optigreen typ RMS 500 (10% p�ekryv 
materiálu) 

204 m2

6.NP., 7.NP., ST�ECHA – extenzivní zelená st�echa – rozchodníkový koberec (mix) 

Plošné vegeta�ní prvky 

Extenzivní zelená st�echa - rozchodníkový koberec (nepravidelné 
rozmíst�ní mix sedum) 
(výška substrátu pro extenzivní ozelen�ní – 8cm) 

222 m2
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Bodové vegeta�ní prvky 

Typ vegeta�ního prvku Celkový 
po�et

Rozchodníkový koberec-celkem 2748 ks
SEDUM ALBUM 458 ks
SEDUM FLORIFERUM 458 ks
SEDUM HYBRIDUM 458 ks
SEDUM REFLEXUM 458 ks
SEDUM SEXANGULARE 458 ks
SEDUM SPURIUM ´ALBUM´ 458 ks

Plošné technické prvky 

Typ technického prvku Celkové 
množství

Extensivní substrát Optigreen typ M (80 mm)   18 m³

Drenážní nopová fólie Optigreen typ FKD 25 (25mm) (10% p�ekryv 
materiálu) 

245 m2

Separa�ní a ochranná rohož Optigreen typ RMS 500 (10% p�ekryv 
materiálu) 

245 m2

6.NP. – št�rková plocha se šlapáky a samorostem 

Bodové vegeta�ní prvky 

Typ vegeta�ního prvku Celkový 
po�et

okrasné trávy - celkem 15 ks
KOELERIA GLAUCA (bodová výsadba) 15 ks

technické prvky 

Typ technického prvku Celkové 
množství

Št�rk frakce 8/16 mm (vrstva 10 cm) 1,7 m³

Betonové kruhové šlapáky kladené do št�rkové plochy, pr�m�r 40cm (p�. 
Beton T�šovice s.r.o.) 

7 ks  

samorost 1 ks
Výkaz vým�r pro sadové úpravy je p�evzat a upraven z projektu sadových úprav 

6.4 Obecné pracovní podmínky 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky pro provád�ní hydroizolace 
- Práce nesmí být provád�ny, pokud je dohlednost menší než 30 metr� a rychlost v�tru 

v�tší než 11 m/s.  
- hydroizolace musí provád�t osoby, které byli starší 18 let a které byly seznámeny 

s p�íslušnými bezpe�nostními p�edpisy na staveništi a s technologií provád�ní asfaltových 
pás� s pomocí ho�áku 

- Pracovní �eta musí být složena nejmén� ze 2 pracovník� – je uvažováno 4-5 pracovník�
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- Montáž SBS modifikovaných asfaltových pás� lze provád�t za suchého po�así až do 
teploty 0° C. Pokud klesne teplota pod 0° C je nutné pokra�ování prací konzultovat 
s výrobcem hydroizolace – firma Dektrade. 

- Provád�ní penetrace penetra�ním nát�rem Dekrimer je minimální teplot� podkladu 5°C 
- Práce nelze provád�t za husté mlhy (snížená viditelnost), za dešt� (vlhkost podkladních 

 vrstev) 
- Proti pádu ze st�ech bude chránit pracovníky výška atik a lešení, které bude v dob�

provád�ní prací postaveno vedle bytové domu SO-01. 
- ŽB podklad musí být �istý, suchý a zbaven ne�istot jako jsou zbytky maltových sm�sí 
- Na provád�ní hydroizolace nejsou p�ípustné žádné ostré hrany na podkladním 

železobetonu 
- Klempí�ské konstrukce jako jsou oplechování atik musí být provedené dle p�íslušných 

norem �SN, výrobk� p�edepsané kvality dle projektové dokumentace 
- Dodržovat bezpe�nostní a požární p�edpisy, které se vztahují na práci ve výškách a na 

práci s otev�eným ohn�m 

6.4.2 Obecné pracovní podmínky pro provád�ní systému zelených st�ech Optigreen 
- Montáž souvrství zelených st�ech v sytému Optigreen lze provád�t za suchého po�así až 

do teploty 5° C. Pokud klesne teplota pod 5° C je nutné pokra�ování prací konzultovat 
s výrobcem sytému zelených st�ech Optigreen. 

- Práce na hydroizolaci a ko�enové fólii musí být provád�na pozorn�, aby nedošlo 
k protržení žádné z vrstev 

6.4.3 Obecné pracovní podmínky pro provád�ní ochranné textilie Optigreen RMS 
- Ochranná textilie bude kladena od jednoho okraje k druhému 
- P�esahy mezi jednotlivými pásy textilie musí být nejmén� 100 mm 
- Ochranná textilie bude vytažena do stejné úrovn�, jako je výška ka�írku dle PD 
- V místech prostup� bude vy�íznuta díra na provedení prostupu 

6.4.4 Obecné pracovní podmínky pro provád�ní drenážní fólie Optigreen FKD 
- Ochranná textilie bude kladena od jednoho okraje k druhému okraji s p�esahem nejmén�

100 mm 
- Po provedení drenážní fólie budou vy�íznuty otvory na prostupy 
- Vrchní strana fólie má odvod�ovací otvory a nachází se na ní potisk 

6.4.5 Obecné pracovní podmínky pro provád�ní Filtra�ní textilie Optigreen 
- Filtra�ní textilie bude položena na drenážní fólii a bude napnuta. 
- Jednotliví p�esahy mezi pásy fólie musí být nejmén� 100 mm 
- Po provedení filtra�ních textilií budou vy�íznuty otvory pro prostupy a vpus�i 
- Po navezení a úprav� substrátu bude filtra�ní textilie a ochranná textilie za�íznuta zárove�

s výškou substrátu 

6.4.6 Obecné pracovní podmínky pro extenzivní substrát Optigreen 
- Pytle ze substrátem budou rovnom�rn� rozprost�eny k míst�m, kde bude p�íslušný 

substrát zabudován (vysypán) 
- Výška substrátu �iní dle projektu 80 mm (intenzivní st�echa 350 mm) 
- Substrát bude rozhrnut hráb�mi po ploše a dle projektu budou vytvo�eny profilace terénu 

pomocí substrátu  
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6.4.7 Obecné pracovní podmínky pro výsadbu strom�
- Všechny sazenice budou mít vyp�stovaný ko�enový bal. 
- P�i vlastní výsadb� bude proveden výkop pro zasazení dle balu kolem ko�enu, aby bylo 

možné pohodln� osadit strom 
- Ihned po zasázení ke��, strom� a rostlin je nutno st�echu zavlažit tak, až bude voda 

odtékat do vpusti (dle technické zprávy 100l/ks) – 8 * opakovat 
- Stromy budou mít oporu v op�rných k�lech, ke kterým budou p�ichyceny a zamul�ovány 

kúrou, aby nedocházelo k p�ílišnému vypa�ování vody a r�stu plevelu 

6.4.8 Obecné pracovní podmínky pro sázení ke��, trávy a trvalek 
- Pro rostliny budou vykopány díry dle výsadbového materiálu o p�ibližném obejmu 0,01 – 

0,05 m3

- Po vysazení budou rostliny zality p�ibližn� 100litry/ m2 nejlépe 5* za sebou v suchých 
m�sících 

- Mul�ovací borkou bude pokryta celá plocha, kde budou osázeny ke�e o výšce 50 mm a 
30 mm v míst� osazení trvalek 

- Následná údržba bude probíhat 1* -3* za rok pletím 

6.4.9 Obecné pracovní podmínky pro výsadbu zelených bezúdržbových st�ech 
- Budou provedeny veškeré skladby zelené st�echy Optigreen a rozprost�en substrát 
- Rozchodníkový koberec bude osazen dle osazovacího plánu 

6.5 Personální osazení 
- Provád�ní spádových vrstev Poriment PS: 5 pracovník�
- Provád�ní hydroizolace: 5 pracovník�
- Osazování prefabrikovaných ŽB konstrukcí: 4 pracovníci 
- Provád�ní skladeb zelených st�ech systému Optigreen a osazování rostlin: 5 pracovník�

6.6. Stroje a pom�cky 
6.6.1Provád�ní spádových klín� z materiálu Poriment PS 500 - cemenová litá p�na 
s polystyrenem 
- Autodomícháva�
- �erpadlo na betonové pot�ry + gumové hadice 
- Lat�, houpací ty�e a provázky na vyty�ení spád�

6.6.2 Provád�ní hydroizolace 
- Penetra�ní nát�r – št�tce a vále�ky 
- Asfaltové pásy – plynová bomba + ho�ák k natavení, vysouše� vody, válec, držák rolí, 

p�ch, vále�ek, stranový ho�ák, n�ž, škrabky, špachtle, nádoba s vodou a mokrý hadr pro 
shlazování míst, kde budou provád�ny detaily (vpus�i)  

- Za�ízení pro vertikální dopravu (je�áb nebo stavební výtah) 

6.6.3 Osazování prefabrikovaných ŽB díl�
- mícha�ka na beton nebo nákladní automobil pro dovoz betonu z betonárny 
- zednické ná�adí (lopaty, zednické lžíce, kotou�e) 
- mobilní zvedák na p�evoz a pomoc p�i osazování ŽB prvk�. 
- Za�ízení pro vertikální dopravu (je�áb nebo stavební výtah) 

6.6.4 Provád�ní souvrství zelených st�ech - systém Optigreen 
- Zahradnické ná�adí – lopaty, kotou�e, hráb�, moty�ky, rý�e 
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- Nože pro �ezání fólií 
- Za�ízení pro horizontální dopravu 
- Nákladní automobily s polystyrenovou drtí a materiálem zelených st�ech 

6.6.5 Ná�ádí pro provedení st�echy nad výtahovou šachtou 
- Tesa�ské ná�adí – motorová pila, tesa�ská kladiva, hoblík, dláto, metry, pokosník, 

úhelník, tužka a n�ž 
- Klempí�ské ná�adí pro provedení oplechovaní (klempí�ské práce nejsou sou�ástí 

technologického p�edpisu) 

6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Pracovní postup pro provád�ní skladeb R1, R2 – St�echa 2 NP-parkovací �ást 
Podmínka pro za�átek provád�ní skladby je provedení monolitického železobetonového 
stropu nad 1.NP a atik na 2.NP. V t�chto konstrukcí musí být provedeny prostupy pro 
provedení osazení vpustí a bezpe�nostních p�epad� na odtok vody ze st�echy v p�ípad�
zacpání vpusti. Prostupy jsou provedeny vrtáním, anebo provedením prostupu p�i betonáži. 
V této fázi jsou na objektu provedeny kanaliza�ní p�ípojky. V parkovací �ásti za�nou být 
provád�ny vnit�ní rozvody kanalizace, na které se následn� napojí st�ešní vpusti. V �asovém 
harmonogramu jsou zobrazeny práce na vnit�ní kanalizaci až od 9. 2. 2011. V této �ásti bude 
provedena kanalizace ihned po dokon�ení kanaliza�ních p�ípojek, aby bylo možno napojit 
st�echu na kanalizaci a p�es zimní období bylo možno provád�t kompleta�ní práce 
v parkovací �ásti bytového domu. Pro celou st�echu nad 2.NP je provedena spole�ná spádová 
vrstva z Porimentu PS. Tlouš�ka vrstvy u atik je 294 mm a st�ešních vpustí 40 mm. Povrch, 
na který se bude provád�t spádová vrstva musí být �istý a zbaven prachu. Nap�íklad o�išt�n 
tlakovou vodou. P�ed zapo�etím prací budou vyty�eny spády st�echy k jednotlivých vpustím a 
zlomové hrany spád�. Poriment PS není t�eba u atik dilatovat dilata�ními pásky. Dilatace 
bude provedena pouze v míst�, kde je navržena dle PD mezi bytovou �ástí a parkovací �ástí. 
Detail tohoto dilatování navrhuje projektant a prochází všemi skladbami st�echy v tomto 
míst�. U prostor� vpustí je nutno provést bedn�ní (vložení plastové trubky), aby Poriment 
nevytékal do spodního podlaží. Následn� po vytvrdnutí Spádové vrstvy bude provedena 
montáž hydroizola�ního souvrství.  
Prostor st�echy bude zkontrolován, jestli se na n�m nenacházejí ostré hrany a nerovnosti. 
Bude provedena kompletní penetrace st�echy a atik až do výšky dle PD penetra�ním nát�rem 
Dekprimer. Výška bude nazna�ena na atikách. Po nanesení penetrace prob�hne samotná 
montáž hydroizola�ního souvrství. Je navržena ze 2 asfaltových pás�. Spodní pás je navržen 
Rooftek Al mineral SBS. Je natažen kompletn� po celé ploše a atikách až do výšky dle PD a 
samotného výškového vyzna�ení na atikách, které bude provedeno p�ed provád�ním prací. 
Jednotlivé pásy se k sob� sva�ují pomocí plynového ho�áku a svary jsou k sob� tla�eny 
vále�kem. P�esah pás� je nutno doržet min 100 mm. K podkladu jsou p�ipevn�ny tyto pásy 
bodovým natavením. Druhý asfaltový pás je navržen Elastek 50 garden. Svary jednotlivých 
pás� jsou proti první vrstv� pás� posunuty o ½, tak aby spoje mezi jednotlivými pásy nebyli 
ve vrstv� nad sebou.Jedná se spoje v podélném sm�ru, tak i délkovém. Jednotlivé pásy jsou 
k sob� spojeny natavením a p�itla�ením vále�kem a k první vrstv� hydroizola�ních pásu jsou 
p�ipevn�ny bodovým natavením. Hydroizola�ní pásy Elastek 50 garden jsou op�t vytaženy po 
celé výšce atik dle PD. Výška vytažení bude na atikách vyzna�ena p�ed provád�ním této 
vrstvy. Na hydroizola�ních pásech budou vyzna�eny sprejem nebo zapíchnutím zna�ky do 
místa, kde jsou p�ipraveny prostupy pro osazení st�ešních vpustí. Po dokon�ení práci bude po 
obvodu svislých st�n 2.NP a st�echy 2.NP po ší�ce nejmén� 4 metry provedena ochrana proti 
poškození hydroizolace od provád�ní hrubé stavby ve 4.NP – 7.NP z OSB desek zakrytých 
geotextilií. 
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St�ešní vpusti jsou navrženy od firmy HUTTERER-LECHNER, které mají po svém obvodu 
už z výroby nalisován a p�iva�en živi�ný asfaltový pás po obvod�, aby bylo provedeno 
dokonalé napojení na okolní hydroizolace. St�ešní vpusti jsou napojeny na elektrickou 
energii, aby nedocházelo k zamrzání. P�í provád�ní skladeb zelené st�echy v systému 
Optigreen budou osazeny na vpusti kontrolní šachty KSR o p�íslušných rozm�rech dle vpustí 
a umožní kontrolu, �išt�ní a zabrání splavování substrátu do vpusti. Výška kontrolních šachet 
bude upravena dle navržené výšky substrátu dle každé osazované vpusti. 
V závislosti na provád�ní hydroizolace jsou v atikách navrženy bezpe�nostní p�epady, pro 
odvodn�ní chodník�. Umíst�ní je zakresleno v p�dorysu 2.NP – �ást 2. Jedná se o prvky 
s ozna�ením ZA30 a ZA31. Jedná se o nerezovou trubku s p�ipojeným asfaltovým pásem pro 
natavení k hydroizolaci a p�ívodu vody k p�epadu z nerezu. Trubky budou osazeny ve spádu 
2% sm�rem ze st�echy. P�ed napojením st�ech k lávkám k budov� SO-04 a So-06 (nejsou 
sou�ásti tohoto projektu) budou osazeny nerezové madla ozna�ená ZA55. Podrobný popis 
záme�nických prvk� je popsán ve výkazu záme�nických výrobk�. 
Po dokon�ení hydroizolace bude geodetickou firmou vym��eno osazení prefabrikovaných ŽB 
prvk� pro ohrani�ení intenzivní zelen� a chodníku. ŽB prefabrikované prvky budou osazeny 
do betonu B20 (C 16/20), který srovná spádování st�echy. Doprava prvk� bude probíhat po 
provedené hydroizolaci a osazována pomocí zvedáku. Prostor pro chození a dopravu se 
provizorn� p�ekryje geotextilií, aby nedošlo poškození hydroizolace. 
Dle harmonogramu po dokon�ení veškerých prací na hrubé stavb�, provedení zateplení a 
veškerých prašných �inností za�nou probíhat samotné práce na systému zelených st�ech 
Optigreen a provád�ní chodník� na strop� 2.NP. 
V místech intenzivní zelen� bude nejprve provedena podkladní vrstva z polystyrenové drti o 
výšce 610 – 356 mm dle projektové dokumentace. Výška bude vyzna�ena na každé atice. Dr�
bude postupn� dodávána v pytlích o velikostech 0,5m3 a bude postupn� zakrývána vrstvami 
zelených st�ech, aby nedošlo k odnesení v�trem. Následn� budou osazeny na vpusti kontrolní 
šachty KSR. Nyní budou následovat skladby systému zelených st�ech Optigreen. Na 
intenzivní skladb� se jedná o ochrannou rohož Optigreen RMS 300, drenážní desku Optigreen 
FKD 60 a filtra�ní textilií  Optigreen 105. Všechny vrstvy budou vytaženy do výšky horní 
úrovn� ka�írku a k oplechování prefabrikovaných prvk� dle PD. Výška vytažení bude 
vyzna�ena na každé konstrukci p�ed za�átkem provád�ní prací. 
P�ed provád�ní pokládky substrátu zelených st�ech Optigreen bude provedeno oplechování 
ukon�ení hydroizolace a skladeb zelené st�echy – filtra�ní textilie, drenážní vrstvy a ochranné 
rohože. Jedná se o typický detail zakon�ení hydroizolace u nezateplené atiky a u pohledového 
betonu Ve výpisu klempí�ských konstrukcí je toto oplechování pod �íslem KL18. Na filtra�ní 
textilii budou osazeny patní plechy pro instalaci (bez p�iva�ení a vrtání k podkladu – pouze 
položeny) kotevního systému pro servis intenzivní zelen�. Kotvy budou držet p�itla�ené 
hmotností substrátu. Toto kotvení je provedeno pouze u intenzivní st�echy a ne u chodník�. 
Poloha záchytného systému je zakreslena ve výkrese p�dorysu 2.NP – �ást 2. Návrh kotvení, 
po�et kotev a dokumentaci provede firma Optigreen. U navázání zelených st�ech na svislé 
konstrukce bytového domu bude provedeno plechové odd�lení ka�írku a zelené st�echy. Na 
výkresech je toto rozd�lení ozna�eno �íslem KL15. 
Po provedení záme�nických konstrukcí bude proveden návoz substrátu Optigreen ve výšce 
293 mm. Doprava je navržená v pytlovaném stavu. Eventueln� je možnost dopravy v Bigbagu 
a nebo foukáním. 
Po skon�ení provád�ní vrstev v intenzivních st�echách a uložení substrátu Optigreen za�nou 
být provád�ny skladby R2 – chodníku na zelené st�eše. To znamená natažení separa�ní fólie 
Filtek 300 k atikám, bez vytažení na atiku. Dle výkresu budou v prostoru chodník� osazeny 3 
betonové prstence pro osazení kruhových lavi�ek. Do prstence budou kotveny lavi�ky dle 
návrhu architekta. Následn� bude osazována betonová dlažba na rektifika�ní podložky, které 
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vyrovnají dlažbu na spádové vrstv� z Porimentu PS. Veškeré do�ezy dlažby budou provád�ny 
mimo st�echu, aby nedošlo k zašpin�ní fasád a substrátu Optigreen pro intenzivní st�echy. 
Spádový pot�r Poriment PS je proveden se spádováním ke vpustím. Vpusti jsou opat�eny na 
horním okraji m�ížkou. Detaily ukon�ení dlažby k lávkám pro napojení k budov� SO-04 a 
SO-06 budou do�ešeny projektantem. Po dokon�ení chodník� za�nou být sázeny dle 
osazovacího a vyty�ovacího plánu sadové úpravy na intenzivních st�echách - plošné a bodové 
vegeta�ní prvky. P�i vlastní výsadb� bude vykopána jáma odpovídající velikosti dle balu 
d�eviny cca 0,5-0,8m3 a d�evina vysazena a dle pot�eby stabilizována (kotvena). 
Dokon�ovací a rozvojová pé�e na intenzivní st�eše spo�ívá v pravidelném zalévání strom�, 
nejmén� 8 krát p�i množství 100 litr� na kus v závislosti na po�así. Hlína bude zamul�ována, 
aby nedocházelo k p�ílišnému vysychání substrátu a k r�stu plevel�. Kotvení se bude 
pr�b�žn� kontrolovat, a pokud dojde k poškození, bude ho nutné opravit. Rozvojová pé�e 
bude probíhat 2-3 roky po vysazení. 

6.7.2 Pracovní postup pro provád�ní skladeb R3, R4, R5, R5a, R7, R8 a R9 
Práce budou zahájeny až po dokon�ení hrubé stavby. Práce budou probíhat sou�asn� se 
zateplením budov. Práce na st�echách budou zahájeny od 7. NP a budou postupovat sm�rem 
ke 2.NP. St�echy v 2.NP – 5.NP budou provedeny až po demontáži lešení k provád�ní fasád.  
Budou nejprve provedeny skladby R8 – strop nad VZT šachtou a R9 – strop výtahové šachty, 
aby se zabránilo p�i jejich provád�ní zbyte�nému pohybu po skladbách ostatních hydroizolace 
v 6. NP. 

6.7.3 Provád�ní skladby R8 – strop nad VZT  
Na strop� výtahové šachty budou nejprve provedena spádová vrstva z Porimentu PS. 
Nejmenší vrstva je navržená 40 mm dle technického návodu výrobce a ve sklonu dle PD 3%. 
Následn� bude provedena penetrace penetra�ním nát�rem Dekprimer. Jako hydroizola�ní 
souvrství jsou navrženy 2 asfaltové pásy. Spodní pás je navržen SBS Elastek 50 garden a jako 
horní pás SBS Glastek 40 special. Jednotlivé pásy budou k sob� spojeny sva�ováním a svár 
bude p�ejet vále�kem. Pás bude p�ipojen k podkladu bodovým natavením. Spoje pásu budou 
posunuty o ½ aby nebyli spoje nad sebou. Pásy budou p�etaženy p�es strop nejmén� o 100mm 
a p�itaveny k podkladu st�ny. Jako ochrana hydroizolace je navržena betonová mazanina B20 
(C16/20) tlouš�ky 50 mm vyztužená kari sítí. 

6.7.4 Provád�ní skladby R9 – strop výtahové šachty 
Na ŽB desku budou osazeny d�ev�né krokve upravené tak, aby byli ve spádu 3%. Krokve 
budou kotveny do betonu na každém konci, nebo budou osazeny na pozednice a do nich 
kotveny. Pozednice budou kotveny pomocí šroub� a závitových ty�í do konstrukce šachty ze 
ŽB. Mezi krokve bude umíst�na tepelná izolace Rockwool rockmin tlouš�ky 100 mm. P�es 
krokve bude natažená pojistná folie Tyvek HD a bude p�ipevn�ná kontralat�mi ke krokvím. 
Pojistná folie bude p�etažena cca 200 mm p�es okraj a p�ed provedením oplechování bude 
o�íznuta. P�es kontralat� budou položeny a p�išroubovány impregnované OSB desky tlouš�ky 
24 mm. Na OSB desky bude položena separa�ní folie VM ZINC a na ni bude provedeno 
oplechování titanzinkovým plechem o tlouš�ce 0,7mm 

6.7.5 Provád�ní skladby R3 
Nejprve bude provedena skladba v 7.NP a 6.NP, 5.NP a 2.NP kv�li provád�ní venkovních 
fasád. Tepeln� a hydroizola�ní desky Polydek nejsou dostate�n� únosné, aby na nich stálo 
lešení. P�ed zapo�etím provád�ní st�ech musí být kompletn� provedeny všechny prvky, které 
budou vystupovat na konstrukci st�echy, aby bylo možné provést izolace. 
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Na ŽB nosné konstrukci bude nejd�íve provedena penetrace podkladu Dekprimer nanášená 
vále�kem na celou plochu i po celé výšce s atikami dle projektové dokumentace. Výška na 
atikách bude vyty�ena p�ed jejím provád�ním. P�ed provedením souvrství budou zakotveny 
do nosné konstrukce kotvy pro uchycení systému pro servis extenzivních st�ech. Kotvy musí 
být zabezpe�eny proti pronikání vlhkosti. Bude provedeno dle kompletní PD od výrobce. Jako 
první vrstva hydroizolace byl navržen pás Rooftek AL mineral SBS, který bude bodov�
p�ilepen k podkladu a jednotlivé pásy budou spojovány p�i nah�átí plynovým ho�ákem a 
vále�kem p�itla�eny k sob�. Jako tepelná a zárove� hydroizolace byl navržen pás Polydek 
EPS 150G200 S40 s tepelnou izolací a opat�en asfaltovým pásem ke sva�ení. Celková 
tlouš�ka je 140 mm. Po položení budou jednotlivé dílce sva�eny v míst� hydroizolace u 
horního okraje. Na tuto vrstvu byla navržena hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en�. 
Op�t bude bodov� p�ipojená ke spodní vrstv� hydroizolace a jednotlivé pásy budou spojeny 
sva�ováním a spoje budou p�ejety vále�kem pro zajišt�ní pevnosti a t�snosti spoje. V místech, 
kde budou vpusti, tak budou tyto místa ozna�eny a do nich budou po provedení vrstvy 
z Elasteku 50 garden osazeny st�ešní vpusti, které mají po obvodu natavený asfaltový pás, aby 
p�ipojení k hydroizolaci bylo co nejlepší. Následn� budou osazeny na vpusti kontrolní šachty 
KSR, které zajistí kontrolu vpustí a nesplavování substrátu do vpusti. Výška bude upravena 
dle výšky substrátu. Všechny hydroizola�ní vrstvy budou vytaženy až po výšku atiky dle PD. 
Výška vytažení bude vyty�ena p�ed provád�ním prací. P�ed osazováním vegeta�ních 
souvrství systému Optigreen musí být provedeny veškeré tepelné izolace atik a opat�eny 
povrchovým kone�ným nát�rem (weber pas.silikat). Následn� za�ne být postupn� provád�no 
souvrství sytému zelených st�ech Optigreen. Ochranná rohož Optigreen RMS 300, drenážní 
deska Optigreen FKD 25. Tyto 2 vrstvy budou zataženy až po výšku substrátu u atiky a do 
výšky ka�írku u st�n. Tato výška bude op�t vyty�ena p�ed provád�ním souvrství. Na odd�lení 
ka�írku v ší�ce 380 mm od zelené st�echy budou použity systémové plechy Optigreen. Na 
výkresech jsou ozna�eny KL15 – podrobný popis ve výpisu klempí�ských výrobk�. Na 
provedené souvrství zelené extenzivní st�echy bude navezen substrát Optigreen – typ M ve 
výšce 80 mm. Následn� mohou být na tyto st�echy vysazeny bodové a prostorové vegeta�ní 
prvky dle výkresu situace sadových úprav v 2.NP, 6.NP a 7.NP 

6.7.6 Provád�ní skladby R4 – ka�írek 
P�ed zapo�etím provád�ní st�ech musí být kompletn� provedeny všechny prvky, které budou 
vystupovat nad konstrukci st�echy, aby bylo možné provést izolace. Na ŽB nosné konstrukci 
bude nejd�íve provedena penetrace podkladu Dekprimer nanášená vále�kem na celou plochu i 
po celé výšce s atikami dle projektové dokumentace. Výška nat�ení atik bude vyzna�ena p�ed 
za�átkem natírání. Jako první vrstva hydroizolace byl navržen pás Rooftek AL mineral SBS, 
který bude bodov� p�ilepen k podkladu a jednotlivé pásy budou spojovány p�i nah�átí 
plynovým ho�ákem a vále�kem p�itla�eny k sob�. Jako tepelná a zárove� hydroizolace byl 
navržen pás Polydek EPS 150G200 S40 s tepelnou izolací a opat�en asfaltovým pásem ke 
sva�ení. Celková tlouš�ka je 140 mm. Po položení budou jednotlivé dílce sva�eny v míst�
hydroizolace u horního okraje. Na tuto vrstvu byla navržena hydroizolace s ochranou proti 
pror�stání ko�en� (Elastek 50 garden). Ta op�t bude bodov� p�ipojená ke spodní vrstv�
hydroizolace a jednotlivé pásy budou spojeny sva�ováním a spoje budou p�ejety vále�kem pro 
zajišt�ní pevnosti a t�snosti spoje. V místech, kde budou vpusti, tak budou tyto místa 
ozna�eny a do nich budou po provedení vrstvy z Elasteku 50 garden osazeny st�ešní vpusti, 
které mají po obvodu natavený asfaltový pás, aby p�ipojení k hydroizolaci bylo kvalitní. 
Následn� budou osazeny na vpusti kontrolní šachty KSR, které zajistí kontrolu vpustí a 
nesplavování kameniva do vpusti. Výška bude upravena dle výšky kameniva. Všechny 
hydroizola�ní vrstvy budou vytaženy až po výšku atiky dle PD. Výška vytažení bude 
vyzna�ena na každé atice p�ed provád�ním prací. P�ed nasypáním ka�írku musí být provedeny 
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na atikách tepelné izolace s nanesením barvy. Do ka�írku budou osazeny betonové dlaždice 
dle výkresu P�dorysu st�echy – �ást 1 

6.7.8 Provád�ní skladby R6  - st�echa u vstupu z mezipodesty 2.NP 
Skladba se nachází mezi vstupem do objektu, prefabrikovanými ŽB prvky na ohrani�ení 
intenzivní zelen� a navazuje na skladbu chodníku R2. Tato vrstva je stejná jako vrstva R2. 
Místo spádového Porimentu PS je zde užito  Polydeku EPS 150 G200 S40. Tato �ást bude 
provád�na až po demontáži lešení. Hydroizolace ze skladeb R1 a R2 bude p�etažena nejmén�
o 100 mm, aby bylo možné napojení. Na ŽB nosné konstrukci bude nejd�íve provedena 
penetrace podkladu Dekprimer nanášená vále�kem na celou plochu i po celé výšce s atikami 
dle projektové dokumentace. Výška provád�ní penetrace bude vyzna�ena p�ed provád�ním 
prací na každé atice a svislé konstrukci. Jako první vrstva hydroizolace byl navržen pás 
Rooftek AL mineral SBS, který bude bodov� p�ilepen k podkladu a jednotlivé pásy budou 
spojovány p�i zah�átí plynovým ho�ákem a vále�kem p�itla�eny k sob�. Bude sou�asn�
provedeno s vrstvou u R1 a R2 p�ed zimním obdobím. Následující vrstvy budou provád�ny až 
po demontáži lešení. Jako tepelná a zárove� hydroizolace byl navržen pás Polydek EPS 
150G200 S40 s tepelnou izolací a opat�en asfaltovým pásem ke sva�ení. Celková tlouš�ka je 
140 mm. Po položení budou jednotlivé dílce sva�eny v míst� hydroizolace u horního okraje. 
Na tuto vrstvu byla navržena hydroizolace s ochranou proti pror�stání ko�en� (Elastek 50 
garden). Ta op�t bude bodov� p�ipojená ke spodní vrstv� hydroizolace a jednotlivé pásy 
budou spojeny sva�ováním a spoje budou p�ejety vále�kem pro zajišt�ní pevnosti a t�snosti 
spoje. V místech, kde bude vpus�, tak bude toto místo ozna�eno a do n�ho bude po provedení 
vrstvy z Elasteku 50 garden osazena st�ešní vpust, která má po obvodu natavený asfaltový 
pás, aby p�ipojení k hydroizolaci bylo kvalitní. Na st�ešní vpust bude osazena m�ížka. Dále 
bude na hydroizolace natažena separa�ní folie Filtek 300 dotažená pouze k atikám, která bude 
plynule napojena na tuto vrstvu u skladby R2 s p�esahem nejmén� 100 mm a zakon�ena bude 
u vstupních dve�í do 2.NP. Na rektifika�ní podložky bude osazená betonová dlažba. Veškeré 
�ezání dlažby bude probíhat mimo prostor, kde se bude pokládat dlažba, aby nedošlo 
k zašpin�ní fasád. Tato pochozí vrstva bude probíhat sou�asn� s montáží vrstvy R2  

6.7.9 Provád�ní skladby R7 – st�echa nad únikovým schodišt�m – 2.NP 
Tato skladba a �ást st�echy bude provád�na po demontáži lešení a kompletním osazením 
sv�tlík� v této �ásti ve výkresech ozna�ené ZA37. Na n� bude navázána skladba hydroizolace 
a oplechována plechem. Ve výkresech je toto oplechování ozna�eno KL11. Skladba 
hydroizolace bude vytažena až na konstrukci sv�tlík�. Odd�lení ka�írku od intenzivní zelené 
st�echy bude sloužit systémový plech, ve výkresech ozna�en �íslem KL15 – podrobný popis 
klempí�ským a záme�nických konstrukcí je popsán v p�íslušných výkazech dle uvedeného 
�ísla. V této �ásti je provedená penetrace a hydroizolace Rooftek Al mineral SBS a Poriment 
PS z �ástí, kdy byli provád�ny skladby R1 a R2. Jako hlavní izolace byl navržen pás Elastek 
50 garden. P�i provád�ní sousedních vrstev (R1 a R6) bude nechán p�es hydroizolací nejmén�
100 mm, aby došlo k správnému napojení na sousední vrstvy. Na hydroizolace je položená 
separa�ní textilie Filtek 300 dotažená ke konstrukci sv�tlík� a na separa�ní folii bude 
rozprost�eno kamenivo frakce 16-64 v ší�ce 50 mm. 
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6.8 Jakost a kvalita 
Normy pro kontrolu jakosti a kvality p�i provád�ní st�ech: 
- �SN 73 0415 – geodetické body 
- �SN P ENV 13670-1 (732400) - Provád�ní betonových konstrukcí - �ást 1: Spole�ná 

ustanovení 
- �SN EN 206-1 (732403)Beton - �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- �SN 756760 - Navrhování klempí�ských konstrukcí 
- �SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
- �SN 756760 – Vnit�ní kanalizace 
- �SN 756760 - Navrhování klempí�ských konstrukcí 

6.8.1 Jakost a kvalita pro provád�ní spádové vrstvy Poriment PS 
Vstupní kontrola 
- Rozm�ry podkladní železobetonové konstrukce. Její rozm�ry (výška atiky), místa 

prostup� pro vpusti a bedn�ní prostup� pro provád�ní Porimentu PS. 
- Vym��ené výšky spádové vrstvy u atik  
-  O provedených kontrolách a výsledcích bude proveden zápis do stavebního deníku. 
- P�i dopravení betonu na stavbu bude provedena kontrola dodaného materiálu dle 

dodacího listu z betonárny a dodací list bude uschován. 

Meziopera�ní kontrola 
- Výšky ukládané vrstvy, spády a povrchová úprava hotových �ástí 
- Každého autodomícháva�e se sm�sí bude zkontrolován dodací list a bude uschován 
- Kontroly budou zapsány do montážního deníku 

Výstupní kontrola 
- Výška provád�ného lití u atik a míst, kde budou vpusti 
- Sm�ry spád� ke vpustím 
- Provedení povrchové úpravy Porimentu PS 
- Po zatvrdnuti budou zkontrolovány výškové úrovn� u každého prostupu pro vpusti, výšky 

u atik po každých 2 metrech latí s povolenou nerovností ±5 mm a rovinatost spád� 2 
metrovou latí na p�esnost ±5 mm a poloha prostup�

- O výsledku kontroly bude zapsán zápis do stavebního deníku 

Detaily a podrobnosti jsou popsány v kontrolním a zkušební plánu pro provád�ní spádové 
vrstvy st�ech z Porimentu PS v p�íloze D. 7 

6.8.2 Jakost a kvalita pro provád�ní hydroizolace 
Vstupní kontrola 
- Bude provedena kompletní kontrola podkladu pro provedení hydroizolace – ŽB 

monolitické konstrukce, jestli se tam nenachází ostré hrany a nerovnosti a nejsou v�tší 
nerovnosti než ±5mm/2 metry 

- Vizuální kontrola každého druhu dodaného materiálu jestli souhlasí s materiálem 
p�edepsaným projektem a jestli není poškozen 

- O výsledku kontrol bude proveden zápis do stavebního deníku 

Meziopera�ní kontrola 
- Provádí se kontroly provedení penetra�ních nát�r� (výška a úplnost) 
- Kontroly pokládaných asfaltových pás� do p�íslušné vrstvy a jejich kvalita ( p�ípadné 

poškození) 
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- Natavení a spojení každého pásu k druhému 
- Napojení vpustí 
- Kontroly a výsledky budou zapsány do montážního deníku 

Výstupní kontrola 
- Kontrola kompletnosti každé pokládané vrstvy a jejího spojení mezí pásy a p�ipojení 

k podkladní vrstv�
- Kontrola každé osazené vpusti, její výška osazení a druh vpusti dle projektu 
- O výstupní kontrole a jejich výsledcích bude proveden zápis do stavebního deníku 

Detaily a podrobnosti jsou popsány v kontrolním a zkušební plánu pro provád�ní 
hydroizolace st�ech v p�íloze D. 8 

6.8.3 Jakost a kvalita pro osazování prefabrikovaných ŽB �ástí 
Vstupní kontrola 
- Vizuální kontrola povrchu každého prvku 
- Kontrola rozm�r� prvk� – od každého druhu nejmén� kontrola 5 kus�
- Kontrola dodacích list� od dodávaného betonu, které budou uschovány 
- Kontrola vym��ení míst a výšek geodetem k osazení prefabrikovaných prvk�
- Kontrola hydroizolace, na kterou jsou betonové prvky osazovány, jestli není poškozená 
- O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku

Meziopera�ní kontrola 
- Kontrola vzhledu každého osazovaného prvku 
- Kontrola výškového a prostorového usazení každého prvku 
- Kontrola dodávaného betonu a jeho konzistence 
- Kontrola hydroizolace, na kterou jsou betonové prvky osazovány, jestli není poškozená 
- Kontrola svislosti a napojení jednotlivých prvk� na sebe 
- O kontrole bude proveden zápis do montážního deníku

Výstupní kontrola 
- Prostorové a výškové osazení prvk� provede geodet 
- Vizuáln� kontrola všech napojení mezi jednotlivými prvky 
- Svislost všech prvk� pomocí vodováhy 
- O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 

6.8.4 Jakost a kvalita p�i provád�ní souvrství zelených st�ech systému Optigreen 
Vstupní kontrola 
- Kontrola provedení veškerých hydroizolací jestli nejsou poškozené nebo nekvalitn�

provedené (sva�ení mezi pásy, p�ídržnou k podkladu a osazené vpusti) a jejich výška 
provedení u atik 

- Kontrola veškerých dodaných prvk� (drenážní a separa�ní vrstvy, substráty, rostliny, ke�e 
a stromy, drt� pro zvýšení skladby, provád�ní oplechování a kameniva) k zabudování do 
systému zelených st�ech jestli to jsou prvky p�edepsané dle projektu 

- O provedené kontrole a výsledcích bude proveden zápis do stavebního deníku 

Meziopera�ní kontrola 
- Kontrola podkladních hydroizolace, jejího p�ípadného poškození, kvality, výška 

provedení hydroizolace, provedení zvýšení skladby, položení jednotlivých vrstev ve 
správném po�adí, jejich spojení 
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- Výšky provád�ní chodník� a jejich osazení na podložky 
- Výška substrátu a správnost jeho druhu 
- Místo a správnost provedení osázení rostlin dle PD 
- O provád�ných kontrolách a výsledcích bude proveden zápis do montážního deníku 

Výstupní kontrola 
- Celková výška každé skladby a osázení rostlinami dle PD každé vegeta�ní vrstvy 
- Celkové provedení chodník�, jejich spád� a výškové úrovn� dle PD 
- Dokon�ení každého oplechování ukon�ení izolace, atiky a odd�lení ka�írku u st�n od 

vegeta�ní vrstvy 
- Výškové a prostorové osazení dlaždic v ka�írku – skladba R4 
- Osazení rostlin dle PD sadových úprav 
- O výsledcích kontrol bude proveden zápis do stavebního deníku 

Detaily a podrobnosti jsou popsány v kontrolním a zkušební plánu pro provád�ní 
hydroizolace st�ech v p�íloze D. 9 

6.9 Životní prost�edí 
Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Zbytky materiálu Porimentu PS budou odvezeny 
zp�t do betonárny, která si je sama recykluje. B�hem provád�ní hydroizolace a skladby 
zelených st�ech budou od�ezky skladovány na jednom ur�itém míst� - kontejneru a budou 
pr�b�žn� odváženy a likvidovány na skládce v Hen�ov� u Jihlavy firmou SMJ Jihlava. 
S firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb�rném dvo�e 
budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu použity. Provád�ní stavby však 
vyvolá p�echodné zhoršení životního prost�edí v okolí stavby - prašnost, hluk, doprava, 
použití stavebních mechanizm�, zne�išt�ní komunikace. Investor však bude p�i provád�ní 
prací maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy p�sobily v co nejmenší mí�e – �išt�ní kol 
nákladních automobil� p�i výjezdu ze staveništ�, p�ípadné zne�išt�ní bude ihned likvidováno, 
provoz na ve�ejné komunikaci nebude ohrožen. Na areálové komunikaci se nesmí skladovat 
ani krátkodob� žádný materiál. P�i stavebních pracích bude vznikat technický odpad a 
komunální odpad. Ostatní odpady budou skladovány v p�istav�ném kontejneru – stavební su�
a u stavebních bun�k z�ízeny odpadkové koše na plast, papír a sm�sný odpad. B�hem 
stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se musí dodržovat stanovení 
zákon� a norem: 
[2]

 106/2005 Sb. O odpadech 
[3]

 503/2004 Sb. dle které se stanoví Katalog odpad�
[7]

 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu 

Odpad z pozd�jšího provozu domu bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n obcí. 

[3]
Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� (pouze p�i provád�ní zemních prací) 

dle zákona 503/2004 sb. 

15 01      Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15  01 01     Papírové a lepenkové obaly  

 15 01 02     Plastové obaly  

 15 01 09     Textilní obaly 
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20      Komunální odpady 

20 03 04      Kal ze septik� a žump 

6.10 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
P�ed zapo�etím prací musí být všichni pracovníci seznámeny s bezpe�ností a ochranou zdraví 
p�i práci podle vyhlášek: 
[4]

 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveništích
[5]

 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) 
[6]

 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

[4]
Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

pracích na staveništích �íslo 591/2006 Sb. obsahuje: 

Další požadavky na staveništ� – p�íloha 1. 

- Požadavky na zajišt�ní staveništ�  

- Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a 

ná�adí na staveništi – p�íloha 2. 

- Obecné požadavky na obsluhu stroj�  

- Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

- �erpadla sm�si  

- Stavební výtahy  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – p�íloha 3. 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- P�eprava a ukládání betonové sm�si 

- Zednické práce 

- Montážní práce 

- Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán dle p�ílohy �íslo 5. K na�ízení 
vlády �íslo [4]

 591/2006 Sb. 
- Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než z 10 metr�

(podrobný popis bezpe�nosti práce popsán v p�íloze D. 5 - Výpis bezpe�nostních rizik a 
bezpe�nostních opat�ení na staveništi, kde jsou vypsána hlavní rizika, které mohou vzniknout 
na staveništi a plán BOZP v �ásti A. 7) 

Povinnost pracovník�: 
- Dodržovat technologický postup p�i provád�ní st�ech 
- Pracovat pouze s ná�adím a stroji, které jim byli sv��eny - nap�íklad (ho�ák bude 

obsluhovat pouze pracovník proškolený k jeho obsluze a nikdo jiný) 
- Dbát bezpe�nostních ozna�ení a výstražných signál�
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- Dodržovat pokyny stavbyvedoucího 
- Pracovat na svém pracovišti a nechodit do jiných prostor staveništ�
- P�i odchodu ze staveništ� se hlásit stavbyvedoucímu a poté na vrátnici 

Povinnost zam�stnavatele: 
- Bude provedeno školení o bezpe�nosti práce bezpe�nostním technikem firmy a školení 

bude stvrzeno podpisem na prezen�ní listinu, kde budou všichni pracovníci p�ítomni na 
staveništi. U subdodavatel� bude prezen�ní listina p�iložena k zápisu o p�edání staveništ�

- Dle plánu BOZP a seznamu rizik budou všichni zam�stnanci vybaveni osobními 
ochrannými pom�ckami. Nap�íklad rukavice, ochranná p�ilba, výstražná vesta. 

V každé stavební bu�ce pro p�evlékání d�lník� a stavbyvedoucích je umíst�na lékárni�ka pro 
poskytnutí první pomoci. Na staveništi budou umíst�ny elektrorozvad��e, na kterých je 
možno vypnout elektrický proud v p�ípad� zasažení pracovník� elektrickým proudem. Na 
každém elektrorozvad��i bude umíst�na informa�ní cedule o možnosti vypnutí el. proudu. 
V p�ípad� požáru bude umíst�no evakua�ní místo u vrátnice, kde prob�hne kontrola po�tu 
pracovník�. Na celém staveništi a v areálu je zákaz kou�ení. Oznamovací cedule se zákazem 
kou�ení, zákazu vstupu nepovolaným osobám, povinnosti používat ochrannou p�ilbu a o 
povinnosti používat ochranné pom�cky budou umíst�ny na vstupní brán� na staveništ�. 

6.11 Seznam použité literatury a zdroj�
6.11.1 Literatura 
- Ing. Petr Maršál - Technologie staveb I., modul 2, technologie zemních prací, 2005 
- Kolektiv autor� – Soubor vzor� pracovních rizik stavebnictví, 1 díl – práce na staveništi 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 01, základy �ízení 

jakosti staveb, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 02, pravidla �ízení 

jakosti staveb, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 03, podklady pro 

zpracování KZP – zemní práce a základy, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 04, podklady pro 

zpracování KZP svislé a vodorovné Konstrukce 

6.11.2 Webové adresy 
- http://www.moertelmaschinen.de – �erpadla na betonové pot�ry 
- http://www.lite-smesi.cz – cementová litá p�na s polystyrenem 
- http://dektrade.cz – hydroizolace 
- http://www.e-cat.cz – on line katalog autodíl�
- http://www.hutterer-lechner.com – st�ešní vpusti 
- http://www.envigroup.cz – �len�ní druh� odpad�
- http://www.sagit.cz – náhled do sbírky zákon�
- http://www.smj.cz/skladka-hencov  – nakládání a zpracování s odpadu v Jihlav�
- www.csnonline.unmz.cz – náhled do sbírek norem 
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6.11.3 Související normy a p�edpisy 
- �SN 73 0415 – geodetické body 
- �SN P ENV 13670-1 (732400) - Provád�ní betonových konstrukcí - �ást 1: Spole�ná 

ustanovení 
- �SN EN 206-1 (732403)Beton - �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- �SN 756760 - Navrhování klempí�ských konstrukcí 
- �SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
- �SN 756760 – Vnit�ní kanalizace 
- �SN 756760 - Navrhování klempí�ských konstrukcí 

- [2] 106/2005 Sb. O odpadech 
- [3] 503/2004 Sb. dle které se stanoví Katalog odpad�
- [4] 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích
- [5] 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)

- [6] 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- [7] 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu
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7.1 Úvod 
7.1.1 D�vod a podmínky zpracování 
D�vod zpracování plánu BOZP je patrný dle projektové dokumentace. Dle projektové 
dokumentace se jedná o stavbu množství bezpe�nostních rizik souvisejících s Bytovým 
domem SO-01(stroje pro zemní práce, práce ve výkopech, práce ve výškách, provád�ní 
monolitických konstrukcí, práce se zav�šenými b�emeny, 2 je�áby na staveništi) a soub�žných 
pracích na rekonstrukcích vedlejších objekt� SO-03, SO-04, SO-05, SO-06 A SO-08 

7.1.2 Seznam podkladových materiál�
Generální projektant: ATELIER 90 s.r.o., Eleonory Vorá�ické 5a, 616 00 Brno 
Název projektu: Bytový d�m SO-01 TERASY HAVLÍ�KOVA 
Projekt pro provedení stavby, 2/2010 SO-01 Bytový d�m 

7.2 Základní údaje 
7.2.1 Termín zahájení a ukon�ení 
Termín zahájení: 14. 1. 2010 
Termín dokon�ení 1. 7. 2011 

7.2.2 Popis stavby 
Novostavba objektu SO-01 bude tvo�it prostorové a výškové rozhraní uvnit� vnitrobloku. 
Objekt je navržen jako devítipodlažní se 3 podlažími hromadných garáží, dv�ma podzemními 
a jedním nadzemním, ustupující druhé až šesté nadzemní podlaží je ur�eno pro bytové 
jednotky. Objekt je nepravidelného p�dorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající 
objekty SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06 a SO-03a. Orientován delší stranou p�ibližn� západo 
- východn�. Vstup do objektu je �ešen v jižní �ásti objektu p�es vn�jší železobetonové schody 
do 2.NP, dále do vstupní haly a spole�né chodby. Bezbariérový p�ístup je umíst�n v severní 
�ásti objektu, je tvo�en p�íjezdovou rampou v úrovni 1.NP, je tvo�en p�íjezdovými rampami, 
vjezd do objektu je zabezpe�en závorami. St�echa objektu je plochá, v n�kterých ustupujících 
podlažích slouží jako soukromé terasy k byt�m, v 6.NP se nachází spole�ná ve�ejná terasa pro 
obyvatele domu, p�ístupná ze spole�né chodby v 6.NP, této terase dominuje d�ev�ná pergola. 
Nad posledním podlažím SO-01b je vegeta�ní st�echa s intenzivní zelení, p�ístupná lávkou 
z objektu SO-06, tato st�echa slouží jako ve�ejná terasa s volným p�ístupem. Povrch fasád 
bude p�evážn� omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, který bude použit i na plné 
bo�ní �ásti balkón�. Zábradlí balkón� je navrženo z barevného pr�svitného skla. Nad 
venkovním parkovišt�m na severní stran� SO-01b bude na fasád� osazena d�ev�ná konstrukce 
kotvená nerez. táhly pro popínavou zele�. Spodní �ást objektu (garáže) nebude tepeln�
izolována, provedena z pohledového betonu. Barevný odstín a strukturu pohledového betonu 
specifikuje architekt, nutno koordinovat p�ed zapo�tením betoná�ských prací. Parkovací 
podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaží, propojené navzájem systémem 
poloramp. V objektu bude 186 garážových stání. Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového 
domu SO.01a. A 12 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

7.2.3 Místo realizace 
Kraj: Vyso�ina 
M�sto: Jihlava, bývalý areál Tesly mezi ulicemi Havlí�kova, Úvoz, T�ebízského a Srázna 

7.2.4 Specifika stavby 
Spole�n� s Bytovým domem SO-01 bude provád�na rekonstrukce objekt� SO-03, SO-04, SO-
05, SO-06 A SO-08 a hrozí zde setkáni n�kolika dodavatel� a osob na jednom staveništi. Dále 
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jsou využívány pro zajišt�ní stavební jámy záporové st�ny a z hlediska jejich provád�ní a 
provád�ní zemních prací se zde bude nacházet v�tší množství stroj�. B�hem provád�ní 
výstavby hrubé stavby se na stavb� budou nacházet 2 stacionární v�žové je�áby, silo na suché 
maltové sm�si, stavební výtah. P�i betonážích budou vjížd�t do areálu auto�erpadla na beton, 
která budou p�i svých postaveních pot�ebovat rozebrání �ástí oplocení, a bude zastaven 
provoz na areálových komunikacích a budou nutná koordinace jednotlivých prací. 

7.2.5 Navržená technologická za�ízení 
V objektu se nenachází žádné speciální technologická za�ízení. Pouze v areálu se bude nov�
budovat trafostanice s kotelnou, na které budou napojeny všechny budovy v areálu. 

7.2.6 Systém �ízení bezpe�nosti práce na projektu 
Pro výstavbu je zpracováván tento plán BOZP, jsou vypsány a vytipovány základní rizika na 
staveništi, p�i provád�ní zemních prací, hydroizolace, monolitických ŽB konstrukcí hrubé 
stavby, manipula�ní práce, zednické práce, manipula�ní práce, dokon�ovacích práce a páce ve 
výškách 

7.2.7 Organiza�ní schéma a zodpov�dné osoby 
Generální dodavatel stavby: Podzimek a synové s.r.o., Vá�ovská 528, 589 16, T�eš�
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš teplý 
Stavbyvedoucí: Stanislav Simonides, Karel Hlavá�
Kontrola kvality: Ing. Pavel Šárka 
Bezpe�nostní technik investora: Michal Kadlec 
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Brázda 

7.2.8 Po�et zhotovitel� a zam�stnanc�
Generální dodavatel stavby: Podzimek a synové s.r.o.: 30 zam�stnanc�
Chládek a Tint�ra s.r.o.: 8 zam�stnanc�
Votop s.r.o.: 6 zam�stnanc�
Elsa s.r.o.:5 zam�stnanc�
Rekonstrukce ostatních objekt�: 50-100 lidí

V této fázi p�ípravy stavby je pouze znám seznam t�chto zhotovitel�. Ostatní zhotovitelé 
budou dopln�ny b�hem výstavby. O dalších subdodavatelích budou koordináto�i, kte�í p�sobí 
na výstavb� a rekonstrukci ostatních budov v areálu informovováni. 

7.3 Rozsah stavby 
(oplocení, vstupy a vjezdy na staveništ�, prostory pro skladování, osv�tlení staveniš� a 
pracoviš�, ochranná pásma, komunikace na staveništi, rozvody energií, vn�jší vlivy na stavbu 
jako nebezpe�í povodní, sesuv zeminy, svislé a vodorovné dopravy osob.) 

Vjezd do celého areálu je opat�en bránou, u které bude vrátnice se sídlem bezpe�nostní 
agentury, u které se budou hlásit všichni ú�astníci výstavby v areálu p�i vjezdu do areálu. Pro 
dopravu a areálu a zajišt�ní pr�jezdu pro firmu Decoleta jsou využity stávající zpevn�né 
plochy z asfaltu a nov� zbudované areálové komunikace ze silni�ních panel� nebo zhutn�né 
št�rkodr�i o ší�ce 3000 mm. Samotné staveništ� je oploceno nepr�hledným plotem Toi Toi o 
výšce 2 metry. Na staveništ� je z�ízená 1 brána pro vjezd osobních automobil� a zásobování a 
p�i provád�ní zemních prací, pro výjezd vozidel ze stavební jámy budou �ásti plotu dle 
výkresu 2a demontovány p�ed zahájením prácí a po skon�ení pracovní doby op�t 
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namontovány zp�t. Stavební jáma je zajišt�na proti sesuvu záporovou st�nou a svahováním 
dle výkresu p�dorysu výkop�. Pro skladování zeminy na zásypy je ur�ená plocha mimo 
staveništ�. 
Dle koordina�ní situace zasahuje do objekt� areálu �áste�n� ochranné pásmo trolejového 
vedení. Toto trolejové vedení nebude zasahovat do provád�ní bytového domu SO-01 a nebude 
zasahovat do pásma, kde bude manipulovat je�áb s b�emeny a ramena auto�erpadel na beton. 
Pro svislou dopravu materiálu jsou p�i provád�ných pracích dle výkresu 2d navrženy 2 
stacionární samosta�itelné je�áby. Je�áb s ozna�ením J1 o výšce 26,6 metr� a je�áb J2 o výšce 
30,3 metr�. Na výkresech za�ízení staveništ� jsou zobrazeny plochy, kde je zakázáno 
manipulovat s b�emeny. Na staveništi dochází k p�ekrytí pracovních ploch je�áb�.  Na výkrese 
2d je zobrazena �ást v p�ekrytí opera�ních pásem je�áb�, kde má výhradn� p�ednost je�áb J1. 
Je�áb J1 je o 3,6 metr� nižší než je�áb J2 a tím je umožn�no p�ekrývání výložník�. P�i 
skon�ení denní pracovní doby bude je�áb odjišt�n, aby se mohl voln� otá�et dle pov�trnosti a 
hák bude vytažen do maximální výškové polohy. Skládky pro jednotlivé materiály jsou 
navrženy dle výkres� za�ízení staveništ� 2a, 2d, 2f, 2g. Palety s cihelným zdivem mohou být 
posazeny maximáln� 2 na sebe. Na staveništi bude osazeno silo pro suché maltové sm�si – 
doba osazení dle grafu nasazení stavebních stroj�. Pod silem bude provedená zpevn�ná plocha 
dle požadavk� výrobce, aby nemohlo dojít k p�evrácení. Silo se nebude nacházet v ochranném 
pásmu elektrického ani trolejového vedení. P�i provád�ní betoná�ských prací budou 
auto�erpadla využívat k základnímu postavení areálovou komunikaci. Na výkresech 2e a 2f 
jsou zakresleny uvažovaná místa postavení. P�í t�chto postaveních budou rozebrány �ásti 
oplocení. O provád�ných betoná�ských prací a zatarasení komunikace musí být všechny firmy 
v areálu informovány nejmén� 14 dní p�edem, aby byla možná koordinace prací a zásobování 
na ostatních objektech. Tuto informaci si koordináto�i, kte�í p�sobí na staveništi v rámci 
areálu musí sd�lit a práce zásobování a betonáže budou koordinovány tak, aby nemohlo dojít 
k ohrožení žádného z ú�astník� výstavby. P�i používání lešení budou lešení opat�ena 
ochrannými sít�mi, aby nemohlo dojít k odlétnutí materiálu na areálovou komunikaci, anebo 
spadnout materiál na procházející osoby, anebo automobily. Na staveništi jsou osazeny 
stavební bu�ky – po�et a umíst�ní bun�k je zobrazeno na výkresech 2a, 2d, 2f, 2g. Všechny 
stavební bu�ky pro p�evlékání pracovník� a stavbyvedoucí jsou napojeny na elektrickou 
energii z hlavního rozvad��e. Na bu�kách budou umíst�ny v každé fázi 2 sv�tla pro osv�tlení 
staveništ�. Pro osv�tlení staveništ� budou také složit sv�tla umíst�né na je�ábech p�i jejich 
instalaci na stavb�. Na staveništi jsou provedeny rozvody elektrické energie ke stavebním 
bu�kám a rozvad���m, které jsou uloženy v zemi, anebo jsou vedené po oplocení. Na každém 
rozvad��i bude možné vypnout elektrický proud p�i úrazu elektrickým proudem. Rozvad��
bude ozna�en informa�ní cedulí o této možnosti Vodovodní p�ípojky ke kontejneru pro 
sociální pot�eby pracovník�, mytí kol automobil� a sila jsou zakresleny ve výkresech za�ízení 
staveništ�. Na vstupní brán� budou vyv�šeny cedule o zákazu vstupu nepovolaných osob, 
zákazu kou�ení, nevstupování pod zav�šená b�emena, práce ve výkopech a použití OOPP. Po 
skon�ení prací na staveništi bude staveništ� zam�eno. 

7.3.1 	len�ní stavby (stavební �ást, technologická �ást) 
Samostatná stavba bytového domu je rozd�lena na 2 dilata�ní �ásti a to SO-01a, SO-01b. Dále 
je stavba rozd�lena po jednotlivých technologických �ástích: Provád�ní zemní prací pro 
provedení zápor u záporové st�ny, provád�ní záporové st�ny a výkopové práce, výstavba 
monolitického ŽB skeletu na parkingové a bytové �ásti, provád�ní svilých nosných konstrukcí 
z cihelného zdiva, provád�ní zelených plochých st�ech, kontaktního zateplení, zásyp� kolem 
stavby, p�ípojek pro vodovod, kanalizaci elektrickou energie, telefon, horkovod, vnit�ní 
kompleta�ní práce a terénní úpravy. 
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Rozd�lení bytového domu SO-01 na stavební objekty 
SO-01a Bytový d�m – bytový d�m 
SO-01b Bytový d�m – podzemní parkování 
SO-02   Kanaliza�ní p�ípojka k objektu SO-01a/b 
SO-03  Vodovodní p�ípojka k objektu SO-01a/b 
SO-04  P�ípojka slaboproudu a telefonu 
SO-05  Teplovodní p�ípojka 
SO-06  P�ípojka silnoproud NN 
SO-07  Sadové úpravy 

Podrobný popis jednotlivých stavebních objekt� se nachází ve stavebn� technologické studii 
k bytovému domu A. 1.2.2. 

7.3.2 Seznam a informace o zhotovitelích 
- Podzimek a synové s.r.o. – generální dodavatel stavby 
- Chládek a Tint�ra s.r.o. – provád�ní p�edvýkopu a záporové st�ny 
- Votop s.r.o. – provád�ní ZTI uvnit� objektu mimo vzduchotechniky 
- Elsa s.r.o. – montáž výtah�

7.3.3 Informace o provozovateli objektu 
Majitel a provozovatel objektu je spole�nost Corbada a.s., Havlí�kova 1395/30, 
586 01 Jihlava. V nov� budovaném objetu bude 22 bytových jednotek a parkovací místa pro 
pot�ebu bytového domu a ostatních objekt� v areálu  

7.3.4 seznam správc� dot�ených inženýrských sítí  
- vodovod a kanalizace – Vodárenska akciová spole�nost, a.s., Sob�šická 820/156, 638 01 
Brno 
- elekt�ina - E.ON �eská republika, s. r. o., Lidická 36, Brno 

7.4 Postupy prací, technologií, �emesel a vyhodnocení rizik s navrženými opat�eními 
7.4.1 Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Nap�. – bourací práce, práce na liniových stavbách, práce ohrožující 
t�etí osoby, soub�žná práce více zhotovitel�, zadavatel�, práce s výskytem a likvidací 
azbestu, atd. 
Vytypovaná rizika a bezpe�nostní opat�ení jsou popsána v samostatné p�íloze D. 5 - Výpis 
bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništi 
K na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
pracích na staveništích �íslo [4]

 591/2006 Sb. se k tomuto staveništi vstahuje: 
Další požadavky na staveništ� – p�íloha 1. 

- Požadavky na zajišt�ní staveništ�  

- Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

- Za�ízení pro rozvod energie 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a 

ná�adí na staveništi – p�íloha 2. 

- Obecné požadavky na obsluhu stroj�  

- Stroje pro zemní práce 

- mícha�ky 

- Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 
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- �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

- Stabilní skladovací za�ízení sypkých hmot 

- Vibrátory 

- Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

- Stavební výtahy  

- Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

- P�eprava stroj�

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – p�íloha 3. 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

- Zajišt�ní výkopových prací 

- provád�ní výkopových prací 

- zajišt�ní stability st�n a výkop�

- svahování výkop�

- Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivn�né zmrzlou zeminou 

- Ru�ní p�eprava zemin 

- Bedn�ní 

- P�eprava a ukládání betonové sm�si 

- Odbed�ování 

- Práce železá�ské 

- Zednické práce 

- Montážní práce 

- Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné konstrukce 

- Malí�ské a nat�ra�ské práce 

- Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 

7.4.2 Práce a �innosti dle P�ílohy �. 5 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. [4]

- 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. 

7.5 Doporu�ená spole�ná opat�ení BOZP 
(Soubor technických a organiza�ních opat�ení p�ed ohroženími, která p�inášejí jednotlivé 
práce, p�ípadn� postup stavby v �asovém sledu, který odpovídá v dob� zpracování plánu 
BOZP na staveništi projektovanému �asovému pr�b�hu prací.) 

7.5.1 Rozsah výkonu �innosti koordinátora (v�cný a �asový rozsah �innosti koordinátora 
v realizaci) dle na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i pracích na staveništích �íslo 591/2006 Sb. 
[4] a) koordinuje spolupráci zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených p�i p�ijímání opat�ení k 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci se z�etelem na povahu stavby a na všeobecné 

zásady prevence rizik a �innosti provád�né na staveništi sou�asn� pop�ípad� v t�sné 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabra�ovat pracovním úraz�m a p�edcházet 

vzniku nemocí z povolání,  

b) dává podn�ty a na vyžádání zhotovitele doporu�uje technická �ešení nebo opat�ení k 

zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro stanovení pracovních nebo 
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technologických postup� a plánování bezpe�ného provád�ní prací, které se s ohledem na 

v�cné a �asové vazby p�i realizaci stavby uskute�ní sou�asn� nebo na sebe budou 

bezprost�edn� navazovat,  

c) spolupracuje p�i stanovení �asu pot�ebného k bezpe�nému provád�ní jednotlivých prací 

nebo �inností,  

d) sleduje provád�ní prací na staveništi se zam��ením na zjiš�ování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci, upozor�uje na zjišt�né nedostatky a 

požaduje bez zbyte�ného odkladu zjednání nápravy,  

e) kontroluje zabezpe�ení obvodu staveništ�, v�etn� vstupu a vjezdu na staveništ� s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám do celého areálu,  

f) spolupracuje se zástupci zam�stnanc� pro oblast bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a s 

p�íslušnými odborovými organizacemi, pop�ípad� s fyzickou osobou provád�jící technický 

dozor stavebníka,  

g) zú�ast�uje se kontrolních dn� stavby  

Koordinátor b�hem realizace stavby: 

a) navrhuje termíny kontrolních dn� k dodržování plánu za ú�asti zhotovitel� nebo osob jimi 

pov��ených a organizuje jejich konání,  

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi p�ijetí opat�ení a termíny k 

náprav� zjišt�ných nedostatk�,  

c) provádí zápisy o zjišt�ných nedostatcích v bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci na 

staveništi, na n�ž prokazateln� upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny.  

7.5.2 Systém kontrol BOZP na staveništi, v�etn� opat�ení ke sjednání nápravy, sankcí, 
informací o odstran�ní závad 
- každých 14 dní od zapo�etí stavby na KD bude provedena kontrola všech prací na staveništi 
se zápisem do stavebního deníku 
- kontroly na staveništi mohou být provád�ny kdykoliv b�hem pracovní doby b�hem realizace 
stavby s následným zápisem do SD 

Pokuty a sankce za nedodržování bezpe�nostních p�edpis�: 
1* porušení – napomenutí 
2* porušení – zákaz výkonu �innosti dokud nebude provedeno nové školení zam�stnance a 
odpov�dných vedoucích pracovník� dané firmy na staveništi 
3* porušení – vylou�ení dodavatele stavebních prací ze staveništ�

Práce pod vlivem alkoholu – zákaz vstupu na staveništ� pro zam�stnance na 6 m�síc� a 
pokuta pro zam�stnavatele 10 000 K�. 

7.5.3 Opat�ení p�ijatá s ohledem na p�edpokládané provád�ní prací a �inností 
vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle § 6 a 
p�ílohy �. 5 NV �. 591/2006 Sb.). To znamená opat�ení technická, organiza�ní, �asová k 
ochran� života a zdraví osob p�ed ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak 
samotnou povahou staveništ�. V dob� zpracování plánu BOZP odpovídají známému 
�asovému pr�b�hu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li zpracováván) a postupu 
stavby (nap�. prostor�, kde se p�edpokládá více druh� prací) 
- stavební jáma je zajišt�ná prosti sesuvu svahování a záporovou st�nou dle projektové 
dokumentace 
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- pro vstup do stavební jámy p�i provád�ní zemních prací je navržená zemní rampa dle 
výkresu �íslo 2a 
- p�i provád�ní zelených st�ech – osazování intenzivních a extenzivních �ástí je navrženo jako 
kolektivní ochrana bezpe�nosti proti pádu z výšky lešení, na kterém budou sou�asn� probíhat 
práce na zateplení bytového domu. 
- práce na st�echách jsou chrán�ny proti pádu z výšky navrženou výškou atiky 
- v místech, kde bude docházek opravám, úpravám a údržb� je navrhnut projektem záchytný 
systém, kterého je povinen každý pracovník, který vstoupí na zelenou st�echu použít ke své 
osobní ochran� proti pádu 
- na st�echu 2.NP budou napojeny 2 lávky ke vstupu do ostatních objekt�. Tyto místa nemají 
atiku. Budou ihned po odstran�ní bedn�ní opat�ena zábradlím nebo zabezpe�ena proti 
pr�chodu (nejlépe OSD desky nebo prkna p�ipevn�ná na každé stran� k atikám – celoplošné 
zakrytí otvoru) 
- v žádném p�ípad� nemohou být provád�ny jednotlivé práce nad sebou. Tato kolize hrozí u 
provád�ní hydroizolace st�ech a konstrukce stropu u 4. NP. Práce na stropu 4.NP mohou 
probíhat v nejbližší možné vzdálenosti 5 metr� od hrany stropu, pod kterým se nachází �ást, 
kde budou pracovat izolaté�i. Pokud bude nutné provést jakékoliv práce v této oblasti, je 
nutné práce u hydroizolací p�erušit práci, anebo pracovníci musí odejít na jiné pracovišt�, 
které je vzdáleno minimáln� 5 metr� od hrany stropu. 
- p�i p�eprav� bedn�ní, cihelných palet a ostatního materiálu je�ábem bude dáváno výstražné 
znamení o p�esunu stavebního matriálu a p�i provád�ní hrubé stavby musí nosit všichni 
pracovníci helmu na všech místech na staveništi. P�i provád�ní dokon�ovacích prací bude toto 
na�ízení upraveno, kde bude povinné nosit ochrannou p�ilbu a kde ji smí pracovníci odložit 
(práce p�i provád�ní obklad� a dokon�ovacích prací uvnit� budovy) 
- je navržen harmonogram stavebních prací, který organizuje stavební práce tak, aby 
docházelo k minimální možnosti setkání pracoviš�, které se budou nacházet nad sebou  

  
7.5.4 �ešení specifických požadavk� nap�. stavebního ú�adu, oblastního inspektorátu 
práce, orgánu ve�ejného zdraví, požárn� bezpe�nostního �ešení 
B�hem výstavby bude ustanoveno shromaž	ovací místo pro pracovníky na stavb� v p�ípad�
vzniku požáru u vrátnice. V projektové dokumentaci je �ešeno stání hasi�ských vozidel na 
vnitroareálové komunikaci, kde v p�ípad� požáru budou stát hasi�ské automobily a úniková 
cesta pro ob�any. Po staveništi budou rozmíst�ny hasi�ské p�ístroje. U stavbyvedoucího bude 
1 kus, na vrátnici a ve skladu, kde budou umíst�ny hydroizolace. 
U stavbyvedoucího a na vrátnici bude umíst�na lékárni�ka pro poskytnutí první pomoci, 
tabule s telefonním seznamem na Policii, HZS a záchranou službu a návod na poskytnutí 
první pomoci. 

7.6 Posouzení a eliminace rizik pro provoz a údržbu - budoucího objektu a posouzení 
vlivu stavby na bezpe�nost ve�ejnosti v p�ilehlém okolí. 
Nov� budovaný bytový d�m se nachází v uzav�eném bloku okolních dom�. V areálu jsou 
navrženy chodníky, cesty pro pohyb osob a park pro odpo�inek.  Všechny okolní objekty 
budou t�sn� po rekonstrukci, to znamená, že kvalita staveb by se m�la nacházet v dobrém 
stavu 

7.7 Koordina�ní opat�ení 
Opat�ení, které vyvolává soub�h pracovních �inností (manipulace je�áb�, montáže st�ech 
apod.) �eší koordinaci jednotlivých vzájemn� kolidujících prací v �asovém sledu v p�ípad�
soub�hu prací nebo jejich bezprost�ední návaznosti. 
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7.7.1 Seznam zakázaných soub�žných �inností dle harmonogramu: 
Provád�ní výkopových zemních prací s provád�ním zápor u záporové st�ny 
Provád�ní kotvení záporové st�ny a výkopových zemních prací 
Betonáž monolitických konstrukcí a veškeré práce pod bedn�ním strop�
Terénní úpravy a soub�žné práce na lešení na stejné stran�
Práce na stropních konstrukcích a hydroizolace st�ech 

7.7.2 popis bezpe�nostních opat�ení a ochranných za�ízení k odstran�ní minimalizaci 
vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provád�ní prací 
sou�asn� nebo v bezprost�ední návaznosti 
- Prob�hne p�edání a p�evzetí pracovišt� mezi Subdodavatelem a generálním dodavatelem. 

P�i p�edání pracovišt� se proškolí zástupce subdodavatele se všemi pracovníky a zavazuje 
se podpisem na p�edávací protokol, že byl seznámen se všemi riziky 

- Vizuáln� – každý pracovník se zkontroluje své pracovišt� p�ed zahájením prací 
  

7.8 Seznam, zkratky a pojmy 
KD – kontrolní den 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
HZS – hasi�ský záchranný sbor 

7.9 Záv�r 
7.9.1 Seznámení s plánem BOZP 
Všichni pracovníci a firmy, které se ú�astní výstavby dle bodu 3.2 

7.9.2 Seznam povinných osob na kontrolním dnu 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš teplý 
Stavbyvedoucí: Stanislav Simonides, Karel Hlavá�
Kontrola kvality: Ing. Pavel Šárka 
Bezpe�nostní technik investora: Michal Kadlec 
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Brázda 

P�ÍLOHY: 
1. P�ehled právních p�edpis�
(P�edpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavb�, informace o rizicích, které se mohou na 
stavb� vyskytnout) 

 [4] 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích

[5] 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) 

[6] 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
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K na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
pracích na staveništích �íslo [4]

 591/2006 Sb. k tomuto staveništi obsahuje: 

Další požadavky na staveništ� – p�íloha 1. 

- Požadavky na zajišt�ní staveništ�  

- Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

- Za�ízení pro rozvod energie 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání stroj� a 

ná�adí na staveništi – p�íloha 2. 

- Obecné požadavky na obsluhu stroj�  

- Stroje pro zemní práce 

- mícha�ky 

- Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

- �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

- Stabilní skladovací za�ízení sypkých hmot 

- Vibrátory 

- Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

- Stavební výtahy  

- Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

- P�eprava stroj�

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – p�íloha 3. 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

- Zajišt�ní výkopových prací 

- provád�ní výkopových prací 

- zajišt�ní stability st�n a výkop�

- svahování výkop�

- Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivn�né zmrzlou zeminou 

- Ru�ní p�eprava zemin 

- Bedn�ní 

- P�eprava a ukládání betonové sm�si 

- Odbed�ování 

- Práce železá�ské 
- Zednické práce 

- Montážní práce 

- Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné konstrukce 

- Malí�ské a nat�ra�ské práce 

2. Oznámení o zahájení prací 
Náležitosti oznámení o zahájení prací dle p�ílohy �íslo 4 z na�ízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i pracích na staveništích �íslo 
591/2006 Sb.  
[4]

1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název /jméno a p�íjmení, p�ípadn� identifika�ní �íslo,  sídlo/adresa místa bydlišt�, 

p�ípadn� místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

3. P�esná adresa, pop�ípad� popis umíst�ní staveništ�. 
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4. Druh stavby, její stru�ný popis v�etn� uvedení prací a �inností podle p�ílohy �. 5 k 
tomuto 
na�ízení, pokud mají být na stavb� provád�ny. 

5. Název/jméno a p�íjmení, p�ípadn� identifika�ní �íslo,  sídlo/adresa místa bydlišt�, 
p�ípadn� místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpe�ující odborné 
vedení provád�ní stavby, pop�ípad� vykonávající stavební dozor. 

6. Jméno a p�íjmení / název, p�ípadn� identifika�ní �íslo a sídlo / adresa místa bydlišt�, 
p�ípadn� místo podnikání koordinátora p�i p�íprav� stavby. 

7. Jméno a p�íjmení / název, p�ípadn� identifika�ní �íslo a sídlo / adresa místa bydlišt�, 
p�ípadn� místo podnikání koordinátora p�i realizaci stavby. 

8. Datum p�edání staveništ� zhotoviteli a datum plánovaného ukon�ení prací. 

9. Odhadovaný maximální po�et fyzických osob na staveništi. 

10.Plánovaný po�et zhotovitel� na staveništi. 

11.Identifika�ní údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12.Jméno, p�íjmení a podpis zadavatele stavby, pop�ípad� fyzické osoby oprávn�né 
jednat 
jeho jménem. 

3. 	asový plán 
Je tvo�en samostatnýma p�ílohama 
D. 1 – �asový harmonogram pro bytový d�m SO-01 
D. 2 – Objektový a finan�ní �asový plán 

4. Plán organizace výstavby 
ohrožení t�etích osob, ohrani�ení obvodu staveništ�, oplocení, vstup� a vjezd� na staveništ�
dopravních, pr�jezdních a p�ístupových komunikací, odstavných a parkovacích ploch pro 
vozidla a stavební stroje skladovacích prostor (skládek a sklad� materiálu, kryté sklady, 
p�íst�ešky, volné skládky manipula�ních prostor (zpevn�né, nezpevn�né), odvodn�ní 
staveništ� apod. za�ízení pro vertikální dopravu, je�ábové dráhy, je�áby (se zakreslením jejich 
dosahu, v�etn� vyzna�ení zákazu pohybu ramene je�ábu), stavební výtahy, lešení, pop�. i jiné 
do�asné konstrukce objekt� za�ízení staveništ�, do�asných dílen apod. (spole�ných i 
jednotlivých dodavatel�) prostor vyhrazených pro sanitární za�ízení (umývárny, záchody, 
šatny apod.) stávajících podzemních vedení a nadzemních elektrických vedení, v�etn�
ochranných pásem kontejner� na odpad p�ípojky elekt�iny, osv�tlení, p�ípojky vody a 
kanalizace za�ízení pro p�ípad požáru, pro záchranné práce a pro první pomoc prostor 
spole�ného provozu dodavatel� a investora p�i rekonstrukcích apod. vyzna�ení ochranných a 
bezpe�nostních pásem 

Je tvo�en:  
- Textovou �ásti pod �íslem A.3 
- Výkresovou �ástí 

- Výkres 1f – Širší vztahy – staveništ�
- Výkres 2a – Za�ízení staveništ� pro zemní práce 
- Výkres 2b – Situace areálových sítí a p�ípojek 
- Výkres 2c – Postup hloubení hlavní stavební jámy 
- Výkres 2d – Za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2. PP, 1. PP a 1. NP 
- Výkres 2e – Polohy stavebních stroj� v 2. PP, 1. PP a 1. NP 
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- Výkres 2f – Za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2.NP – 7. NP 
- Výkres 2g – Za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce 

5. Plán bezpe�nostních opat�ení (pro práce s nejvyšším vyhodnoceným rizikem) 
(projekt na lešení, bedn�ní, p�edávací protokoly, povolení k rizikovým �innostem, jako jsou 
práce ve výškách, výkopech, zdvihací práce, práce ve stísn�ných prostorách, práce na 
do�asných stavebních konstrukcích a seznam) 

Sou�asné známe technologické postupy a rizika, které p�ináší: 
Postavení auto�erpadel na areálové komunikaci se zastavení dopravy v areálu 
- Tyto práce budou oznámeny 14 dní p�ed provád�ním a termín bude aktualizován. 
- P�i demontáži plot� bude ur�ena jedna osoba, která bude organizovat provoz kolem 

postavení bytového domu a hlídat, aby žádná osoba nevstupovala do prostoru, kde bude 
postaveno auto�erpadlo 

Otá�ení vozidel na staveništi p�i zemních pracích 
- Na vrátnici budou vozidla, které budou vjížd�t do areálu informování na vrátnici o 

provád�ných pracích a u výjezdu ze stavební jámy bude 1 osoba hlídat a zastvovat 
p�ípadný provoz automobil� na komunikaci, aby mohli automobily vyjížd�t ze stavení 
jámy a oto�it se 

Další etapy budou up�esn�ny po provedení výb�ru sytému technologické etapy. Následn�
budou na tyto navrhnuté technologické postupy navrhnuty bezpe�nostní opat�ení  Jedná.se 
p�edevším o provád�ní monolitických konstrukcí a lešení. 

6. Koordinace �ešení opat�ení mimo�ádných událostí na stavb�
(mimo�ádná událost je každé škodlivé p�sobení sil a jev� vyvolaných pracovní �inností 
�lov�ka, p�írodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví fyzických osob a 
vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací. Je to velmi významné riziko, které musí 
koordinátor BOZP na staveništi �ešit.) Postupuje na základ� podklad� získaných od 
jednotlivých zhotovitel� a koordinuje nap�.: Havarijní plán stavby, povod�ový plán stavby, 
dokumentace požární ochrany, evakua�ní plán, traumatologický plán) 

Vznik mimo�ádné události: 
V p�ípad� vzniku mimo�ádné události bude provedeno šet�ení a záznam o vzniklé mimo�ádné 
události a následn� budou p�ijata a uvedena v platnost opat�ení, kterými se bude p�edcházet 
vzniknutí stejné události. Evakua�ní plán na staveništi je vyv�šen v každé bu�ce a míst� pro 
p�evlékání pracovník�. Je zde �ešeno, kde bude shromaždišt� lidí ze staveništ�, pokud vznikne 
situace, kdy bude nutné staveništ� a celý areál evakuovat. Toto místo se nachází u vrátnice 
z vn�jší strany sm�rem k ulici Úvoz, nedošlo k zatarasení p�íjezdu na staveništ� pro 
automobily HZS. Na tomto míst� budou veške�í pracovníci p�epo�ítáni. Stavbyvedoucí jsou 
povinni vést denní seznam lidí, kte�í se nachází na staveništi, aby bylo možné p�i evakuaci 
stavby zjistit po�et osob a zda na staveništi a v areálu n�kdo nez�stal. 

Požární ochrana 
Dokumentace požární ochrany je sou�ástí projektové dokumentace k provedení stavby. 
V tomto plánu není �ešena 
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Povod�ový plán výstavby 
Prostor staveništ� se nenachází v povod�ových územích �ek, proto není zpracováván k tomuto 
plánu BOZP. Na staveništi m�že pouze p�i extrémních deštích dojít k zaplavení hlavní 
stavební jámy srážkovou vodou. V p�ípad� vytrvalého dešt� budou práce na výstavb�
zastaveny a voda z hlavní stavební jámy bude vy�erpána a budou provedeny takové úpravy, 
aby bylo možné dál pokra�ovat ve výstavb�. 

Traumatologický plán 
Bude provedeno školení veškerých pracovník� na provedení první pomoci. Na vrátnici, 
v bu�kách pro p�evlékání pracovník� a v kancelá�i stavbyvedoucího budou umíst�ny 
lékárni�ky a vyv�šeny postupy s návody na provedení první pomoci s telefonním seznamem 
na Policii, HZS a Záchrannou službu. 

7. Seznam rizik a technologicko–pracovních postup�  
Seznam rizik je zpracován v samostatné p�íloze D. 5 - Výpis bezpe�nostních rizik a 
bezpe�nostních opat�ení na staveništi.  
Pro provád�né práce jsou zpracovány 2 technologické p�edpisy p�ipojených v p�ílohách v této 
�ásti. Jedná se o technologický p�edpis pro zemní práce - p�íloha A.5, Technologický p�edpis 
pro provád�ní st�ech – p�íloha A.6 a popis ostatních etap výstavby je popsán ve stavebn�
technologické studii – p�íloha A.1. 

8. Seznam použité literatury a zdroj�
8.1 Literatura 
Kolektiv autor� – Soubor vzor� pracovních rizik stavebnictví, 1 díl – práce na staveništi, 
2005 

8.2 Webové adresy 
www.bozp-info.cz – osnova pl8nu BOZP 

8.3 Normy a právní p�edpisy 
[4] 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na staveništích
[5] 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) 
[6] 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Záv�r: 
Stavebn� technologická studie k bytovému domu SO-01 Terasy Havlí�kova byla zpracována 
z d�vodu náro�nosti této stavby. Na staveništi se nachází rozsáhlé výkopové práce s použitím 
záporové st�ny. Na tuto �ást byl zpracován technologický p�edpis pro zemní práce. Z hlediska 
náro�nosti na provád�ní stavby uvnit� areálu byly zpracovány výkresy za�ízení staveništ�, kde 
se nachází návrhy pro oplocení, postavení je�áb�, auto�erpadel a stavebních bun�k. Pro 
podrobné provád�ní st�ech byl zpracován technologický p�edpis pro provád�ní st�ech. Pro 
�asové návaznosti veškerých budov byl zpracován objektový a �asový harmonogram 
bytového domu SO-01. Pro podrobnou kontrolu provád�ní zemních prací a st�ech byli 
zpracovány kontrolní a zkušební plány. Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce byli zpracovány a 
vytipovány bezpe�nostní rizik a plán BOZP Pro zjišt�ní ceny byl zpracován položkový 
rozpo�et a propo�et stavby dle THU. Tato práce �ešila stavebn� technologickou p�ípravu 
nejd�ležit�jších �ástí bytového domu terasy Havlí�kova p�ed zahájením samotné výstavby. 
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Seznam použitých zdroj�: 
Seznam použité literatury: 
[1]  Projekt pro provedení bytového domu SO-01 Terasy Havlí�kova, leden 2010, Generální 
projektant Atelier 90 s.r.o. 

- Jarský �., Musil F., Svoboda P., Lízal P., Moty�ka V., �erný J.: Technologie staveb 
II.  P�íprava a realizace staveb. CERM, Brno 2003. ISBN 80-7204-282-3. 

- LÍZAL,P.,MUSIL.,MARŠÁL,P.HENKOVÁ,S.KANTOVÁ,R.,VL�KOVÁ,J,:Tchnolo
gie stavebních proces� pozeních staveb. Úvod do technologie, Hrubí spodní stavba, 
CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 

- MOTY�KA,V.DO�KAL,K.LÍZAL,P.,HRAZDIL,V.,MARŠÁL,P: technologie staveb 
I, Technologie stavebních proces� �ást I2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, 
ISBN 80-214-2873-2  

- MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
- BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brn�, Fakulta stavební, 2007  
- GAŠPARÍK,J., KOVÁ�OVÁ, B.: Systém �ízení jakosti (studijní opora), VUT v Brn�, 

Fakulta stavební, 2009 
- MOTY�KA,V.:HORÁK,V.,ŠLEZINGR,M.,SÝKORA,K.,KUDRNA,J.: Vybrané stati 

z technologie stavebních proces� GI (studijní opora), VUT v Brn�, Fakulta stavební, 
2009 

- HRAZDIL,V.: Ekologie a bezpe�nost práce (studijní opora), VUT v Brn�, Fakulta 
stavební, 2009 

- RADA,V.: Logistika (studijní opora), VUT v Brn�, Fakulta stavební, 2009 
- Biely B.: �ízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brn�, fakulta stavební, 2007   
- Kolektiv autor� – Soubor vzor� pracovních rizik stavebnictví, 1 díl – práce na 

staveništi, 2005 
- Ing. Petr Maršál - Technologie staveb I., modul 2, technologie zemních prací, 2005 
- Ing. Petr Maršál - Technologie staveb I., modul 2, technologie zemních prací, 2005 
- Ing. Petr Maršál - Technologie staveb I., modul 2, technologie zemních prací, 2005 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 01, základy �ízení 

jakosti staveb, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 02, pravidla �ízení 

jakosti staveb, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 03, podklady pro 

zpracování KZP – zemní práce a základy, 2009 
- Doc. Ing. Karel Do�kal, CSc. – Management kvality staveb, modul 04, podklady pro 

zpracování KZP svislé a vodorovné Konstrukce 
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Seznam použitých webových adres: 
- www.toitoi.cz - stavební bu�ky a oplocení 
- www.cemex.cz - sila na suché maltové sm�si
- www.p-z.cz – stavební stroje Caterpillar 
- www.jvsjeraby.cz – je�áby Liebherr 
- www.schwing.cz – auto�erpadla a autodomícháva�e Schwing 
- www.svp.cz – pronájem stavebních výtah�
- www.envigroup.cz – �len�ní druh� odpad�
- www.sagit.cz – náhled do sbírky zákon�
- www.smj.cz – služby m�sta Jihlavy – nakládání s odpady 
- www.csnonline.unmz.cz – náhled do sbírek norem 
- www.google.com – mapy k za�ízení staveništ�
- www.stavebni-pily.eu – pila na cihelné zdivo 
- www.elektro-weld-servis.cz – svá�ecí technika 
- www.stavebnivytahy.cz – stavební výtahy 
- www.terramet.cz – hutnící technika JCB 
- www.vibracnidesky.cz – vibra�ní desky 
- www.heidelbergcement.cz – doprava betonové sm�si 
- www.strojnivybaveni.cz – strojní ná�adí 
- www.tatra.cz – nákladní automobily Tatra s p�íslušenstvím 
- www.svan.cz – p�ív�sy a náv�sy na nákladní automobily 
- www.envigroup.cz – �len�ní druh� odpad�
- www.smj.cz/skladka-hencov – nakládání a zpracování s odpadu v Jihlav�
- www.mapy.cz – ur�ení vzdálenosti 
- www.csnonline.unmz.cz – náhled do sbírek norem   
- www.moertelmaschinen.de – �erpadla na betonové pot�ry 
- www.lite-smesi.cz – cementová litá p�na s polystyrenem 
- dektrade.cz – hydroizolace 
- www.e-cat.cz – on line katalog autodíl�
- www.hutterer-lechner.com – st�ešní vpusti 
- www.bozp-info.cz – osnova plánu BOZP 
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Seznam použitých norem a právních p�edpis�
- �SN 731001 – Základová p�da pod plošnými základy 
- �SN 730031 – Stavební konstrukce a základy 
- �SN 730035 – Zakládání staveb 
- �SN 733050 – Zemní práce 
- �SN 730420 – 1,2 – P�esnost vyty�ování stavebních objekt�. Základní ustanovení 
- �SN 73 0415 – geodetické body 
- �SN P ENV 13670-1 (732400) - Provád�ní betonových konstrukcí - �ást 1: Spole�ná 

ustanovení 
- �SN EN 206-1 (732403)Beton - �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- �SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
- �SN 756760 – Vnit�ní kanalizace 
- �SN 756760 - Navrhování klempí�ských konstrukcí 

- [2] 106/2005 Sb. Odpady 
- [3] 503/2004 Sb., dle kterého e stanoví Katalog odpad�
- [4] 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 
- [5] 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),  

- [6] 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.  

- [7] 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu – dle této vyhlášky je nutné sledovat chemické ukazatele shrnuté 
v tabulce 10.1 této vyhlášky a podrobit vzorek zeminy ekotoxilogickému dle tabulky 
10.2. 
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Seznam použitých zkratek a symbol�: 
BOZP – bezpe�nost a ochrana zdraví pracovník� p�i práci 
PD – projektová dokumentace 
SO-01 stavební objekt 01 
KZS – kontaktní zateplovací systém 
1. NP – 7. NP – 1 nadzemní podlaží – 7. Nadzemní podlaží 
2. PP – 2. Podzemní podlaží 
1. PP -  1. Podzemní podlaží 
DN vn�jší jmenovitá sv�tlost potrubí 
NTL – nízkotlaký plynovod 
STL – st�edotlaký plynovod 
NN – nízké nap�tí 
VN – vysoké nap�tí 
POV – plán organizace výstavby 
ŽB - železobeton 
VZT - vzduchotechnika 
Kg – kilogram 
BpV – Balt po vyrovnání 
KD – kontrolní den 
SD – stavební deník 
HZS – hasi�ský záchranný sbor 
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Seznam p�íloh: 
B. Výkresová �ást 
B. 1 Pr�vodní list k situaci širších vztah�
Výkres 1a – Širší vztahy Centrostav 
Výkres 1b – Širší vztahy Raab Karcher 
Výkres 1c – Širší vztahy stavebniny Zelený 
Výkres 1d – Betonárna Holcim 
Výkres 1e – Betonárna �MB 
Výkres 1f – Širší vztahy – staveništ�
Výkres 2a – Za�ízení staveništ� pro zemní práce 
Výkres 2b – Situace areálových sítí a p�ípojek 
Výkres 2c – Postup hloubení hlavní stavební jámy 
Výkres 2d – Za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2. PP, 1. PP a 1. NP 
Výkres 2e – Polohy stavebních stroj� v 2. PP, 1. PP a 1. NP 
Výkres 2f – Za�ízení staveništ� pro hrubou stavbu 2.NP – 7. NP 
Výkres 2g – Za�ízení staveništ� pro dokon�ovací práce 

C. Výpo�tová �ást 
C. 1 – Položkový rozpo�et 
C. 2 – Propo�et dle THU 
C. 3 – Výpo�et staveništních nárok� na elektrickou energii a vodu 

D. Ostatní 
D. 1 – �asový harmonogram pro bytový d�m SO-01 
D. 2 – Objektový a finan�ní �asový plán 
D. 3 – �asové nasazení stroj� na staveništi 
D. 4 – Graf a výpis po�tu pracovník� na staveništi 
D. 5 - Výpis bezpe�nostních rizik a bezpe�nostních opat�ení na staveništi 
D. 6 – Kontrolní a zkušební plán pro provád�ní zemních prací 
D. 7 – Kontrolní a zkušební plán pro provád�ní spádové vrstvy st�ech z Porimentu PS 
D. 8 – Kontrolní a zkušební plán pro provád�ní hydroizolace zelených st�ech 
D. 9 – Kontrolní a zkušební plán pro provád�ní souvrství zelených st�ech systému Optigreen 
D. 10 – Žádosti o likvidaci a vývoz odpadu 


