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ABSTRAKT  
 Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu 
polyfunkčního domu v Brně na ulici Cihlářská. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci a 
vyznačení dopravních tras vozidel, časový a finanční plán stavby, studii realizace technologických etap 
stavebního objektu, technickou zprávu zařízení staveniště včetně výkresu zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů včetně ověření únosnosti a dosahu strojů, časový harmonogram hlavního 
stavebního objektu, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní 
konstrukci. Součástí diplomové práce jsou i vybrané kredity certifikace LEED a plán BOZP. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 Polyfunkční dům, technologický předpis, zařízení staveniště, LEED, BOZP, monolitická stropní 
konstrukce, bednění, autojeřáb, autodomíchávač, harmonogram, Cihlářská, rozpočet. 

 

ABSTRACT  
This diploma thesis deals with selected parts of the construction technology project of a 

multifunctional house in Brno on Cihlářská Street. Thesis contains a technical report, coordination 
situation and marking of transport routes of vehicles, time and financial plan of construction, study of 
the main technological stages of building, technical report of site equipment including drawing of site 
equipment, design of main construction machines including verification of bearing capacity and reach 
object, technology prescription and control and test plan for monolithic ceiling structure. The diploma 
thesis also includes selected LEED certification credits and a health and safety plan. 

 

KEYWORDS  
Multifunctional house, technology prescription, site equipment, LEED, BOZP, monolithic ceiling 

structure, formwork, truck crane, concrete mixer, time schedule, Cihlářská, budget.  
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ÚVOD 
 V diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem polyfunkčního 

domu v Brně na ulici Cihlářská. Tuto stavbu jsem si vybral, protože se nachází v centru Brna a nebyl 

pro mě tedy problém prohlédnout si stavbu zvenčí a její okolí. Stavba vyniká svým moderním 

architektonickým řešením oproti stávající zástavbě. Díky tomuto řešení vznikl také vnitřní dvůr 

umožňující osvětlení a přirozené větrání místností situovaných dovnitř proluky. Přízemí objektu je 

využíváno jako provozovna, v ostatních podlažích se nacházejí nájemní byty, resp. další provozovny 

- lékaři.   
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1.1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1.1. Základní údaje 

Název stavby:   Změna dokončené stavby přístavbou bytového domu  

Místo stavby:   Brno, ul. Cihlářská 6, 602 00 Brno 

Katastrální území:  Veveří 610372, parcelní čísla 1215, 

Investor:   Ondřej Panošek 

    Jeřabinova 14 

    Brno, 602 00 

Projektant:   Dimense v.o.s. 

    Hrnčířská 15 

    Brno, 602 00 

Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Radim Lička 

Datum:    11.8. 2010 

Termín výstavby:  09/2010 – 05/2011 

Cena:    20 000 000 Kč 

Stupeň:   Dokumentace pro provádění stavby 

 

1.1.2. Údaje o umístění stavby 

Sněhová oblast:  I. 

Větrová oblast:   II. 

Teplotní oblast:  -12⁰C 

Námrazová oblast:  N1 

 

 

1.1.3. Popis stavby 

Jedná se o výstavbu bytového domu s byty velikosti 1+kk určeným pro komerční účely 

(pronajímání). Objekt má doplnit chybějící nezastavěnou část (proluku) z ulice Cihlářská a bude 

propojen se stávajícím objektem na Lidické třídě. 

Ke stávajícímu bytovému domu z ulice Lidická bude doplněno nové 1.np a 1.pp. První nadzemní 

podlaží bude zabírat celou zbývající nezastavěnou část parcely a první podzemní podlaží propojí 

oba objekty na parcele, jinak nebude stavbou dotčen.  Hlavní hmota objektu bude zabírat celou 

šířku proluky a její hloubka bude odpovídat pouze úrovni zastavění sousedním objektem Cihlářská 
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8.  Takto vznikne vnitřní dvůr umožňující osvětlení a přirozené větrání místností situovaných 

dovnitř proluky. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Výšková úroveň okapu a hřebene 

navrhované stavby je shodná s úrovněmi sousedního objektu Cihlářská 8. 

Přízemí navrhovaného objektu zastavuje celou hloubku parcely a je propojen se stávajícím 

objektem z Lidické třídy. Uliční část proluky je na hloubku sousedního objektu Cihlářská 8 zastavěn 

bytovým domem s šesti nadzemními podlažími a s nevyužívaným podkrovím. Od 2.np tak vzniká 

mezi objekty volný prostor se střešní terasou přístupnou z obou částí. Navrhovaná stavba je 

tvořena jednoduchými pravidelnými hmotami se sedlovou střechou na hlavní a plochou střechou 

na spojovací dvorní části. Směrem do ulice od 3.np až nahoru po celé šířce objektu probíhá arkýř 

a směrem do dvora po celé výšce objektu rizalit s centrálním vnitřním schodištěm. 

Stavba bude založena na pilotách. Obvodové zdivo v podzemním podlaží bude ze dvou vrstev 

betonových tvarovek ztraceného bednění. Nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou tvořeny 

zděnými stěnami z keramických cihel a stropní konstrukcí ze železobetonových monolitických 

desek. Objekt je zastřešen sedlovou střechou z ocelových vaznic a dřevěných krokví a latí. V 

druhém patře je část objektu zastřešena pochozí terasou. 

 

1.2. Členění stavby na stavební objekty 

 

- SO - 01  Bourací práce 

- SO - 02  Zemní práce 

- SO - 03  Bytový dům 

- SO - 04.01 Přípojka kanalizace 

- SO - 04.02 Vodovodní přípojka 

- SO - 04.03 Přípojka plynu 

- SO - 04.04 Přípojka NN 

- PS - 01  Výtah 
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1.3. Koncepce staveništního provozu 

 

1.3.1. Popis staveniště 

Realizovaný objekt se nachází v městském bloku mezi ulicemi Lidická třída a Cihlářská a to na 

parcele č. 1215. Investor je vlastníkem pozemku a stávající budovy na parcele.  

Pozemek má směrem do nezastavěné části proluky půdorys nepravidelného obdélníku. Šířka 

proluky je 9,85 m a hloubka 12,9 m, resp. 16,7 m. Směrem do ulice Lidická třída je na pozemku 

stávající 4-podlažní bytový dům se sedlovou střechou s nevyužívaným podkrovím a s jedním 

podzemním podlažím. Přízemí objektu je využíváno jako provozovna, v ostatních podlažích se 

nacházejí nájemní byty, resp. další provozovny - lékaři. Zadní část parcely slouží v současnosti jako 

zásobovací dvůr z ulice Cihlářská. Ze západní strany sousedí proluka s objektem Cihlářská 8, jedná 

se o čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou. Z východní strany sousedí proluka s objektem 

Cihlářská 4, tento objekt je třípodlažní se sedlovou střechou. Při jižní hranici sousedí pozemek s 

veřejným chodníkem v ulici Cihlářská. 

Vstupy do objektu navazují na veřejný chodník na ulici Cihlářská. Stávající sjezd bude rozšířen 

na celkovou šířku 4m pro vytvoření nástupní plochy hasičské záchranné služby. Stavba bude 

napojena na stávající technickou infrastrukturu. Jmenovitě se jedná o přípojku vody a přípojku 

jednotné splaškové a dešťové kanalizace. Napojení el. energii a na plyn bude ze stávajícího objektu 

Lidická 37. Přípojky a sítě budou před započetím výstavby vytyčeny odpovědnými zástupci 

jednotlivých majitelů inženýrských sítí na základě objednávky stavebníka popř. zhotovitele. 

Hranice pozemku budou po celou dobu výstavby opatřeny mobilním oplocením výšky 2,0 m a 

uzamykatelnou bránou. 

Na pozemku byly provedeny hydrogeologické vrty, ze kterých byly zjištěny tyto vrstvy: 

 - sprašové hlíny o mocnosti 2,3 - 3,5 m 

 - deluviální jílové hlíny o mocnosti 2,4 - 4,6 m 

 - prachovito - písčité hlíny o mocnosti 1,9 - 5,1 m 

Založení je možné z pohledu geologa jen v jedné úrovni. Jedná se o založení na neogenních 

jílech pomocí pilot-hloubkové založení 

Podzemní voda byla sondáží zjištěna v úrovni 6,90m p.t. a ustálila se po 2 hod. v úrovni 5,50m 

p.t.. 
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1.3.2. Napojení staveniště na dopravní sítě 

Dopravní dostupnost ve městě Brně je vcelku dobrá. Bližší dopravní dostupnost strojů bude 

popsána v návrhu strojní sestavy. 

Vjezd na staveniště bude na jižní straně staveniště z ulice Cihlářská. Materiál z nákladních 

automobilů se bude skládat na staveniště z místní komunikace také na jižní straně pozemku z 

ulice Cihlářská. Nákladní automobily z ulice Lidická odbočí na ulici Smetanova a z té na ulici 

Cihlářská ke staveništi, která je průjezdná, takže není potřeba prostor pro otáčení vozidel. Chodník 

a parkovací místa ze zámkové dlažby v místě vjezdu na staveniště bude ochráněno geotextílií a 

silničními panely. Po dokončení stavby budou plochy chodníku a parkoviště uvedeny do původního 

stavu.  

Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou z mobilního oplocení. Místo výjezdu 

ze staveniště musí být opatřeno značkou „dej přednost v jízdě“ a značka „pozor, výjezd vozidel ze 

staveniště“. Dopravní omezení a dopravní značení pro dobu realizace stavby je třeba projednat s 

odborem dopravy Magistrátu města Brna. Brána bude opatřena informativní výstražnou cedulí s 

podmínkami vstupu na staveniště. 

Příjezd na staveniště je možný více způsoby, viz. obrázky č. 1-3. Bližší informace o možnosti 

dopravy ke staveništi viz. kapitola ´´5. TECHICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIČTĚ´´. 

 

Obrázek 1 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 1 

Obrázek 2 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 2 

Obrázek 1 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 3 
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1.3.3. Napojení staveniště na zdroj energií 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Jmenovitě se jedná o přípojku 

vody a přípojku jednotné splaškové a dešťové kanalizace. Na hranici pozemku bude osazen 

rozvaděč NN s elektroměrem a vodoměr. 

 

1.3.4. Možnosti umístění zvedacích prostředků 

Na stavbě bude použit mobilní jeřáb, který bude umístěn na komunikaci, tudíž zde bude 

proveden dočasný zábor. 

 

1.4. Charakteristika hlavních objektů stavby 

 

1.4.1. SO - 01 Bourací práce 

Bourací práce budou probíhat pouze na vydlážděném dvoře a to od stávajícího objektu směrem do 

ulice. Při bouracích pracích bude využito sbíjecí kladivo a vybouraný materiál se bude průběžně 

odstraňovat ze stavby. Bourací práce budou probíhat s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. 

 

1.4.2. SO - 02 Zemní práce 

Zemní práce budou provedeny svahováním, podle geologického průzkumu se svahování 

předpokládá 1: 10. Nejprve bude zhrnuta vrstva štěrku o výšce 30 cm. Poté bude vykopán vjezd do 

výkopu a suterén objektu. Následně se budou kopat základy od vzdálenější strany od příjezdu k 

bližší. 

 

1.4.3. SO - 03 Bytový dům 

Ke stávajícímu bytovému domu z ulice Lidická bude doplněno nové podzemní patro a šest 

nadzemních. První nadzemní podlaží bude po demolici dvorní dlažby zabírat celou zbývající 

nezastavěnou část parcely a první podzemní podlaží propojí oba objekty na parcele, jinak nebude 

stavbou dotčen.  Hlavní hmota objektu bude zabírat celou šířku proluky a její hloubka bude 

odpovídat pouze úrovni zastavění sousedním objektem Cihlářská 8. Takto vznikne vnitřní dvůr 

umožňující osvětlení a přirozené větrání místností situovaných dovnitř proluky. Objekt bude 
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zastřešen sedlovou střechou. Výšková úroveň okapu a hřebene navrhované stavby je shodná 

s úrovněmi sousedního objektu Cihlářská 8. 

Přízemí navrhovaného objektu zastavuje celou hloubku parcely (rozměry 9,85 m x 12,9, resp. 

16,7 m, zastavěná plocha 148,53 m2) a je propojen se stávajícím objektem z Lidické třídy. Uliční 

část proluky je na hloubku sousedního objektu Cihlářská 8 zastavěn bytovým domem s šesti 

nadzemními podlažími a s nevyužívaným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 9,85 m x 8,30, 

resp. 11,06 m, s podlažní plochou 101,08 m2. Od 2.np tak vzniká mezi objekty volný prostor se střešní 

terasou přístupnou z obou částí. Okapový žlab uliční fasády objektu je shodný s výškou okapového 

žlabu sousedního objektu, tj. cca 18,30 m nad úrovní chodníku. Úroveň hřebene je 21,40 m, tj. 

238,22 m.n.n. Výška atiky spojovacího objektu uvnitř proluky je cca 4,70 m. Navrhovaná stavba je 

tvořena jednoduchými pravidelnými hmotami se sedlovou střechou na hlavní a plochou střechou 

na spojovací dvorní části. Směrem do ulice od 3.np až nahoru po celé šířce objektu probíhá arkýř 

a směrem do dvora po celé výšce objektu rizalit s centrálním vnitřním schodištěm. 

 

1.4.4. SO - 04.01 Přípojka kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude napojena na jednotnou kanalizaci. Stoka DN400 je vedena v ulici 

Cihlářské. Napojení bude provedeno do nové kanalizační stoky – pro přípojku bude vysazena 

odbočka. Kanalizační přípojka bude provedena z kameniny profilu DN150. Potrubí bude uloženo do 

paženého výkopu. Na veřejném pozemku bude potrubí obetonováno. 

Přípojka bude odvádět splaškové i dešťové odpadní vody. 

 

1.4.5. SO - 04.02 Vodovodní přípojka 

Pro navrhovaný objekt bude provedena nová vodovodní přípojka. Napojení bude provedeno 

navrtáním do stávajícího vodovodního řadu DN100 LIT vedeného v ulici Cihlářská. 

 

1.4.6. SO - 04.03 Přípojka plynu 

Tento nový objekt bude mít sice výše uvedenou adresu, ale nebude mít samostatnou 

plynovodní přípojku. Jedná se o změnu dokončené stavby přístavbou bytového domu na ul. 

Cihlářská, č.p. 6 ke stávající budově na Lidické třídě č.o. 37 (průběžná parcela jednoho majitele). 

Dle energetického zákona a platných předpisů není možné realizovat dvě přípojky na parcele 

s jedním parcelním číslem.  Nový bytový dům, respektive jeho plynové spotřebiče (2 plynové kotle,) 
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budou tedy napojeny ze stávající vnitřní plynoinstalace stávajícího objektu Lidická třída č.o.37 a to 

přes samostatný fakturační plynoměr umístěný na chodbě téhož domu. 

 

1.4.7. SO - 04.04 Přípojka NN 

Objekt bude z venkovní distribuční sítě napojen do nové přípojkové skříně SS200. 

 

1.4.8. PS - 01 Výtah 

Vertikální spojení bude kromě schodiště zajišťovat osobní výtah Schindler. Půjde o elektrický 

lanový výtah se strojovnou na kabině. Výtah nebude evakuační. Velikost kabiny bude 1200 x 1400. 

 

1.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Každý pracovník musí projít vstupním školením BOZP, které provede pověřený pracovník 

bezpečnostního managementu dodavatele. Stavbyvedoucí musí seznámit pracovníky se 

specifickými riziky na daném pracovišti. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Každý pracovník svým podpisem stvrdí absolvování školení. Všichni pracovníci jsou 

povinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout zaměstnavatel. 

Kontroly provedení zábradlí, zajištění otvorů proti pádu atd. provádí koordinátor bezpečnosti 

práce ve spolupráci se stavbyvedoucím. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Na staveništi eliminujeme případná rizika vzniku úrazu při provádění stavebních prací těmito 

nejčastějšími opatřeními: 

- Označení vstup a výstupu do staveniště výstražnými cedulkami. 

- Lešení bude při provádění práce stabilizováno a zajištěno proti posunu, také bude 

opatřeno zábradlím a okopovými lištami. 

- Pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci mohou obsluhovat stroje. 

- Stroje se při přerušení, nebo ukončení práce musí vždy zajistit proti samovolnému posunu 

- Musí být zajištěna stabilita skladovaného materiálu, aby nedošlo k případnému pádu 

materiálu a úrazu. 

- Pracovníci se budou po staveništi pohybovat tak, aby byli co nejvíce v zorném poli řidiče 

dopravního prostředku pohybujícího se po staveništi. 
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- Ukládání betonové směsi smějí provádět pouze povolané osoby, které budou při procesu 

ukládání stát v bezpečné vzdálenosti. 

- S elektrickým proudem smí manipulovat pouze zkušený a proškolený pracovník. 

- Podpěrný systém jakékoliv betonové konstrukce se nesmí odstranit dříve, než bude beton 

dostatečně zatvrdlý. 

 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na staveništi eliminujeme případná rizika vzniku úrazu při provádění stavebních prací ve 

výškách těmito nejčastějšími opatřeními: 

- Zajištění stability konstrukcí používaných pro práci ve výšce 3 a více metrů 

- Zajištění proti pádu bude provedeno jak kolektivními, tak i osobními ochrannými 

pracovními prostředky. 

- Lešení bude opatřeno okapovými zarážkami výšky 300 mm. 

- Při práci ve výšce 3 a více metrů bude vymezen ohrožený prostor šířky 1,5 m od volného 

okraje konstrukce, kvůli případnému pádu materiálu. 

- Žebřík musí být při používání zajištěn proti posunutí. 

 

1.6. Ochrana životního prostředí 

 

Při vlastní realizaci stavby nebude kácena vzrostlá zeleň. 

Dešťové vody ze střech budovy budou svedeny do jednotné splaškové a dešťové kanalizace. 

Nově budovaná kanalizační přípojka zajistí odvod běžných splaškových odpadních vod do 

městské stoky splaškové kanalizace. Stavba nemá negativní vliv na vodní zdroje a léčebné 

prameny. Z charakteru, provozu a velikosti stavby nevyplývají žádné požadavky na ochranná a 

bezpečnostní pásma, vyjma ochranných pásem inženýrských sítí – přípojek. 
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1.7. Nakládání s odpady 

 

Při realizaci stavby bude nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. Odpad vznikající při realizaci 

stavby bude předán na základě smluvního vztahu s investorem ke zneškodnění organizaci nebo 

organizacím, které jsou k tomu vybaveny a oprávněny. 

Budou vznikat odpady, které budou produkovat stavební a dodavatelské firmy během 

výstavby. Odpady (ocel, beton) nejsou kontaminovány 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. 

V tabulce jsou uvedeny všechny odpady, o kterých se předpokládá, že v průběhu výstavby 

vzniknou.

Tabulka 1 - Katalog odpadů 
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2.1. Koordinační situace 

 Koordinační situace stavby je součástí přílohové části s názvem „Koordinační situace“. 

2.2. Dopravní trasy a příjezd ke staveništi  

Vjezd na staveniště bude na jižní straně staveniště z ulice Cihlářská. Materiál z nákladních 

automobilů se bude skládat na staveniště z místní komunikace také na jižní straně pozemku z 

ulice Cihlářská. Příjezd na stavbu je možný více způsoby. Jestliže automobil pojede směrem 

z centra, musí zahnout až na ulici Burešova, kvůli zákazu odbočení na ulici Smetanovu, poté se 

odbočením na ulici Cihlářská dostaneme až ke staveništi. Naopak když pojede automobil z opačné 

strany, je možná zahnout na ulici Smetanova a poté na Cihlářskou. Obdobně se dá využít i příjezd 

z ulice Lužánecká, ale tyto dva způsoby jsou pouze použitelné pro menší vozidla z důvodů menších 

poloměrů zatáček.  

Jako nejkritičtější z hlediska dopravy je přeprava zeminy pomocí nákladního automobilu Tatra 

Phoenix, s vnějším poloměrem zatáčení 19,5 m. Nákladní automobil bude použit při zemních 

pracích pro odvoz zeminy na skládku. Nosič kontejnerů s hákovým nakladačem Tatra Phoenix Euro 

6 s vnějším poloměrem otáčení 17,5 m, bude použit na odvoz suti a jiného stavebního odpadu, a to 

do stejné lokace jako je skládka zeminy, tudíž je zde použito posouzení nákladního automobilu 

Tatra Phoenix. Posuzován je i autojeřáb Grove GMK 2035 s poloměrem otáčení 10,45 m, který bude 

použit při vyhotovení střešní konstrukce. 

 

 

 

Obrázek 1 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 1 

Obrázek 2 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 2 

Obrázek 3 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 3 
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2.2.1 Dopravní trasa strojů pro zemní práce 

 JCB rýpadlo-nakladač 3CX SITEMASTER bude zajištěn od firmy Recydo Ulehla s.r.o.. Trasa 
vede z půjčovny se základnou v Brně Přízřenicích do centra na místo stavby na ulici Cihlářskou.  
 Celková délka trasy je 8,9 km. 

 

2.2.2 Dopravní trasa pilotovací soupravy 

 Vyhotovení pilot, jakožto i doprava pilotovací soupravy budou zajištěny od firmy Svipp. 
 Celková délka trasy je 3,3 km. 

 
  

Obrázek 4 - Dopravní trasa strojů pro zemní práce 

Obrázek 5 - Dopravní trasa pilotovací soupravy 
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2.2.3 Dopravní trasa autojeřábu 

 Autojeřáb Grove GMK 2035 bude zajištěn od firmy Autojeřáby Beneš, se sídlem 
v Kobylnicích, nedaleko u Brna. Poloměr otáčení autojeřábu je roven 10,45 m a na tuto hodnotu je 
trasa posuzována. 
 Celková délka trasy je 15,6 km. 

 
Průjezd obcí Kobilnice 

Výjezd na ulici Pratecká, R 11 m > 10,45 m, na první křižovatce odbočení na ulici Na Návsi, 
pokračujeme U Mlýna a dále ulice Táborská. 

 
  

Obrázek 6 - Dopravní trasa autojeřábu 

Obrázek 7 - Průjezd obcí Kobilnice 
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Výjezd z Kobilnic 

Výjezd ulicí Táborskou a odbočení směrem obec Dvorska. 

 
Průjezd obcí Dvorska 

Ve středu obce odbočení na směr Brno-Tuřany, R 14 m > 10,45 m 

Obrázek 8 - Výjezd z obce Kobilnice 

Obrázek 9 - Průjezd obcí Dvorska 
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Odbočka v Tuřanech 

Plynulý průjezd ulicí Tuřanská a po té odbočka na ulici Kaštanová, R 16 m > 10,45 m 

 
Odbočka na ulici Lidická 

Příjezd z ulice Koliště a odbočka na ulici Lidická, R 21 m > 10,45 m. 

Obrázek 10 - Odbočka v městské části Tuřany 

Obrázek 11 - Odbočka na ulici Lidická 
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Příjezd na staveniště 
Nejprve odbočení z ulice Lidické na ulici Burešova, R 22 m > 10,45 m, po té odbočení na 

ulici Cihlářskou, R 20 m > 10,45 m. 

 
 

2.2.4 Dopravní trasa pro odvoz zeminy a stavební suti 

 Vytěžená zemina a stavební suť  bude odvážen na skládku v Černovicích, provozovanou 
firmou Dufonev. Zemina bude odvážena pomocí nákladního automobilu Tatra Phoenix 
s poloměrem otáčení 19,5 m, stavební odpad bude odvážen pomocí nosiče kontejnerů s hákovým 
nakladačem Tatra Phoenix Euro 6 s poloměrem otáčení 17,5 m. 
 Celková délka trasy je 6,8 km. 

 
Obrázek 13 - Dopravní trasa pro odvoz zeminy, recyklátů a odpadů 

Obrázek 12 - Příjez na staveniště 
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Nájezd na rychlostní silnici v Černovicích 

 Příjezd z ulice Vinohradská a odbočení na ulici Černovická, R 35 m > 19,5 m. 

Odbočka na ulici Svatopetrská 

 Příjezd z ulice Černovická a odbočení na ulici Svatopetrská, R 39 m > 19,5 m. 

Obrázek 14 - Nájezd na rychlostní silnici v městské části Černovice 

Obrázek 15 - Odbočka na ulici Svatopetrská 
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Odbočka na ulici Lidická 

Příjezd z ulice Koliště a odbočka na ulici Lidická, R 21 m > 19,5 m. 

Příjezd na staveniště 

Nejprve odbočení z ulice Lidické na ulici Burešova, R 22 m > 19,5 m, po té odbočení na ulici 
Cihlářskou, R 20 m > 19,5 m. 

Obrázek 16 - Odbočka na ulici lidická 

Obrázek 12 - Příjez na staveniště 
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2.2.5 Dopravní trasa čerstvé betonové směsi 

 Čerstvá betonová směs bude na stavbu dodávána pomocí autodomíchávače 
s pumpomixem Mercedes Benz M24 PUMI od Českomoravského betonu. Autodomíchávač bude 
naplněn v betonárně v Králově Poli. 
 Celková délka trasy je 3,2 km. 

 

2.2.6 Dopravní trasa bednících dílců 

 Bednící dílce Doka budou na stavbu dopraveny pomocí Valníku Mercedes Benz 
s hydraulickým ramenem HIAB. Bednící prvky budou vypůjčeny od firmy Česká Doka bednící 
technika spol. s.r.o. pobočka Brno se sídlem v Horních Heršpicích. 
 Celková délka trasy je 6,9 km. 

 

Obrázek 17 - Dopravní trasa čersvé betonové směsi 

Obrázek 18 - Dopravní trasa bednících dílců 



34 
 

2.2.7 Dopravní trasa ostatního stavebního materiálu 

 Drobný stavební materiál a nářadí budou pořízeny, případně zapůjčeny, ve stavebninách 
Stavospol s.r.o. se sídlem na ulici Olomoucká. Materiál bude převážen buďto skříňovým vozem 
Volkswagen Crafter 35, nebo pomocí Valníku Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB. 
 Celková délka trasy je 3,9 km. 

2.2.8 Dopravní trasa betonářské výztuže 

 Betonářská výztuž pro železobetonové základy, monolitické stěny, výtahovou šachtu a 
monolitické stropní konstrukce, bude na stavbu dodávána pomocí Valníku Mercedes Benz 
s hydraulickým ramenem HIAB. Výztuž bude dodávána firmou Královopolská Steel, s.r.o. se sídlem 
v Brně v Králově Poli. 
 Celková délka trasy je 3,9 km. 

Obrázek 19 - Dopravní trasa ostatního stavebního materiálu 

Obrázek 20 - Dopravní trasa betonářské výztuže 
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2.2.9 Dopravní trasa stavebního výtahu 

 Stavební výtah GEDA 300 Z, bude na stavbu dodávána pomocí Valníku Mercedes Benz 
s hydraulickým ramenem HIAB. Výtah bude zajištěn od stavebnin DEK Brno, se sídlem v Brně 
v Horních Heršpicích. 
 Celková délka trasy je 6,3 km. 

Obrázek 21 - Dopravní trasa stavebního výtahu 
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3.1. Časový a finanční plán - objektový 

   
 Objektový časový a finanční plán stavby je vypracovaný v programu Excel od společnosti 

Microsoft, je součástí samostatné přílohy ´´02 Časový a finanční plán stavby´´. Doba i cena 

výstavby se může lišit podle technologické obtížnosti objektu.
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4.1. Obecné informace o stavbě 

 

4.1.1. Základní údaje 

 

Název stavby:   Změna dokončené stavby přístavbou bytového domu  

Místo stavby:   Brno, ul. Cihlářská 6, 602 00 Brno 

Katastrální území:  Veveří 610372, parcelní čísla 1215, 

Investor:   Ondřej Panošek 

    Jeřabinova 14 
    Brno, 602 00 

Projektant:   Dimense v.o.s. 

    Hrnčířská 15 

    Brno, 602 00 

Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Radim Lička 

Datum:    11.8. 2010 

Termín výstavby:  09/2010 – 05/2011 

Cena:    20 000 000 Kč 

Stupeň:   Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

4.1.2. Základní charakteristika stavby a její účel: 

Cílem investora je výstavba bytového domu s byty velikosti 1+kk určeným pro komerční 

účely (pronajímání). Vlastní pozemek investora je součástí městského bloku mezi ulicemi Lidická 

třída a Cihlářská. Objekt má doplnit chybějící nezastavěnou část (proluku) z ulice Cihlářská a bude 

propojen se stávajícím objektem na Lidické třídě. 

Ke stávajícímu bytovému domu z ulice Lidická bude doplněno nové 1.np a 1.pp. První 

nadzemní podlaží bude po demolici dvorní přístavby zabírat celou zbývající nezastavěnou část 

parcely a první podzemní podlaží propojí oba objekty na parcele, jinak nebude stavbou dotčen.  

Hlavní hmota objektu bude zabírat celou šířku proluky a její hloubka bude odpovídat pouze úrovni 

zastavění sousedním objektem Cihlářská 8. Takto vznikne vnitřní dvůr umožňující osvětlení a 

přirozené větrání místností situovaných dovnitř proluky. Objekt bude zastřešen sedlovou 
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střechou. Výšková úroveň okapu a hřebene navrhované stavby je shodná s úrovněmi sousedního 

objektu Cihlářská 8. 

Přízemí navrhovaného objektu zastavuje celou hloubku parcely (rozměry 9,85 m x 12,9, 

resp. 16,7 m, zastavěná plocha 148,53 m2) a je propojen se stávajícím objektem z Lidické třídy. 

Uliční část proluky je na hloubku sousedního objektu Cihlářská 8 zastavěn bytovým domem s šesti 

nadzemními podlažími a s nevyužívaným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 9,85 m x 8,30, 

resp. 11,06m, s podlažní plochou 101,08 m2. Od 2.np tak vzniká mezi objekty volný prostor se střešní 

terasou přístupnou z obou částí. Okapový žlab uliční fasády objektu je shodný s výškou okapového 

žlabu sousedního objektu, tj. cca 18,30 m nad úrovní chodníku. Úroveň hřebene je 21,40 m, tj. 

238,22 m.n.n. Výška atiky spojovacího objektu uvnitř proluky je cca 4,70 m. Navrhovaná stavba je 

tvořena jednoduchými pravidelnými hmotami se sedlovou střechou na hlavní a plochou střechou 

na spojovací dvorní části. Směrem do ulice od 3.np až nahoru po celé šířce objektu probíhá arkýř 

a směrem do dvora po celé výšce objektu rizalit s centrálním vnitřním schodištěm. 

 

4.1.3. Charakteristika staveniště 

 

Parcela se nachází v městském bloku mezi ulicemi Lidická třída a Cihlářská. Investor je 

vlastníkem pozemku a stávající budovy na parcele. Směrem do ulice Lidická třída je na pozemku 

stávající čtyř podlažní bytový dům se sedlovou střechou s nevyužívaným podkrovím a s jedním 

podzemním podlažím. Přízemí objektu je využíváno jako provozovna, v ostatních podlažích se 

nacházejí nájemní byty, resp. další provozovny - lékaři. Zadní část parcely slouží v současnosti jako 

zásobovací dvůr z ulice Cihlářská. V současné době je část parcely z ulice Cihlářská zastavěn 

z poloviny jednopodlažním objektem s plochou střechou napojeným na obytný dům a využívaným 

provozovatelem herny v přízemí. Druhá polovina parcely je nezastavěná a slouží jako zásobovací 

dvůr. Pozemek má směrem do nezastavěné části proluky půdorys nepravidelného obdélníku. Šířka 

proluky je 9,85 m a hloubka 12,9 m, resp. 16,7 m. Ze západní strany sousedí proluka s objektem 

Cihlářská 8, jedná se o čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou, hloubka objektu je 11,05 m. 

Z východní strany sousedí proluka s objektem Cihlářská 4, tento objekt je třípodlažní se sedlovou 

střechou a jeho hmota probíhá v celé výšce na hloubku parcely. 
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4.2. Členění stavby na stavební objekty 

 

- SO - 01   Bourací práce 

- SO - 02   Zemní práce 

- SO - 03   Bytový dům 

- SO - 04.01  Přípojka kanalizace 

- SO - 04.02  Vodovodní přípojka 

- SO - 04.03  Přípojka plynu 

- SO - 04.04  Přípojka NN 

- PS - 01   Výtah 

 

4.3. Časová rozvaha 

4.3.1. Hrubá spodní stavba 

Bourací práce – 1 den 

Zemní práce – 3 dny 

Základové konstrukce – 38 dní 

Podzemní podlaží – 31 dní 

Celkem: 73 dní 

 

4.3.2. Hrubá vrchní stavba 

Zhotovení stěn a sloupů – 68 dní 

Zhotovení stropní konstrukce – 110 dní 

Zastřešení – 7 dnů 

Dokončovací práce – 35 dnů 

Celkem: 220 dní 
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4.4. Popis hlavních technologických postupů 

4.4.1. Zemní práce 

Pracovní postup 

Zemní práce budou provedeny svahováním, podle geologického průzkumu se svahování 

předpokládá 1: 10. Zemní práce budou prováděny pomocí rypadla, které bude zeminu nakládat 

přímo na nákladní automobil, který bude zeminu odvážet na skládku. Nejprve bude zhrnuta vrstva 

štěrku o výšce 30 cm. Poté bude vykopán vjezd do výkopu a suterén objektu. Následně budou 

výkopy probíhat od vzdálenější strany od příjezdu k bližší. 

Pro zemní práce bude použito JCB rýpadlo – nakladač 3CX SITEMASTER a zemina bude 

odvážena pomocí nákladního automobilu Tatra Phoenix. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 Při vstupní kontrole je nutné zkontrolovat připravenost staveniště pro provádění 

výkopových prací: Musí být vyznačené inženýrské sítě, osazené oplocení s vjezdem a výstražnými 

tabulemi. Provede se kontrola nářadí a všech strojů které budou při výkopových pracích použity. 

Mezioperační kontrola: 

 Při mezioperační kontrole sledujeme průběh výkopu jámy a průběžně kontrolujeme 

oplocení jámy. Také sledujeme provádění a kontrolujeme rovinnost výkopové jámy na daných 

pracovních úrovních. V průběhu provádění kontrolujeme správný geometrický tvar výkopů a 

správné umístění vrtů pro piloty. 

Výstupní kontrola: 

 Na závěr se provede prověrka základové spáry. Druhu výkopku a jeho zatřídění, prověrka o 

dosaženém zhutnění. Na provádění prací musí osobně dohlížet stavbyvedoucí, nebo mistr, kteří 

provedou i zápis o prověrkách do stavebního deníku. 
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Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 2x Geodet 

- 1x Strojník nakladače 

- 2x Dělník 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

 

Stroje a nářadí 

- Pásový bagr Bobcat E35 

- Nákladní automobil Tatra Phoenix 

- Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 FC Home RWB s rotačním kartáčem 

- Totální stanice SOUTH N6 2L 

 

4.4.2.  Základové konstrukce 

Pracovní postup 

Objekt bude založen na neogenních jílech pomocí základových pasů na pilotách - 

hloubkové založení - okolní domy jsou založeny plošně, nutno zakládat pod úrovní založení okolích 

domů, aby nedošlo k sekundárnímu sednutí okolních domů. Před betonáží samostatné základové 

desky a pasů je potřeba vybetonovat převázky nad pilotami. Provede se provázání výztuže z pilot 

s výztuží základových pasů, osazení distančních podložek, zajištění proti posunu při další betonáži 

a základové pasy se zalijí betonovou směsí. Po technologické pauze se provede armování desky 

pomocí kari sítí, deska o tloušťce 150 mm se vyleje (z maximální výšky 1,5m), na zhutnění jsou 

použity ponorné vibrátory, beton rozprostíráme pomocí ručních hladících lišt. Hlazení povrchu 

bude provedeno pomocí vibračních lišt. Po uplynutí technologické pauzy se na tuto desku položí 

hydroizolace spodní stavby tvořená Eurotec SBS modifikovanými pasy se skleněnou rohoží, které 

bude navařena na penetrační asfaltový nátěr. Poté proběhne pokládka tepelné izolace o celkové 

tloušťce 60 mm na kterou se uloží separační folie. Na všechny tyto vrstvy se připraví kari sítě 

s distančními podložky, které budou následně zality betonovou mazaninou o tloušťce 65 mm.  
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Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 V první řadě je potřeba provést kontrolu výkopových prací, zda jsou řádně dokončeny. 

 Provádíme kontrolu armování, a to průměr a délku jednotlivých prvků, druh oceli a množství 

výztuže, čistotu povrchu a odmaštění výztuže. 

 Současně provedeme i kontrolu betonu, především konzistenci betonu pomocí dané 

zkoušky a kontrolujeme dodací list. 

Mezioperační kontrola: 

 U armování kontrolujeme, zda poloha výztuže, ale i druh oceli a průměry profilů sedí 

s projektovou dokumentací. Kontrolujeme, zda je dodrženo požadované krytí výztuže, míra 

znečištění výztuže a zdali je výztuž řádně provázána a zajištěna proti posunu. 

 Při betonáži kontrolujeme, zda všechny mechanizmy pro betonáž fungují správně. 

Kontrolujeme konzistenci betonu, hutnění betonu a požadovanou tloušťku i rovinnost dané desky. 

Také je nutné provádět kontrolu pravidelného ošetřování betonu. 

Výstupní kontrola: 

 Po dokončení se provádí kontrola výsledné rovinnosti horního povrchu desky, při měření 

nám musí hodnota vycházet v povolené odchylce, která je 5 mm při měření na 2 m lati. Provede se 

porovnání celkového provedení základové desky s projektovou dokumentací. 

 

Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 2x Vedoucí pracovní čety (1x pro betonáře, 1x pro železáře) 

- 1x Řidič autodomíchávače 

- 2x Vazač 

- 2x Svářeč 

- 4x Pomocný dělník 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 2x Pracovník Svipp 
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Stroje a nářadí 

- Pilotovací souprava Soilmec SM-22 

- Autodomíchávač Mercedes Benz s pumpomixem M24 PUMI 

- Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

- Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

- Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka MMA/IMG/TIG 

- Makita úhlová bruska 125 mm, 720 W GA5030R 

- Ruční okružní pila Makita HS7601 

- Ponorný vibrátor do betonu 1250w, 35 mm, 2 m MAR-POL 

- Benzínová vibrační lišta na beton Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

- Ruční paletový vozík BASIC 

4.4.3.  Monolitické stěny a sloupy 

Pracovní postup 

 Nejprve vyznačíme obrysy monolitických stěn a sloupů na horní povrch desky. Armatura 

monolitických stěn a sloupů bude na stavbu dodávána z již sestříhaných a naohýbaných prutů 

podle projektové dokumentace. Výztuž vazači budou ukládat dle výkresu výztuže, spoje prutů 

budou provedeny vázacím drátem. Provede se osazení distančních podložek, aby bylo dodrženo 

požadované krytí výztuže. Důležité je správné provedení provázání výztuže s vyčnívající výztuží ze 

základové desky, nebo stropní desky. 

 Bednění bude provedeno pomocí rámového systémového bednění systému DOKA. Prvky 

bednění musí být na stavbě přemísťovány ručně, z důvodu mála místa na staveništi pro jeřáb. Pro 

monolitické stěny bude použito bednění oboustranné, u výtahové šachty, bude použito bednění 

pro pohledový beton, nutná kontrola s projektovou dokumentací. Na sloupy bude použito 

čtvercové bednění. Před použitím bednících panelů je nutné všechny opatřit odbedňovacím 

nátěrem. Jednotlivé dílce bednění budou sestaveny dle projektové dokumentace a spojeny 

pomocí zámků nejméně na 3 místech. Po sestavení dílců se provede zapření, které je zajištěno 

pomocí táhel a kloubových matic. Při sestavování panelů je třeba věnovat pozornost tomu, aby 

otvory pro sepnutí na sebe navazovaly. V každém spoji budou provedeny dvě sepnutí. 

 Čerstvý beton bude ukládán v souvislých vodorovných vrstvách po výšce cca 300 mm. 

Beton bude hutněn pomocí vibrační jehly. 

 Doba odbednění se určí pomocí výpočtu pro předpokládanou průměrnou denní teplotu. 

Jakmile bude dosažena pevnost betonu taková, při které nebude docházet k vyplavování 
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cementového tmele, začneme s ošetřováním betonu vodou. Tato doba je ovlivněna klimatickými 

podmínkami, ve většině případů však ošetřování začíná cca 24 hodin po dokončení betonáže. 

Konstrukci budeme vodou vlhčit minimálně 7 dní, z toho první 3 dny alespoň dvakrát denně. Voda 

pro ošetřování betonu musí splňovat podmínky normy. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 Provádíme kontrolu armování, a to průměr a délku jednotlivých prvků, druh oceli a množství 

výztuže, čistotu povrchu a odmaštění výztuže. 

 Současně provedeme i kontrolu betonu, především konzistenci betonu pomocí dané 

zkoušky a kontrolujeme dodací list. 

 Provedeme také kontrolu bednění, zdali není poškozené, nebo znečištěné, kontrolu 

množství a kvality provedení. 

 Při vstupní kontrole se provádí i kontrola dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 

a to železobetonové stropní desky nebo základové desky. Kontroluje se shoda umístění 

s projektovou dokumentací a rovinnost. 

Mezioperační kontrola: 

 U armování kontrolujeme, zda poloha výztuže, ale i druh oceli a průměry profilů sedí 

s projektovou dokumentací. Kontrolujeme, zda je dodrženo požadované krytí výztuže, míra 

znečištění výztuže a zdali je výztuž řádně provázána a zajištěna proti posunu. 

 Při betonáži kontrolujeme, zda všechny mechanizmy pro betonáž fungují správně. 

Kontrolujeme konzistenci betonu, hutnění betonu a požadovanou tloušťku i rovinnost dané desky. 

Také je nutné provádět kontrolu pravidelného ošetřování betonu. 

 U bednění kontrolujeme stabilitu, těsnost a správnou geometrii bednění. Dále 

kontrolujeme, zda byli odstraněny nečistoty z bednění a kontrolujeme polohy a stability prostupů 

v bednění. 

Výstupní kontrola: 

 Provede se porovnání umístění stěn s projektovou dokumentací a kontrola rovinnosti stěn. 
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Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 2x Vedoucí pracovní čety (1x pro betonáře, 1x pro železáře) 

- 1x Geodet 

- 1x Řidič autodomíchávače 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 2x Vazač 

- 2x Svářeč 

- 2x Tesař 

- 4x Pomocný dělník 

Stroje a nářadí 

- Autodomíchávač Mercedes Benz s pumpomixem M24 PUMI 

- Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

- Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

- Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka MMA/IMG/TIG 

- Makita úhlová bruska 125 mm, 720 W GA5030R 

- Ruční okružní pila Makita HS7601 

- Ponorný vibrátor do betonu 1250w, 35 mm, 2 m MAR-POL 

- Ruční paletový vozík BASIC 

 

4.4.4.  Vyzdění zdiva 

Pracovní postup 

 Před zahájením prací je nutné provést kontrolu podkladu, především správné provedení 

hydroizolace a rovinnost. Provede se i kontrola čistoty povrchu pro zdění. Začíná se osazením 

lomových a rohových bodů které jsou osazeny na vrstvu vápenocementové malty. Jelikož jsou na 

první vrstvu zdiva kladeny vysoké požadavky ohledně rovinatosti, provede toto osazení mistr, nebo 

jím pověřený pracovník. Pomocí nivelačního přístroje stanovíme výšku lomových a rohových bodů, 

mezi jednotlivými rohy z vnější strany natáhneme provázek, který nám poslouží k následnému 

vyzdívání míst mezi rohovými a lomovými body. U dalších vrstev zdiva začínáme opět založením 

rohových a lomových bodů, následně cihlu vyvážíme, natáhneme provázek a dozdíme místa mezi 

rohovými a lomovými body. Tyto vrstvi zdiva Heluz budou v ložné spáře spojeny pomocí speciálního 

lepidla. Styčné stáry spojujeme pouze pomocí pera a drážky. 
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 Po vyzdění pěti vrstev (1,25m) je zdění již obtížné, proto použijeme kozové lešení HAKI, které 

umístíme z vnitřní strany stěny. Postup zdění se nijak neliší. Mezeru mezi poslední vrstvou příčky 

a stropem vyplníme PUR pěnou. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 Při vstupní kontrole provádíme kontrolu materiálů (množství a rozměry jednotlivých 

tvarovek a překladů, počet pytlů malt, lepidla a tub montážní pěny) a kontrolu předchozích prací. 

Sledujeme především provedení hydroizolace a kontrolujeme provedení přesahů, v nadzemních 

podlažích kontrolujeme, zda je dostatečné zatvrdnutí stropní konstrukce. 

Mezioperační kontrola: 

 Bude probíhat podle sledu činností. Jako první se kontroluje pomocí nivelačního přístroje 

správné založení rohových a lomových bodů první řady. Každou tvarovku urovnáme pomocí 

vodováhy a gumového kladívka, tak aby byla v rovině. Kontrolujeme, zda jsou řady souběžně 

s napnutými provázky. Při postavení lešení proběhne kontrola provedení lešení, kontroluje se, zda 

lešení obsahuje všechny potřebné prvky. Ke konci vyzdění probíhá kontrola napojení příčky na 

strop, kontroluje se, zda je mezera mezi stropem a příčkou je celá vyplněna PUR pěnou a zda je 

přečnívající pěna všude uříznuta. 

Výstupní kontrola: 

 U výstupní kontroly se bude kontrolovat jakost celé stěny. Kontrolovány budou tloušťky 

spár, převazby jednotlivých cihel, rovinnost a rozměry zdiva. Nerovnosti způsobené například 

přebytečnou maltou budou odstraněny. Rovinnost se bude měřit pomocí 2 m latě a vodováhy. 

 

Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 1x Vedoucí pracovní čety  

- 1x Geodet 

- 1x Řidič hákového nakladače 

- 1x Řidič valníku 

- 3x Zedník 

- 3x Pomocný dělník 
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Stroje a nářadí 

- Nosič kontejnerů s hákovým nakladačem Tatra Phoenix Euro 6 

- Valník mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

- Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

- Ruční paletový vozík BASIC 

 

4.4.5.  Stropní monolitické konstrukce 

Pracovní postup 

 Před zahájením stropních konstrukcí se provede kontrola geometrie a výškové úrovně 

sloupů a stěn, také je potřeba již mít na stavbě dopraveno bednění. Provede se také úklid 

pracoviště, aby při budoucí manipulaci nedošlo k úrazu. 

 Jako bednění stropních konstrukcí bude použito bednění Dokaflex 1-2-4: 

Nejprve položíme podélná a příčné nosníky na zem kvůli rozměření. Zaměříme rozestupy stropních 

podpěr a pomocí nastavovacích třmenů provedeme hrubé výškové nastavení stropních podpěr. 

Poté zasadíme stropní hlavici H20 do stropní podpěry, zde musíme hlídat polohu klínu pro 

odbednění. Postavíme opěrnou trojnožku, do které upevníme stropní podpěru pomocí upínací 

páky. Pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic, nastavíme 

správnou výšku podélných nosníků. Opět pomocí montážních vidlic osadíme s daným přesahem 

příčné nosníky. Dalším krokem je přidání mezipodpěr. Na vnitřní trubku stropní podpěry nasadíme 

přidržovací hlavici H20 DF a zajistíme jí integrovaným třmenem. Stropní podporu vsuneme pod 

podélný nosník a zajistíme pomocí přidržovací hlavice. Dále už jen osadíme bednící desky, ty 

ukládáme ze shora kolmo k příčným nosníkům. Po celém okraji desky namontujeme kolektivní 

ochranu proti pádu a namontujeme obednění okrajů stropní desky. Na závěr už jen naneseme na 

bednící desky odbedňovací prostředek. 

Při armování stropních konstrukcí bude výztuž umístěna podle výkresů statika. Po osazení 

patřičných prutů na správná místa se provedou spoje prutů pomocí vázacího drátu. Doplní se 

distanční podložky, kvůli dodržení krycí vrstvy výztuže. Po vyarmování spodní části stropu se k této 

vrstvě výztuže přidrátuje ohýbaný konstrukční prvek, na který bude kladena horní výztuž stejným 

postupem. V místech napojení sloupů a monolitických stěn je nutné ponechat vytaženou výztuž 

minimálně 600 mm nad úrovní stropní desky. 

Při betonáži je využit beton C25/30, který bude na stavbu dodáván pomocí autodomíchávače 

s pumpomixem. Na místo určení bude betonová směs dopravena pomocí zmíněného 
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autodomíchávače. Deska o tloušťce 200 mm se začne vylívat postupně z jedné strany (z 

maximální výšky 1,5 m, beton rozprostíráme pomocí ručních hladících lišt, aby nedošlo ke kumulaci 

hmoty na jednom místě, na zhutnění jsou použity ponorné vibrátory. Vibrátory je nutné do hutněné 

vrstvy vložit rychle a svisle, naopak vytahování musí probíhat pomalu aby se vrstva betonu za 

vibrátorem správně spojila. Vibrátor musíme z betonu vytáhnout celý, aby případný vzduch mohl 

být z betonu vyloučen. Hlazení povrchu bude provedeno pomocí vibračních lišt. 

 Při odbedňování bednění je potřeba uvolnit stojky postupně po celých řadách. Nejprve se 

odstraní mezipodpěry pomocí snížení upínací pákou, mezipodpěry odložíme do ukládací palety. 

Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění stropu, stejným postupem uvolníme 

postupně zbylé řady. Dále sklopíme příčné nosníky a pomocí montážní vidlice je vytáhneme a 

odložíme do ukládací palety. Je důležité ponechat dostatečné množství nosníků k zajištění 

bednících desek. Tyto desky poté odstraníme pomocí sklopení dolů, řádně očistíme, aby byli 

připraveny na další použití a odložíme je do ukládací palety. Na závěr již odstraníme zbylé příčné a 

podélné nosníky které odložíme do ukládací palety, složíme opěrné trojnožky a stropní podpěry, 

které také odkládáme do úložné palety. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 Provádíme kontrolu armování, a to průměr a délku jednotlivých prvků, druh oceli a množství 

výztuže, čistotu povrchu a odmaštění výztuže. 

 Současně provedeme i kontrolu betonu, především konzistenci betonu pomocí dané 

zkoušky a kontrolujeme dodací list. 

 Provedeme také kontrolu bednění, zdali není poškozené, nebo znečištěné, kontrolu 

množství a kvality provedení. 

 Při vstupní kontrole se provádí i kontrola dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 

a to sloupů a stěn. Kontroluje se shoda umístění s projektovou dokumentací, rovinnost, svislost a 

výškovou úroveň sloupů a stěn. Provede se i kontrola množství a umístění vytažené výztuže nad 

sloupy. 

Mezioperační kontrola: 

 U armování kontrolujeme, zda poloha výztuže, ale i druh oceli a průměry profilů sedí 

s projektovou dokumentací. Kontrolujeme, zda je dodrženo požadované krytí výztuže, míra 

znečištění výztuže a zdali je výztuž řádně provázána a zajištěna proti posunu. 
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 Při betonáži kontrolujeme, zda všechny mechanizmy pro betonáž fungují správně. 

Kontrolujeme konzistenci betonu, hutnění betonu a požadovanou tloušťku i rovinnost dané desky. 

Také je nutné provádět kontrolu pravidelného ošetřování betonu. 

 U bednění kontrolujeme stabilitu, těsnost a správnou geometrii bednění. Dále 

kontrolujeme, zda byli odstraněny nečistoty z bednění a kontrolujeme polohy a stability prostupů 

v bednění. 

Výstupní kontrola: 

 U výstupní kontroly se bude kontrolovat jakost celé stropní konstrukce a shoda umístění 

konstrukce podle projektové dokumentace. Kontrolována bude rovinnost horního a spodního 

povrchu desky. Rovinnost se bude měřit pomocí 2 m latě a vodováhy, povolená odchylka při měření 

touto latí je 5 mm na 2 m. 

 

Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 2x Vedoucí pracovní čety (1x pro betonáře, 1x pro železáře) 

- 1x Řidič autodomíchávače 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 2x Vazač 

- 2x Svářeč 

- 2x Tesař 

- 4x Pomocný dělník 

 

Stroje a nářadí 

- Pilotovací souprava Soilmec SM-22 

- Autodomíchávač Mercedes Benz s pumpomixem M24 PUMI 

- Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

- Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

- Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka MMA/IMG/TIG 

- Makita úhlová bruska 125 mm, 720 W GA5030R 

- Ruční okružní pila Makita HS7601 

- Ponorný vibrátor do betonu 1250w, 35 mm, 2 m MAR-POL 

- Benzínová vibrační lišta na beton Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

- Ruční paletový vozík BASIC 
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4.4.6.  Zastřešení 

Pracovní postup 

 Střešní konstrukce se skládá s ocelových vaznic a dřevěných krokví. Na začátek se osadí 

ocelová pozednice na zdivo a vrcholová ocelová vaznice na štítové zdivo. Prvky budou na místo 

uložení dopraveny pomocí autojeřábu. Postupně se osazují krokve, které jsou kotveny do vaznic. 

Horní úroveň vrcholové vaznice je výše než ztužujícího věnce, takže nosné prvky vytváření sklon 

střešní konstrukce. Z uliční strany se na krokve přibije laťování v daném rozmezí podle 

produktového listu střešní krytiny, z dvorní strany se provede celoplošný záklop kvůli plechové 

krytině. Na tento záklop položíme pojistnou difuzní folii, kterou přichytíme běžnými sponami. Nyní 

se provede laťování v daném rozmezí podle produktového listu plechové krytiny. Provede se 

pokládka střešní krytiny podle technologického postupu dodavatele. Klempíři provedou 

oplechování okapového žlabu, výtahové šachty a pokládku plechové krytiny. Na závěr se prostor 

mezi krokvemi vyplní tepelnou izolací z minerální vaty. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

 Před výstavbou je třeba zkontrolovat stávající konstrukce stropu a připravenost 

staveniště. Materiál dodávaný na stavbu musí být nejprve překontrolován, abychom se vyvarovali 

různím problémovým následkům. Kontroly se provádějí podle projektové dokumentace a norem. 

Záznam o kontrole se provede na dodací list a do stavebního deníku. Provede se také kontrola 

veškeré mechanizace použité při této etapě. 

Mezioperační kontrola: 

 Kontrolují se povětrnostní podmínky, a to každý den po dobu celé výstavby. Během 

montáže kontroluje stavbyvedoucí nebo jím určený mistr správnost montáže použitého prvku na 

místo osazení podle projektové dokumentace. Hlídá jeho správnou orientaci a natočení. 

Kontrolujeme také osazení a kotvení pozednice. Vodorovnost pozednice kontrolujeme pomocí 

nivelačního přístroje. Digitálním teodolitem překontrolujeme výšky vaznic, jejich polohu a kotvení 

– počet kotvících prvků. Kontrolujeme pevnost a správnost každého spoje. U krokví kontrolujeme 

polohu a jejich rozestup, spojení s vaznicemi. 
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Výstupní kontrola: 

 Provede se kontrolní zaměření konstrukce geodetem, který kontroluje výškové a směrové 

osazení prvků podle projektové dokumentace. Poslední kontrolou je obhlídka celé střešní 

konstrukce. Zde se především kontroluje, zda byla konstrukce provedena podle projektové 

dokumentace a zda byli dodrženy podmínky ve smlouvě o dílo. 

 

Personální obsazení 

- 1x Stavbyvedoucí 

- 1x Vedoucí pracovní čety  

- 1x Strojník autojeřábu 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 1x Odborný personál 

- 3x Pomocný dělník 

Stroje a nářadí 

- Valník mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

- Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

- Autojeřáb Grove GMK 2035 

- Ruční okružní pila Makita HS7601 

 

4.4.7.  Dokončovací práce 

Pracovní postup 

Výplně otvorů 

 Po skončení hrubé vrchní stavby můžeme začít s osazováním výplní otvorů. Okenní výplně 

budou tvořeny hliníkovými rámy v RAL dle barevného řešení ve výkresové části. Zasklení bude 

provedeno nízkoemisním izolačním dvojsklem vyplněným plynem argonem mezi skly. Vstupní 

stěny s dveřmi budou také z hliníkových okenních systémů. Osazování výplní otvorů bude probíhat 

podle technologického předpisu výrobce výplní otvorů. 
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Venkovní zateplovací systém 

Po dokončení osazení můžeme začít s venkovním kontaktním zateplovacím systémem. Pro 

zateplení bude použit ucelený zateplovací systém s tepelným izolantem z expandovaného 

polystyrenu, který bude v místech okapových svodů a bleskosvodů nahrazen pásem z minerální 

vaty, v soklové části bude použit extrudovaný polystyren XPS. Před zahájením prací je potřebné 

věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských prvků a detailů. Nejprve 

se ukotví zakládací soklový profil v určené výšce. Soklový profil připevňujeme pomocí soklových 

hmoždinek v počtu cca 3 ks na běžný metr, k podložení soklových profilů při nerovném podkladu 

použijeme soklové distanční podložky. Spojování soklových lišt je provedeno pomocí spojek 

soklových lišt. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Desky tepelné 

izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí ho přesahovat ani nesmí 

být zapuštěny. Desky lepíme pomocí lepící hmotou, kterou naneseme na desku ve formě 

obvodového rámečku, silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení 

desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60 % přilepené plochy desky. Desky se lepí 

vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek 

tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být z těchto 

míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší 

než 2 mm, musí se vyplnit tepelněizolačním materiálem.  

Venkovní omítka 

Před zahájením provádění dalších vrstev se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých 

konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. U rohů výplní 

otvorů se musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o 

rozměrech nejméně 300x200 mm. Následně se osadí výztužné rohové profily, parapetní 

připojovací profil. Při navázání profilů se síťovinou se musí vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se 

integrované síťoviny z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily je třeba 

zkracovat speciálními nůžkami pro zkracování lišt. Provádění základní vrstvy se na suché a čisté 

desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek. Zároveň musí 

být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude dodržena, musí být 

přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tepelné izolace proti negativnímu působení 

venkovního prostředí. Na styku dvou desek, lišící se mezi sebou jen v tepelněizolačním materiálu 

bez přiznané spáry, se musí provést zesilující vyztužení do vzdálenosti nejméně 150 mm na každou 

stranu od styku. Provede se vyrovnávací vrstva, u polystyrenu se požadované rovinnosti dosahuje 

přebroušením desek. V případě potřeby se provádí nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 
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mm, zpravidla neobsahuje výztuž. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2–6 mm, optimálně 

3-4 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem 

s velikostí zubů 10x10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení 

základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková hmota, která 

prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná 

a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vzájemných přesah pásů musí být 

nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z 

obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 

0,5 mm. 

Před prováděním konečné povrchové úpravy se zajistí ochrana přilehlých konstrukcí, 

prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Všechny okolní plochy 

(dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit zakrytím před 

znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, je nutné potřísněné plochy ihned umýt čistou 

vodou. Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem. Aplikuje se válečkem 

nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěrem se provádí 

po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy – nejdříve však až po uplynutí doby uvedené v technickém 

listu příslušné stěrkové hmoty, běžně však 7 dní. Před vlastním nanášením určeného základního 

nátěru se malé nerovnosti jemně přebrousí skelným papírem. Finální nátěr se důkladně promísí 

pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. 

Technické zařízení budov 

V objektu se začne s instalacemi TZB. Jedná se o elekrtomontáže, vzduchotechniku atd. 

Veškeré tyto práce budou provádět pracovníci vyučení v konkrétním oboru a budou postupovat dle 

projektové dokumentace. 

Vnitřní omítky 

Po dokončení veškerých TZB instalací můžeme začít s úpravami vnitřních povrchů. 

Minimálně 24 hodin před nanášením jádrové omítky se musí provést vyrovnání všech prohlubní a 

nerovností tam, kde by jinak nanášená jádrová omítka přesáhla doporučenou maximální tloušťky 

vrstvy, to jo 5 mm. Před započetím prací se na okna a dveře nalepí speciální plastové dilatační 

profily. Při pracích používáme ochranné folie, které nám slouží k zakrývání po celou dobu provádění 

prací, to je na přednástřik, jádrovou omítku a štuk. V případě poškození folie, opravíme plastovou 

páskou, abychom předešli znečištění zakrývaných částí. Před omítáním se osadí na všech krajích 

a rozích omítkové profily, tyto profily se zastřihávají pomocí ručních nůžek na plech. Profily řádně 
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provážíme a ustavíme do požadované polohy a vzdálenosti, pomocí vodováhy a svinovacího metru. 

Profily osazujeme pomocí omítkové malty, stejné, jako bude jádrová omítka. Osazení je nutné 

provést den před omítáním, aby se zabránilo pohybu nebo odpadnutí rohů. Poté osadíme omítníky. 

Na stěnu se nanesou terče z malty o průměru asi 250 mm. Zjistí se jejich svislý směr provážením 

olovnicí nebo vodováhou a pomocí provázku a krajních omítníků zjistíme, zda jsou omítníky 

v zákrytu. Z terčů se vytvoří pruhy malty, do kterých se osadí omítník. Po provedení omítky se 

omítníky odstraní a mezera po nich se zatáhne maltou. Před započetím omítání bude ještě na 

stěnách a na stropě proveden přednástřik, který se provede v tloušťce maximálně 3 mm a provede 

se tak, aby byl zakryt celý podklad – zdivo a strop. Po provedení se pak musí nechat aspoň 1 den 

schnout. Při pracích na stropě a horních částech zdiva, kde je obtížné dosáhnout, musíme zřídit 

lešení. Lešení poskládáme z omítkářských stolů, které umístíme od sebe tak daleko, abychom byly 

schopni přeplátovat deskami, popřípadě fošnami prostor mezi nimi. Desky je třeba zajistit proti 

posunu nebo jinému pohybu například pomocí hřebíků. Pro rozmíchání omítky použijeme strojní 

omítací zařízení. Poměr vody a suché směsi se volí podle doporučení výrobce. Omítku nanášíme v 

rovnoměrných vrstvách pomocí pistole napojené na omítací stroj. Vzdálenost trysky pistole od 

povrchu, na který se jádro nanáší je cca 400-800 mm. Tloušťka nanášené jádrové vrstvy bývá 10-

15 mm. Se strojním omítáním se začne u prováženého omítníku a postupuje se v pruzích, u stěn 

zpravidla od podlahy směrem vzhůru. Omítka se nanáší na povrch ve tvaru „housenky“. Nerovný 

povrch zahladíme pomocí strhávací latě, ta se sune po omítnících šikmými pohyby ze strany na 

stranu. Nejprve se vede v mírném sklonu tak, aby se malta po povrchu hranou latě dobře rozetřela. 

Potom omítkář lať vyrovná a maltu strhává. Jádro se strhává co nejdříve po nahození, aby 

nezaschlo. V případě že omítáme na styku dvou různých materiálů (např. beton a keramická 

tvarovka), překryje se tento styk vloženou výztužnou sítí. Výztužná síť se klade do jádrové omítky 

pod její povrch (překryta min. 3 mm). Přesah sítě je minimálně 200 mm na každou stranu. Před 

nanesením dalších materiálů musí být dodržena technologická přestávka. Minimální doba zrání 

jádrové omítky se počítá 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Suchá pytlovaná štuková směs se vsype 

do omítacího stroje, kde se důkladně smíchá s vodou, až dostaneme homogenní hladkou hmotu. 

Směs se nanáší pomocí pistole obdobně jako při nanášení jádrové omítky. Štuk se však nanáší na 

jádrovou omítku v tloušťce jen 3 mm. Nastříkaná vrstva štuku se stáhne nerezovým hladítkem do 

této tloušťky tak, aby omítka byla barevně stejnorodá. Stahování se provádí krátkými krouživými 

pohyby ze strany na stranu. V místech, kde se budou provádět obklady, se štuková omítka 

nenanáší. Opět zřídíme lešení pro omítání stropů. Vyhlazení štukové vrstvy se provádí navlhčeným 

filcovým hladítkem, podobně jako při zarovnání jádra se vyhlazuje krouživými pohyby. Filcové 

hladítko opakovaně vlhčí dle potřeby. 
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Hrubé podlahy 

Po uplynutí technologické pauzy štukové vrstvy omítek se provede hrubá podlaha. 

V místnostech provozovny a ve společných prostorách se na stropní konstrukci položí desky 

podlahového polystyrenu a ty se následně překryjí pojistnou hydroizolací s minimálním překrytím 

10 mm. Na tyto vrstvy bude vylita betonová mazanina vyztužená kari sítí. V místnostech zázemí a 

bytů se na stropní konstrukci položí desky zvukové izolace a na ty následně položíme separační 

folii. Jako poslední vrstva hrubé podlahy se vyleje anhydritová samonivelační stěrka o požadované 

tloušťce. Ve vstupním závětří bude na podkladním betonu vyztuženém kari sítí položen spádový 

klín z pěnového polystyrenu, ty se následně překryjí separační folií a zalijí betonovou mazaninou 

vyztuženou kari sítí. 

Sádrokartonové konstrukce 

Po vyzrání podlah je možné provést montáž sádrokartonových konstrukcí. Vytyčení příčky se 

provede pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Obvodové profily příčky se opatří před osazením 

samolepicím napojovacím těsněním, následně se připevní k návazným konstrukcím pomocí 

plastových natloukacích hmoždinek. Mezi vodorovné profily se osazují svislé profily. Délka 

svislých profilů se volí tak, aby při opření svislého profilu o spodní vodorovný profil bylo zasunutí 

horního konce svislého profilu do horního profilu min. 20 mm. Rozteč sloupků se volí podle rozměru 

desek opláštění, maximálně však 625 mm. Jednotlivé svislé profily zůstávají ve vodorovných 

profilech volně nasunuty. Opláštění první strany příčky se začíná u navazující stěny deskou plné 

šířky, desky se na svislé profily přišroubují rychlošrouby. Délka desek se volí taková, aby pokud 

možno pokryla celou výšku příčky, avšak není vyloučeno použití desky menších formátů. Je nutné 

zajistit, aby byly příčné (vodorovné) spáry v sousedních polích vzájemně vystřídány alespoň o 400 

mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. Desky se montují na těsný sraz s max. mezerou 

mezi deskami 10 mm. U podlahy je ponecháme cca 10 mm širokou spáru, která se posléze vyplní 

spárovacím tmelem. Izolace z minerálních vláken se do dutiny příčky vloží po opláštění první strany 

příčky a po uložení požadovaných instalací. Minerální izolace je dodávána v rolích a bude postupně 

vložena mezi svislé profily příčky. Opláštění druhé strany příčky se začíná deskou poloviční šířky 

tak, aby spára této desky ležela na svislém profilu v úrovni střednice první desky opláštění z 

opačné strany příčky. Postup po té totožný s první stranou. Provede se zatmelení hlav šroubů, na 

spáry nalepíme perlinky, následně je vyplníme tmelem a cca po 30 minutách se odstraní 

přebytečný tmel. Provede se přestěrkování s větším roztáhnutím do šířky, abychom docílili 

plynulého přechodu desek. Na závěr se povrch sádrových příček přebrousí. 
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Keramické obklady 

Po vyhotovení sádrokartonových konstrukcí provedeme keramické obklady. Na podklad 

naneseme penetrační nátěr. Napenetrovaný podklad necháme 2 dny schnout. Podle skladby 

obkladů v kladečském plánu se změří výška pro založení obkladu a označí se ryska. Pomocí 

laserového nivelačního přístroje se tato výška přenese na ostatní stěny a body se spojí v souvislou 

čáru, která slouží jako vodítko při obkládání. Stěny se rozměří tak, aby nám na žádné straně 

nevznikaly příliš malé dořezy.  Rozmícháme lepidlo na dlaždice míchacím nástavcem na vrtačku 

při nízkých otáčkách. Nyní naneseme lepidlo zubatou stěrkou na podklad v úsecích, které 

zvládneme zpracovat. Obklady se pokládají od nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak 

dolů, za stálé kontroly svislé roviny. Poslední řada se dolepí až po položení dlažby. Pro lepší přilnutí 

a srovnání obkladů poklepeme každou obkládačku gumovou paličkou. Při pokládce používáme 

dlaždicové kříže, které vkládáme mezi jednotlivé dlaždice kvůli dodržení spár. Po úplném vytvrzení 

lepidla můžeme začít se spárováním obkladů. Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat z mezer 

zbytek lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Spárovací hmotu nanášíme gumovou 

stěrkou, kterou zapravíme do spár šikmým natahováním. Necháme zaschnout tak, aby se nám 

spárovací hmota ve spáře nemazala, a poté odstraníme její přebytky mokrým molitanovým 

hladítkem. Po zaschnutí dočistíme obklad suchým hadrem. 

Výmalba 

Po dokončení obkladů se začne s výmalbou. Před zahájením malování je potřeba zakrýt 

všechna místa která nehodláme malovat, Zakrytí provedeme pomocí fólií a krycích pásek. Na 

stěnu naneseme penetrační nátěr pomocí štětky, po zaschnutí lze na stěnu nanášet malbu. 

Rozmícháme si potřebnou barvu do požadované hustoty, nejprve začneme s malbou malých a 

členitých částí, jako je například plocha okolo zásuvek, futer dveří a rohy místnosti. Tyto plochy 

malujeme pomocí stětce, poté lze pomocí malířských válečků natřít zbylé plochy stěny. Malujeme 

vždy od shora dolů, začínáme tedy pod stropem. Tahy válečkem propojujeme a křížíme, aby se nám 

malba slila v jeden celek. Po provedení první vrstvy a po zaschnutí se stejným způsobem provede 

druhý nátěr. 

Keramická dlažba 

Po dokončení maleb začneme s prováděním hotových podlah. V místnostech s mokrým 

procesem bude použita keramická dlažba. Nejprve na podklad rozetřeme pomocí gumové stěrky 

penetraci, tento podklad pak musíme cca 2 dny nechat schnout. Lepidlo na dlaždice rozmícháme 

míchacím nástavcem na vrtačku při nízkých otáčkách. Nyní začneme nanášet lepidlo zubatou 
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stěrkou na podklad v úsecích, které snadno zvládneme zpracovat. Pokládka podlahových dlaždic 

se provádí mírným vtlačením dlaždice do lepidlového lože a poklepáním gumovým kladívkem. Při 

pokládce používáme mezi každou dlaždicí dlaždicové kříže, díky kterým je dodržena šířka spár při 

pokládce. Nyní nastříháme a osadíme izolační pásku tak, aby lícovala s horní hranou dlaždice. 

Naneseme na zadní stranu soklové dlaždice lepidlo a dlaždici nalepíme na stěnu. Při tomto 

postupu dodržujeme průběh spár jako na podlaze. Pro dodržení šířky spár od nášlapné vrstvy 

podložíme pod soklové dlaždice dřevěné kolíčky. Po úplném vytvrzení lepidla můžeme začít se 

spárováním podlahy. Namíchanou spárovací hmotu rovnoměrně rozetřeme po dlaždicové podlaze 

a gumovou stěrkou zaplníme spáry příčně k jejich průběhu. Dokud je spárovací hmota ještě vlhká, 

odstraníme z dlažby zbytky spárovací hmoty opět gumovou stěrkou. Poté odstraníme všechny 

zbytky hmoty houbou. Posledním krokem je že přechod mezi soklovými a podlahovými dlaždicemi 

a rovněž svislé spáry v rozích místnosti vyspárujeme trvale elastickou silikonovou hmotou. 

Po dokončení těchto prací se podle potřeby provádí ostatní dokončovací práce a 

zapravování. Po úplném skončení všech prací na objektu se provede kompletní úklid objektu. Po 

splnění těchto kroků může být zahájeno kolaudační řízení objektu. 

 

Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

Zateplovací systém – provádí se kontrola podkladu, jestli je dostatečně vyzrálý, pevný, 

suchý, bez nečistot. Podklad nesmí vykazovat ustálenou zvýšenou vlhkost. 

Vnitřní omítky – provádí se kontrola podkladu, jestli je dostatečně vyzrálý, pevný, bez 

nečistot, kontrola rovinnosti stěn, kontrola potřebného materiálu, množství, případné poškození 

materiálu. 

Hrubé podlahy – provádí se kontrola podkladu, jestli je dostatečně vyzrálý, pevný, suchý, bez 

nečistot, nátěrů a uvolňujících se částic. Povrch podkladu nesmí být vodoodpudiví. 

Sádrokartonové konstrukce – provádí se kontrola rovinnosti podlah a stropů, kontrola 

potřebného materiálu, množství, případné poškození materiálu. Kontroluje se i zda jsou omítky 

řádně vyhotoveny. 

Vnitřní malby – provádí se kontrola podkladu, jestli je dostatečně vyzrálý, pevný, suchý, bez 

nečistot, prachu, zda je řádně zatmelený, zabroušený a odmaštěný. 

Keramická dlažba a obklady – provádí se kontrola podkladu, jestli je dostatečně vyzrálý, 

pevný, suchý, bez nečistot, nátěrů a uvolňujících se částic. Povrch podkladu nesmí být 

vodoodpudiví. 
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Mezioperační kontrola: 

Zateplovací systém – kontroluje se správnost lepení desek, provedení základní vrstvy se 

správně vtlačenou perlinkou. 

Vnitřní omítky – provádí se kontrola povrchu omítky, který musí být rovný v přípustné 

odchylce 2,5 mm na 2 m, rovnost zkoušíme pomocí 2 m latě. Probíhá také kontrola hran rohů a 

koutů, které musí být přímé. Kolem dveřních zárubní a okenních rámů se kontroluje začištění a 

zalícování omítky. 

Hrubé podlahy – probíhá kontrola nanášení jednotlivých vrstev, a to kontrola tloušťky 

jednotlivých vrstev a kontrola správného dodržování technologického předpisu. 

Sádrokartonové konstrukce – kontroly probíhají postupně dle dokončených činností.  

Jedná se o kontrolu správného vyznačení sádrokartonové konstrukce dle projektové 

dokumentace, nanesení pružného tmele pod profily připevněné k okolním konstrukcím, kontrolu 

svislosti příčných profilů a kontrolu vhodného umístění všech rozvodů. 

Vnitřní malby – průběžně se provádí kontrola teploty vzduchu která musí být v rozmezí od 

15 – 25 ⁰C. Kontroluje se odstín a povrchová úprava malby podle daného vzorníku, nebo předem 

schváleného vzoru. 

Keramická dlažba a obklady – provádí se kontrola tlouštěk nanášených vrstev, zda je 

správná konzistence materiálů. Kontroluje se rovinnost a stejnobarevnost materiálu a zda je 

dodržován technologický předpis. 

Výstupní kontrola: 

Zateplovací systém – provádí se kontrola hotové omítky, především kontrola struktury a 

barevnosti. Kontroluje se také očištění všech rámů oken a parapetů. 

Vnitřní omítky – provádí se kontrola výsledné omítky, nesmí obsahovat trhliny, puchýře a 

jiné závady. 

Hrubé podlahy – provádí se kontrola výsledné rovinnosti konstrukce, která nesmí 

přesahovat odchylku 2 mm při měření 2 metrovou latí. Kontroluje se stejnorodost povrchu. 

Sádrokartonové konstrukce – provádí se kontrola polohy všech konstrukcí ze 

sádrokartonu podle projektové dokumentace. Kontrola výsledné rovinnosti konstrukce, která 

nesmí přesahovat odchylku 2 mm při měření 2 metrovou latí. Kontroluje se umístění všech 

konstrukcí pro zavěšení (WC, umyvadla, kuchyňské linky). Provede se také kontrola správného 

provedení vyspárování a zatmelení spár. 

Vnitřní malby – provádí se kontrola výsledné malby, vrstva musí být stejnorodá, hladká, bez 

hrbolků a jiných defektů. Vrstva malby musí být na celé ploše stejnoměrně rozetřena a jednotlivé 
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odstíny barvy mají být rovně a ostře ohraničeny. Kontroluje se také očištění všech rámů oken a 

dveřních zárubní. 

Keramická dlažba a obklady – provádí se kontrola rovinnosti výsledné konstrukce která 

nesmí přesahovat odchylku 2 mm při měření 2 metrovou latí. . Kontroluje se stejnobarevnost 

materiálu a tloušťka spár. 

 

Personální obsazení 

 Bude vždy trochu jiné podle prováděné práce, téměř vždy však budou přítomni: 

- Stavbyvedoucí 

- Vedoucí pracovní čety 

- Specializovaní pracovníci 

- Pomocní dělníci 

Stroje a nářadí 

 Stroje a nářadí se budou vždy lišit podle prováděné práce, na stavbě bude k dispozici od 

stavebníka: 

- Makita úhlová brucka 125mm, 720W GA5030R 

- Ruční okružní pila Makita HS7601 

- Ruční paletový vozík BASIC 

- Vysokotlaký čistič Kärcher K4 FC Home RWB s rotačním kartáčem 
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4.5. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být před započetím zemních prací prokazatelně 

seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy na staveništi. 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. 

Zaměstnanci jsou povinni při provádění prací nosit ochranné přilby a další ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (aktuální znění 01.05.2016) 

• Příl. 1 - Další požadavky na staveniště 

• Příl. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

• Příl. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

4.6. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a 

budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude 

vedena evidence. 

Hlavní legislativa: 

- Zákon č.185/2001 Sb. - Zákon o odpadech 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

- Zákon č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
MULTIFUNKČNÍHO DOMU 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL HOUSE 
 
 

5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
MASTER'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Tomáš Kaman 

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. YVETTA DIAZ  

BRNO 2020  



 
 

Obsah 
5.1. Základní údaje o stavbě a staveništi ...................................................................................................................... 67 

5.1.1 Identifikační údaje ..................................................................................................................................................... 67 

5.2. Možnosti dopravy ke staveništi ............................................................................................................................... 68 

5.3. Provozní objekty .............................................................................................................................................................. 69 

5.3.1 Oplocení staveniště................................................................................................................................................ 69 

5.3.2 Plocha pro parkování ............................................................................................................................................. 69 

5.3.3 Nakládání s odpady ................................................................................................................................................ 70 

5.3.4 Elektrická staveništní rozvodná skříň ........................................................................................................... 70 

5.3.5 Osvětlení staveniště .............................................................................................................................................. 70 

5.4. Výrobní zařízení staveniště ......................................................................................................................................... 71 

5.4.1 Plocha k očištění stavebních strojů ................................................................................................................. 71 

5.5. Sociálně správní zařízení staveniště ...................................................................................................................... 71 

5.5.1 Kancelářské prostory .............................................................................................................................................. 71 

5.5.2 Šatny pracovníků ...................................................................................................................................................... 71 

5.5.3 Hygienická zařízení .................................................................................................................................................. 71 

5.5.4 Skladovací prostory ................................................................................................................................................. 71 

5.6. Zajištění elektřiny a přívodu vody na staveništi .............................................................................................. 72 

5.6.1 Elektrická energie ..................................................................................................................................................... 72 

5.6.2 Rozvod vody ................................................................................................................................................................ 73 

5.7. Orientační náklady na ZS ............................................................................................................................................. 74 

5.8. Zimní přestávka ................................................................................................................................................................ 74 

5.9. BOZP ....................................................................................................................................................................................... 74 

5.10. Vliv stavby na životní prostředí ............................................................................................................................... 75 

5.10.1 Opatření proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků ......................................................... 75 

5.10.2 Ochrana proti hluku .............................................................................................................................................. 75 

5.10.3 Ochrana ovzduší ..................................................................................................................................................... 75 

5.10.4 Nakládání s odpady .............................................................................................................................................. 76 



67 
 

5.1. Základní údaje o stavbě a staveništi 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Změna dokončené stavby přístavbou bytového domu  

Místo stavby:   Brno, ul. Cihlářská 6, 602 00 Brno 

Katastrální území:  Veveří 610372, parcelní čísla 1215, 

Investor:   Ondřej Panošek 

    Jeřabinova 14 

    Brno, 602 00 

Projektant:   Dimense v.o.s. 

    Hrnčířská 15 

    Brno, 602 00 

Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Radim Lička 

Datum:    11.8. 2010 

Termín výstavby:  09/2010 – 05/2011 

Cena:    20 000 000 Kč 

Stupeň:   Dokumentace pro provádění stavby 

Sněhová oblast:  I. 

Větrná oblast:   II. 

Teplotní oblast:  -12⁰C 

Námrazová oblast:  N1 

Podrobnější údaje o budovaném objektu a staveništi jsou k nalezení v první kapitole          
´´1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu´´. 
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5.2. Možnosti dopravy ke staveništi 

Příjezd na stavbu je možný více způsoby. Jestliže automobil pojede směrem z centra, musí 

zahnout až na ulici Burešova, kvůli zákazu odbočení na ulici Smetanovu, poté se odbočením na 

ulici Cihlářská dostaneme až ke staveništi. Naopak když pojede automobil z opačné strany, je 

možná zahnout na ulici Smetanova a poté na Cihlářskou. Obdobně se dá využít i příjezd z ulice 

Lužánecká, ale tyto dva způsoby jsou pouze použitelné pro menší vozidla z důvodů menších 

poloměrů zatáček.  

 

Veškeré dopravní trasy nákladních automobilů a strojů použitých na stavbě jsou řešeny 

v kapitole ´´2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras´´ 

  

Obrázek 1 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 1 

Obrázek 2 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 2 

Obrázek 3 - Příjezd ke staveništi, 
varianta 3 
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5.3. Provozní objekty 

5.3.1 Oplocení staveniště 

 Oplocení staveniště bude umístěno podle výkresu zařízení staveniště, a to do výšky 2,07 
m. Na oplocení bude použito neprůhledné mobilní oplocení CITY, které slouží proti vniknutí 
nepovolaných osob, ale také zamezuje pohledu na stavbu a zachycuje nečistoty unikající ze 
stavby, jako je třeba prach. Rozměr jednoho pole plotového dílce je 2160 x 2070 mm. Oplocení se 
bude v průběhu výstavby měnit, a to kvůli záboru ulice pro autojeřáb při výstavbě střešní 
konstrukce. V místě vjezdu na stavbu budou dva plotové dílce opatřeny na jedné straně kolečkem, 
místo patky. Díky tomu nám vznikne průjezdná brána o šířce 4320 mm.  

 Příjezdová brána a oplocení okolo staveniště bude opatřeno bezpečnostní výstražnou 
tabulí, která varuje před nebezpečím úrazu a zákazu vstupu na staveniště. 

5.3.2 Plocha pro parkování 

 Pro parkování automobilů bude po dobu výstavby vymezeno 5 
stávajících parkovacích stání v ulici Cihlářská. Tyto místa budou označeny 
cedulemi pro vyhrazené parkování.  

Obrázek 22 - Stavební oplocení TOI TOI CITY 

Obrázek 23 - Výstražná tabule 

Obrázek 24 - 
Cedule vyhrazené 
parkování 
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5.3.3 Nakládání s odpady 

 Na stavbě bude umístěn kontejner na stavební odpad o objemu 6 m3. Kontejner bude 
vyvážen dle potřeby, a to firmou SAKO Brno, a.s., která přijímá veškerý stavební i komunální odpad. 
Budou zde umístěny i plastové kontejnery na tříděný odpad. 
 

5.3.4 Elektrická staveništní rozvodná skříň 

 Podružné rozvodné skříně budou na staveništi umístěny podle potřeby elektřiny a dosahu. 
Při budování objektu na výšku budou postupně podružné rozvodné skříně přibývat dle potřeby. 
Umístění elektroměrné rozvodné skříně bude u elektrické přípojky. Propojení rozvaděčů bude 
pomocí gumového kabelu zakončeného vidlicí. 

5.3.5 Osvětlení staveniště 

 Venkovní prostor staveniště nebude přes noc osvětlený, protože se 
nepočítá s pracovní dobou v nočních hodinách. V prostorách zařízení 
staveniště bude využito stávajícího osvětlení objektu Lidická 37. Uvnitř 
budovaného objektu bude osvětlení řešeno pomocí přenosných 
halogenových reflektorů. 
 
 

Obrázek 25 - Kontejner na stavební odpad 

Obrázek 26 - Kontejnery na tříděný odpad 

Obrázek 27 - Staveništní 
rozvaděč 

Obrázek 28 - Gumový přípojný kabel 
ukončený vidlicí 

Obrázek 29 - Přenosný 
halogenový reflektor 
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5.4. Výrobní zařízení staveniště 

5.4.1 Plocha k očištění stavebních strojů 

 Aby nedošlo k znečišťování komunikace města Brna od stavební mechanizace, bude u 
vjezdu umístěn vysokotlaký čistič. V místě čištění bude pod čistícím roštem použita navíc 
geotextilie pro snazší odvod znečištěné vody. S tímto znečištěním se počítá  pouze u přípravných 
a zemních pracích. Kanalizační vpusť bude opatřena jemnou geotextilií, aby nedošlo ke znečištění 
kanalizačního systému. Geotextílii je potřeba častěji měnit z důvodu ucpání. 
 

5.5. Sociálně správní zařízení staveniště 

5.5.1 Kancelářské prostory 

 Kancelářské prostory, jako kancelář stavbyvedoucího a kancelář mistra budou umístěné 
v suterénu objektu Lidická 37. Jedná se o místnost s plochou 4,7 m2 pro stavbyvedoucího a o 
místnost s plochou 3,3 m2 pro mistra. 
 

5.5.2 Šatny pracovníků 

 Šatny pracovníků budou také umístěné v suterénu objektu Lidická 37. Každá šatna bude 
vybavena uzamykatelnými dveřmi a bude určena pro 2 pracovníky při požadované ploše 1,5 m2 na 
pracovníka. Celkem se v suterénu nachází 6 šaten pro 12 zaměstnanců. 
 

5.5.3 Hygienická zařízení 

 Hygienické zařízení budou také umístěné v suterénu objektu Lidická 37. Jsou zde dvě 
místnosti, každá s jednou WC mísou a umyvadlem. WC mísy společně splňují požadavek pro 11 až 
50 pracovníků. V dalších dvou místnostech jsou navrženy umývárny vybavené sprchovým koutem, 
umyvadlem se zrcadlem a poličky. Na 1 umyvadlo připadá 10 osob a na 1 sprchovou kabinu 15 osob. 
 

5.5.4 Skladovací prostory 

 V suterénu objektu Lidická 37 bude zřízena místnost o ploše 4 m2 pro skladování nářadí, 
nástrojů, drobného a pytlovaného materiálu. Před budoucím objektem budou také přistaveny 2 
uzamykatelné kontejnery o celkové ploše 6 m2. Klíč od skladovacích prostor bude mít u sebe 
stavbyvedoucí, který po každé směně zkontroluje, zda jsou prostory uzamčené. 

Obrázek 30 - Mini kontejner 
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5.6. Zajištění elektřiny a přívodu vody na staveništi 

5.6.1 Elektrická energie 

 Pro výpočet maximálního příkonu elektrické energie použijeme etapu s předpokládaným 
nejvyšším počtem elektrických zařízení. Jedná se o etapu realizace stropní konstrukce. 

 Vzorec pro výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště: 
 

� � 1,1 � �	0,5 � �1  0,8 � �2  �3��  	0,7 � �1�� 
 
 
S  zdánlivý příkon 
P1  výkon provozních zařízení 
P2  výkon vnitřního osvětlení 
P3  výkon vnějšího osvětlení 
1,1  koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektromotorů 

0,8  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0  koeficient současnosti venkovního osvětlení  

 
 
 S venkovním osvětlením se v průběhu výstavby nepočítá, proto je celkový příkon P3 roven 
0 kW. 

Tabulka 3 - Výpočet příkonu vnitřního osvětlení 

Tabulka 2 - Výpočet příkonu elektrických přístrojů na staveništi 
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 Dosazením do vzorečku získáme: 
 

� � 1,1 � �	0,5 � 14,74  0,8 � 0,772  0��   	0,7 � 14,74�� 
� � 14,35 �� 

 
 Maximální příkon elektrické energie pro staveniště je stanoven dle výpočtu na 14,35 Kw. 
 

5.6.2 Rozvod vody 

Rozvody vody do sociálních zařízení staveniště bude provedeno stávajícím rozvodem v objektu 
Lidická 37. Napojení nového vodovodu bude provedeno navrtáním do stávajícího vodovodního řádu 
DN100 LIT vedeného v ulici Cihlářská, které bude ukončeno ve vodoměrné šachtě. 
 
 Výpočet potřeby vody na staveništi: 

�� �  
∑ �� � ��
� � 3600

�  
� � 1,6  � � 2,7    � 1,6

� � 3600
 

Qn  spotřeba vody [l/s] 
Pn  potřeba vody [l/den] 
Kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba, po kterou je voda odebírána [h] (uvažován 8 hodinový provoz) 
A  voda pro stavební účely 

B  voda pro sociální a hygienické účely 

C  voda pro technologické účely 

Voda pro stavební účely 

 
Tabulka 4 - Výpočet potřeby vody pro stavební účely 

 
Voda pro sociální a hygienické účely 

 
Tabulka 5 - Výpočet potřeby vody pro sociální a hygienické účely 
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Voda pro technologické účely 

 
Tabulka 6 - Výpočet potřeby vody pro technologické účely 

 
Dosazením do vzorečku získáme: 
 

�� �   
8750 � 1,6  1200 � 2,7  1300 � 1,6

8 � 3600
 

�� � 0,67 !/# 

Stanovení průměru 

 

Tabulka 7 - Průtoky 

Vypočítaný potřebný průtok vody má hodnotu 0,67 l/s, který odpovídá průměru 
připojovacího potrubí DN 25 mm.  
 

5.7. Orientační náklady na ZS 

 Na zařízení staveniště byly orientační náklady vypočítány v programu BuildPower S a 
celková cena byla stanovena na 72 373,- Kč. 

5.8. Zimní přestávka 

 Jelikož se staveniště nachází ve sněhové oblasti I., nepočítá se se zimní přestávkou 
z důvodu velkého množství sněhu. 

5.9. BOZP 

 Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni s podmínkami BOZP a poučeni 
o používání OOPP, bude také vyhotoven plán BOZP a určený koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 Všechny práce musí během realizace probíhat v souladu s uvedenou legislativou: 

• Zákon č. 32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

• Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády o technických 
požadavcích na strojní zařízení 

• Nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 

5.10. Vliv stavby na životní prostředí 

 

5.10.1 Opatření proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

 Aby nedošlo k znečišťování komunikace města Brna od stavební mechanizace, bude u 
vjezdu umístěn vysokotlaký čistič. V místě čištění bude pod betonovými panely použita navíc 
geotextilie pro snazší odvod znečištěné vody. 

Ze strojů nesmějí unikat jakékoliv kapaliny (benzín, nafta, olej). Před každým nasazením stroje je 
nutné stroj pečlivě zkontrolovat. Pro případ, že by ze strojů tyto kapaliny unikali i mimo pracovní 
dobu, použijeme kbelíky umístěné pod vypouštěcí ventily. Vodní tok se v místě staveniště, ani 
v jeho blízkosti nenachází. 
 

5.10.2 Ochrana proti hluku 

 Hlučné práce budou probíhat v době od 7:00 do 15:30. Staveniště bude opatřeno proti 
hlučnosti, vibracím a prašnosti mobilním plotem TOI TOI CITY s výplní z trapézového plechu. 
 

5.10.3 Ochrana ovzduší 

 Při zemních pracích a při práci se sypkými materiály bude vznikající prašnosti zabráněno 
kropením. Nákladní automobily se sypkým nákladem budou při převozu vždy zakryty plachtou. 
Veškeré stavební stroje budou v dobrém technickém stavu s platnými technickými průkazy, aby 
nedocházelo k vypouštění nadměrného množství výfukových plynů do ovzduší. 
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5.10.4 Nakládání s odpady 

 Veškeré odpady vzniklé na stavbě budou likvidovány podle platné legislativy. Při nakládání 
s odpadem je nutné dodržovat Zákon č. 541/2020 Sb. Odpady na staveništi budou tříděny a 
ukládány do kontejnerů na tříděný odpad, stavební odpad bude pravidelně vyvážen firmou SAKO 
a.s., která zajistí i jeho roztřízení. 
 
Druhy odpadů vzniklé při výstavbě: 

Tabulka 8 - Katalog odpadů 
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Obrázek 31 - JCB rýpadlo – nakladač 3CX SITEMASTER 

Obrázek 32 - Pilotovací souprava Soilmec 
SM-22 

6.1. Velké stroje a mechanismy 

 

6.1.1. JCB rýpadlo – nakladač 3CX SITEMASTER 

 JCB rýpadlo - nakladač bude využit při veškerých zemních pracích. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 8070 kg 

Šířka stroje: 2,36 m 

Maximální výkon: 63 kW 

Maximální rypná hloubka: 5,46 m 

Maximální výsypná výška: 4,72 m 

 

 

 

6.1.2. Pilotovací souprava Soilmec SM-22 

 Souprava bude použita na provedení pilot pod základovými pasy. 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 22 t 

Šířka stroje: 500 mm 

Maximální výkon: 194 kW 

Hloubka vrtu: až 10,2 m 

Sklon vrtu: 90⁰ 
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6.1.3. Autodomíchávač Mercedes Benz s pumpomixem M24 PUMI 

 Autodomíchávač bude použit na primární přepravu betonové směsi potřebné na 
vybudování monolitických konstrukcí. Jedná se o základové konstrukce, stropní konstrukce, 
monolitické stěny, schodiště a výtahovou šachtu. Díky pumpomixu s vysokým dosahem bude i 
autodomíchávač sloužit pro přepravu čerstvé betonové směsi na místo uložení. 

Technické parametry: 

Šířka vpředu: 4 m 

Šířka vzadu: 2,5 m 

Výškový dosah hadice: 24 m 

Délkový dosah hadice: 20 m 

Velikost bubnu: 4,5 m3 

 

 

 

 

6.1.4. Nákladní automobil Tatra Phoenix 

 Nákladní automobily Tatra Phoenix budou použity na odvoz vytěžené zeminy na skládku. 
Z důvodu malého prostoru na staveništi bude zemina přímo nakládána na automobil, který jí pak 
odveze na patřičnou skládku. 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost: 16 t 

Maximální výkon: 300 kW 

Užitečné zatížení: 25 t 

Objem korby: 14 m3 

Šířka stroje: 2,5 m 

Poloměr zatáčení: 19,5 m 

 
 
 

Obrázek 33 - Autodomíchávač Mercedes Benz s pumpomixem M24 PUMI 

Obrázek 34 - Nákladní automobil Tatra Phoenix 
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6.1.5. Nosič kontejnerů s hákovým nakladačem Tatra Phoenix Euro 6 

 Nosič kontejnerů bude použit na odvoz různého materiálu podle fází výstavby. Bude se 
hlavně jednat o bouraný odpad, zeminu, cihelný a jiný recyklovatelný materiál. Bude využit i při 
stavbě zařízení staveniště a na dopravu pásového bagru. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 30 t 

Maximální výkon: 320 kW 

Šířka stroje: 2,55 m 

Poloměr otáčení: 17,5 m 

Nosnost hákového nakladače: 18 t 

Délka kontejneru: 4,5 – 6,6 m 

Úhel sklopení hákového nakladače: 
50⁰ 

 

 

6.1.6. Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 

 Valník s hydraulickým ramenem bude využíván na primární dopravu těžkého materiálu, 
jako jsou keramické tvárnice, výztuž do monolitických konstrukcí a bednění. Pro lepší manipulaci 
s materiálem jak při nakládání i vykládání bude sloužit hydraulické rameno. 

Technické parametry: 

Délka vozidla: 6,5 m 

Šířka vozidla: 2,5 m 

Nosnost vozidla: 13 t 

Dosah hydraulického ramene: 12 m 

Nosnost hydraulického ramene: 1,5 t 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 - Nosič kontejnerů s hákovým nakladačem Tatra Phoenix Euro 6 

Obrázek 36 - Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 
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6.1.7. Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

 Skříňový vůz bude využíván na dopravu nářadí a nástrojů na staveniště. V některých 
případech může být použito na dopravu drobného materiálu, u kterých by bylo nevýhodné je 
dopravovat valníkem s hydraulickým ramenem. Skříňový vůz bude používán po celou dobu 
výstavby podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Maximální hmotnost: 3,5 t 

Maximální výkon: 103 kW 

Nosnost vozidla: 614 – 1213 kg 

Nosnost střechy: 150 kg 

Hmotnost připojeného přívěsu: 2500 kg  

 

 

6.1.8. Autojeřáb Grove GMK 2035 

 Autojeřáb bude sloužit pro dopravu materiálu, použitého při výstavbě krovu, na místo 
zabudování. Jedná se hlavně o ocelové vaznice a dřevěné krokve. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 24 t 

Nosnost jeřábu: 35 t 

Výška zdvihu: 45 m 

Délka vozidla: 10,225 m 

Šířka vozidla: 2,5 m 

Poloměr otáčení: 10,45 m 

  

Obrázek 37 - Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

Obrázek 38 - Autojeřáb Grove GMK 2035 
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6.1.9. Výtah s ozubeným hřebenem GEDA 300 Z 

 Stavební výtah bude sloužit pro přepravu materiálu do vyšších úrovní stavby, bude se 
jednat především o bednící prvky a výztuž. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 295 kg 

Nosnost: 300 kg 

Max výška: 100 m 

Napájení: 230/400 V 

Rychlost zvedání: 20 m/min 

 
 

 

 

 

 

 

6.2. Malé stroje, mechanismy a ruční nářadí 

6.2.1. Bourací kladivo Makita HM1802 

 Bourací kladivo bude použito při demolici dvorní dlažby. 

Technické parametry: 

Maximální výkon: 2000 W 

Hmotnost: 30,1 kg 

Počet úderů: 870/min 

 

 

 

 

 Obrázek 40 - Bourací kladivo Makita HM1802 

Obrázek 39 - Výtah s ozubeným 
hřebenem GEDA 300 Z 
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6.2.2. Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka MMA/IMG/TIG 

Svářečka bude použita na spoje výztuží monolitických konstrukcí. Na stavbě bude 
využívána podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Napájení: 230 V / 50 Hz 

Hmotnost: 12 kg 

Rozsah svařovacího proudu: 40 – 220 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.3. Makita úhlová bruska 125mm, 720W GA5030R 

Úhlová bruska bude použita na zkracování a řezání výztuží monolitických konstrukcí. Na 
stavbě bude využívána podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Příkon: 720 W 

Průměr brusného kotouče: 125 mm 

Hmotnost: 1,8 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 41 - Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka 
MMA/IMG/TIG 

Obrázek 42 - Makita úhlová bruska 125mm, 720W 
GA5030R 
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6.2.4. Ruční okružní pila Makita HS7601 

Okružní pila bude použita na řezání a úpravu bednění ve specifických místech. Na stavbě 
bude využívána podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Příkon: 1200 W 

Průměr pilového kotouče: 190 mm 

Hloubka řezu při 90⁰: 66 mm 

Hloubka řezu při 45⁰: 46 mm 

Hmotnost: 4 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.5. Ponorný vibrátor do betonu 1250W, 35mm, 2m MAR-POL 

Ponorný vibrátor bude použit pro zhutňování čerstvé betonové směsi monolitických 
konstrukcí. Na stavbě bude využívána podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Napájení: 230 V / 50 Hz 

Výkon: 1250 W 

Délka hadice: 2 m 

Průměr koncovky: 35 mm 

 

 

 

 

 

Obrázek 43 - Ruční okružní pila Makita HS7601 

Obrázek 44 - Ponorný vibrátor do betonu 1250W, 35mm, 2m MAR-POL 
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6.2.6. Benzínová vibrační lišta na beton Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

Vibrační lišta bude použita pro zhutňování čerstvé betonové směsi stropních konstrukcí. 
Na stavbě bude využívána podle aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Výkon: 0,8 kW 

Délka rukojeti: 1,8 + 1,8 m 

Délka x šířka lišty: 2000 x 170 mm 

Hmotnost: 14,8 kg 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7. Ruční paletový vozík BASIC 

Paletový vozík bude sloužit pro lepší manipulaci s materiálem na paletách, jako jsou třeba 
cihelné tvárnice, střešní tašky a jiný materiál uložený na paletách. Na stavbě bude využívána podle 
aktuální potřeby. 

Technické parametry: 

Nosnost: 2 500 kg 

Délka vidlice: 1,15 m 

Hmotnost: 65 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 45 - Benzínová vibrační lišta na beton 
Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

Obrázek 46 - Ruční paletový vozík BASIC 
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6.2.8. Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 FC Home RWB s rotačním kartáčem 

Vysokotlaký čistič využijeme především k čištění komunikace a stavebních strojů. Na 
stavbě bude stále k dispozici, tak jej lze použít na jakékoliv potřebné čistící práce. 

Technické parametry: 

Příkon: 1 800 W 

Průtok: 420 l / hod 

Maximální tlak: 130 bar 

Hmotnost: 15,74 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9. Totální stanice SOUTH N6 2L 

Totální stanice bude použita při vytyčování základů, stavby a při většině geodetických 
úkonů. 

Technické parametry: 

Dosah paprsku s reflexním hranolem: 5 000 m 

Dosah paprsku bez reflexivního povrchu: 600 m 

Výdrž baterie: 8 hodin 

Displej: LCD 6 lines, 192 x 96 mm 

Hmotnost: 5,2 kg 

 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 47 - Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 FC Home 
RWB s rotačním kartáčem 

Obrázek 48 - Totální stanice SOUTH N6 2L 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
MULTIFUNKČNÍHO DOMU 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL HOUSE 
 
 

7. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
MASTER'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Tomáš Kaman 

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. YVETTA DIAZ  

BRNO 2020  



 
 

 

Obsah 
7.1. Časový harmonogram .................................................................................................................................................... 90 



90 
 

7.1. Časový harmonogram 

   
 Časový harmonogram je vypracovaný v programu Project od společnosti Microsoft, je 

součástí samostatné přílohy ´´06 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu´´. 
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8.1. Položkový rozpočet 

   
 Položkový rozpočet je vypracovaný v programu BuildPower S od společnosti RTS, je 

součástí samostatné přílohy ´´07 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu´´. 
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9.1. Základní údaje o stavbě a staveništi 

9.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Změna dokončené stavby přístavbou bytového domu  

Místo stavby:   Brno, ul. Cihlářská 6, 602 00 Brno 

Katastrální území:  Veveří 610372, parcelní čísla 1215, 

Investor:   Ondřej Panošek 

    Jeřabinova 14 

    Brno, 602 00 

Projektant:   Dimense v.o.s. 

    Hrnčířská 15 

    Brno, 602 00 

Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Radim Lička 

Datum:    11.8. 2010 

Termín výstavby:  09/2010 – 05/2011 

Cena:    20 000 000 Kč 

Stupeň:   Dokumentace pro provádění stavby 

Sněhová oblast:  I. 

Větrná oblast:   II. 

Teplotní oblast:  -12⁰C 

Námrazová oblast:  N1 

Podrobnější údaje o budovaném objektu a staveništi jsou k nalezení v první kapitole          
´´1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu´´. 
 

9.1.2. Základní informace o procesu 

 Technologický předpis je vytvořen pro postup zhotovení monolitické železobetonové 
stropní konstrukce. Kvůli podobnosti půdorysů 3. – 6. NP je řešen postup stropní konstrukce nad 
druhým nadzemním podlažím. Tato konstrukce je tvořena z betonu C25/30 XC1 a vyztužena 
betonářskou ocelí R 10 505. Celková tloušťka stropní konstrukce je v každém patře 200 mm. 
Bednící prvky budou použity od firmy DOKA, a to konkrétně systémové bednění Dokaflex 1-2-4, 
které je vhodné díky své variabilitě a možnosti přizpůsobení půdorysu. 

9.2. Materiály 

9.2.1. Beton 

Beton stropů je navržen třídy C25/30 XC1 (C35/45 XC1). Objemová hmotnost betonu bude 
v rozmezí od 2100-2300 kg/m3. Kontrola dosahovaných hmotností betonové směsi bude důsledně 
prováděna jak na betonárce, tak na stavbě. Výsledky vážených vzorků budou porovnávány s 
referenčními vzorky, provedenými v předstihu před započetím stavby. 

Množství betonu celkem: 18,87 m3 
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9.2.2. Výztuž 

 Vyztužení stropů je navrženo z betonářské oceli R 10 505. Výztuž bude dovážena jako 
prutové prvky, nebo jako již hotová v podobě armokošů a následně vkládána s distančními tělísky 
do bednění. 
 Hmotnost výztuže celkem: 2,3364 t (viz. výkres vyztužení stropu) 
 

9.2.3. Bednění 

Bednění plochy stropu 

 Bednění stropů bude provedeno ze stropního bednění Doka-flex 1-2-4. Navrženo je 

z důvodu flexibility a možností použití na všechny patra objektu. 

 Množství prvků bednění plochy stropu: 

Stropní hlavice Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka: 18 ks 

Stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF:   21 Ks 

Nosník H20 top – 3,9 m (podélný nosník):    12 Ks 

Nosník H20 top – 2,65 m (příčný nosník):    53 Ks 

Bednící stůl Dokamatic 2,5 x 4 m (včetně nosníků a stojek):  4 Ks 

Bednící deska 3-SO 2000/500 mm, tl. 21 mm:    30 Ks 

Atypické desky z OSB desek, tl. 21 mm:    12,18 m2 (24 Ks) 

 

Bednění čela stropní desky 

 V místě výtahové šachty bude pro bednění čela desky použito univerzálního bednícího 

úhelníku společně s bednící deskou, která bude zhotovena u OSB desky nařezáním na výšku 

betonované desky. 

 Množství prvků bednění čela stropní desky: 

Univerzální úhelník:   14 Ks 

OSB deska 2000/200 mm, tl. 21 mm: 12 Ks 

 

9.2.4. Ochranné zábradlí 

 Pro ochranu pracovníků budou hrany konstrukcí opatřeny kolektivní ochranou, a to 

konkrétně systémovými prvky DOKA a smrkovými prkny. 

  Množství prvků ochranného zábradlí: 

Sloupek systémový DOKA 1,2 m: 24 Ks 

Smrková prkna 150/25 mm, dl. 3,0 m: 24 Ks 
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9.3. Primární a sekundární doprava 

9.3.1. Primární doprava 

 Betonová směs bude dopravována autodomíchávačem Mercedes Benz s pumpomixem 
M24 PUMI (déle jen pumpomix) objemu bubnu 4,5m3. Betonárka je od staveniště vzdálená 3,2 km. 

 Betonářská výztuž pro monolitické stropní konstrukce, bude na stavbu dodávána pomocí 
Valníku Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB. Výztuž bude dodávána firmou 
Královopolská Steel, s.r.o. se sídlem v Brně v Králově Poli. Firma je od stavby vzdálená 3,9 km. 

 Bednící dílce Doka budou na stavbu dopraveny pomocí Valníku Mercedes Benz 
s hydraulickým ramenem HIAB. Bednící prvky budou vypůjčeny od firmy Česká Doka bednící 
technika spol. s.r.o. pobočka Brno se sídlem v Horních Heršpicích vzdálené od stavby 6,9 km. 

 Ostatní materiál bude na stavbu dopravován pomocí Valníku Mercedes Benz 
s hydraulickým ramenem HIAB, drobnější materiál a nástroje budou dopraveny pomocí skříňového 
vozu Volkswagen Crafter 35. 

9.3.2. Sekundární doprava 

 Betonová směs bude ukládána do předem připraveného bednění přímo z pumpomixu. 

 Sekundární doprava bednících dílců a betonářské výztuže bude zajištěna pomocí výtahu 
s ozubeným hřebenem GEDA 300 Z a paletového vozíku. 
 

9.3.3. Skladování 

Prvky systémového bednění DOKA budou po přivezení na staveniště dočasně skladovány 
na již vyhotovených a únosných deskách z důvodů nedostatku místa na staveništi. Předpokladem 
je zahájení bednění ve stejný den, kdy bude doručeno. 

Betonářská výztuž bude skladována na zpevněné odvodněné ploše. Výztuž nesmí být v 
přímém kontaktu se zemí, proto bude podložena dřevěnými podkladky. Výztuž bude na staveniště 
dovezena minimálně jeden den před zahájením ukládání výztuže do bednění. Veškerá výztuž musí 
být označena identifikačním štítkem. 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů z 
betonárny a do bednění bude dopravována pomocí pumpomixu. Betonová směs bude zpracována 
ihned, proto nebude docházet k jejímu skladování na staveništi. 

Nářadí a drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu na staveništi. 
 

9.4. Připravenost a převzetí staveniště 

9.4.1. Připravenost staveniště 

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu se nemění, je stávající. Hlavní vjezd na 
staveniště je z městské komunikace ulice Cihlářská s dostatečnou únosností pro dopravu 
stavebních materiálů. Staveništní komunikace se na pozemku nenachází. Prostor u vjezdu na 
staveniště může zároveň sloužit i jako čistící plocha automobilů při výjezdu ze staveniště. 
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Staveniště je oploceno mobilním neprůhledným plotem CITY od firmy Toi Toi, výšky 2,07 m. 
V místě vjezdu je vytvořená uzamykatelná brána. U vjezdu bude z bezpečnostních důvodů 
umístěna cedule s upozorněním zákazu vstupu. 

Na staveništi je zajištěn přívod elektrické energie. Bude sloužit pro napájení strojů a nářadí, 
které je nutno napojit na elektřinu. Přívod vody je nutný především z důvodů ošetřování betonu, 
čištění strojů, nářadí a pro výrobu maltové směsi. Provizorní Napojení na rozvod elektřiny a vody 
bude proveden přípojkami na stávající sítě v ulici Cihlářská. Zdroje elektrické energie a vody pro 
potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě zajistit přímo na 
hlavním staveništi napojením na stávající odběrná místa z budovy Lidická č.37. 

Pro skládku betonářské výztuže, palet s cihelnými tvárnicemi, překladů a prvků stropní 
konstrukce budou vymezeny zvláštní prostory. Jedná se o zpevněnou a odvodněnou plochu. 
Z důvodů nedostatku prostoru bude na staveništi uskladněn materiál pouze pro jeden strop. 
 

9.4.2. Převzetí staveniště 

Pracoviště přebírá pověřená osoba zhotovitele železobetonových monolitických 
konstrukcí od technického dozoru investora a stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. 
Jelikož zhotovitelem je stejná firma, která prováděla spodní hrubou stavbu, nedochází nyní k 
předání staveniště. Dochází pouze k předání pracoviště dle smluveného termínu vycházejícího z 
harmonogramu. Součástí převzetí bude projektová dokumentace týkající se technologické etapy 
železobetonových konstrukcí. V dokumentaci musí být zakresleny skladovací plochy, zábory a 
polohy všech dotčených inženýrských sítí, dále výškové a polohové umístění stavby a oplocení 
celého pozemku pro tuto etapu. Zápis o převzetí musí být uveden ve stavebním deníku. Zhotovitel 
konstrukcí převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za dění na pracovišti. 

Před předáním pracoviště musí být dokončeny veškeré předchozí činnosti, a to v plném 
rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací. Jedná se o zemní práce, založení stavby a hrubou 
spodní stavbu s hotovou hrubou stavbou 1.np a 2.np. Hlavním předmětem kontroly bude dodržení 
geometrie a pevnosti jednotlivých konstrukcí. Dále bude kontrolováno provedení všech prostupů. 
Výsledek se zaznamená do příslušného protokolu KZP a také se zapíše do stavebního deníku. 
 

9.5. Pracovní podmínky 

9.5.1. Povětrnostní podmínky 

 Stavební práce i betonáž musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Při zhoršení 
podmínek bude tato práce přerušena. Nepříznivé klimatické podmínky jsou silný vítr (více jak 11 
m/s), teploty pod -10 °C, snížená viditelnost (pod 30 m), silný déšť, námraza a chumelení. Opětovné 
zahájení prací po přerušení je možné jedině až po zlepšení klimatických podmínek. 

Betonáže konstrukcí budou probíhat pouze v rozmezí teplot od +5 °C do +30 °C. V případě 
poklesu teploty pod +5 °C je nutné provést zastavení prací nebo provést ochranná opatření 
zabezpečující správný hydratační proces betonové směsi (použití cementu s větším vývinem 
hydratačního tepla, přísady pro betonování za nízkých teplot, ohřev složek betonové směsi – 
záměsové vody, kameniva). Vybetonované konstrukce lze ochránit zakrytím geotextíliemi. Betonáž 
se nesmí provádět do zmrzlého bednění. Pokud teplota klesne pod -10 °C betonáž musí být 
odložena. Při teplotách nad +30 °C je nutné ošetřovat betonovou směs častějším kropením, aby 
nedocházelo k rychlé povrchové hydrataci a popraskání povrchu konstrukce. Proti slunečnímu 
záření lze chránit beton zakrytím plachtami.  
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9.5.2. Vybavení staveniště 

Pro provozní a sociální zařízení staveniště bude využíváno suterénu objektu Lidická 37. V 
prostorách suterénu je vybudováno provizorní wc, šatny, kancelář stavbyvedoucího, denní 
místnost zaměstnanců stavby. 

Pravidelné osvětlení během denní pracovní doby se neplánuje. Osvětlení zajistíme pouze 
za snížené viditelnosti na pracovišti nebo při práci v nedostatečně osvětlených prostorách stavby. 
 

9.5.3. Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s technologickým předpisem, 
projektovou dokumentací a časovým plánem. Budou seznámeni s předpisy BOZP, PO, práce ve 
výškách a po celou dobu práce musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. O tomto 
proškolení bude proveden záznam do SD, pracovníci také svým podpisem do záznamového archu 
potvrdí že byli proškoleni. 

Pracovní doba jedné směny je určena na 8 hodin, a to od 7:00 do 15:30, součástí pracovní 
doby není polední přestávka, která trvá 30 minut od 11:00 do 11:30. 

9.6. Personální obsazení 

Stavební práce budou prováděny pouze odborně kvalifikovanými pracovníky. Všichni 
Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s veškerými dokumenty a zásady na staveništi, viz. 
předchozí bod. Před zahájením prací se provede kontrola strojních průkazů, certifikátů a dalších 
dokumentů které pracovníci obsluhující stroje a přístroje musí vlastnit k vykonávání daných prací, 
pracovníci také musí splňovat zdravotní a odbornou způsobilost k daným pracím. Na dodržování 
zásad BOZP a nošení OOPP bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba. 
 
Pracovníci stavby a jejich požadovaná kvalifikace: 

Stavbyvedoucí – 1x 
Autorizovaná osoba s praxí v oboru a vysokoškolským vzděláním stavebního směru. 

Mistr – 1x 
Zástupce stavbyvedoucího. Osoba s praxí a minimálně středoškolským vzděláním stavebního 
směru ukončené maturitou. 

Vedoucí čety pro provádění bednění – 1x 
Osoba s dlouhodobou praxí v oboru (nejzkušenější). Minimální vzdělání ukončené výučním listem 
– TESAŘ/TRUHLÁŘ. 

Stavební dělník pro provádění bednění – 2x 
Řadoví pracovníci čety pro provádění bednění. Minimální vzdělání v oboru ukončené výučním 
listem. 

Vedoucí čety pro provádění výztuže – 1x 
Osoba s dlouhodobou praxí v oboru (nejzkušenější), platnými svářečskými zkouškami. Minimální 
vzdělání ukončené výučním listem – ŽELEZÁŘ. 

Stavební dělník pro provádění výztuže – 2x 
Řadoví pracovníci čety pro provádění výztuže. Výhodou platný svářečský průkaz. Minimální 
vzdělání v oboru ukončené výučním listem. 
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Vedoucí čety pro provádění betonáže – 1x 
Osoba s dlouhodobou praxí v oboru (nejzkušenější). Minimální vzdělání ukončené výučním listem 
– BETONÁŘ/ZEDNÍK. 

Stavební dělník pro provádění betonáže – 2x 
Řadoví pracovníci čety pro betonáž. Minimální vzdělání v oboru ukončené výučním listem. 

Řidiči nákladních automobilů a stavebních strojů – 3x 
Osoba s platným profesním a řidičským průkazem skupiny C (B). 

Pomocný stavební dělník – dle potřeby 
Osoby pro výpomoc. Doplňují pracovní čety dle časového plánu a potřeby. Před zahájením práce 
jsou pracovníci vždy zaučeni, obeznámeni s technologickým postupem, a to včetně 
bezpečnostních rizik. Osoby bez vzdělání nebo bez zkušeností. 
 

9.7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

9.7.1. Stroje 

• Autodomíchávač s pumpomixem Mercedes Benz M24 PUMI 
• Valník Mercedes Benz s hydraulickým ramenem HIAB 
• Skříňový vůz Volkswagen Crafter 35 

9.7.2. Ruční elektrické nářadí 

• Powermat PM-IMG-220T kombi svářečka MMA/IMG/TIG 
• Makita úhlová bruska 125mm, 720W GA5030R 
• Ruční okružní pila Makita HS7601 
• Ponorný vibrátor do betonu 1250W, 35mm, 2m MAR-POL 
• Benzínová vibrační lišta na beton Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

Stroje a ruční elektrické nářadí jsou detailně popsány v kapitole - ´´6. Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanizmů´´ 
 

9.7.3. Pracovní pomůcky 

• Totální stanice SOUTH N6 2L 
• Stavební kolečko 
• Paletový vozík 
• Lopata 
• Hrábě 
• Vodováha 
• Olovnice 
• Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 FC Home RWB s rotačním kartáčem 
• Svinovací metr 
• Gumová palička 
• Vázací pistole 
• Ruční pilka 
• Tesařské kladivo 
• Štípací kleště 
• Kovový úhelník 
• Montážní vidlice 
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• Pásmo 
• Koště 
• Štětka 
• Hladítko 
• Kbelík 

 

9.7.4. Osobní ochranné pracovní prostředky 

• Reflexní vesta 
• Přilba 
• Pracovní obuv S3 
• Pracovní rukavice 
• Pracovní holínky 
• Pracovní oděv 
• Svářečská kukla 
• Pracovní ochranné brýle 

 

9.8. Pracovní postup 

9.8.1. Bednění 

Podrobný popis skladby bednění je v příloze VÝKRES BEDNĚNÍ 

Vzhledem k časové a ekonomické rozvaze bude použita metoda bednění pro celou stropní 
konstrukci najednou. S bedněním se začne v severním rohu budovy, odkud se bude postupně 
bednit celá plocha až do jižního rohu budovy. 

Pro bednění bude použit systém DOKA Dokaflex 1 – 2 – 4. Tento systém se skládá z 
bednících panelů Dokadur, Nosníků Doka H20 top o délkách 3,90 m a 2,65 m. Dále pak spouštěcích 
hlavic H20 a přidržovacích hlavic H20 DF, stropních podpěr Doka Eurex 20 top a opěrné trojnožky.  

Obrázek 49 - Prvky systémového bednění Dokaflex 
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Dle pokynů výrobce se jako první postaví stropní podpěry. Před jejich samotným 
postavením se pomocí nastavovacího třmenu provede hrubé výškové nastavení. Poté se do 
stropní podpěry zasadí spouštěcí hlavice H20. Vyměří se místa, dle výkresu bednění stropní 
konstrukce, kde budou umístěny podpěry s trojnožkou. Na tato místa se pak postaví trojnožky a 
do nich se usadí a pomocí upínací páky upevní stropní podpěry. Důležitý detailem u spouštěcích 
hlavic je to, aby byly natočeny tak, aby bylo při odbedňování možno vytlouci klín.  

Následuje ukládání podélných nosníků do spouštěcích hlavic pomocí montážních vidlic. Do 
takto nachystaných spouštěcích hlavic mohou být uloženy buď jednotlivé nosníky, nebo dvojice 
nosníků. Musí být dodrženy přesné vzdálenosti mezi jednotlivými nosníky (max. 2,0 m). Nosníky do 
hlavic ukládáme vždy tak, aby působili na podpěru osovým zatížením, excentrické může vést 
k přetížení systému. Při montáži nosníků provedeme výškovou korekci do požadované výšky. 

Když jsou správně uloženy nosníky, tak se pokračuje ukládáním příčných nosníků s 
přesahem. Tyto nosníky se také ukládají pomocí montážních vidlic. Při jejich ukládání se musí dbát 
na to, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel nosník příp. zdvojené nosníky. 

Obrázek 50 - Příprava stojek 

Obrázek 51 - Uložení podélných nosníků 

Obrázek 52 - Uložení příčných nosníků 
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I zde je nutné dodržet maximální vzdálenost příčných nosníků a to 0,5 m. Stejná vzdálenost 
platí pro převislý konec nosníků.  

Následuje montáž mezipodpěr. Na vnitřní podpěry Eurex se nasadí přidržovací hlavice H20 
DF, zajistí integrovaným třmenem a podepře se s ní podélný nosník. Maximální výrobcem daná 
vzdálenost mezipodpěr je 1,0 m.  

 

 

Pokud jsou všechny stropní podpěry i podélné a příčné nosníky správně rozmístěny dle 
projektové dokumentace, musí se před ukládáním systémových bednících panelů Dokadur 
provést zajištění stability bednění. Zajištění bude pomocí zavětrovací spony B a dřevěné fošny. 
Fošna se umístí diagonálně mezi podpěry a zajistí se k nim zaražením klínu do zavětrovací spony 
B, zarážení klínu musí být vždy provedeno ze shora směrem dolů. Panely poté ukládáme ze spodu 
na sraz vedle sebe, a to kolmo k příčným nosníkům. Na jednotlivé dořezy budou použity OSB desky.  

 

Obrázek 53 - Osazení přidržovací hlavice mezipodpěr 

Obrázek 54 - Zajištění stability bednění 
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Po uložení všech bednících desek se dále obední vnitřní kraje stropní desky pomocí 
univerzálního bednícího úhelníku výšky 30 cm. Tento úhelník bude uchycen pomocí 4 ks hřebíků 
pro každý úhelník a jednotlivé úhelníky budou od sebe vzdáleny 90 cm. Ochrana proti pádu u těchto 
krajů bude vyřešena pomocí svorek uchycených do příčných, nebo podélných nosníků, opatřených 
sloupkem zábradlí o výšce 1,8 m, který je doplněn dřevěnými fošnami. Okraje do ulice a do atria 
jsou navrženy s průvlaky, proto bude použito provedení s bednícím stolem, kde se nastaví 
požadovaná tloušťka a výška průvlaku podle výkresů stropní konstrukce. Provedení s bednícím 
stole obsahuje i zábradlí o výšce 1,8 m. Na závěr se všechny uložené desky natřou odbedňovacím 
nátěrem. 

9.8.2. Výztuž 

Na vyztužení stropní konstrukce budou použity pruty z betonářské oceli R 10 505 o různých 
průměrech a délkách. Všechny ukládané výztuže musí být položeny v souladu s prováděcí 
projektovou dokumentací. Jednotlivé spoje prutů budou tvořeny pomocí přesahů a spojovány 
pomocí vazačského drátu, nebo pomocí svařování, které bude prováděné pouze osobou s platným 
svářečským průkazem. Bude dodrženo předepsané krytí výztuže stanovené na 25 mm, které se 
zajistí pomocí distančních lišt. Na uložené výztuži se poté zhotoví provizorní komunikační lávky, 
které budou sloužit po pohyb pracovníků tak, aby se nešlapalo po již uložené výztuži. Po uložení 
výztuže se provede očištění bednění od nečistot nanošených pracovníky pomocí tlakového 
čističe. Správnost uložení veškeré výztuže musí zkontrolovat statik. 
 

9.8.3. Betonáž 

Před zahájením vlastní betonáže musí ještě proběhnout kontrola veškerého bednění a 
výztuže dle prováděcí projektové dokumentace. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí společně se 
statikem. 

Dle předběžného časového plánu bude betonáž probíhat pouze 3 hodiny. Celá betonová 
deska bude vybetonována najednou, to znamená že budou potřeba 2 autodomíchávače o objemu 
4,5m3, každý z nich se na stavbě otočí 2x. S betonováním se začne v severním rohu a konec 
betonáže bude v jižním rohu budovy. 

Na stavbu se čerstvá betonová směs dopraví pomocí autodomíchávače a do bednění bude 
ukládána pomocí pumpomixu. Před zahájením betonáže se z každého autodomíchávače odebere 
čerstvá betonová směs za účelem zkoušky sednutí betonu a zhotoví se krychle pro pozdější 
zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 

Obrázek 55 - Bednící úhelník Obrázek 56 - Bednící stůl Dokamatic 
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Během betonáže se musí dbát na to, aby beton nepadal z větší výšky než 1,5 m a aby se 
pracovníci pohybovali po komunikačních lávkách. Zpracování čerstvé betonové směsi dopravené 
hadicí bude probíhat tak, že pracovník bude manipulovat s hadicí a druhý se postará o to, aby se 
betonová směs nehromadila na jednom místě a nepřetěžovala tak konstrukci bednění. Kontrola 
výšky betonované desky bude probíhat pomocí tyče s vyznačenou výškou 200 mm, kterou se bude 
propichovat beton až na bednění a kontrolovat vyznačená výška se skutečnou výškou desky. 
Dalším krokem bude důkladné hutnění čerstvé betonové směsi. Bude použit ponorný vibrátor, 
který bude ponořen svisle bez jakéhokoliv vodorovného pohybu, a to ve vzdálenostech 1,5násobku 
dosahu vibrátoru. Jednotlivé vibrování bude probíhat vždy minimálně 5 a maximálně 15 sekund. 
Povrch betonové desky bude následně srovnán pomocí vibrační lišty za účelem dosažení 
rovinnosti plochy. Výsledná tloušťka stropní konstrukce bude změřena pomocí rotačního 
laserového přístroje. 
 

9.8.4. Ošetřování čerstvého betonu 

Po betonáži bude následovat technologická přestávka, která je vzhledem k době provádění 
a třídě betonu určena na 7 dní. Během této doby bude docházet k ošetřování betonu. Bude se 
jednot o ochranu odkrytých ploch tvrdnoucího betonu před klimatickými vlivy, jako je silný vítr, 
déšť, nebo přímé sluneční paprsky. Tyto plochy se například přikryjí plachtou při silném dešti, nebo 
se naopak budou kropit při vysokých teplotách. S kropením betonu se započne cca 24 hodin po 
uložení betonové směsi do bednění a bude se opakovat po dobu 6 dnů. 
 

9.8.5. Odbedňování 

Po uplynutí technologické přestávky se může přejít k částečnému odbedňování stropní 
konstrukce. Postup odbedňování bude stejný jako v případě betonáže. Začne se v severním rohu 
stropní konstrukce a pokračuje se směrem k jižnímu rohu budovy. 

Výpočet doby částečného odbednění stropní desky: 

Třída pevnosti betonu: C 25/30 
Doba betonáže: 14.7. 
Průměrné teploty: 25-26 °C 
Pevnost betonu v tlaku: R28d = 30 MPa 
Rbd = 70 % celkové pevnosti 
Rbd = 0,7 * 30 = 21 Mpa 
Rbd = R28d (0,28 + 0,5 log d) 
21 = 30 (0,28 + 0,5 log d) 
21 = 8,4 + 15 log d 
0,84 = log d 
d = 100,84 
d = 6,92 => 7 dní 

 Výpočtem je stanovena technologická pauza na 7 dní, po uplynutí této doby se pevnost 
stropní konstrukce ověří pomocí Schmidtova odrazového tvrdoměru. Pokud bude hodnota 
pevnosti konstrukce vyšší než 21 MPa, je možné začít s částečným odbedňováním konstrukce. 
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Jako první se odstraní mezipodpěry, které se pomocí otočení matice sníží a lze je 
vytáhnout. Mezipodpěry se uloží se do ukládací palety. Po tomto kroku zůstane již rastr podpěr s 
rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m ve směru podélných nosníků. Tímto vznikne 
dostatečný prostor pro manipulaci s mezipodpěrami a ukládacími paletami. 

Následuje spouštění stropního bednění. Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se 
spustí bednění stropní konstrukce. Následně se odstraní uvolněné příčné nosníky tak, že se sklopí, 
vytáhnou a uložení do ukládací palety. Nosníky, které jsou pod stykem desek, se ještě ponechají 
na místě. Posledním krokem je odstranění bednících panelů a jejích uložení do ukládací palety a 
následné demontáže zbývajících příčných a podélných nosníků.  

Během odbedňování stropní konstrukce se však musí zároveň strop opět podpírat pomocí 
stojek s roznášecí deskou, které se nastaví na patřičnou výšku. Jako roznášecí deska bude sloužit 
překližková deska o rozměrech 50 x 50 cm. Tyto stojky se ponechají na místě až do uplynutí 28. 
dní od betonáže, aby se dosáhlo požadované pevnosti betonu. 

Po uplynutí 28 dnů lze demontovat i pomocné stojky, které se také demontují pomocí 
otočení matice, následného snížení stojky, vytažení z pod stropu a uložení do ukládací palety. 

Před odvezením bednících panelů a ostatních prvků bednění se jednotlivé panely očistí od 
usazenin a nečistot. 
  

Obrázek 57 - Spouštění stojek 

Obrázek 58 - Postup odbedňování 
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9.9. Jakost a kontrola kvality 

 Prováděné kontroly se dělí na tři části, vstupní, mezioperační, výstupní. Podrobný popis 
těchto kontrol je zpracován v samostatné příloze ´´Kontrolní a zkušební plán – monolitický strop 
3.NP´´. Zápisy z kontrol se provádějí do stavebního deníku a do zmiňovaného kontrolního a 
zkušebního plánu kde budou také podepsány odpovědné osoby – osoba, která danou kontrolu 
provedla, osoba, která ji pověřila, osoba, která kontrolu převzala. 
 

9.9.1. Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola dodávky materiálu bednění - množství, stav 
Kontrola dodávky materiálu výztuže - označení identifikačními štítky, množství, rozměry, stav 
Kontrola dodávky materiálu betonu - konzistence 
Kontrola geometrické přesnosti předešlých konstrukcí 
Kontrola přepravy materiálu 
Kontrola skladování materiálu 
Kontrola strojů a nářadí 
Kontrola způsobilosti pracovníků 

9.9.2. Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola bednění - rozměry, umístění, stabilita, výšková úroveň, vodorovnost a svislost, těsnost 
Kontrola výztuže - uložení dle PD, stav, stabilita, svázání, krytí 
Kontrola čerstvé betonové směsi - před/během/po betonáži 
Kontrola hutnění 
Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
Kontrola odbedňování 

9.9.3. Výstupní kontrola 

Kontrola povrchu betonu 
Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 
Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrola dokumentace 
Kontrola pracoviště 
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9.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny prováděné práce na stavbě musí být v souladu s normami a vládními nařízeními. 
Pracovníci budou se všemi těmito nařízeními a normami podrobně seznámeni a budou při práci 
používat osobní ochranné pomůcky. Svým podpisem stvrzují, že byli s těmito podmínkami 
seznámeni. 

Seznam zákonů a nařízení: 
• Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
• Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Zákon č. 262/2006 Sb. (novela č. 32/2019 Sb.) zákoník práce 
• Zákon č. 258/2000 Sb. (novela č. 225/2017 Sb.) o ochraně veřejného zdraví 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (novela č. 170/2014 Sb.) o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu 

9.11. Ekologie 

Dle charakteru prováděných prací není očekáváno překročení hygienických limitů hluku v 
průběhu stavby dle nařízení vlády č. 241/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 
217/2016 Sb. 

Na staveništi budou dočasná ochranná opatření proti hluku, prašnosti a vibracím. Z důvodu 
snížení prašnosti jsou navrženy neprůhledné ploty. Z důvodu snížení hlučnosti bude skladovaný 
materiál soustředěn mezi budoucí možné zdroje hluku a prostor, do kterého chceme hluku zabránit 
šíření. Pokud dojde k překročení hygienických limitů hluku, budou upraveny pracovní doby 
nasazení strojní mechanizace tak aby byli splněny denní limitní hodnoty hluku. Stejné podmínky 
platí pro práce, u nichž vznikají vibrace, které mohou mít nepříznivý vliv především na okolní 
budovy. 

Práce budou prováděny s ohledem na dodržování ochrany životního prostředí. Veškeré 
odpady vzniklé na staveništi budou roztříděny a uloženy do kontejnerů na odpady. Kontejnery 
budou pravidelně vyváženy k likvidaci nebo skladování na skládkách odbornou firmou SAKO. O 
vyvážení a likvidaci odpadu musí být vedena dokumentace. Nakládání s odpady bude dle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Pod pracovní stroje se budou dávat vany, kvůli odkapávání nebezpečných látek a kapalin 
(olej, nafta). Stavba je situována a řešena tak, aby byly splněny základní požadavky z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Na staveništi musí být zajištěn v některé z buněk hasicí přístroj a lékárnička. 
Tyto buňky budou mít na sobě viditelné označení příslušnou tabulkou. 
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Odpady vzniklé na stavbě: 
 
 
 

Tabulka 9 - Odpady vzniklé na stavbě při provádění monolitických stropů 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
MULTIFUNKČNÍHO DOMU 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL HOUSE 
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10.1. Vstupní kontroly 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace a převzetí staveniště 

 Provádí se kontrola správnosti, úplnosti a platnosti projektové dokumentace, kterou 
provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka před zahájením plánovaných 
prací. Provádí se také kontrola odsouhlasení veškeré dokumentace objednavatelem a 
autorizovaným projektantem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Kontrola se 
provádí dle platných zákonů a norem, zejména dle Zákonu č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 62/2013 Sb., vyhláška, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou 268/2009 Sb., vyhláška o 
technických požadavcích na stavby. 

10.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

 Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka kontrolují před zahájením prací přípojné body 
vodovodu, elektrického proudu a kanalizace. Kontroluje se především funkčnost a bezpečnost 
všech přípojných míst elektrické energie a vody na stavbě. Provede se kontrola ohraničení 
staveniště a zda je řádně označeno výstražnými cedulemi. Také se provádí kontrola zda všechny 
prvky staveniště jsou v souladu s nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

10.1.3 Kontrola provedených konstrukcí 

 Provádí se kontrola rovinnosti a svislosti předchozích konstrukcí, kterou provádí 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. Jedná se o svislé nosné konstrukce, 
jako jsou monolitické železobetonové stěny a sloupy a zděné stěny. Vizuálně a měřením se 
kontroluje správnost provedení monolitických železobetonových a zděných konstrukcí, jejich 
umístění, rozměry a počet. Provede se kontrola vystupující výztuže, zda průměr výztuže souhlasí 
s projektovou dokumentací a zda není výztuž porušena, nebo zamaštěna. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. 

10.1.4 Kontrola bednících dílců 

 Mistr nebo stavbyvedoucí musí při dodávce bednění na staveniště provést kontrolu, zda je 
množství a typ bednění v souladu s dodacím listem a provedenou objednávkou, dále se kontroluje, 
zda jsou prvky bednění poškozené, znečištěné a rovné. Kontroluje se, zda je skladování bednění 
v souladu s podmínkami výrobce, aby bylo zamezeno znečištění či poškození bednění. 

10.1.5 Kontrola betonářské výztuže 

 Při každé dodávce výztuže na stavbu se provádí kontrola průměru výztuže, délky, množství, 
druhu, nepoškozenosti, čistoty a odmaštění dodaného materiálu. Veškeré dodané svazky výztuže 
musí být označeny štítky s popisem, o druhu, průměru a hmotnosti výztuže. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, nebo mistr, provádí shodu s dodacím listem a o této kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku. Dále se kontroluje správné uložení výztuže, jestli je skladována na zpevněné 
skládce na dřevěných podkladcích, které musí být maximálně po jednom metru, aby nedošlo 
k deformaci a znečištění výztuže. 
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10.1.6 Kontrola čerstvého betonu 

 Při každé dodávce čerstvé betonové směsi na stavbu se provádí kontrola dodaného 
betonu s dodacím listem a projektovou dokumentací. Kontroluje se pevnostní třída a druh 
cementu, množství betonu, vodní součinitel, stupeň konzistence, stupeň vlivu prostředí, 
maximální frakce kameniva a obsah chloridů v betonu. Důležitou hodnotou na dodacím listu je čas 
styku vody s cementem, od kterého se dále odvíjí doba zpracovatelnosti betonové směsi. Před 
ukládáním betonové směsi se provede zkouška na určení konzistence betonové směsi. Bude 
použita zkouška sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2, která bude provedena stavbyvedoucím, 
nebo jím pověřeným pracovníkem. 

 Na zkoušku potřebujeme podkladní desku, formu (viz. obr. 59 - Zkouška sednutím kužele), 
násypku a propichovací tyč. Podkladní desku i formu navlhčíme, poté se forma položí na 
vodorovnou podkladní desku a řádně se přichytí k podkladní desce přišlápnutím dvou příložek na 
spodku formy. Začne se s plněním, a to vždy po jedné třetině výšky formy. Každou vrstvu hutníme 
25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovali do předchozí vrstvy. Forma se naplní až po 
horní okraj a přebytečný beton se odstraní pomocí propichovací tyče. Spadlý beton z podkladní 
desky se odstraní a forma se pomalu zvedne, přibližně během 5–10 s. Ihned po zvednutí se změří 
hodnota h, zaokrouhlena na desítky milimetrů, podle které se určí stupeň konzistence. Pokud 
vzorek usmýkne, musíme zkoušku opakovat s jiným vzorkem, jestliže bude i nadále docházet 
k usmýknutí vzorku, znamená to, že beton má nedostatečnou plasticitu a není vhodný pro zkoušku 
sednutím. Betonová směs musí mít požadovanou hodnotu sednutí S3.  

Déle se také odebere vzorek čerstvé betonové směsi, ze kterého se vytvoří krychle o hranách 150 
mm dle normy ČSN EN 12390-2. Vzorky se zhutní a ponechají na stavbě, po dosažení pevnosti 
betonu se na nich provede zkouška pevnosti v tlaku dle normy ČSN EN 12390-3. 

10.1.7 Kontrola elektrického nářadí a strojů 

 Před zahájením prací strojník každý den provede kontrolu obsluhovaného stroje. 
Kontroluje se technický stav a funkčnost stroje, jde především o hladinu provozních kapalin stroje, 
promazání mechanických částí strojů, funkčnost výstražných signálů a zda nedochází k úniku 
provozních kapalin v době odstavení. Po skončení prací musí obsluha strojů dostatečně 
zabezpečit stroj proti pohybu a vniknutí neoprávněných osob. 

10.1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 U pracovníků se provádí kontrola zdravotního stavu a jejich odborná způsobilosti, která 
musí být prokázána například strojním průkazem, certifikátem, proškolením, případně povolením 

Obrázek 59 - Zkouška sednutím kužele 
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k práci v ČR. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Provede se seznámení pracovníku 
s BOZP a technologickými postupy pro danou etapu výstavby o kterém se provede zápis do 
stavebního deníku. V případě podezření, nebo jen namátkově může stavbyvedoucí nebo mistr 
během prací provést kontrolu na návykové látky a množství alkoholu v krvi. 
 

10.2. Mezioperační kontroly 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Provádí se kontrola klimatických podmínek. Stavbyvedoucí zajistí měření teploty 
venkovního vzduchu, a to 4x za den, teplota se musí pohybovat od +5 °C do +30 °C, při zhoršení 
klimatických podmínek budou práce přerušeny. Nepříznivé klimatické podmínky jsou silný vítr 
(více jak 11 m/s), teploty pod -10 °C, snížená viditelnost (pod 30 m), silný déšť, námraza a 
chumelení. 
 

10.2.2 Kontrola provedení bednění, ochranného zábradlí a prostupů 

 Před zahájením betonáže probíhá kontrola bednění, konkrétně zda jsou bednící dílce 
sestaveny dle projektové dokumentace, technologického předpisu a montážního návodu výrobce. 
Dále se kontroluje správné rozmístění stojek, dodržení rozestupů mezi nosníky, těsnost a stabilita 
bednění a výškové osazení. Probíhá také kontrola prostupů, jejich poloha i počet a zajištěné proti 
posunutí a vybočení. Na závěr proběhne kontrola správného osazení systémového zábradlí na 
volných okrajích desky a kontrola provedení odbedňovacího nátěru. Kontroly provádí 
stavbyvedoucí, nebo mistr. 
 

10.2.3 Kontrola uložení výztuže 

 Stavbyvedoucí nebo mistr, společně s technickým dozorem stavebníka a statikem 
provedou kontrolu uložení výztuže v bednění. Zkontrolují správné uložení, průměry, délky, počet, 
ohyby a krytí výztuže s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje povrch výztuže, který nesmí 
být znečištěný prachem, zeminou a nesmí být zamaštěný. Provede se také kontrola svarů, všechny 
nosné svary musí být zaznačeny v projektové dokumentaci.  
 

10.2.4 Kontrola betonáže a hutnění 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr společně s technickým dozorem stavebníka. 
Po dobu betonáže probíhá kontrola venkovní teploty vzduchu, teplota se musí pohybovat od +5 °C 
do +30 °C, jinak se musí přistoupit k určitým opatřením. Probíhá kontrola ukládání betonové směsi, 
která může být ukládána z maximální výšky 1,5 m. Kontroluje se také zda při ukládání betonové 
směsi není narušována poloha výztuže a aby nedošlo k hromadění betonu na jednom místě. 
Překontroluje se správná výška monolitické konstrukce, která má být rovna 200 mm. 

 Hutnění bude probíhat pomocí vibrační lišty, u které se bude kontrolovat, zda není 
používána pracovníky k rozhrabování betonu, ale pouze na hutnění. Při ukládání a hutnění 
betonové směsi nesmí docházet k rozmísení betonu. Ve chvíli, kdy dojde k vyloučení vody 
(cementového mléka) na povrch betonované konstrukce, můžeme s hutněním skončit. 
 

10.2.5 Kontrola bednění v průběhu betonáže 

 V průběhu betonáže u bednění kontroluje stavbyvedoucí nebo mistr, zda nedochází 
k deformaci bednění, zda jsou všechny stojky v rovině a zda nemají sníženou stabilitu následkem 
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neopatrné manipulace mezi bedněním. Při zjištění jakýchkoliv poruch musíme betonáž ihned 
přerušit. Během betonáže se pod bedněním nesmí pohybovat žádné osoby. 
 

10.2.6 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 

 Stavbyvedoucí, nebo mistr bude po skončení betonáže stropní konstrukce kontrolovat 
provádění ošetřování čerstvého betonu. Bude se jednot o ochranu odkrytých ploch tvrdnoucího 
betonu před klimatickými vlivy, jako je silný vítr, déšť, nebo přímé sluneční paprsky. Ochrana proti 
vysychání betonu bude prováděna kropením, se kterým se však nejdříve započne až 24 hodin po 
betonáži. Při poklesu teploty pod +5 °C je třeba beton zahřívat, naopak pokud je teplota vyšší než 
+30 °C je nutno beton více kropit, případně zakrývat plachtami. 
 

10.2.7 Kontrola částečného odbednění 

 Stavbyvedoucí a mistr, společně s technickým dozorem stavebníka kontrolují, zda 
částečné odbednění probíhá dle technologického předpisu. S částečným odbedňováním lze 
nejdříve začít dle předběžného výpočtu po 7 dnech, přesnou dobu však určí statik. 
 

10.2.8 Kontrola plného odbednění 

 Stavbyvedoucí a mistr, společně s technickým dozorem stavebníka kontrolují, zda plné 
odbednění probíhá dle technologického předpisu. S plným odbedňováním lze nejdříve běžně začít 
po 28 dnech, kdy má beton již dostatečnou pevnost, přesnou dobu však určí statik. 
 

10.3. Výstupní kontroly 

10.3.1 Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 

 Na vybrané ploše o rozměrech alespoň 100 x 100 mm se provede nedestruktivní zkouška 
tvrdosti pomocí Schmidtova odrazového tvrdoměru. Jednotlivé zkoušené plochy musí být od sebe 
vzdáleny minimálně 25 mm a musí být také minimálně 25 mm od hrany zkoušené konstrukce. 
Povrch vybrané plochy musí být hladký a suchý, obvykle se přebrousí. Tvrdoměr přikládáme na 
místo bez viditelného kameniva, jinak se může výsledek zkoušky lišit. Na každé testované ploše 
provedeme alespoň devět zkoušek tvrdoměrem a odečteme hodnoty, zapíše se také poloha 
tvrdoměru. Zkoušku provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. Na 
odebraných vzorcích před betonáží se provede také zkouška pevnosti, ta se však provede na 
lisech v laboratoři.  
 

10.3.2 Kontrola geometrické přesnosti 

 Provádí se kontrola provedení rovinnosti povrchu, tvaru stropních konstrukcí a shoda 
provedení s projektovou dokumentací. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým 
dozorem stavebníka. Maximální odchylka rovinnosti pro monolitickou stropní konstrukci je ± 10 
mm na 1 metru. 
 

10.3.3 Kontrola povrchu a provedení 

 Stavbyvedoucí provádí vizuální kontrolu povrchu betonu. Kontroluje praskliny, díry, krytí 
výztuže, výstupky a celistvost betonu. Plocha dutin nesmí překročit 5 % z celkové plochy 
monolitické konstrukce. 
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10.3.4 Kontrola pracoviště 

 Provádí se kontrola, zda bylo pracoviště řádně uklizeno a připraveno pro další pracovní 
četu. 
 

10.3.5 Kontrola dokumentace 

 Provádí se kontrola protokolů, vedení stavebního deníku a záznamů v něm, kontrola 
předání a převzetí staveniště a kontrola vyplnění tabulky kontrolního a zkušebního plánu. 
 

10.4. Použitá legislativa 

 Použitá legislativa je použita především v tabulce kontrolního a zkušebního plánu a jedná 
se o tyto normy a zákony: 

• Zákon. č. 312/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
staveb-ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• ČSN EN 206 BETON: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ČSN EN 13 670 provádění betonových konstrukcí 
• ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu – tvrdoměrné metody zkoušení betonu  
• ČSN 73 0210-1 geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění 
• ČSN EN 12 350-1-7 zkoušení čerstvého betonu 
• ČSN EN 12 390-1-9 zkoušení ztvrdlého betonu 
• ČSN EN 10 080 ocel pro výztuž do betonu – svařitelná betonářská ocel – všeobecně 
• Vyhláška 63/2013 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
• Vyhláška č. 62/2013 Sb , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• Vyhláška č.323/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
• Vyhláška č. 294/2015 Sb. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 
• ČSN EN 1996-2 Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 
• ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 
• ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
• ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
MULTIFUNKČNÍHO DOMU 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL HOUSE 
 
 

11. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY DRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
MASTER'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Tomáš Kaman 

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. YVETTA DIAZ  

BRNO 2020  



 
 

Obsah 
11.1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby a koordinátorovi .......................................................... 121 

11.1.1. Údaje o stavbě  ......................................................................................................................................................... 121 

11.1.2. Odůvodnění pro zpracování plánu  ............................................................................................................... 122 

11.1.3. Údaje o zadavateli stavby  ................................................................................................................................ 122 

11.2. Situační výkres stavby  .............................................................................................................................................. 122 

11.3. Požadavky na obsah plánu  ...................................................................................................................................... 123 

11.3.1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených 
v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě, 
kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora  .......................................................................................................................................... 123 

11.3.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplívající z platných 
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh 
prací při realizaci dané stavby  ................................................................................................................................... 123 



121 
 

11.1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby a koordinátorovi 

11.1.1.  Údaje o stavbě 
 
a) Základní údaje o druhu stavby 

Cílem investora je výstavba bytového domu s byty velikosti 1+kk určeným pro komerční 
účely (pronajímání). Vlastní pozemek investora je součástí městského bloku mezi ulicemi Lidická 
třída a Cihlářská. Objekt má doplnit chybějící nezastavěnou část (proluku) z ulice Cihlářská a bude 
propojen se stávajícím objektem na Lidické třídě. 
 
b) Název stavby 
 Novostavba polyfunkčního domu 
 
c) Místo stavby 

Brno, ul. Cihlářská 6, 602 00 Brno 
 
d) Charakter stavby 

Ke stávajícímu bytovému domu z ulice Lidická bude doplněno nové 1.np a 1.pp.  Hlavní 
hmota objektu bude zabírat celou šířku proluky a její hloubka bude odpovídat pouze úrovni 
zastavění sousedním objektem Cihlářská 8. Takto vznikne vnitřní dvůr umožňující osvětlení a 
přirozené větrání místností situovaných dovnitř proluky. Objekt bude zastřešen sedlovou 
střechou. Výšková úroveň okapu a hřebene navrhované stavby je shodná s úrovněmi sousedního 
objektu Cihlářská 8. 

Přízemí navrhovaného objektu zastavuje celou hloubku parcely (rozměry 9,85 m x 12,9, resp. 16,7 
m, zastavěná plocha 148,53 m2) a je propojen se stávajícím objektem z Lidické třídy. Uliční část 
proluky je na hloubku sousedního objektu Cihlářská 8 zastavěn bytovým domem s šesti 
nadzemními podlažími a s nevyužívaným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 9,85 m x 8,30, 
resp. 11,06m, s podlažní plochou 101,08 m2. Od 2.np tak vzniká mezi objekty volný prostor se střešní 
terasou přístupnou z obou částí. Okapový žlab uliční fasády objektu je shodný s výškou okapového 
žlabu sousedního objektu, tj. cca 18,30 m nad úrovní chodníku. Úroveň hřebene je 21,40 m, tj. 
238,22 m.n.n. Výška atiky spojovacího objektu uvnitř proluky je cca 4,70 m. Navrhovaná stavba je 
tvořena jednoduchými pravidelnými hmotami se sedlovou střechou na hlavní a plochou střechou 
na spojovací dvorní části. Směrem do ulice od 3.np až nahoru po celé šířce objektu probíhá arkýř 
a směrem do dvora po celé výšce objektu rizalit s centrálním vnitřním schodištěm. 
 
e) Účel užívání stavby 
 Cílem investora je výstavba bytového domu s byty velikosti 1+kk určeným pro komerční 
účely (pronajímání). 
 
 
f) Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení: 04/2021 
Termín dokončení: 03/2022 
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g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby  
 Vstupy do objektu navazují na veřejný chodník na ulici Cihlářská. Stávající sjezd bude 
rozšířen na celkovou šířku 4m pro vytvoření nástupní plochy Hasičské záchranné služby. Stavba 
nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby nebude 
kácena vzrostlá zeleň. Stavba nemá negativní vliv na vodní zdroje a léčebné prameny.  
 

11.1.2. Odůvodnění pro zpracování plánu 
 
Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi jsou dány dle 
Zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 2. na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem. Na základě NV. č. 591/2006 Sb. Při stavebních pracích je dále nutné dodržovat 
veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady 
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky ČÚBP 
a ČBÚ č.601/2006 Sb. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s 
nařízením vlády č.361/2007 Sb. a č.148/2006 Sb. a dle zákona č.274/2001. Požadavky ČÚBP budou 
při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. Zároveň je třeba dodržovat 
všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci bude dodán zhotovitelem stavby po dokončení realizační dokumentace před zahájením 
stavby, vč. určení, zda je nutný koordinátor BOZP. Stavba bude probíhat 9 měsíců, stavbu bude 
provádět jeden generální dodavatel. Příloha č. 5 musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán 
BOZP, neboť při její realizaci budou realizovány tyto rizikové práce: Práce ve výškách, práce se 
zavěšeným břemenem. 
Pro stavbu Novostavba polyfunkčního domu, Brno, Cihlářská musí být dle zákona 309/2006 Sb. a    
NV. 591/2006 Sb. v akt. Znění, určen koordinátor bezpečnosti práce z důvodů, že na stavbě hrozí 
pá z výšky, nebo do volné hloubky více než 10 m, jsou zde rizikové práce se zavěšeným břemenem 
a na stavbě se bude současně vyskytovat více zhotovitelů, proto musí být vypracován plán BOZP. 
 
 

11.1.3. Údaje o zadavateli stavby 
 
Jméno stavebníka:  Ondřej Janošek 
Sídlo stavebníka:  Jeřabinova 14, Brno  
Kontaktní osoba:  Ondřej Janošek  
Telefon:   602 732 359  
 

11.2. Situační výkres stavby 

Situační výkres přiložen formou přílohy ´´01 Koordinační situace stavby´´. 
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11.3. Požadavky na obsah plánu 

11.3.1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, 
týkajících se stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení 
příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 268 ze dne 12.srpna 2009 o 
technických požadavcích na stavby, která nahradila Vyhlášku č. 502 ze dne   10. listopadu 2006, 
kterou se měnila vyhláška č. 137/1998 Sb., o Obecně technických požadavcích na výstavbu. 

Pro stavbou dotčenou lokalitu je vydána platná územně plánovací dokumentace: 
Územní plán města Brna ze dne 3.11.2004, který byl schválen v obecně závazné vyhlášce 
Statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech územního plánu města Brna ve znění 
obecně závazných vyhlášek Statutárního města Brna č.1/2005, č.5/2005, č.10/2005, č.12/2005, 
č.35/2005, č.7/2006, č.9/2006, č.12/2006 a č. 26/2006.  

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 

11.3.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplívající 
z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby 

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 
 Oplocení: 
Podmínkou pro práce na hlavním staveništi je dbát při provádění stavebních prací na ochranu okolí 
stavby proti hluku a prachu. Bude zbudováno neprůhledné oplocení o výšce 2 m s uzamykatelnou 
bránou označenou všemi bezpečnostními ceduli. Je nutno zabezpečit staveniště před vstupem a 
pádem osob. 

Příjezd a přístup na staveniště: 
Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu se nemění, je stávající 
Hlavní vjezd na staveniště je z městské komunikace ulice Cihlářská s dostatečnou únosností pro 
dopravu stavebních materiálů.  
Provoz veřejného chodníku bude převeden na druhou stranu z důvodu záboru. Místní komunikace 
nebude dotčena. 
 
b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 Osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť bude řešeno veřejným osvětlením. Vnitřní 
osvětlení stavby bude řešeno stavebními led reflektory. 
 
c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Z charakteru, provozu a velikosti stavby nevyplývají žádné požadavky na ochranná a 
bezpečnostní pásma, vyjma ochranných pásem inženýrských sítí – přípojek. 
 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Na staveništi budou umístěny 2 práškové hasící přístroje s hasící schopností 21 A. Jeden 
bude umístěn u kanceláře stavbyvedoucího a druhý pak u prací s rizikem vzniku požáru. 
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Všichni pracovníci stavby budou proškoleni, jak se v nebezpečí požáru zachovat. Požární 
plán, hasičský přístroj, lékárničku a telefonní čísla na důležité orgány najdou v místnosti 
stavbyvedoucího. Bude určena shromažďovací plocha, kde se v případě vzniku požáru shromáždí 
všechny osoby pohybující se na stavbě. Podpisem stvrdí, že školení absolvovali. Dokladový list o 
školení bude založen ve stavebním deníku. 

 
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda, aj.), prozatimní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení 

Hlavní vjezd na staveniště je z městské komunikace ulice Cihlářská s dostatečnou 
únosností pro dopravu stavebních materiálů. 

V proluce se nenachází žádné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury, které by 
si vyžádaly přeložení. V situaci jsou zakresleny známé sítě, které byly v okolí zmapovány a které 
byly převzaty od správců inženýrských sítí. 

Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze 
v dostatečném množství a kapacitě zajistit přímo na hlavním staveništi napojením na stávající 
odběrná místa z budovy Lidická č.37 - přívod elektřiny v 1.NP na chodbě, přívod vody z 1.PP 
z úklidové místnosti, přívod plynu od plynoměru v budově Lidická 37. 

Komunikace na staveništi nebude zřízena z důvodu nedostatku prostoru. 

 Čerpání podzemní vody nebude zřízeno. Hladina podzemní vody vyla zjištěna v úrovní 
6,90m a ustálila se v úrovni 5,50m. Nejhlubší základ je v úrovni 4,70m. 
 
f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuv zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 Povodně 

Lokalita neleží v záplavovém území řeky Svitavy, Svratky, Ponávky, ani žádného z jejích přítoků. 

Sesuvy půdy 

Stavbou dotčené území je dlouhodobě stabilizované a není dotčeno sesuvy půdy. 

Poddolování 

Stavbou dotčené území není dotčeno zvláštními zásahy do zemské kůry ani se nejedná o 
poddolované území. 

Seizmicita 

Z hlediska seizmicity hodnocené území nepatří do aktivní seismické oblasti. 
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Radon 

Hodnocení radonové rizikovosti stavební plochy pro potřebu interpretace podmínek Zákonu 
18/4997 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů bylo 
provedeno v souladu s platnou metodikou „Kategorizace radonového rizika základových půd „ 
(ČGÚ Draha, 1994) schválené hlavním hygienikem ČR pod č.j. 26838/94, kombinací zjištěné 
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu (rozhodná hodnota), plynopropustnosti základové 
půdy, která  se stanoví z geologických poměrů stavebního obvodu. Na základě porovnání získáme 
výslednou hodnotu pro stanovení radonového rizika. 
 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 
Způsob dopravy betonové směsi, betonáž 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při přejímce a při ukládání 
směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 
ztěžujících manipulaci, vozidlo musí být zapatkováno. Při nečinnosti autodomíchávače s 
pumpomixem bude zařazen 1. rychlostní stupeň nebo zatažená ruční brzda, aby se předešlo 
neočekávanému pohybu stroje. Důležité je si domluvit s betonáři dorozumívací znamení před 
samotnou betonáží. 

Zajištění proti pádu z výšky 

V místech, kde hrozí pád osob z výšky a u volných okrajů bude zřízeno zábradlí. Bude se 
skládat z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy o výšce minimálně 150 mm. Horní tyč bude ve 
výšce minimálně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li právní předpisy jinak. Je-li výška nad okolní 
úrovní větší než 2 m, je potřeba mezí horní tyč a zarážku u podlahy umístit jednu (0,6 m) nebo více 
středních tyčí, aby bylo zabráněné propadnutí osob. 

Během provádění prací bude pravidelně kontrolováno počasí. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek budou práce ve výškách přerušeny. Jedná se o případy, kdy rychlost větru 
bude vyšší než 8 m/s (při práci na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m výšky 
práce a při použití osobního zajištění), nebo při bouři, silném dešti a sněžení. Při ostatních pracích 
při větru o rychlosti nad 11 m/s, viditelnosti menší než 30 m a teplotě prostředí nižší než -10°C. 
Práce s výztuží 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním. Při stříhání několika prutů 
současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Řezání 
a svařování výztuže pouze tam, kde nejsou v blízkosti hořlavé předměty. Pracovníci musí dodržovat 
nošení osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Provádění bednění 

Bednění se bude ukládat na místo určení rovnou po dovezení. Bednění provádíme na zpevněné 
ploše staveniště, či již hotové stropní/základové konstrukci a sestavujeme podle pokynů výrobce, 
výkresu bednění a technologického předpisu. Po osazení na místo určení musí být bednění i jeho 
podpěry únosné a prostorově tuhé. Celý systém musí být navržen tak, aby bylo možné jeho 
postupné odbedňování. Všechny prvky systémového bednění musí být v dobrém technickém 
stavu, aby po jejich sestavení nedošlo ke ztrátě stability. Před zahájením betonáže musí být 
bednění a jeho všechny podpůrné části zkontrolovány. 
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Po betonáži dodržujeme technologickou pauzu pro odbednění konstrukce stanovenou výpočtem, 
neurčí-li statik jinak. Při předčasném odbednění by mohlo dojít k zavelení betonem.  
Odbednění stropní konstrukce bude provedeno ve dvou fázích, nejdříve částečně (desky, nosníky, 
část podpěr) a poté úplně (zbytek stropních podpěr). Předčasné odbednění konstrukcí lze zahájit 
pouze po konzultaci se statikem. V prostoru pod právě odbedňovanou konstrukcí se nebudou 
zdržovat žádní pracovníci, kromě těch, kteří provádí odbedňování. Po odbednění konstrukce se 
jednotlivé dílce ihned přemístí na skladovací plochu, aby nedocházelo k přetížení konstrukce. 
Postup odbedňování konstrukcí musí splňovat požadavky výrobce a požadavky daného 
technologického předpisu. 
 
Povinnosti zadavatele (stavebníka, investora, objednavatele) 
 
Zadavatel je povinen určit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v akt. znění (88/2016 
Sb.) jestliže: 
 
a) budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 
 
b) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 
 
c) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
PS: Koordinátor musí být určen i když je splněna pouze jedna podmínka! 

Případy, kdy se musí zpracovat plán BOZP: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu 

c) práce a činnosti uvedené v příloze č. 5 NV 591/2006 v akt. znění. Jedná se o tzv. rizikové práce 
(př. práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, práce spojené s 
montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných 
určených pro trvalé zabudování do staveb, atd.) 

PS: Plán BOZP musí být zpracován i když je splněna pouze jedna podmínka! 
Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP) 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotovitele. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v 
příloze č. 4 NV 591/2006 Sb. v akt. znění. 

Dále je stavebník povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci 
stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a zajistit zpracování plánu BOZP koordinátorem BOZP pro přípravu stavby. Dále 
koordinátor BOZP pro realizaci stavby plán BOZP aktualizuje podle nových poznatků a skutečností, 
které se v průběhu výstavby objeví. 
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12.1. SS P1 – umístěn stavby a její vliv na okolí 

12.1.1. Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

Parcela se nachází v městském bloku mezi ulicemi Lidická třída a Cihlářská. Pozemek má 
směrem do nezastavěné části proluky půdorys nepravidelného obdélníku. Šířka proluky je 9,85 m 
a hloubka 12,9 m, resp. 16,7 m. Ze západní strany sousedí proluka s objektem Cihlářská 8, jedná se 
o čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou, hloubka objektu je 11,05 m. Z východní strany sousedí 
proluka s objektem Cihlářská 4, tento objekt je třípodlažní se sedlovou střechou a jeho hmota 
probíhá v celé výšce na hloubku parcely. Lokalita neleží v záplavovém území řeky Svitavy, Svratky, 
Ponávky ani žádného z jejích přítoků. 

Vzhledem k tomu že je parcela ze tří stran obestavěná a zemina se skládá ze sprašových 
hlín a jílů, nepočítá se zde se svahováním ani jiným typem zajištění zeminy. U uliční části výkopu 
bude vytvořen násypek o minimální výšce 200 mm. 

12.1.2. Ochrana ornice 

 Na území stavebního pozemku se nachází dvůr, odvoz ornice zde není potřeba 
řešit. 

12.1.3. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

 Aby nedošlo k znečišťování komunikace města Brna od stavební mechanizace, bude u 
vjezdu umístěn vysokotlaký čistič. V místě čištění bude pod betonovými panely použita navíc 
geotextilie pro snazší odvod znečištěné vody. S tímto znečištěním se počítá pouze u přípravných 
a zemních pracích. Kanalizační vpusť bude opatřena jemnou geotextilií, aby nedošlo ke znečištění 
kanalizačního systému. Geotextílii je potřeba častěji měnit z důvodu ucpání. 
Ze strojů nesmějí unikat jakékoliv kapaliny (benzín, nafta, olej). Před každým nasazením stroje je 
nutné stroj pečlivě zkontrolovat. Pro případ, že by ze strojů tyto kapaliny unikali i mimo pracovní 
dobu, použijeme kbelíky umístěné pod vypouštěcí ventily. Vodní tok se v místě staveniště, ani 
v jeho blízkosti nenachází. 
Na pozemku bude k dispozici DENSORB havarijní souprava sorbentů v šedém přepravním vozíku, 
SPECIÁL, absorpční kapacita 33 l. 
Všechny zachycené kapaliny budou skladovány v kontejnerech, tak aby nedošlo k dalšímu 
znečišťování. 

12.1.4. Prevence proti znečištění ovzduší 

 V průběhu realizace zemních prací a základů dojde ke znečištění ovzduší pouze od 
stavebních strojů. Ty jsou však vybaveny filtry pevných částic, díky kterým splňují emisní limity. 
Hrubá vrchní stavba je tvořena ze železobetonu a keramických tvárnic, kde vzniká prašnost při 
řezání. 
V interiéru je použito značné množství keramických obkladů a dlažeb, kde také vzniká prašnost při 
řezání jednotlivých kusů. Ke snížení prašnosti bude použita stolová pila, která disponuje vodním 
systémem, který chladí kotouč a značně snižuje vznik prachu. Na podhledy jsou použity 
sádrokartonové desky, které budou řezány pilou se zabudovaných systémem odsávání kvůli 
snížení prašnosti. 
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12.2. MR C2 – managment stavebního odpadu 

 
Tabulka 10 - Managment stavebního odpadu 

 Firma Sako se specializuje na veškerý průmyslový odpad, proto je veškeré zpracování 
odpadu přenecháno této firmě. 
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Na staveništi budou k dispozici následující odpadní kontejnery: 

 1 uzavřený plastový kontejner na směsný komunální odpad o velikosti 1 100 litrů 
 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný plastový odpad o velikosti 1 100 litrů 

 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný skelný odpad o velikosti 1 100 litrů 
 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný papírový odpad o velikosti 1 100 litrů 
 2 uzavřený plastový kontejner na nebezpečný odpad o velikosti 240 litrů a nosnosti 120 kg 
 1 otevřený kontejner na stavební odpad o velikosti 15 m3 
Na stavbě bude kvůli nedostatku místa pouze jeden otevřený kontejner na veškerý stavební 
odpad, který bude roztřízen až po odvezení firmou SAKO. 

12.3. IEQ C3 – kvalita vnitřního prostředí 
 Uvnitř objektu bude vznikat nejčastěji prašnost od řezání keramických tvárnic pro příčky, 
řezání obkladů a dlažeb, ale také z míchání maltových směsí, lepidel, kde vzniká prašnost z pytlů 
se suchých směsí. 

12.3.1. Ochrana systému vzduchotechniky 

 Vzniklému prachu při řezání vzduchotechniky musíme zabránit v šíření do 
vzduchotechniky. Jako ochranu vzduchotechniky použijeme lehké plošné dílce, například 
polystyren, kterými zakryjeme celé otvory a přilepíme. Případné otvory, které nelze zakrýt plošnou 
deskou zakryjeme a zalepíme PE folií o tloušťce 0,2 mm. 

12.3.2. Kontrola zdrojů znečištění 

 Hlavním zdrojem znečištění (prašnosti) je řezání keramických tvárnic a obkladů. Bude 
použita stolová pila s vodním chladícím systémem. Zde je nutné hlídat dostatečné množství vody 
v pile, kvůli chlazení řezného kotouče a zamezení prašnosti. Na řezání keramických obkladů bude 
také použita ruční bruska. Elektrická bruska se ve vnitřních prostorách nepoužívá z důvodu velké 
prašnosti. 
Pro dořezy malých formátů bude použita ruční řezačka, u které nevzniká žádná prašnost. 
Jak již bylo zmíněno, sádrokartonové desky budou řezány pilou se zabudovaných systémem 
odsávání, kde je ústí hadice od vysavače připojeno přímo k přístroji a vznikající prach je rovnou 
odsáván. 
Pytlované směsi se boudou do vody přidávat v malém množství kvůli snížení prašnosti. 
Pokud by prašnost vznikla i přes zmíněné opatření, je nutné mít otevřené všechny otvory, aby mohl 
prach unikat. 

12.3.3. Zamezení šíření nečistot do okolí 

 Pokud bude vznikat prašnost, která bude unikat do nežádoucích prostorů, je nutné otvor 
do tohoto prostoru zakrýt jemnou geotextilií o gramáži 300 g/m2. Za tyto prostory se považují 
zejména místnosti, kde se nachází povrch určen ke schnutí (čerstvě nanesený nátěr, keramická 
dlažba s čerstvými spárami), zde nesmí být povrch znečištěn prachem. 
Materiál uskladněný v prostoru, kde vzniká prach musí být zakryt LDPE folií o tloušťce 100 
mikrometrů. 
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12.3.4. Zamezení znečištění dokončených konstrukcí 

 Procesy, při kterých vzniká prach, je třeba provádět tam kde je to přípustné. Pokud to nelze 
takto provést, je nutné zakrýt již vyhotovené konstrukce například LDPE folií o tloušťce 100 
mikrometrů. Je potřeba zakrýt konstrukce které se mohou znečištěním znehodnotit 
(sádrokartonová konstrukce). Prašnost lze snížit odsáváním vysavačem při určitém procesu. 
Jakékoliv znečištění musí být okamžitě odstraněno. Ty konstrukce, na které bude následně 
nanesena další vrstva (keramická tvarovka, na kterou bude nanesena jádrová omítka), není 
potřeba chránit více, než je základně nutné. 

12.4. IEQ C4.2 – těkavé látky 
 Látky musí splňovat emise VOC (Volatile organic compounds) – těkavých organických 
sloučenin. Emise VOC jsou měřeny v gramech na litr bez přidané vody. Zde se zaměříme na 
interiérový nátěr. 
Kategorie požadavků dle LEED 2009 core & shell: 

 
Tabulka 11 - Limity těkavých organických sloučenin pro interiérové nátěry 
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Zde je použit interiérový nátěr Hetline sensitive silikát s těmito technickými údaji: 

 
Obrázek 60 - Bezpečnostní list nátěru Hetline sensitive silikátu 

Z bezpečnostního listu je patrné, že interiérový nátěr Hetline sensitive silikát splňuje požadavky 
LEED 2009 core & shell. 
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ZÁVĚR: 
 V práci jsem se zabýval vybranými částmi stavebně technologického projektu 
polyfunkčního domu. Pro vypracování jsem používal především výpočetní techniku. Jednotlivé 
části jsem zpracovával v odborných programech jako je AutoCad pro vytvoření výkresů situace, 
zařízení staveniště, ale i na posouzení únosnosti a dosahu autojeřábu a autodomíchávače 
s pumpomixem. V programu Project byl vypracován časový harmonogram objektu a 
program BuildPower S byl použit k vypracování položkového rozpočtu. Textová část včetně 
tabulek byla vypracována v programech od Microsoft Office. 

 Díky diplomové práci jsem získal přehled o časovém a finančním plánování stavby a nabyl 
nové vědomosti, které zajisté uplatním v praxi. 
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