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Abstrakt 
     Tato bakalá�ská práce se zabývá stavebn�-technologickým postupem hrubé vrchní 
stavby Výzkumného centra informa�ních technologií VUT v Brn�. Cílem je detailn�
zpracovat strojní sestavu, �asový plán, položkový rozpo�et, kontrolní a zkušební plán, 
návrh optimálního pracovního postupu, dopravní vztahy a za�ízení staveništ�.  
Klí�ová slova 
     Technologický postup, železobetonový skelet, je�áb, auto�erpadlo, bedn�ní, �asový 
plán, kontrolní a zkušební plán, za�ízení staveništ�, rozpo�et, bezpe�nost práce. 

Abstract 
     This thesis deals with the construction and operation: gross upper structure of the 
Research Center of Information Technology VUT in Brno. The aim is to detail the 
process equipment set, the schedule, itemized budget, inspection and test plan, optimal 
workflow, transport links and site equipment. 
Key words 
     Technological process, reinforced concrete frame, crane, car-pump, shutter, schedule 
of work, control and test plans, site equipment, budget, safe work. 
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ÚVOD
     Cílem této bakalá�ské práce je realizace hrubé vrchní stavby Výzkumného centra 
informa�ních technologií VUT v Brn�. Jelikož je Fakulta informa�ních technologií naší 
sesterskou školou a rozši�uje sv�j ústav práv� v dob� zpracovávání bakalá�ských prací, 
bylo p�íhodné si tuto stavbu vybrat pro vlastní práci. Navíc se FIT nachází v Brn� – 
Králov� Poli na ulici Božet�chova 1/3, což je p�íznivé z hlediska dostupnosti. Stavbu a 
za�ízení staveništ� je t�eba p�izp�sobit nep�etržitému chodu fakulty. Je nutné vt�snat 
za�ízení staveništ� na drobný areál fakulty, který se nachází v jejím st�edu. Sou�ástí 
hrubé vrchní stavby jsou dva spojovací kr�ky navazující na stávající budovy fakulty. 
     Tato práce má za cíl zpracovat co nejefektivn�jší postup výstavby, aby vznikla 
kvalitní stavba.  P�itom je pot�eba myslet na vedlejší, le� nemén� d�ležité složky, jako 
je ochrana osob a životního prost�edí, technologické postupy, �asov� úsporný plán, 
rozpo�et, strojní vybavení, kontrola kvality, zajišt�ní zdroj� energií, širší dopravní 
vztahy a ne�ekané události, na které m�žeme p�i výstavb� narazit.  
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1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB�
     Ú�elem nov� budovaného pavilonu „Q“ je rozvoj areálu fakulty v oblasti v�decko-
výzkumné a vývojové ve vazb� na pr�mysl, mezinárodní spolupráci a �ešení evropských 
projekt�. 
     Místo stavby je v areálu fakulty informa�ních technologií VUT v Brn� na ulici 
Božet�chova 1/3 v Králov� Poli. Do tohoto areálu se vjíždí z ulice Kollárova, která je 
kolmá na ulici Božet�chovu. 
     Z p�vodní budovy jsou zachovány dv� obvodové st�ny (jižní a západní) a ob� jsou 
zakomponovány do novostavby. Jižní a východní pr��elí jsou tvo�ena prosklenými 
d�evo-hliníkovými záv�snými st�nami. Západní obvodová st�na je ve druhém podlaží 
tvo�ena stejnou obvodovou konstrukcí a ve t�etím podlaží je zav�šena na pomocné 
ocelové konstrukci sendvi�ová zateplená st�na, která je z exteriéru oplášt�na 
korténovým plechem. Severní st�na je po celé délce a výšce napojena na st�nu stávající 
budovy fakulty. Obvodové st�ny strojovny VZT ve 4.NP jsou ze sendvi�ové konstrukce 
s betonovým jádrem a tepelnou izolací.  
     Nov� navržený objekt má t�i nadzemní podlaží a technickou nadstavbu pro umíst�ní 
technologických za�ízení v severní �ásti budovy. První nadzemní podlaží má 
obdélníkový p�dorys ve stop� p�vodního objektu 41,65x13,80m. Druhé a t�etí 
nadzemní podlaží je rozší�eno o lichob�žníkovou �ást nahlížející do ulice Kollárova, 
takže východní st�na budovy je dlouhá 51,56m, západní st�na 45,30m, severní st�na je 
kolmá na tyto dv�, lícuje se stávající budovou fakulty a je dlouhá 13,8m. Výška atiky je 
11,4m. Ze základního objemu budovy vystupuje na st�eše strojovna a schodišt� na 
st�echu.  
     Jako nosný systém je navržen železobetonový skelet se skrytými pr�vlaky 
p�enášející své zatížení do monolitických pás� podpíraných hlubinnými 
železobetonovými piloty umíst�nými tak, aby nenarušily stávající sklepení. Objekt má 
plochou st�echu s vegeta�ní úpravou.  
     Sou�ástí stavby jsou dva spojovací kr�ky mezi novostavbou a stávajícími budovami 
fakulty informa�ních technologií. Tyto kr�ky se nacházejí v druhém nadzemním podlaží 
budovy. 
     Vertikální komunikaci budovy p�edstavuje výtah jezdící v patrech 1.S až 3.NP a 
dvouramenné železobetonové schodišt� s mezipodestou umíst�né vedle výtahu, které 
vede ze sklepení (1.S) až do strojovny (4.NP). Z chodby ve t�etím nadzemním podlaží 
vede p�ímo na st�echu monolitické schodišt� dvakrát zalomené. Na st�echu strojovny se 
dá dostat po externím žeb�íku. 
     D�lící konstrukce jsou tvo�eny železobetonovými ztužujícími st�nami a akustickými 
tvárnicemi Porotherm. P�í�ky mezi laborato�emi ve 2.NP a 3.NP jsou ze sádrokartonu 
s dvojnásobným oplášt�ním a zvukovou izolací. 
     P�ed jižní štítovou st�nou je navrhnuto schodišt� a výtah mí�ící do podzemního 
sklepení p�ímo z ulice z d�vodu p�ístupnosti ve�ejnosti. Toto sklepení je prohlášeno 
kulturní památkou.  
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1.2 ORIENTACE KE SV�TOVÝM STRANÁM

Obr. 1 – Orientace ke sv�tovým stranám 

     Novostavba je na obrázku vyobrazena �ern�. Štítová st�na budovy je orientována na 
jih do ulice Kollárova. Severní st�na je p�ipojena na stávající budovu fakulty. Na 
východ od novostavby se rozléhá areál fakulty informa�ních technologií. Z této strany 
je navržený vchod do budovy v 1.NP a spojovací kr�ky ve 2.NP. Západní st�na se 
obrací do sousedního areálu. 
     Objekt je navržen tak, aby spl�oval podmínky osv�tlenosti místností denním 
sv�tlem. 
     Stavba ideáln� zapadá do stávajícího prost�edí, nep�evyšuje okolní stavby, hmotov�
dodržuje zde p�vodn� stojící objekt a navazuje na novou pavilonovou zástavbu areálu 
fakulty. 
1.3 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU
     Pozemek, na kterém je navržena novostavba, býval sou�ástí areálu Královopolského 
kláštera. Tento areál byl prohlášen kulturní památkou a je uveden na listu nemovité 
kulturní památky pod �íslem 0051. V roce 1782 za vlády Josefa II. byl klášter zrušen a 
v roce 1784 byl p�em�n�n na kasárna. Od roku 1825 byl komplex znám jako 
Schindler�v a od roku 1860 zase jako Schönburg-Hartenstein�v. V sou�asné dob� spadá 
pozemek pod Fakultu informa�ních technologií VUT v Brn�. 
�

1.4 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE O STAVB�
Po�et nadzemních podlaží: 3 + technická nadstavba 
Po�et podzemních podlaží: 2 
Zastav�ná plocha 1.NP: 574,77 m2
Zastav�ná 2.NP a 3.NP: 2x 667,33 m2
Celková plocha všech podlaží: 2421,04 m2
Objem nadzemní �ásti budovy: 8186,218 m3
Objem podzemní �ásti budovy: 1744,246 m3
Celkový objem budovy: 9930,464 m3
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1.5 TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Základová konstrukce: základový pás podep�ený hlubinnými železobetonovými piloty 
rozvrženými tak, aby nezasahovaly do sklepení 
Svislý nosný systém: železobetonové sloupy se ztužujícími železobetonovými st�nami 
a ztužujícím výtahovým jádrem 
Stropní konstrukce: monolitické železobetonové desky se skrytými pr�vlaky, za 
výtahovou šachtou jsou prostupy pro instala�ní šachtu 
Podhledy: pod stropy jsou navrženy sádrokartonové akustické demontovatelné 
podhledy 
Podlahy: podlahy jsou opat�eny tepelnou izolací a hydroizolací. Ve vybraných 
místnostech je navrženo teplovodní podlahové vytáp�ní. Serverovna, rozvodna a 
propojovací chodba mají zdvojené rozebíratelné podlahy ve výšce 650-750mm. 
V ostatních místnostech nadzemních podlaží jsou zdvojené instala�ní podlahy se 
sádrokartonovými deskami oboustrann� zesílenými skelným vláknem 
Vnit�ní d�lící konstrukce: monolitické železobetonové ztužující st�ny, akustické 
tvárnice Porotherm tlouš	ky 250mm, zdvojené sádrokartonové rozebíratelné akustické 
st�ny s tepelnou izolací 
Zast�ešení: plochá st�echa s mechanicky kotvenou vícevrstvou PVC folií, tepelná 
izolace z polystyrenových desek, folie chrán�na ka�írkovým posypem, �ást st�echy je 
zastav�na VZT strojovnou, zbytek je navržen jako st�ešní terasa s podlahou s d�ev�ným 
roštem, na terasu navazuje „zelená“ st�echa posázená suchomilnou zelení 
Vertikální komunikace: hlavní železobetonové monolitické schodišt� dvouramenné, 
vedle n�j se nachází výtah, ve t�etím pat�e je navrženo další železobetonové monolitické 
schodišt� vedoucí na terasovou st�echu, p�ed štítovou zdí je navrženo schodišt�
s výtahem vedoucí z ulice do sklepení 
Spojovací kr�ky: železobetonové základy a sloupy kombinované s nosnou ocelovou 
vertikální i horizontální konstrukcí 
1.6 PR�ZKUMY
     Podle podrobného inženýrsko-geologického pr�zkumu byly základové pom�ry 
vyhodnoceny jako složité. V tomto pr�zkumu byla zjišt�na nepravidelnost pr�b�hu 
geologických vrstev a p�ítomnost starých základových konstrukcí, jejichž rozsah nebylo 
možno ur�it z d�vodu stávajícího sklepení. 
     V areálu Božet�chova 1/3 byly provedeny t�i hydrogeologické vrty, které ur�ily 
hladinu podzemní vody. Podle t�chto pr�zkum� byla ur�ena výška hladiny podzemní 
vody, která ur�uje, že je nutné po dobu provád�ní prací od�erpávat vodu z nejnižšího 
bodu sklepních prostor. 
     P�i „Rekonstrukci a dostavb� areálu VUT v Brn� Božet�chova“ byla ze sklepních 
prostor� od�erpána voda, následn� byly tyto prostory vy�išt�ny a zam��eny. Dále bylo 
z�ízeno osv�tlení a nucené v�trání t�chto prostor. 
     V rozsahu radonového pr�zkumu p�i „Rekonstrukci a dostavb� areálu VUT v Brn�
Božet�chova“ v roce 2003 byl index radonového rizika stanoven jako nízký. 
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1.7 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
     P�ípojka NN pro novostavbu je navržena ze stávající trafostanice v budov� „Pavilon 
ústav�“ spadající pod fakultu informa�ních technologií. Protože stávající transformátory 
nepokryjí požadovanou spot�ebu elektrické energie, budou nahrazeny novými o výkonu 
cca 1250 kVA. 
     Budova bude napojena na vodovodní rozvod pitné a užitkové vody z podzemních 
garáží. Z garáží povede k novostavb� uzavíratelná odbo�ka, která dále povede 
technickou chodbou. V novostavb� bude tento rozvod rozd�len do dvou rozvod�, a to 
do rozvodu s pitnou vodou a rozvodu s požární vodou.  
     Kanaliza�ní potrubí vedoucí z budovy R, která se nachází severn� od novostavby, 
bude p�eloženo a bude na n�j napojena kanalizace nov� budovaného objektu. Stávající 
kanalizace je jednotná s DN 200mm. Nov� budovaná kanalizace bude také jednotná, 
avšak s DN 300mm. 
     Novostavba nevyžaduje p�ipojení na plynovod, proto nebude p�ípojka zbudována. 
1.8 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
     Fakulta informa�ních technologií má vlastní podzemní parkovišt� s 89 parkovacími 
plochami. Sjezd do parkovišt� opat�eného závorou je z ulice Metod�jova. Tato ulice je 
jednosm�rná, vjíždí se na ni z ulice Božet�chova a vyjíždí do Palackého t�ídy.  
     Do vnit�ního areálu uzav�eného nov� budovaným objektem a budovami R, M, L a 
S spadajícími pod FIT je sjezd z ulice Kollárova a je v n�m 12 míst ke stání. Tento sjezd 
je opat�en závorou a bude využit jako p�íjezdová komunikace pro staveništ�. Ulice 
Kollárova je jednosm�rná, dá se na ni dostat pouze z Palackého t�ídy a kon�í 
k�ižovatkou ulic Božet�chova, K�ižíkova, Kollárova a Mojmírovo nám�stí. 
1.9 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU
     Objekt je primárn� navržen pro �ešení výzkumných úkol� centra informa�ních 
technologií. K tomuto ú�elu jsou v n�m navrženy reprezentativní laborato�e a kancelá�e. 
V t�chto prostorách budou zbudovány zdvojené demontovatelné podlahy pro technické 
trasy.  
     Budova bude vybavena VZT za�ízením, které bude podtlakov� odv�trávat sociální 
za�ízení, serverovnu, laborato�e a vnit�ní prostory objektu. Zárove� bude sloužit jako 
klimatizace laborato�í a serverovny. Strojovna VZT bude v nadstavb� nad 3.NP.  
     Dále je objekt vybaven výtahem pohybujícím se od 1.S do 3.NP v severní �ásti a 
výtahem nacházejícím se p�ed jižní štítovou st�nou, který slouží ve�ejnosti pro sestup do 
památkov� chrán�ných sklepení z ulice. Další výtah je umíst�n u jižního spojovacího 
kr�ku a vede z exteriéru areálu do kr�ku. Ší�ka dve�í výtah� je 900mm a jsou vybaveny 
sklopnou seda�kou ve výšce 500mm. 
     Pro pohodlný p�esun z novostavby do okolních budov fakulty, konkrétn� do budovy 
S a spojovacího nadzemního tunelu budov R a M, budou z�ízeny spojovací kr�ky, které 
se na novostavbu napojují na hlavní chodbu ve 2.NP.
     Na podlažích 2.NP a 3.NP je na chodb� navržen jeden požární hydrant. Rozvod 
požární vody bude nezávislý na rozvodu pitné a teplé vody.  
     V prvním nadzemním podlaží bude nejv�tší místností serverovna, která bude sloužit 
jako datový uzel.  
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1.10 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE
Název stavby:                               VUT v Brn� – Výzkumné centrum informa�ních  
                                                      technologií 
Charakter stavby:                          Dostavba v uzav�eném areálu 
M�sto:                                           Brno
Katastrální území:                        Královo Pole (611484) 
Ulice:                                            Božet�chova 1/3 
Parcelní �ísla:                               594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 594/20,  
                                                     594/1, 594/2, 595/2  
Stavebník (investor):                    Vysoké u�ení technické v Brn�
Zástupce stavebníka:                    Ing. Vladimír Kotek 
Kontrolní osoba:                           Ing. Vojt�ch Gren 
Projektant:                                    ATELIER 2002, s.r.o. 
Architekt:                                     Ing. arch. Vladislav Vrána 
Stavební firma:                             IMOS Brno a.s. 
Zástupce stavební firmy:              Ing. Petr Hajduk 
Sousední parcely:                         1020/1 – ulice Kollárova, vlastník – statutární m�sto  
                                                     Brno  
                                                     1019/15 – chodník v ulici Kollárova, vlastník – �R 
                                                     204/18 – ulice Božet�chova, vlastník - statutární m�sto  
                                                     Brno  
                                                     592/1 – „Zelenina“, vlastník – ZELENINA Brno, a.s.,  
                                                     Rooseveltova 584/9, Brno, Brno-m�sto, 602 00 
Zdroj:
[1] Podklady od firmy IMOS Brno a.s. 
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2.1 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY
     Místo novostavby se nachází ve m�st� Brn� ve st�edu m�stské �ásti Královo Pole. 
Jako staveništ� bude sloužit st�ed areálu fakulty obestav�ný budovami fakulty R, M, L a 
S. Do areálu FIT, na jehož pozemku se má nový objekt stav�t, je p�íjezd z ulice 
Kollárova. Tato krátká ulice je jednosm�rná, vjíždí se do ní z ulice Palackého t�ída a 
kon�í k�ižovatkou ulic Božet�chova, K�ižíkova, Kollárova a Mojmírovo nám�stí. Vjezd 
do areálu fakulty je cca ve dvou t�etinách délky ulice po levé stran� sm�rem od 
Palackého t�ídy a je široký cca 6m. 

Obr. 2 – Vjezd na staveništ�
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2.2 DOPRAVA V�ŽOVÉHO JE�ÁBU POTAIN GTMR 386A
Název provozovny:        Craneservice Brno s.r.o. 
Sídlo:                              Staré nám�stí 200/32, Brno, 619 00, �R 
Vzdálenost:                    7,8 km 
Doba dopravy:               cca 30 minut 
Vozidlo:                         V�žový je�áb Potain GTMR 386A
Rozm�ry vozidla:           Je�áb bez taha�e: 18m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 4m (výška) 

Obr. 3 – Trasa je�ábu

     Je�áb bude na své cest� na staveništ� i zp�t do Craneservisu v Brn� doprovázen 
autoje�ábem Tatra AD 28 s nosností 28 tun, který bude v p�ípad� nutnosti v kritických 
zatá�kách p�ív�s (složený je�áb) posouvat do stran. 

Obr. 4 – Autoje�áb Tatra AD 28

     Nákladní automobil Tatra 815 se složeným je�ábem na t�ínápravovém podvozku 
vyrazí po Starém nám�stí a zahne doleva, kde pokra�uje na severozápad po B�eclavské 
ulici. Po 280m pokra�uje rovn� po Moravanské, na které z�stane dalších 1,3km. 
Následuje pravoto�ivá zatá�ka na silnici 15268. 
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Obr. 5 – Zatá�ka na silnici 15268

     Ze silnice 15268 zahne na Víde�skou (silnice 52/E461). Po 1,6km sjede z Víde�ské 
na dálnici D1 sm�rem na Prahu, po které pokra�uje 4,1km. Z dálnice se dostane 
výjezdem 190 a za�adí se na Bítešskou ulici sm�rem na Svitavy. Cesta dále pokra�uje 
Pisáreckým tunelem s pr�jezdností 4,8m a tunelem Hlinky, který má stejnou výšku. 
Poté pokra�uje po Žabov�eské a následují další dva mosty výšky 4,8m a Královopolský 
tunel, který má pr�jezdnou výšku v�tší než 5m. Za tunelem je kruhový objezd.  

Obr. 6 – Kruhový objezd
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     Na druhém výjezdu se vydá taha� s je�ábem po Dobrovského ulici. Po 650m odbo�í 
doleva na Charvatskou. 

Obr. 7 – Zatá�ka na Charvatskou

     Po 400m p�ijede na kruhový objezd, ze kterého sjede druhým výjezdem na ulici 
Bulharská. 

Obr. 8 – Kruhový objezd
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     Po 400m odbo�í doprava na Berkovu. 

Obr. 9 – Zatá�ka na Berkovu

     Po 160m zahne doprava na Palackého t�ídu. 

Obr. 10 – Zatá�ka na Palackého t�ídu
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     Na první odbo�ce zahne doleva na Kollárovu ulici.  

Obr. 11 – Zatá�ka na Kollárovu

     P�ijede na parkovišt� p�ed budovou Komer�ní banky a nacouvá na staveništ�.  

Obr. 12 – Parkovišt� p�ed bankou

     P�íjezdová cesta staveništ� je ze silni�ních panel�. Ve fázi zemních prací byla tato 
cesta snížena o 50cm, z d�vodu výjezdu je�ábu ze stavby, aby nedošlo ke kolizi 
složeného je�ábu a spodní hrany jižního kr�ku. Takto upravena pr�jezdná výška má 
4,4m. 
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     Po výjezdu je�ábu ze stavby se dá nákladní automobil doleva a pojede 80m ke 
k�ižovatce, kde zahne doprava na Mojmírovo nám�stí.  

Obr. 13 – Zatá�ka na Mojmírovo nám�stí

     Po 240m pokra�uje po Rostislavov� nám�stí a po dalších 190m po Pod�bradov�. 
Pokra�uje 140m a zahne doprava na Veleslavínovu. 

Obr. 14 – Zatá�ka na Veleslavínovu

     Jede rovn� na ulici Dobrovského a dále pokra�uje stejnou cestou, kterou p�ijel. Na 
obou trasách se nákladní auto s je�ábem nem�že vyhnout cestám s elektrickým vedením 
tramvají a trolejbus�, avšak trasa je navrhnuta mimo cesty se sníženým vedením. 
Standardní výška elektrických kabel� pro hromadnou m�stskou dopravu je cca 5m.  
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2.3 DOPRAVA BETONOVÉ SM�SI
Název provozovny:        Stappa mix s.r.o. 
Sídlo:                              konec ulice Bidláky, Brno, 639 00, �R 
Vzdálenost:                    9,6 km 
Doba dopravy:               cca 20 minut 
Vozidlo:                         Autodomícháva� Stetter - �ada LIGHT LINE na podvozku  
      MAN TGS L 8x4 
Rozm�ry vozidla:           9m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,85m (výška) 

Obr. 15 – Trasa autodomícháva�e

     Autodomícháva� vyráží po ulici Bidláky sm�rem na sever, po 290m odbo�í doleva a 
z�stane na ulici Bidláky. Po 100m odbo�í doprava na ulici Heršpická (silnice 52).  

Obr. 16 – Zatá�ka na Heršpickou
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     Po 750m odbo�í doleva na ulici Po�í�í (silnice 42). Domícháva� pokra�uje rovn�, 
ulice se však m�ní na Bauerovu. Na této ulici bude podjížd�t pod mostem vysokým 
4,8m.  

Obr. 17 – Výška mostu na Bauerov�

      Dále bude na stejné ulici vjížd�t do tunelu Hlinky taktéž vysokého 4,8m. Dále se 
ulice jmenuje Žabov�eská. Následují další dva mosty výšky 4,8m a Královopolský 
tunel.  
      

Obr. 18 – Královopolský tunel

     Za Královopolským tunelem je kruhový objezd, ze kterého vyjede autodomícháva�
druhým výjezdem na ulici Dobrovského. Kruhový objezd je vyobrazen na cest� je�ábu. 
Po 1km odbo�í doleva na Palackého t�ídu, ze které po 650m odbo�í doprava na 
Kollárovu. Po dalších 100m je vlevo vjezd na staveništ�. Autodomícháva� musí do 
vjezdu nacouvat, aby mohl zásobovat betonovou sm�sí auto�erpadlo Schwing.  
     Po výjezdu ze stavby se vydá doleva a na konci ulice Kollárova odbo�í doleva na 
Mojmírovo nám�stí. Po 240m pokra�uje po Rostislavov� nám�stí a potom po 
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Pod�bradov�. Po 140m odbo�í doprava na Veleslavínovu, která po 130m p�echází v 
ulici Dobrovského. Dále už je cesta totožná s p�íjezdovou cestou.  
     Na trase tam i zp�t není v žádném míst� snížené trolejové �i tramvajové vedení, které 
je b�žn� ve výšce cca 5m.  
2.4 DOPRAVA VÝZTUŽE
Název provozovny:        Armospol CZ s.r.o. 
Sídlo:                              Myslínova 1377/75, Brno, 612 00, �R 
Vzdálenost:                    1,8 km 
Doba dopravy:               cca 10 minut 
Vozidlo:                         Nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou nástavbou 
Rozm�ry vozidla:           8,4m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,2m (výška) 

Obr. 19 – Trasa od armovny na staveništ�

     Nákladní auto s p�edohýbanou výztuží na valníku se vydá jihovýchodním sm�rem po 
Myslínov�, na první odbo�ce zahne doprava a z�stane na Myslínov�. Po 160° 
levoto�ivé zatá�ce zahne doprava a pokra�uje po Myslínov�. Po 300m zahne doprava a 
poté hned doleva na Budovcovu. Po 190m zato�í doleva a podjede pod mostem 
vysokým 4,6m. 
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Obr. 20 – Výška mostu na Budovcov�

     Za mostem odbo�í doleva, stále po Budovcov� a po 220m zahne doprava na 
Kosmovu ulici. Po dalších 280m nákladní auto odbo�í doleva na Palackého t�ídu a z ní 
se po levoto�ivé zatá�ce dostane na Kollárovu ulici. Z Kollárovy zahne po 100m na 
staveništ�, kde vyloží náklad vlastním zdvihacím ramenem. 
     Na cest� zp�t nákladní auto vyrazí ze staveništ� doleva po ulici Kollárova a dostane 
se ke k�ižovatce, kde zahne doleva na Božet�chovu. Po 500m zahne doprava na 
Myslínovu a odtud už je cesta zp�t stejná, jako cesta na stavbu. 
     Na trase tam i zp�t není v žádném míst� snížené trolejové �i tramvajové vedení.  
2.5 DOPRAVA AUTO�ERPADLA SCHWING S 31 XT
Název provozovny:        Schwing Stetter Ostrava s.r.o. 
Sídlo:                              Moravská 1215/6, Ostrava, 700 30, �R 
Vzdálenost:                    180 km 
Doba dopravy:               cca 2 hodiny 
Vozidlo:                         Auto�erpadlo SCHWING S 31 XT 
Rozm�ry vozidla:           10,165m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,88m (výška) 

Obr. 21 – Trasa auto�erpadla
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     Auto�erpadlo vyjede sm�rem na jih po Moravské, na první odbo�ce zahne doprava a 
pokra�uje po Moravské 280m. Potom odbo�í doprava na Závodní a po 800m zahne 
doleva na Rudnou (silnice 11), kde pojede dalších 3,7km. Pojede výjezdem z Rudné a 
z kruhového objezdu vyjede �tvrtým výjezdem na nájezd na D1 na Brno. 

Obr. 22 – Sjezd na D1

     Po D1 pojede skrze tunel Klimkovice s pr�jezdnou výškou 4,8m. 

Obr. 23 – Tunel Klimkovice
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     Sjede z D1 výjezdem 267 a za�adí se na E462/R46 sm�rem na Brno.  

Obr. 24 – Sjezd na E462

     E462/R46 se u Vyškova napojí op�t na D1. Dále �erpadlo pokra�uje výjezdem 190 a 
za�adí se na Bítešskou ulici (E461) sm�rem na Svitavy, která se napojuje po Pisáreckém 
tunelu na Žabov�eskou. Odtud je cesta stejná jako cesta autodomícháva�e.  

Obr. 25 – Pisárecký tunel

     Cesta zp�t bude op�t stejná, jako je cesta autodomícháva�e až po Žabov�eskou. Dále 
bude �erpadlo pokra�ovat stejnou cestou, jakou p�ijelo na staveništ�.  
     Trasa byla uzp�sobena na úkor délky a �asu jízdy z d�vodu pr�jezdných výšek 
v centru Brna. Takto nenarušuje vedení trolejbus� a tramvají plynulou cestu �erpadla 
jak v Brn�, tak v Ostrav�. 
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2.6 DOPRAVA OCELOVÝCH PROFIL�
Název provozovny:       FeroStal a.s. 
Sídlo:                             Zaoralova 15, Brno, 628 00, �R 
Vzdálenost:                   11 km 
Doba dopravy:              cca 25 minut 
Vozidlo:                        Taha� MAN 18.413 FLS s valníkovým p�ív�sem Trailor Airride 
                                      Nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou nástavbou 
Rozm�ry vozidla:          Taha�: 5,3m (délka) x 2,48m (ší�ka) x 2,9m (výška) 
                                      P�ív�s: 13,5m (délka) x 2,48m (ší�ka) 
                                      Nákladní automobil: 8,4m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,2m (výška) 

Obr. 26 – Trasa dopravy ocelových profil�

     Taha� vyrazí od Ferostalu na sever po Zaoralov� a po 1000m zahne doleva na 
Trnkovu. 

Obr. 27 – Zatá�ka na Trnkovu
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     Po 750m zahne doleva na Novolíše�skou. 

Obr. 28 – Zatá�ka na Novolíše	skou

     Po dalších 180m zahne na první odbo�ce doprava na Jedovnickou (silnice 373). 

Obr. 29 – Zatá�ka na Jedovnickou
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     Potom odbo�í po 450m doleva na Žarošickou (silnice 642). 

Obr. 30 – Zatá�ka na Žarošickou

     Pokra�uje po Žarošické, která p�echází v Rokytovu. Po 2,4km taha� odbo�í doprava 
na Svatoplukovu (silnice 42). 

Obr. 31 – Zatá�ka na Svatoplukovu
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     Na Svatoplukov� bude podjížd�t železni�ní tra	. Pr�jezdná výška mostu je 3,7m. Ze 
Svatoplukovy zahne po 700m doleva na Provazníkovu. 

Obr. 32 – Zatá�ka na Provazníkovu

     Souprava bude projížd�t Husovickým tunelem s pr�jezdnou výškou 4,8m. Za 
tunelem se ulice m�ní v Porgesovu a poté v Sportovní. Dále sjede výjezdem u 
Královopolského nádraží, podjede Sportovní a napojí se na Kosmovu. Pr�jezdná výška 
je 4,2m. 

Obr. 33 – Zatá�ka na Kosmovu
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     Po 300m odbo�í doleva na Palackého t�ídu. 

Obr. 34 – Zatá�ka na Palackého t�ídu

     Z Palackého t�ídy odbo�í taha� po 200m doleva na Kollárovu (viz. obrázek 11). 
Z ulice Kollárova souprava nacouvá stejn� jako je�áb na staveništ� (viz. obrázek 12). 
     Po výjezdu ze staveništ� se vydá souprava sm�rem na východ po Kollárov�. Na 
první k�ižovatce pojede rovn� na K�ižíkovu a po 100m zahne doprava na nájezd na ulici 
Sportovní. Odtud už je cesta stejná, jako cesta na staveništ�. 

Obr. 35 – Nájezd na Sportovní

     Trasa na staveništ� i zp�t je navržena tak, aby se vyhnula sníženým podjezd�m a 
trolejovým �i tramvajovým vedením. 
Zdroj:
[2] http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=ll
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB�
3.1.1 Identifika�ní údaje stavby 
Název stavby:                               VUT v Brn� – Výzkumné centrum informa�ních  
                                                      technologií 
Charakter stavby:                          Dostavba v uzav�eném areálu 
M�sto:                                           Brno
Katastrální území:                        Královo Pole (611484) 
Ulice:                                            Božet�chova 1/3 
Parcelní �ísla:                               594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 594/20,  
                                                     594/1, 594/2, 595/2  
3.1.2 Identifika�ní údaje investora 
Stavebník (investor):                    Vysoké u�ení technické v Brn�
Zástupce stavebníka:                    Ing. Vladimír Kotek 
Kontrolní osoba:                           Ing. Vojt�ch Gren 
3.1.3 Identifika�ní údaje projektanta 
Projektant:                                    ATELIER 2002, s.r.o. 
Architekt:                                     Ing. arch. Vladislav Vrána 
3.1.4 Identifika�ní údaje dodavatele 
Stavební firma:                             IMOS Brno a.s. 
Zástupce stavební firmy:              Ing. Petr Hajduk 
3.1.5 Objemové a prostorové informace o stavb�
Po�et nadzemních podlaží: 3 + technická nadstavba 
Po�et podzemních podlaží: 2 
Zastav�ná plocha 1.NP: 574,77 m2
Zastav�ná 2.NP a 3.NP: 2x 667,33 m2
Celková plocha všech podlaží: 2421,04 m2
Objem nadzemní �ásti budovy: 8186,218 m3
Objem podzemní �ásti budovy: 1744,246 m3
Celkový objem budovy: 9930,464 m3

3.1.6 Obecná charakteristika  
     Novostavba výzkumného centra informa�ních technologií má první podlaží 
obdélníkového p�dorysu, další dv� nadzemní podlaží mají lichob�žníkovou nástavbu 
jižn� sm�rem do ulice Kollárova. Na ploché st�eše nad t�etím nadzemním podlažím je 
navrhnuta st�ešní terasa s vegeta�ní úpravou a technická nadstavba pro strojovnu VZT. 
Pod objektem se nachází stávající památkov� chrán�ná sklepení, která jsou za�len�na do 
projektu. Hlavní vstup do budovy je situován ve východní st�n� z areálu fakulty. Objekt 
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je založen na hlubinných železobetonových pilotech, na kterých je monolitický pás. 
Tento pás nese zatížení železobetonového nosného skeletu budovy. Na míst�
novostavby z�staly z bývalé budovy dv� st�ny, které jsou za�len�ny do projektu. Jedná 
se o jižní a západní st�nu. Fasáda je z velké �ásti prosklená. Vertikální komunikaci po 
objektu zajiš	uje výtah a schodišt� v severní �ásti. Sou�ástí stavby jsou dva spojovací 
kr�ky, které napojují druhé nadzemní podlaží novostavby na stávající budovy fakulty. 
Místnosti od sebe budou odd�lovat monolitické ztužující st�ny, akustické tvárnice 
Porotherm a dvoupláš	ové akustické demontovatelné p�í�ky. 
3.1.7 Obecné informace o procesu 
     P�edpis je zpracován pro proces betonáže železobetonového monolitického skeletu 
novostavby výzkumného centra informa�ních technologií do systémového bedn�ní 
Doka a Korn. Nosné konstrukce a monolitické st�ny jsou navrženy z betonu t�ídy 
C35/45, desková monolitická schodišt� jsou z betonu C30/37. Uvažovaná t�ída prost�edí 
je XC2. Betoná�ská výztuž je B 500A. Sloupy mají pr��ez 300x500mm a stropní desky 
jsou tlouš	ky 300mm. V jižní �ásti objektu jsou �ty�i kruhové sloupy o pr�m�ru 400mm 
procházející p�es všechna patra. Beton bude dovážen na stavbu autodomícháva�i 
z betonárky Stappa mix v Brn� a do bedn�ní dopravován pomocí auto�erpadla nebo 
bádie. Výztuž bude vázána na stavb� a bude na ni dopravena p�edohýbaná z armovny 
Armospol CZ s.r.o. Betonovat se budou sloupy, st�ny, schodišt� a stropy t�í nadzemních 
podlaží, vchod na st�echu a strojovna VZT. 
3.2 P�IPRAVENOST STAVENIŠT�
3.2.1 P�evzetí staveništ�
     Práce bude provád�t stejná firma, jako p�edešlé práce. K p�edání staveništ�
nedochází. 
3.2.2 P�ipravenost staveništ�
     Kolem staveništ� je vybudované oplocení pronajaté od spole�nosti Tempoline. Tím 
je zabrán�no vniknutí nepovolaných osob na staveništ�. Výška plotu je 2m. Z vn�jší 
strany je oplocení opat�eno cedulí „Pozor staveništ�“. Vjezd do areálu fakulty z ulice 
Kollárova slouží zárove� jako vjezd na staveništ�. Je opat�en pojízdnou bránou fakulty, 
ke které bude na noc p�imknuto oplocení pomocí �et�zu a zámku. P�ípojky z�stávají 
stejné. P�ívod vody je zajišt�n ze stávajícího rozvodu vody z podzemních garáží fakulty. 
P�ed p�ípojkou je sekundární vodom�r. P�ípojka NN je z hlavní rozvodny proudu 
v suterénu v budov� L, která spadá pod FIT. P�ípojka má vlastní jisti� a sekundární 
elektrom�r. Odpadní voda je ze stavby vedena do kanaliza�ní šachty fakulty. Na 
staveništi je z�ízena bu�ka mistra, šatny d�lník�, sociální za�ízení, bu�ka pro uložení 
ná�adí, skládka materiál� a cesta od hlavní brány po konec prostoru p�ed novostavbou je 
ze silni�ních panel� KZD. V etap� zemních prací byla p�íjezdová cesta od vjezdové 
brány po dalších 30 metr� sm�rem dovnit� staveništ� snížena o 50cm a na píse�ný 
podsyp byly osazeny silni�ní panely KZD. Sou�asn� bylo dbáno na plynulý p�echod ze 
snížené výšky cesty na neupravenou výšku. Ú�elem bylo snížit výšku cesty z d�vodu 
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pr�jezdné výšky je�ábu. Složený je�áb má výšku 4m a výška pr�jezdu pod nov�
budovaným jižním kr�kem by byla 4,1m. Takto upravená výška má 4,4m. 
3.2.3 P�ipravenost stavby 
     Ve všech prostorech stávajícího sklepení jsou z�ízeny podp�ry kleneb 
z teleskopických ty�í, na jejichž koncích jsou d�ev�né hranoly pro roznášení zatížení. 
Hrubá spodní stavba je dokon�ena. Strop nad 1.PP je vyzrálý a také podep�en 
teleskopickými ty�emi stejným zp�sobem jako klenby. Schodišt� z 1.NP do 1.PP je 
vybetonované a odbedn�né. Ze stropní konstrukce jsou vytaženy ocelové pruty pro 
p�ichycení sloup�, st�n a schodišt�. Pruty jsou na koncích ohnuté, aby nebyla narušena 
bezpe�nost pracovník�. Ve sklepeních je rozvedeno um�lé osv�tlení a schodišt�
v severní �ásti budovy vedoucí do 1.NP je opat�eno provizorním d�ev�ným zábradlím 
výšky 1m. Na externí �ásti st�ny budovy R, která bude zakryta novostavbou Q, jsou 
osazeny polystyrenové bloky na mechanické kotvy. 
3.3 MATERIÁLY
3.3.1 Materiály 
Beton
T�ída betonu Po�et m3 betonu 

C35/45, XC2, S3 831,6 
C30/37, XC2, S2 10,86 

Uvažováno ztratné 5%. 
Betoná�ská výztuž B 500A
Pr�m�r výztuže Množství výztuže v tunách 
ø25mm 48,45 
ø12mm 10,44 
ø8mm 15,65 

Uvažováno ztratné 5%. 
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Sty�né ocelové desti�ky
Rozm�ry v mm Po�et kus�
230x120x35 77 
400x300x35 3 

Uvažováno ztratné 5% 
Smyková výztuž Schock Bole – proti propíchnutí 
Délka v mm Výška v mm Po�et kus� +1 (ztratné) 

4740 230 72 + 1 
6310 230 72 + 1 

Obr. 36 – Smyková výztuž

Vázací drát pozinkovaný
ø1mm, smotaný délky 100m: 10ks 

Obr. 37 – Vázací drát
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Distan�ní prvky z vláknobetonu BAD 35
Po�et kus� v jednom pytli: 500ks 
Po�et pytl�: 17ks 
Uvažováno ztratné 5% 

Obr. 38 – Distan�ní prvky z vláknobetonu

Distan�ní podložky Distol V
Rozm�ry prvku – délka x 
výška v mm 

Po�et kus� v balení Po�et balení 
2000 x 155 25ks 36ks 
2000 x 135 25ks 3ks 

Uvažováno ztratné 5% 

Obr. 39 – Distan�ní podložka Distol V
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D-lišta IV – distan�ní plastová lišta výšky 40mm
Balení po 30ks, jeden kus má 2m 
Po�et balení: 43 balení (zapo�ítáno ztratné 5%) 

Obr. 40 – Distan�ní plastová lišta

Distan�ní kroužek Dinki 
Výška 40mm, pro výztuž 12-20mm, balení po 125ks 
Po�et balení: 3 pytle (zapo�ítáno ztratné 5%) 

Obr. 41 – Distan�ní kroužek Dinki

D�evo
�ezivo tlouš	ky 21mm na dopln�ní bedn�ní Doka, bedn�ní schodiš	 a výpl� zábradlí. 
Desky a hranoly na sestavení bedn�ní schodiš	 a sloupu severního kr�ku. 
OSB desky (2500x1250x22mm): 20ks 
H�ebíky 3,1x80mm
Balení (papírové krabice) po 200ks. Po�et balení: 100ks. Uvažováno ztratné 10%. 
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Kruhové jednorázové papírové bedn�ní Korn – hladké provedení se zipem  
Vnit�ní pr�m�r bedn�ní Délka bedn�ní Po�et kus�
ø400mm 4m 4 
ø400mm 3,5m 8 

Obr. 42 – Bedn�ní Korn

Bedn�ní Doka
Rámový prvek Xlife 0,30x1,20m: 132ks (váha: 19,5kg)
Rámový prvek Xlife 0,60x1,20m: 132ks (váha: 29,5kg)
Rámový prvek Xlife 0,30x1,50m: 20ks (váha: 24,8kg) 
Rámový prvek Xlife 0,60x1,50m: 20ks (váha: 35,5kg) 
Universální prvek Frami Xlife 0,75x1,20m: 795ks (váha: 39kg) 

Obr. 43 – Rámové prvky Xlife
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Rychloupína� Frami: 652ks (váha: 1,2kg) 

Obr. 44 – Rychloupína� Frami

Universální svorka Frami 5-12cm: 868ks (váha: 0,43kg) 

Obr. 45 – Universální svorka Frami

Kotevní matka s podložkou 15,0: 938ks (váha: 1,1kg)

Obr. 46 – Kotevní matka s podložkou

Vyrovnávací op�ra Frami 260: 158ks (váha: 13,9kg) 

Obr. 47 – Vyrovnávací op�ra Frami
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Bedny na drobné sou�ástky Doka (váha: 106,4kg) 

Obr. 48 – Bedna Doka

Ukládací palety Doka 1,20x0,80 (váha: 39,5kg, nosnost: 800kg) 

Obr. 49 – Ukládací paleta Doka 1,20x0,80

Ukládací palety Doka 1,55x0,85 (váha: 42kg, nosnost: 800kg) 

Obr. 50 – Ukládací paleta Doka 1,55x0,85

P�ipev�ovací dvoukolí B: 1ks (váha: 33,6kg, nosnost: 1100kg) 

Obr. 51 – P�ipev	ovací dvoukolí B
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Upínací popruhy (váha: 3,1kg) 

Obr. 52 – Upínací popruh

�ty�pramenný je�ábový �et�z Doka 3,2m: 1ks (váha: 15kg, nosnost: 3600kg) 

Obr. 53 – �ty�pramenný je�ábový �et�z

Textilní popruh: 1ks (váha:10,5kg) 

Obr. 54 – Textilní popruh

Transportní hák Frami 2,5kN: 4ks (váha: 0,56kg, nosnost: 250kg) 

Obr. 55 – Transportní hák Frami
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Odbed�ovací p�ípravek Doka-Optix 20 litr�: 8ks (dávka: 1 litr/40m2, po 30ti minutách 
od post�iku je prvek p�ipraven k použití) a rozprašova� Doka-Trenn: 1x 

Obr. 56 – Odbed	ovací p�ípravek Doka-Optix

Panel Dokadur 21 200/50cm: 2333ks (váha: 11kg, použití oboustranné) 

Obr. 57 – Panel Dokadur 21 200/50cm

Nosník Doka H20 top N 2,65m: 3066ks (váha: 13,8kg) 
Nosník Doka H20 top N 3,9m: 512ks (váha: 20kg) 

Obr. 58 – Nosník Doka H20 top N

Stropní podp�ra Doka Eurex 20 top 400: 1405ks (váha: 21,6kg) 

Obr. 59 – Stropní podp�ra Doka Eurex 20 top 400
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Op�rná trojnožka: 467ks (váha: 15,6kg) 

Obr. 60 – Op�rná trojnožka

Spoušt�cí hlavice H20: 467ks (váha: 6,1kg) 

Obr. 61 – Spoušt�cí hlavice H20

P�idržovací hlavice H20 DF: 938ks (váha: 0,77kg) 

Obr. 62 – P�idržovací hlavice H20 DF

Sloupek ochranného zábradlí S: 230ks (váha: 11,5kg)

Obr. 63 – Sloupek ochranného zábradlí S
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Obed�ovací úhelník 30cm: 1738ks (váha: 1kg) 

Obr. 64 – Odbed	ovací úhelník 30cm

Montážní vidlice H20: 4ks (váha: 2,4kg, délka: 176cm) 

Obr. 65 – Montážní vidlice H20

Odbed�ovací páka DF 1,20m: 1ks (váha: 2,7kg) 

Obr. 66 – Odbed	ovací páka DF 1,20m

Vnit�ní roh Frami 1,20m 20cm: 45ks (váha: 25,3kg) 

Obr. 67 – Vnit�ní roh Frami 1,20m 20cm



���

�

Upínací kolejnice Frami 0,70m: 60ks (váha: 3,7kg) 

Obr. 68 – Upínací kolejnice Frami 0,70m

Svorka Frami: 120ks (váha: 1,1kg) 

Obr. 69 – Svorka Frami

Kotevní ty� 15,0mm pozinkovaná 0,50m: 185ks (váha: 0,72kg) 

Obr. 70 – Kotevní ty� 15,0mm pozinkovaná 0,50m

Distan�ní držák 20cm: 522ks (váha: 0,05kg) 
Distan�ní držák 30cm: 6ks (váha: 0,10kg) 

Obr. 71 – Distan�ní držák

Upína� pro vyrovnání Frami: 90ks (váha: 3,6kg) 

Obr. 72 – Upína� pro vyrovnání Frami
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Schöck Isokorb typ K70 – prvek pro p�erušení tepelného mostu: 156ks (rozm�ry: 
1000mm (délka) x 80mm (ší�ka) x 300mm (výška)) 

Obr. 73 - Schöck Isokorb typ K70

Polystyren fasádní Penopol EPS 70 F tl. 150mm
3 desky/balení, rozm�ry desky: 500 x 1000 x 150mm, po�et balení: 33ks, uvažováno 
ztratné 10% 

Obr. 74 – Fasádní polystyren Penopol

3.3.2 Primární doprava 
     Beton bude na stavbu p�ivážen autodomícháva�em Stetter - �ada LIGHT LINE na 
podvozku MAN TGS L 8x4. P�edohýbaná výztuž od Armospol s.r.o bude dopravena na 
nákladním automobilu MAN 26.430 s valníkovou nástavbou. Stejn� tak budou 
dopravovány i bednící prvky, prvky Schöck Isokorb typ K70, d�ev�né palety a ostatní 
materiály. 
3.3.3 Sekundární doprava 
     Stavební ocelová výztuž, systémové bedn�ní a další stavební prvky budou 
dopravovány po stavb� za pomoci v�žového je�ábu Potain GTMR 386A s výložným 
ramenem dlouhým 50m. Do bedn�ní bude beton dopraven pomocí auto�erpadla 
SCHWING S 31 XT. Technické možnosti �erpadla jsou pln� využity. Více v sekci 
Stroje. Na ukládací palety Doka je možno upevnit p�ipev�ovací dvoukolí B a takto, bez 
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použití techniky, p�epravovat náklad horizontáln� po staveništi. Bez dvoukolí jsou 
palety p�epravovány je�ábem. V dob�, kdy ješt� není zbudováno schodišt� do vyšších 
pater, se budou d�lníci pohybovat ve vertikálním sm�ru po stavb� po žeb�íku (viz. 5.9 
Komunika�ní trasy na staveništi). 
3.3.4 Skladování materiálu 
     Betoná�ská výztuž bude skladována na d�ev�ných paletách na p�ipravené skládce se 
zpevn�nou plochou ze silni�ních panel� KZD se skladebnými rozm�ry 3m (délka) x 1m 
(ší�ka) x 0,15m (výška). Vzdálenost palet od sebe nesmí být v�tší než 1,5m a p�evislý 
konec výztuže nesmí být delší než 0,75m. Výztuž musí být za dešt� nebo mimo dobu 
sm�ny p�ekryta nepromokavými plachtami, které budou zatíženy nebo p�ivázány 
k paletám. Výztuž bude p�ivážena na stavbu valníkem postupn� pro nejbližší montáž. 
Jako první bude skladována výztuž pro sloupy 1.NP a poslední pro strop a atiku 
strojovny VZT. Veškeré distan�ní prvky a výztuž proti propíchnutí budou skladovány 
na paletách pod plachtou spole�n� s betoná�skou výztuží. 
     Bednící prvky Doka skladovány nebudou. Vždy budou dovezeny prvky nutné pro 
danou etapu a prázdné bedny budou zase odvezeny. Po odbedn�ní budou prvky o�išt�ny 
a op�t odvezeny ze staveništ�. 
     Bednící prvky Korn je nutné skladovat na d�ev�ných paletách a musí být p�ekryty 
plachtou, která je zatížena nebo p�ivázána k paletám. 
     Prvky Schöck Isokorb typ K70 budou skladovány stejn� jako výztuž na paletách a 
p�ikryty plachtou. 
     Balení s polystyrenovými deskami budou pomocí provaz� p�ichycena k paletám na 
skládce materiálu, aby nedošlo za siln�jšího v�tru k jejich odnesení. Je t�eba dát pozor, 
aby úvazy nepoškodily desky uvnit� balení.  
     Sty�né ocelové desti�ky, h�ebíky a vázací drát budou skladovány ve skladových 
bu�kách. 
     D�evo ur�ené k sestavení bedn�ní bude skladováno taktéž na d�ev�ných paletách na 
skládce materiálu a bude zakryto plachtou. 
     Beton bude dovážen na stavbu autodomícháva�i. Jeho skladování se neuvažuje. 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY
3.4.1 Pracovní podmínky procesu 
     Práce za�ínají v dubnu 2014, tudíž by nem�la být ohrožena betonáž poklesem teplot 
pod 5°C. Naopak lze o�ekávat teploty nad 30°C. V p�ípad� dosažení této teploty je t�eba 
ošet�ovat beton kropením a zakrýváním. Stejn� tak je t�eba chránit nevyzrálý beton proti 
prudkým deš	�m. P�i mlze s viditelností menší než 30m musí být práce p�erušeny. Za 
rychlosti v�tru vyšší než 8m/s nesmí být provád�ny práce ve výšce 5m nad zemí a víc. 
Pokud vítr p�esáhne rychlost 11m/s, nesmí být provád�ny práce ve výškách obecn�. 
3.4.2 Obecné pracovní podmínky 
     Pracovní doba je ur�ena od 8:00 do 18:00. Práce budou probíhat v pracovní dny, tj. 
od pond�lí do pátku. Nedílnou sou�ástí p�i vykonávání všech pracovních úkol� a prací 
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je i zajišt�ní maximální pé�e o ochranu zdraví p�i práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být d�kladn� seznámeni se svými úkoly a musí být proškoleni o BOZP. 
3.5 PRACOVNÍ POSTUP
3.5.1 Vykládka materiálu
     Pro p�epravu materiálu od výrobc� na staveništ� byl zvolen nákladní automobil 
MAN 26.430 s valníkovou nástavbou. Tento automobil bude vykládat náklad na 
p�ipravené skládky materiálu vlastním výložným ramenem. Z d�vodu polohy skládky a 
stísn�ného prostoru na staveništi je nutné, aby nákladní v�z z ulice Kollárova nacouval 
na místo vyložení. Postupn� bude vykládat materiál od severní �ásti skládky po jižní 
�ást. Krom� dílc� Doka uložených ve vlastních p�epravních nádobách budou veškeré 
skladované prvky uloženy na d�ev�né palety a zakryty plachtou, aby byly chrán�ny p�ed 
pov�trnostními vlivy.  
3.5.2 Montáž výztuže v 1.NP 
     Jako první bude vázána výztuž kruhových sloup� pr�m�ru 400mm a �ty�hranných 
sloup� 300x500mm v 1.NP. Mistr musí být detailn� obeznámen s projektovou 
dokumentací výztuže, aby mohl kontrolovat správnost provád�ní práce vaza��. Za�ínat 
se bude sloupem 11B a bude se pokra�ovat ke sloupu 1B. Stejným zp�sobem se bude 
postupovat v druhé �ad� sloup� od 11A až po 1A. P�ed zahájením montáže výztuže 
kruhových sloup� budou do jejich základny osazeny OSB desky (vždy dv� na sebe) 
s vy�íznutým kruhem uprost�ed o pr�m�ru 500mm. Poté bude vázán kruhový svislý 
sloup a poslední bude trojice šikmých sloup�. Výztuž šikmých sloup� bude sva�ována, 
aby vydržela v šikmé poloze vlastní váhu. Pruty budou p�epravovány ve svazcích 
pomocí je�ábu na textilních popruzích. Nesmí být p�ekro�ena maximální nosnost je�ábu. 
Ta je v nejvzdálen�jším bod� od oto�né osy je�ábu 3300kg. P�ed zapo�etím montování 
musí být armatury o�išt�ny od olejových skvrn a podobných nep�íznivých látek. Výztuž 
bude provázána mezi sebou vázacím drátem pr�m�ru 1mm. Je nutné, aby svázaná 
výztuž vydržela nápor p�i zalívání betonem, proto musí být provázána velmi d�kladn�. 
První výška vázání bude provád�na ze zem�, druhá výška z pojízdného lešení Alufix 
5002 a t�etí výška z pojízdného lešení Alufix 5003.  
     Mezi výztuž sendvi�ové st�ny v serverovn� budou vloženy polystyrenové desky. 
Jejich stabilita bude zajišt�na zvýšeným množstvím distan�ních prvk�. 
     V projektové dokumentaci je uvedeno krytí výztuže. Podle toho budou na výztuž 
p�ipevn�ny distan�ní prvky tak, aby p�i zabedn�ní doléhala spodní hrana distan�ních 
prvk� na st�nu bedn�ní a tím bylo zajišt�no pot�ebné krytí požadované tlouš	ky. U 
hranatých sloup� 300x500mm budou použity distan�ní prvky typu Bad 35, které se 
ukládají po metru výšky sloupu. U kruhových sloup� pr�m�ru 400mm budou použity 
plastové distan�ní kroužky Dinki. 
     Mistr musí zkontrolovat, že jsou nejvyšší pruty vyvázány dostate�n� vysoko (dle 
PD), aby na n� v dalším podlaží mohla být navázána další výztuž pokra�ujících sloup�.  
     P�i armování st�n bude postup stejný jako u sloup�. Za�ínat se bude v rozích st�n, 
protože je zde nejv�tší hustota výztuže. U st�n jsou použity taktéž distan�ní prvky typu 
Bad 35 se spot�ebou 4ks/m2 jedné strany st�ny. 
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     Ve vyšších patrech a u železobetonové konstrukce pro výtah jižního kr�ku nesmí být 
opomenuty ocelové sty�né desti�ky rozm�r� 200x100x35mm a 500x300x35mm, které 
budou nava�eny na nosnou výztuž ø25mm. Nesmí být nava�eny na t�mínky ø8mm. 
Desti�ky budou sou�ástí betonových konstrukcí a budou zarovnány se st�nami 
p�íslušných konstrukcí. V další technologické etap� budou na  tyto desti�ky nava�eny 
ocelové profily. 
3.5.3 Montáž bedn�ní sloup� a st�n v 1.NP 
     Bude se bednit 22 �ty�hranných sloup�, z nichž má 10 sloup� výšku p�ibližn� 3,7m, 
dalších 10 má výšku 3,15m a zbývající 2 sloupy mají výšku 3,3m. Tyto sloupy budou 
zabedn�ny systémovým bedn�ním Xlife Doka. Dále budou zabedn�ny všechny vnit�ní 
st�ny 1.NP do výšky spodní hrany stropu (krom� st�ny tl. 300mm pod st�edem 
mezipodesty v severní �ásti budovy), bude zabedn�na jižní externí st�na výšky 1m s 
tlouš	kou 300mm a první výška nosné železobetonové st�ny jižního kr�ku taktéž výšky 
1m s tlouš	kou 300mm systémem universálních prvk� Frami Xlife Doka. Monolitický 
ŽB sloup, který p�enáší zatížení severního kr�ku, bude bedn�n d�ev�nými deskami 
sbíjenými h�ebíky a podpírán d�ev�nými hranoly. V jižní �ásti stavby se nachází jeden 
svislý kruhový sloup a t�i šikmé kruhové sloupy, které budou bedn�ny kruhovým 
jednorázovým papírovým bedn�ním Korn. Je�áb Potain s �ty�pramenným je�ábovým 
�et�zem zajistí dopravu dílc� Doka po staveništi v systémových bednách a ukládacích 
paletách. Na tyto bedny m�že být namontováno p�ipev�ovací dvoukolí B a takto mohou 
být p�epravovány naložené po zemi. T�žké rámové prvky typu Xlife mohou být 
p�eváženy jednotliv� na transportních hácích Frami zav�šených na �ty�pramenném 
�et�zu na je�ábu. 
     Dle projektové dokumentace bude vym��ena poloha sloup� a zakreslena p�ímo na 
o�išt�ný betonový podklad fixem. P�ed smontováním bedn�ní je nutné opat�it sty�né 
plochy prvk� s betonem odbed�ovacím p�ípravkem Doka-Optix se spot�ebou 1litr/40m2
rozprašova�em Doka-Trenn. Po 30ti minutách po nanesení p�ípravku je prvek p�ipraven 
k montáži.  
     P�i bedn�ní �ty�hranných sloup� mimo místnost serverovny budou osazovány 
rámové prvky Xlife p�ímo na podlahu a budou mezi sebou spojovány rychloupína�i 
Frami, universálními svorkami Frami 5-12cm a utahovány kotevními matkami 
s podložkou. P�i montování bedn�ní se musí dávat pozor, aby distan�ní prvky byly 
v požadované poloze. Poté bude poloha sloupového bedn�ní zajišt�na vyrovnávacími 
op�rami Frami 260, které jsou ukotveny do betonového podkladu. Nakonec se vym��í 
výška hlavy sloupu a bude zazna�ena fixem na vnit�ní stranu bedn�ní.  
     V serverovn� je mazanina v mírném spádu. Zde bude bedn�ní osazeno na d�ev�né 
hranoly upravené �et�zovou pilou, které budou nat�sno stlu�eny h�ebíky a jejich horní 
hrana bude vodorovná.   
     Universální bedn�ní st�n Frami Xlife Doka bude ukládáno p�ímo na o�išt�nou zem a 
bude spojováno pomocí rychloupína�� Frami, upína�� pro vyrovnání Frami a kotevních 
ty�í, které budou vloženy do distan�ních držák� a sepnuty kotevními matkami 
s podložkami. Zvolený systém bedn�ní nedokáže podchytit všechny požadované 
rozm�ry st�n, proto budou bednící systémové st�ny Xlife dopl�ovány d�ev�nými 
deskami tl. 21mm a ukotveny upínacími kolejnicemi Frami a svorkami Frami. Bedn�ní 
je pot�eba zajistit op�rami Frami 260. Bedn�ní severní st�ny je jednostranné. Druhou 
stranu tvo�í polystyrenové bloky na budov� „R“. 
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     Nesmí být opomenuto vložení polystyrenových desek mezi sloup A11 a východní 
štítovou st�nu. Stejná izolace je mezi touto st�nou a severní st�nou. 
     Bedn�ní Korn je pot�eba upravit p�ed osazením. Abychom dosáhli požadovaných 
šikmých kruhových sloup�, musí se zapravit spodní konec bedn�ní pilou a dále se musí 
bedn�ní opat�it odbed�ovacím nást�ikem Doka-Optix. Takto upravené bedn�ní se 
navle�e pomocí je�ábu na výztuž. V každém kruhovém bedn�ní budou cca 10cm od 
horního okraje vy�íznuty dva otvory naproti sob� a bude jimi provle�ena ocelová ty�, 
která bude na koncích zahnuta a tím ochrán�na proti vyvle�ení. Za tuto ty� bude 
zaháknut je�ábový hák. Pr�m�r ty�e musí být minimáln� 25mm. U základny sloup� jsou 
osazeny OSB desky s otvorem uprost�ed. Než se uvolní bedn�ní Korn z je�ábového 
úvazu, osadí se na vym��ené místo a ukotví se d�ev�nými desti�kami p�iraženými 
nat�sno k bedn�ní a p�itlu�enými k OSB desce h�ebíky.  
     V cca ¾ výšky bude kruhové bedn�ní podep�eno podp�rným trubkovým lešením 
ukotveným do betonového podkladu. V míst� styku lešená�ských trubek s papírovým 
bedn�ním budou osazeny a p�ipevn�ny d�ev�né desky, které roznesou zatížení sloupu a 
zabrání protla�ení trubek do bedn�ní. Dovoz, montáž, demontáž a odvoz lešení (ve 
všech t�ech patrech) zajistí p�j�ovna lešení Mika Mont s.r.o. se sídlem Troubsko, U 
Lednice 10. 

Obr. 75 – Ukotvení bedn�ní Korn u podlahy

3.5.4 Betonáž sloup� a st�n v 1.NP 
     U východní �ásti novostavby se zapatkuje auto�erpadlo Schwing S 31 XT a rozvine 
výložník betonu. P�ední �ást auto�erpadla bude nato�ena na sever. Beton bude 
dopravován na staveništ� pomocí autodomícháva�� z betonárky Stappa mix s.r.o. 
Autodomícháva�e musí na staveništ� z ulice Kollárova nacouvat, aby mohly zásobovat 
betonem auto�erpadlo Schwing. Pro betonáž sloup� a st�n byl zvolen beton C35/45. 
První budou betonovány všechny sloupy 1.NP, na které nejsou p�ímo napojeny st�ny. 
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Poté budou betonovány st�ny a zbylé sloupy. Maximální dovolená výška shazování 
betonové sm�si je 1,5m. S �erpací hadicí auto�erpadla bude manipulováno z pojízdného 
lešení Alufix 5003. Do bedn�ní sendvi�ové st�ny v serverovn� bude vpravována 
betonová sm�s se zvýšenou opatrností. Zalívání obou st�n musí probíhat rovnom�rn�, 
aby nedošlo k protla�ení polystyrenových desek. Stejné opat�ení platí pro betonování 
východní štítové st�ny mezi severní st�nou a sloupem A11, kde se taktéž nachází 
tepelná izolace z polystyrenových desek.  
     Veškeré vysoké konstrukce budou betonovány a hutn�ny po p�l metrech. Do 
bedn�ní bude vpraven beton do výšky cca 0,5m, následn� bude zhutn�n a tento cyklus 
bude pokra�ovat, dokud nebude zhutn�na poslední výška betonové konstrukce. Dá se 
�íci, že mimo schodiš	 a strop� budou tímto zp�sobem betonovány všechny konstrukce. 
3.5.5 Hutn�ní betonu sloup� a st�n v 1.NP 
     Hutn�ní betonové sm�si bude provád�no z pojízdného lešení Alufix 5003 ponorným 
vibrátorem betonu ENAR – Dingo s hlavicí 48mm. Na sloupy sta�í jediný vpich ve 
st�edu sloupu. Nesmí být proveden vpich 2x do stejného místa sm�si. Proces vibrování 
bude provád�n po dobu vytla�ování vzduchových bublin v betonu a klesání sm�si. Musí 
být zabrán�no nadm�rnému vibrování, aby nedošlo k nakyp�ení nebo rozmísení sm�si. 
Doba hutn�ní jednoho vpichu se pohybuje cca od 20 do 60 sekund.  Rychlost 
pono�ování ponorného vibrátoru je 5 až 8 cm/s. Vzdálenosti vpich� od sebe nesmí 
p�esáhnout 1,4 násobku viditelného polom�ru ú�innosti vibrátoru.  
3.5.6 Technologická pauza a demontáž bedn�ní v 1.NP 
     Technologická pauza trvá podle pr�m�rných denních teplot (viz tabulka 3.5.15 
Povolená doba odbedn�ní). Požadovaná pevnost betonu je 70% jeho kone�né pevnosti. 
Uvažujeme pr�m�rnou denní teplotu 20°C. Doba odbedn�ní je tedy 7dní pro všechny 
druhy betonu. Postup ošet�ování betonu po dobu technologické pauzy je uveden 
v kontrolním a zkušebním plánu 3.8.     
     Po této dob� bude demontováno bedn�ní všech sloup� a st�n (i sloupu podpírajícího 
severní kr�ek), krom� bedn�ní st�ny výtahu jižního kr�ku a bedn�ní uvnit� výtahové 
šachty. Na toto bedn�ní budou navazovat další dílce Doka. Bedn�ní bude o�išt�no a 
uloženo v ukládacích bednách Doka na skládce materiálu. Bedn�ní Korn se odstra�uje 
pomocí uvnit� ukryté ocelové struny. P�i táhnutí za strunu se papírové bedn�ní podéln�
roz�ízne a lidskou silou se poté strhne ze ŽB sloup�. Zni�ené bedn�ní Korn bude 
roz�ezáno na menší dílce a uschováno na skládce materiálu, dokud nebude odvezeno na 
skládku. 
3.5.7 Montáž bedn�ní pro strop nad 1.NP 
     Stropní konstrukce bude op�t bedn�ná systémem Doka. Jako první budou vym��eny 
polohy umíst�ní stropních podp�r Doka Eurex 20 top 400. Poté budou tyto podp�ry se 
spoušt�cí hlavicí H20 a op�rnými trojnožkami rozmíst�ny v rastru 3x2m a budou na n�
osazeny nosníky Doka H20 top N 3,9m pomocí montážních vidlic H20. Kolmo na 
nosníky Doka top N 3,9m p�ijdou osadit nosníky Doka top N 2,65m po 0,5m, na které 
budou umíst�ny op�t kolmo (tzn. rovnob�žn� s Doka top N 3,9m) panely Dokadur 
21 200/50cm opat�ené odbed�ovacím nást�ikem. Na koncích stropu musí být nosníky 
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vyloženy o 1m navíc, aby na n� mohlo být namontováno zábradlí a bo�nice. Kde to 
bude pot�eba, budou panely Dokadur nahrazeny d�ev�nými deskami tl. 21mm. V míst�
elipsovitých a kruhových pr��ez� sloup� budou net�snosti ut�sn�ny PUR p�nou, která 
bude po zatvrdnutí se�íznuta a zahlazena s rovinou bedn�ní. Pod hranami panel�
dlouhými 50cm musí být nosníky, aby nedošlo k p�eklopení p�i našlápnutí na hranu. 
Nosníky Doka top N 3,9m je pot�eba podep�ít dalšími podp�rami Doka Eurex 20 top 
400 s p�idržovacími hlavicemi H20 DF, aby byli po jednom metru v podélném sm�ru.  
     Na p�evislých koncích nosník� bude zbudováno zábradlí z ochranného sloupku 
zábradlí S po 1,5m dopln�ného d�ev�nými deskami. Nosníky, které ponesou sloupky 
zábradlí, musí být ukotveny lany a vruty k podkladnímu betonu. Na koncové panely 
budou p�ibity �ty�mi h�ebíky 3,1x80mm obed�ovací úhelníky 30cm. P�ed úhelníky 
budou vloženy nastojato panely Dokadur tak, aby ležely delší hranou na podkladu. Tyto 
panely budou op�t p�ibity �ty�mi h�ebíky. Krajní vodorovné panely budou p�imknuty 
k sousedním panel�m sm�rem dovnit� konstrukce prkny a h�ebíky zespod.  
     Na bedn�ní musí být z vnit�ní strany zazna�ena výška 300mm, která ur�uje zastavení 
�erpání betonu, aby nedošlo k vyšším odchylkám ve výšce desky, než kolik povoluje 
norma. 
     Spodní hrana úskoku stropní desky ve vertikálním sm�ru je bedn�na d�ev�nými 
hranoly p�ibitými shora i zespod k bednícím deskám. V první fázi bude vybetonována 
níže položená deska, proto bude zabedn�no celé její severní �elo pomocí pr�b�žné 
polystyrenové desky tlouš	ky 10cm lokáln� podep�ené nahusto posázenými d�ev�nými 
špalíky, které budou mezi výztuží p�ibity k podkladu. Polystyrenové hranoly budou 
upraveny tak, aby jimi procházela výztuž a p�itom jimi neprotekla betonová sm�s. Po 
technologické pauze se p�ed�l mezi nižší a vyšší deskou demontuje a zbuduje se 
bedn�ní jižního �ela desky na ztvrdlé betonové desce za pomoci d�ev�ných hranol�
výšky 160mm zakotvených hmoždinkami a vruty do zatvrdlé ŽB desky. 
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Obr. 76 – Detail bedn�ní úskoku stropní desky

3.5.8 Montáž výztuže pro strop nad 1.NP 
     Protože zatím nebylo vybudováno schodišt�, budou se d�lníci dopravovat do 2. NP 
po žeb�íku, který bude op�ený o zem a p�ivázaný k nosník�m Doka. Žeb�ík bude 
umíst�n na východním �ele novostavby.  
     Pruty budou dopravovány na pochozí bedn�ní v malých svazcích je�ábem Potain, 
aby nedošlo k p�etížení bedn�ní. Budou ukládány na distan�ní plastové lišty. Tyto lišty 
se ukládají v �ad� za sebou podéln� a 1m od sebe p�í�n�. Výztuž bude vázána drátem 
pr�m�ru 1mm a musí být op�t o�išt�na od nežádoucích látek jako je hlína, olejové stopy 
apod. Podle projektové dokumentace bude vym��ena poloha prvk� pro p�erušení 
tepelného mostu Schöck Isokorb typ K70, které budou správn� osazeny na sraz a 
výztuží nahoru.  
     Horní výztuž bude ukládána na distan�ní podložky Distol V. Nad každý sloup musí 
být správn� osazeny (na vlastní ustanovky) a uvázány dv� smykové výztuže proti 
protla�ení stropu.  
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3.5.9 Betonáž a hutn�ní stropu nad 1.NP
     Pro konstrukci stropu byl zvolen beton C35/45, který bude �erpán auto�erpadlem 
Schwing do bedn�ní Doka. V první fázi bude vybetonována nižší deska v jižní �ásti 
budovy, která bude zhutn�na pomocí vibra�ní lat� ENAR QXE. Po technologické pauze 
3 dn� (to bude mít beton C35/45 pevnost 23,34MPa, to je 52% výsledné pevnosti) bude 
demontován bednící p�ed�l mezi nižší a vyšší deskou a smontuje se jižní �elo bedn�ní 
pro vyšší desku (viz. 3.5.7 Montáž bedn�ní pro strop nad 1.NP + obrázek). Poté bude 
vybetonována druhá �ást desky stejným zp�sobem, jako ta první a bude zhutn�na 
stejnou vibra�ní latí. 
3.5.10 Technologická pauza 
     Následuje technologická pauza 7 dní. Po pauze bude demontováno bedn�ní st�ny 
stropní desky v míst� napojení schodišt�. 
3.5.11 Montáž výztuže a bedn�ní schodišt� v 1.NP 
     P�ed zapo�etím t�chto prací musí být zbudováno provizorní d�ev�né zábradlí nad 
schodiš	ovou jámou. Tesa�i zbudují d�ev�né poch�zné bedn�ní spodní hrany obou 
ramen a mezipodesty, které bude opat�eno odbed�ovacím nást�ikem. Poté vaza�i naváží 
výztuž, na kterou budou p�ipevn�ny distan�ní podložky z vláknobetonu typu Bad 35. 
Jako poslední budou osazeny st�ny a �ela stup��. 
3.5.12 Betonáž, hutn�ní betonové sm�si a odbedn�ní schodišt� v 1.NP 
     Autodomícháva� bude plnit bádii o objemu 1000 litr� betonem C30/37 a bádie bude 
p�esunuta pomocí je�ábu nad schodišt�, kde budou betoná�i uvol�ovat beton z bádie do 
bedn�ní. Hutn�ní betonu bude provád�no ponorným vibrátorem ENAR – Dingo 
s hlavicí 25mm.  
     Po technologické pauze 7 dní bude d�ev�né bedn�ní demontováno a bude na 
schodišti vybudováno provizorní d�ev�né zábradlí výšky 1m. 
3.5.13 Budování ŽB skeletu 2.NP a 3.NP 
     Montáž bedn�ní, výztuže, betonování, hutn�ní betonové sm�si a demontáž bedn�ní 
sloup� a st�n bude probíhat stejn� jako v p�ípad� 1.NP. Sloupy, stropy a st�ny budou 
z betonu C35/45 a pro schodišt� byl zvolen beton C30/37. Beton bude vhán�n do 
sloup�, st�n a strop� auto�erpadlem Schwing a na betonování schodiš	 bude použita 
bádie. Schodišt� v jižní �ásti budovy v 3.NP bude bedn�no d�ev�nými deskami a 
hranoly spojovanými h�ebíky a tesa�skými spoji. Stropní deska nad 3.NP je bez 
výškových zm�n, proto bude vybetonována celá najednou. Druhá výška st�ny jižního 
kr�ku bude budována sou�asn� s 2.NP. Do 3.NP bude d�lník�m umožn�n vstup po 
žeb�íku umíst�ném v budoucí místnosti Q 224 op�eném a uvázaném k bedn�ní Doka 
v míst� prostupu stropem. Do 4.NP se dostanou d�lníci po žeb�íku umíst�ném 
v p�ipraveném otvoru pro schodišt� na terasu (viz. obrázek v 5.9 komunika�ní trasy na 
staveništi). 
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     Sváry ocelových sty�ných desti�ek ve výškách budou provád�ny z montážní plošiny 
HA 12 IP. K výztuži podp�rné st�ny jižního kr�ku budou sty�né desti�ky p�iva�eny 
z téže plošiny a bedn�ní této st�ny bude poskládáno a rozebráno taktéž z této plošiny. 
     Demontáž sloup� a st�n 2.NP prob�hne p�ed montáží stropního bedn�ní v 2.NP. To 
samé platí pro 3.NP. 
  
3.5.14 Budování atiky, vchodu na terasovou st�echu a strojovny VZT 
     Nejd�ív bude vyvázána výztuž atiky, dále výztuž st�n vchodu na st�echu a výztuž 
st�n strojovny VZT. V tomto po�adí budou st�ny s hotovou výztuží zabedn�ny. 
Strojovnu VZT je pot�eba rozd�lit do více fází. Jako první budou zbudovány všechny 
monolitické st�ny strojovny, p�i�emž nebudou opomenuty otvory. Obvodové st�ny 
budou zbudovány do výšky spodní hrany stropu (3020mm) a vnit�ní st�ny do výšky 
650mm z betonu C35/45. Sou�asn� s t�mito st�nami bude zabetonována i atika (výška 
550mm) a st�ešní vchod bez stropu. Na tuto první fázi bude využito auto�erpadlo 
Schwing. Na další betonáže už bude využita pouze bádie. Po technologické pauze 7 dní 
následuje druhá fáze, která zahrnuje demontáž bedn�ní atiky, st�n st�ešního vchodu a 
budování mezistropní desky tl. 200mm ve strojovn� VZT. Dále zahrnuje budování 
šikmé stropní desky st�ešního vchodu. Následuje další technologická pauza 7 dní. 
Potom budou postaveny vnit�ní st�ny strojovny VZT druhé výšky. Celková výška 
t�chto st�n je 3020mm od stropní desky. Na bedn�ní Doka první výšky bude navázáno 
stejným systémem pro druhou výšku. Po technologické pauze 7 dní bude demontováno 
bedn�ní v interiéru strojovny. �tvrtá fáze zahrnuje budování stropní desky strojovny tl. 
280mm. Nesmí být opomenuty dv� st�ešní vpusti. Po technologické pauze 7 dní bude 
vyvázána výztuž atiky nad strojovnou VZT. Poté bude sestaveno bedn�ní atiky a bude 
zalito betonem. Beton bude zhutn�n ponorným vibrátorem. Výška atiky strojovny bude 
300mm a tl. 200mm. Po další technologické pauze šesti dní bude možné demontovat 
veškeré zbylé bedn�ní na stavb� krom� podp�r ve sklepení, p�i�emž bedn�ní atiky nad 
strojovnou VZT bude demontováno až po 7 dnech. Spole�n� s demontáží bedn�ní bude 
probíhat budování provizorního zábradlí z d�ev�né konstrukce na koncích stropních 
desek. 
     Bedn�ní Doka bude postupn� od nejvyšších pater demontováno, o�iš	ováno a 
ukládáno do ukládacích beden Doka a ihned odváženo ze staveništ�.  
3.5.15 Povolená doba odbedn�ní – po nabytí pevnosti 70% 
Pro beton C35/45
70% z 45MPa = 31,5MPa 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) 
Rbd - pevnost betonu v tlaku za d dn�. 
Rb28d - pevnost betonu v tlaku za 28 dn�
d - po�et dn� zrání betonu 



���

�

31,5=45*(0,28+0,5log d) 
d=6,918 dní => 7 dní 
Pr�m�rná denní teplota:  tpr�m=(t7+t13+2*t21) 
Faktor zrání p�i 20°C:  f=(20°C+10°C)*7 dní=210°dn�
Doba tvrdnutí pro dosažení odbed�ovací pevnosti 70%:  210°dn�=(tpr�m+10°C)*d 
Výsledek d viz tabulka. 
Pr�m�rná denní teplota Doba, po které m�žeme beton odbednit 
5°C 14 dní 
10°C 11 dní 
15°C 9 dní 
20°C 7 dní 
25°C 6 dní 
30°C 6 dní 

Pro beton C30/37
70% z 37MPa = 25,9MPa 
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5log d) 
25,9=37*(0,28+0,5log d) 
d=6,918 dní => 7 dní 
Postup a výsledky dále stejné jako u betonu C35/45.
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
     Zam�stnanci pracující na stavb� musí mít platné pr�kazy nebo oprávn�ní pro 
vykonávání p�íslušných prací. Nap�. �idi�i musí mít platné �idi�ské a profesní pr�kazy, 
je�ábník musí mít platný je�ábnický pr�kaz, svá�e�i svá�e�ský pr�kaz, atd. 
Pracovní �eta a kvalifikace
- mistr – vzd�lání, proškolení 
- je�ábník – �idi�ský pr�kaz, je�ábnický pr�kaz, proškolení 
- 4 železá�i – vzd�lání, proškolení 
- 5 d�lník� – proškolení  
- vaza� b�emen – vaza�ský pr�kaz, proškolení 
     Rozmanitost prací na stavb� si vyžaduje zna�né množství d�lník� s r�znými 
profesemi. Mimo hlavní pracovní �etu budou na stavbu v ur�ité dny povoláni: 
- 2 betoná�i – vzd�lání, proškolení 
- 2 tesa�i – vzd�lání, proškolení 
- 2 svá�e�i – svá�e�ský pr�kaz, proškolení 
- �idi�i – �idi�ský pr�kaz 
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3.7 STROJE, NÁ�ADÍ A PRACOVNÍ POM�CKY
3.7.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou nástavbou

Obr. 77 - Nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou nástavbou

Technické parametry:
Ložná plocha: 6,2m (délka) x 2,45m (ší�ka) x 0,6m (výška) 
Hydraulický nakládací je�áb: PM 8022 
Horizontální dosah je�ábu: 6,9m 
Nosnost je�ábu v nejvzdálen�jší poloze: 865kg 
Hydraulické ustanovky podvozku: 2x 
Nosnost: 11000kg 
Rozm�ry: 8,4m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,2m (výška) 
Po�et náprav: 3 
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Auto�erpadlo SCHWING S 31 XT

Obr. 78 - Auto�erpadlo SCHWING S 31 XT

Technické parametry:
Rozm�ry: 10,165m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,88m (výška) 
Po�et náprav: 3 
Zapatkování podp�r p�edních: 6,21m 
Zapatkování podp�r zadních: 5,7m 
Vertikální dosah: 30,5m 
Horizontální dosah od osy oto�e výložníku: 26,5m 
Minimální výška pro rozbalení výložníku: 5,7m 
Po�et ramen: 4 + koncová hadice 
Dopravní potrubí: DN 125 
Délka prvního ramene: 7,44m (teleskopicky se dá protáhnout o 4,65m) 
Délka druhého ramene: 4,85m 
Délka t�etího ramene: 4,7m 
Délka �tvrtého ramene: 4,83m 
Délka koncové hadice: 4m 
Pracovní rádius oto�e: 550° 
Typ �erpací jednotky: P 2023 
Dopravní válec: 230x2000mm 
Po�et zdvih�: 27/min 
Dopravované množství: 136m3/h 
Tlak betonu max.: 85bar 
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Obrázek znázor�uje dosah výložníku v možných použitelných polohách. 

Obr. 79 – Dosah výložníku auto�erpadla
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     Na obrázku je znázorn�na demonstrace využití výložníku �erpadla na 
nejnep�ízniv�jší body budovy Q. �erchovaná �ára zna�í rameno výložníku. Pohled je 
uvažován ze severu. Bylo použito jednotné m��ítko. 

Obr. 80 – Dosah výložníku auto�erpadla
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Autodomícháva� Stetter - �ada LIGHT LINE na podvozku MAN TGS L 8x4

Obr. 81 - Autodomícháva�

Technické parametry:
Rozm�ry: 9m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 3,85m (výška) 
Po�et náprav: 4 
Jmenovitý objem: 9m3
Geometrický objem: 15660 l 
Vodorys: 10240 l 
Sklon bubnu: 11,2° 
Výsypná výška: 2,39m 
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V�žový je�áb Potain GTMR 386A

Obr. 82 – V�žový je�áb Potain GTMR 386A

Tabulka nosnosti je�ábu s výložným ramenem délky 36m

     Je�áb s oto�nou v�ží a vodorovným nebo šikmým výložníkem, jehož délka je 
nastavitelná. Pro tuto stavbu je zvolený výložník délky 36m. Stejn� tak je nastavitelná 
výška je�ábu, která byla zvolena na 32,7m. V míst� 15,4m od oto�né osy se m�že 
výložník šikmo zdvihat vzh�ru. Maximální sklon zdvihu je 45°. P�íkon je�ábu vyžaduje 
zajišt�ní p�ívodu zakon�eného 100 A vypína�em uzamykatelným ve vypnuté poloze 
jišt�ným minimáln� 90 A jisti�em s vypínací charakteristikou „D“. Je�áb je p�epravován 
pomocí taha�e TATRA 815 a t�ínápravového podvozku. Dovoz je�ábu na stavbu 
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pomocí taha�e a podvozku a následná montáž je�ábu je sou�ástí objednávky u firmy 
Craneservice Brno, s.r.o. To samé platí pro demontáž a odvoz ze staveništ�.  

Obr. 83 – Složený je�áb na podvozku

Technické parametry:
Rozm�ry je�ábu na podvozku (bez taha�e): 18m (délka) x 2,5m (ší�ka) x 4m (výška) 
Základna složeného je�ábu: 5m x 5m 
Délka ramene: 36m 
Výška je�ábu: 32,7m 
Nosnost v nejvzdálen�jším bod� (35m od oto�né osy): 3300kg 
Nejmenší vzdálenost háku od oto�né osy: 3,5m 
Nejvyšší bod háku s vodorovným výložníkem: 26m 
Nutný montážní prostor: 6m x 40m 
Nutný prostor pro otá�ení je�ábu v míst� základny od oto�né osy: 4m 
Sva�ovací stroj Alfin 200 AC/DC

Obr. 84 – Sva�ovací stroj Alfin 200 AC/DC
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Technické parametry:
Po�et: 2ks 
Sí	ové nap�tí: 1 x 230V 
Max. svá�ecí proud: 200A 
Max. vstupní nap�tí MMA/TIG: 88/10V 
T�ída izolace: H 
Krytí: IP 23 
Rozm�ry: 460mm (délka) x 230mm (ší�ka) x 325mm (výška) 
Hmotnost: 16kg 
P�ipojení sv. kabel�: 35-50/70 
Pracovní plošina HA 12 IP

Obr. 85 – Pracovní plošina HA 12 IP

Technické parametry:
Pracovní výška: 12m 
Max. výška podlahy pracovního koše: 10m 
Stranový dosah: 6,7m 
Rozm�ry koše: 0,8m (délka) x 1,2m (ší�ka) x 1,1m (výška) 
Natá�ení koše: 180° 
Nosnost koše: 230kg 
Pohon: AKU 
P�epravní rozm�ry: 5,43m (délka) x 1,34m (ší�ka) x 2m (výška) 
Hmotnost: 5910kg 
Rychlost pojezdu: 0,7 - 4,4km/h  
Rozsah oto�e: 359° 
Trak�ní akumulátory: 360Ah 
Nabíje�ka: 48V – 50A 
Bezpe�né použití v exteriéru do rychlosti v�tru: 12,5m/s 
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Vybavení plošiny:
     Indikace nabíjení akumulátor�, obsluha pomocí dotykové klávesnice, pohon 
p�edních kol, �ízení zadních kol, po�ítadlo provozních hodin, oka pro odtažení a zvedání 
je�ábem, signalizace náklonu 3°, odpojení p�i zatížení pracovního koše, houka�ka. 

Obr. 86 – Schéma dosahu pracovní plošiny 
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Obr. 87 – Pracovní plošina v p�epravní poloze

3.7.2 Ná�adí a pom�cky 
�et�zová pila 435E: výkon – 1,6kW; hladina akustického tlaku u ucha obsluhy – 
102dB; hmotnost – 4,4kg; objem palivové nádrže – 0,37 litru; objem olejové nádrže – 
0,25 litru; maximální otá�ky motoru p�i zatížení – 9000 ot./min 

Obr. 88 – �et�zová pila 435E
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Elektrická okružní pila SH 1350: p�ípojka – 230V; p�íkon – 1800W; volnob�žné otá�ky 
– 4500 ot/min; hloubka �ezu – 90°/73mm, 45°/50mm; pilový list – 210mm; laserová 
vodící ryska 

Obr. 89 – Elektrická okružní pila SH 1350

Pojízdné lešení Alufix 5003: výška podlahy – 2,3m; výška lešení – 3,55m; váha lešení – 
133kg; pracovní podlážka – 2,7x0,6m; maximální zatížení podlážky – 200kg/m2; budou 
zap�j�ena dv� tato lešení 
Pojízdné lešení Alufix 5002: výška podlahy – 1,2m; výška lešení – 2,45m; váha lešení – 
85kg; pracovní podlážka – 2,7x0,6m; maximální zatížení podlážky – 200kg/m2; 
zap�j�eno bude pouze jedno lešení typu 5002 

Obr. 90 – Pojízdné lešení Alufix
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Ponorný vibrátor betonu ENAR – Dingo: m�nitelná h�ídel – 1m a 4m; m�nitelná hlavice 
– 25mm a 48mm; vibra�ní výkon – 15m3/hod, hmotnost – 13,4kg; nap�tí – 230V; 
otá�ky – 13500/min; budou zap�j�eny dva tyto ponorné vibrátory 

Obr. 91 – Ponorný vibrátor Enar - Dingo

Vibra�ní la	 ENAR QXE + 3m profil: elektromotor – 230V; frekvence – 3000 vibr/min; 
odst�edivá síla – 70kN; maximální výkon – 100W; délka – 3m; hmotnost – 17kg 

Obr. 92 – Vibra�ní lišta Enar QXE
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Koš na beton 1022.12: objem – 1000 litr�; bádie je stojatá s bo�ním vyúst�ním; nosnost 
– 2400kg, hmotnost – 181kg 

Obr. 93 – Koš na beton 1022.12
Další b�žné ná�iní:
Vodováha, pásmo, plachty na p�ikrytí výztuže, škrabky, kladiva, provazy, klešt�, 
prodlužovací kabely 50m, vrta�ka, žeb�ík 4m, kole�ka a další b�žné ná�iní.  
3.7.3 Pom�cky BOZP 
     Všechny osoby pohybující se po stavb� musí být vybaveny p�ilbou a reflexní vestou. 
Dále je nutné d�lníky vybavit pracovním od�vem, obuví, a pokud je to nutné, tak 
respirátory, ochrannými brýlemi, rukavicemi a svá�e�skými kuklami. Kancelá� mistra a 
šatny d�lník� jsou vybaveny lékárni�kami.  
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3.8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
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3.8.2 Podrobný popis 
1) Kontrola jakosti vstupního materiálu
Kontrolu provádí: mistr a TDI 
     Beton – kontrola stupn� konzistence betonové sm�si (zkouška sednutí kužele a 
rozlití u každého mixu), pevnostní t�ídy betonu, maximální velikosti zrna kameniva, 
stupn� agresivity prost�edí, obsah chlorid�, použitých p�ísad, �asu výroby, �asu dodání 
betonové sm�si a s nimi související doba zpracovatelnosti a množství sm�si dle 
dodacího listu. Kontroluje se každý autodomícháva�. Z dodaného betonu se vyrobí 
zkušební krychle o hran� 150mm (od každé t�ídy betonu jedna), na které se po 28 dnech 
tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjiš�uje pevnost betonu v tlaku (�SN EN 
12390-3). Výsledek zkoušky bude zapsán do stavebního deníku.  
     Na obrázku jsou zobrazeny zkoušky a jejich vyhodnocení pro sednutí kužele a rozlití 
betonové sm�si. 

Obr. 94 – Sednutí kužele

Obr. 95 - Rozlití

     Ocel – kontrola množství, druhu, pr�m�r�, rozm�r�, úhl� p�edohýbané oceli podle 
projektové dokumentace, kvality a stavu dle dodacího listu. Pruty musí být �ádn�
ozna�eny �itelným typovým štítkem. Zárove� s pruty jsou kontrolovány i distan�ní 
prvky stejným zp�sobem. 
     Bedn�ní – kontrola množství a typu prvk�, rovinatosti, jejich stavu (u každého prvku 
Doka je stanoveno v technickém listu, kdy je ješt� použitelný a kdy už je prvek 
poškozen natolik, že už se použít nesmí), vše dle dodacího listu. 
     Schöck Isokorb typ K70 (prvek pro p�erušení tepelného mostu) – kontrola množství, 
typu dle dodacího listu, rozm�r� a technického stavu. 
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     Distan�ní prvky – kontrola množství a typu dle dodacího listu. Dále kontrola 
technického stavu.  
     Polystyren fasádní Penopol EPS 70 F tl. 150mm – kontrola množství, typu a 
technického stavu dle dodacího listu. 
     �ezivo na bedn�ní – kontrola množství, typu, jakosti d�eva a rozm�r�. 
2) Kontrola založení
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí a TDI 
     Podkladní železobeton, na kterém budou vystav�na nadzemní podlaží, musí p�ed 
zapo�etím prací dosáhnout 70% své pevnosti. Tato konstrukce bude p�em��ena a budou 
zkontrolovány všechny prostupy (rozm�ry a poloha) podle projektové dokumentace a 
neporušenost konstrukce. Dále bude zkontrolován stav výztuže vycházející ze 
základové-stropní desky budovy Q, ze základu pro sloup severního kr�ku a ze 
základové desky op�rné zdi jižního kr�ku. Výztuž nesmí být ohnuta nebo vytržena, na 
konci bude však zahnuta, aby se p�edešlo zran�ním. O kontrole je zaveden záznam do 
stavebního deníku. 
3) Kontrola dokumentací
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
     Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace. Je nutné podrobn� projít 
dokumentaci k ŽB skeletu budovy a zaznamenat všechny prostupy a detaily. Ov��í se 
nakládání s odpady a podmínky k ochran� životního prost�edí. Projektová dokumentace 
obsahuje všechny nezbytné informace a technické požadavky a jejich odsouhlasené 
zm�ny, dohodnuté b�hem provád�ní.  
4) Klimatické podmínky
Kontrolu provádí: mistr 
     Mistr pr�b�žn� kontroluje stav klimatických podmínek p�i p�íchodu na stavbu, 
p�ípadn� p�ed zapo�etím prací. Zaznamenává teploty v 7:00, 13:00 a 21:00 a ur�í z nich 
pr�m�rnou denní teplotu. Minimální denní teplota pro betonáž je 5°C a maximální 
30°C. Nejnižší dovolená teplota pro provád�ní svá�e�ských prací je taktéž 5°C.  
     P�i mlze s viditelností menší než 30m musí být p�erušeny práce. Za rychlosti v�tru 
vyšší než 8m/s nesmí být provád�ny práce ve výšce 5m nad zemí a víc. Pokud vítr 
p�esáhne rychlost 11m/s, nesmí být provád�ny práce ve výškách obecn�.  
     Klimatické podmínky se denn� zaznamenávají ve stavebním deníku. 
5) Skladování materiálu
Kontrolu provádí: mistr 
     Betoná�ská výztuž bude skladována na d�ev�ných paletách na p�ipravené skládce se 
zpevn�nou plochou ze silni�ních panel� KZD se skladebnými rozm�ry 3m (délka) x 1m 
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(ší�ka) x 0,15m (výška). Vzdálenost palet od sebe nesmí být v�tší než 1,5m a p�evislý 
konec výztuže nesmí být delší než 0,75m. Výztuž musí být za dešt� nebo mimo dobu 
sm�ny p�ekryta nepromokavými plachtami, které budou zatíženy nebo p�ivázány 
k paletám. Výztuž bude p�ivážena na stavbu valníkem postupn� pro nejbližší montáž. 
Jako první bude skladována výztuž pro sloupy 1.NP a poslední pro strop a atiku 
strojovny VZT. Veškeré distan�ní prvky a výztuž proti propíchnutí budou skladovány 
na paletách pod plachtou spole�n� s betoná�skou výztuží. 
     Bednící prvky Doka skladovány nebudou. Vždy budou dovezeny prvky nutné pro 
danou etapu a prázdné bedny budou zase odvezeny. Po odbedn�ní budou prvky o�išt�ny 
a op�t odvezeny ze staveništ�. 
     Bednící prvky Korn je nutné skladovat na d�ev�ných paletách a musí být p�ekryty 
plachtou, která je zatížena nebo p�ivázána k paletám. 
     Prvky Schöck Isokorb typ K70 budou skladovány stejn� jako výztuž na paletách a 
p�ikryty plachtou. 
     Balení s polystyrenovými deskami budou pomocí provaz� p�ichycena k paletám na 
skládce materiálu, aby nedošlo za siln�jšího v�tru k jejich odnesení. Je t�eba dát pozor, 
aby úvazy nepoškodily desky uvnit� balení.  
     Sty�né ocelové desti�ky, h�ebíky a vázací drát budou skladovány ve skladových 
bu�kách. 
     D�evo ur�ené k sestavení bedn�ní bude skladováno taktéž na d�ev�ných paletách na 
skládce materiálu a bude zakryto plachtou. 
     Beton bude dovážen na stavbu autodomícháva�i. Jeho skladování se neuvažuje. 
6) Technický stav stroj�
Kontrolu provádí: mistr a strojník 
     Kontroluje se zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce, jejich technický stav 
(hladina provozních kapalin, ošet�ení pohyblivých �ástí promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funk�nost výstražných signál�, zda stroje neprobíjí apod). 
Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda je zapatkování je�ábu v po�ádku. 
7) Zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení práce
Kontrolu provádí: mistr 
     Kontroluje se, zda jsou stroje po sm�n� nebo skon�ení práce vypnuty, o�išt�ny a 
uloženy na svá místa. Z t�žké techniky z�stává na staveništi po sm�n� v�žový je�áb 
Potain GTMR 386A, který musí z�stat zajišt�n v poloze s výložným ramenem nad 
novostavbou bez zav�šeného b�emene a pracovní plošina HA 12 IP, která bude 
v p�epravní poloze zaparkována vedle kontejner� pro uskladn�ní materiálu. 
8) Odvodn�ní staveništ�
Kontrolu provádí: mistr 
     Ve sklepení v nejnižším bod� je zbudována sb�rná studna. Mistr pr�b�žn� kontroluje 
od�erpávání vody ze studny pomocí �erpadla do kanaliza�ní šachty fakulty. Staveništ�
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je v mírném spádu sm�rem na jiho-východ. Deš�ová voda je z n�j odvád�na gravita�n�
do kanalizace. Odtok vody p�i mytí bednících prvk�, �i jiných materiál�, musí být jišt�n 
p�es lapa� ne�istot. 
  
9) Ochrana zelen�
Kontrolu provádí: mistr 
     Kontroluje se ochrana zelen�, která by nem�la být zasažena stavbou, podle normy 
�SN 83 9061, která zakazuje zne�išt�ní vegeta�ních ploch škodlivými látkami 
(rozpoušt�dla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement, atd). V rámci prostoru 
staveništ� není možné chránit ko�enovou zónu strom�. Místo toho bylo na za�átku 
stavby zbudováno oplocení kolem vegeta�ní plochy uprost�ed staveništ� na parcele �. 
594/13, která je �áste�n� zasažena v�žovým je�ábem. Ohrožené v�tve strom� uprost�ed 
staveništ� a dvou strom� p�ed vjezdovou bránou byly vyvázány nahoru. 
10) Kontrola výztuže
Kontrolu provádí: mistr, TDI a statik  
     Mistr musí pr�b�žn� kontrolovat provád�ní armování. Výztuž bude p�ed osazením 
o�išt�na od ne�istot a mastných skvrn. Mírn� zkorodovaná výztuž se musí p�ed 
použitím okartá�ovat. Musí být dodrženo p�edepsané krytí ve všech sm�rech za pomoci 
distan�ních prvk�. Podle výkres� výztuže jsou ukládány a vázány pruty daných 
pr�m�r�, délek a ohyb�. Poloha jednotlivých prut� musí být ±20% v p�edepsaných 
vzdálenostech nebo maximáln� 30mm. Sva�ovaná výztuž má minimální délku svaru 
30mm nebo 6x tlouš�ku svaru. Platí v�tší z hodnot. Stejné podmínky platí i pro nava�ení 
ocelových sty�ných desti�ek. Mistr je povinen pr�b�žn� po�izovat fotodokumentaci 
výztuže, která bude sou�ástí stavebního deníku.  
     P�ed zalitím výztuže betonem bude na stavbu pozván statik a TDI, kte�í podle 
dokumentace p�ekontrolují správnost provedení armování. O kontrole a jejím výsledku 
bude zhotoven zápis do stavebního deníku. P�esahující výztuž, na kterou bude ve 
vyšších patrech navazovat další výztuž, bude na konci zahnuta, aby se zabránilo 
zran�ním. 
11) Kontrola bedn�ní
Kontrolu provádí: mistr 
     Všechny plochy bedn�ní, které p�ijdou do styku s betonovou sm�sí, musí být 
bezpodmíne�n� opat�eny odbed�ovacím nást�ikem v dávce, kterou udává výrobce. 
Bedn�ní bude smontováno podle výkres� bedn�ní a technických list� výrobce. Musí být 
t�sné, aby p�i ukládání betonové sm�si a jejího hutn�ní nedocházelo k úniku sm�si. 
Mistr zkontroluje provedení spoj� bedn�ní a jeho podep�ení. P�em��í vodorovné i svislé 
rozm�ry bedn�ní. V technických listech bedn�ní Doka jsou uvedena poškození prvk�, 
která neovliv�ují vlastnosti bedn�ní. Poškozené prvky nad rámec použitelnosti nesm�jí 
být použity.  P�ed zahájením betonáže nesmí být v bedn�ní sníh, led, stojatá voda, 
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úlomky a podobné ne�istoty. Sou�ástí budování bedn�ní stropních desek je i zábradlí 
výšky 1m. V souladu s PD budou v bedn�ní zbudovány prostupy. 
     Poloha bedn�ní bude p�ed smontováním dílc� vym��ena pásmem a hrany bedn�ní 
budou zazna�eny. Správnost postupu montování bedn�ní bude mistr kontrolovat podle 
výkres� bedn�ní.  
Svislost bedn�ní stanovuje norma �SN EN 13670:  
     do 2,5m: ±4mm 
     do 4m: ±6mm 
Vodorovnost bedn�ní stanovuje stejná norma:  
     do 4m: ±6mm 
     do 8m: ±8mm 
     do 16m: ±15mm 
Rozm�ry odchylek bedn�ní monolitické desky:  
     do 4m: ±12mm 
     do 8m: ±15mm 
     do 16m: ±20mm 
     do 25m: ±25mm 
     do 30m: ±30mm 
Horní hrana bedn�ní podle �SN 73 0210-1 m�že být zatížena odchylkou maximáln�
±10mm. 
     P�i odbed�ování nesmí být porušena ŽB konstrukce. Na odbedn�ní stropních desek 
Doka bude použita odbed�ovací páka DF 1,20m.  
     Ke kontrole bedn�ní Korn pat�í i kontrola podp�rného lešení podle technického listu 
výrobce. Bude provedena kontrola spojek, mechanického ukotvení k podkladu a 
podložení lešení d�ev�nými deskami tlouš�ky min. 20mm, aby nedošlo k znehodnocení 
betonové podkladní vrstvy. 
12) Betonáž
Kontrolu provádí: mistr 
     Maximální výška shozu betonové sm�si je 1,5m. Musí se kontrolovat vizuáln�, zda 
nedošlo b�hem betonování k posunutí výztuže uvnit� bedn�ní. Minimální teplota pro 
betonáž je 5°C a maximální 30°C. Ukládaná vrstva �erstvého betonu by m�la být cca 
300 až 500mm. 
     Hutn�ní sloup�, st�n a schodiš� se provádí ponorným vibrátorem. Hutní se bodov�, 
dokud nenastane vytla�ení vzduchu z betonu. Stropy budou hutn�ny vibra�ní latí. 
B�hem vibrování nesmí dojít k rozmísení betonu nebo jeho nakyp�ení. Doba hutn�ní 
jednoho vpichu se pohybuje cca od 20 do 60 sekund.  Rychlost pono�ování ponorného 
vibrátoru je 5 až 8 cm/s. Vzdálenosti vpich� od sebe nesmí p�esáhnout 1,4 násobku 
viditelného polom�ru ú�innosti vibrátoru.  
13) Ošet�ování betonu p�i tuhnutí
Kontrolu provádí: mistr 
     P�i poklesu teplot pod 5°C musí být betonová sm�s upravena p�edeh�íváním 
kameniva a vody v betonárce. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C. P�i 
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vyšší teplot� než 30°C musí být beton ošet�ován kropením a p�ikrýváním. Povrch 
betonu nesmí vyschnout, aby nedošlo k popraskání. Beton však m�že být kropen vodou 
až po cca 24 hodinách od uložení betonové sm�si. P�ed�asné kropení by mohlo 
zap�í�init vyplavování cementu ze sm�si. V p�ípad� poklesu pr�m�rné denní teploty 
pod 10°C není pot�eba beton kropit. Kropení betonu bude probíhat, bude-li to t�eba, do 
doby jeho odbedn�ní. P�i tomto procesu se kontroluje rovnom�rnost kropení a intervaly. 
�erstvý beton je pot�eba kropit 2x denn�. 
     Tuhnoucí beton je též pot�eba chránit p�ed prudkým dešt�m pomocí plachet. Doba 
tuhnutí a tvrdnutí betonu byla stanovena na 7 dní. Po této dob� m�že být beton 
odbedn�n (viz. �asový plán).  
14) Geometrická p�esnost
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDI a statik 
     Stavbyvedoucí a TDI zkontrolují správnost a úplnost provedení všech konstrukcí a 
prostup� ve shod� s projektovou dokumentací. Kontrolují se polohy a rozm�ry sloup�, 
st�n, strop� a schodiš�. Dále se kontroluje jejich vodorovnost, svislost a technický stav. 
Odchylka volného prostoru mezi sousedními sloupy je v�tší z hodnot: 
     ±25mm 
     L/600; (L je vzdálenost mezi sousedními sloupy ur�ená z PD) 
Rovinatost povrchu celkov� na 2m je ±9mm, místn� na 0,2m ±4mm.  
Svislost sloupu do 4m je ±6mm.  
Odchylka vodorovnosti desky je ±(10+L/500)mm.  
Odchylka prostup� v desce je ±25mm.  
Dovolené vychýlení sloupu v n�které rovin� je v�tší z hodnot: 
     H/300; (H je konstruk�ní výška) 
     15mm 
Dovolená odchylka mezi osami sloup� a st�n je v�tší z hodnot:  
     max. 15mm 
     t/30; t=(t1+t2)/2; t1 a t2 jsou tlouš�ky sloup�
Maximální zak�ivení sloupu mezi sousedními podlažími je v�tší z hodnot: 
     H/300; (H je konstruk�ní výška) 
     15mm 
Výsledek kontroly je zaznamenán ve stavebním deníku. 
3.8.3 Použité normy 
�SN 83 9061 Technologie vegeta�ních úprav v krajin� – Ochrana strom�, porost� a 
vegeta�ních ploch p�i stavebních pracích. Ú�innost: b�ezen 2006 
�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les. 
Ú�innost: listopad 2009 
�SN EN 13670 Provád�ní betonových konstrukcí. Ú�innost: �erven 2010 
�SN EN 1090-1 Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – �ást 1: 
Požadavky na posouzení shody konstruk�ních dílc�. Ú�innost: b�ezen 2010  
�SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: 
P�esnost osazení. Ú�innost: prosinec 1992 



���

�

3.9 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI
P�i provád�ní stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
- zákon �. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Ú�innost: leden 2007 
- zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). Ú�innost: kv�ten 2006 
- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Ú�innost: prosinec 2006 
- na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Ú�innost: srpen 
2005 
- na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj� a technických za�ízení. Ú�innost: leden 2003 
- na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí. Ú�innost: leden 2005 
     N�které d�ležité body z norem jsou vypsány v bod� 5.15 Podmínky pro provád�ní 
stavby z hlediska BOZP. 
3.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ
     S výstavbou je nezbytn� spjata ochrana životního prost�edí. Je vynaložena snaha 
minimalizovat množství odpadu a je nutné zamezit unikání nebezpe�ných a škodlivých 
prvk� do zeminy. Také musí být eliminovány dopady na životní prost�edí provozem 
vozidel stavby. 
     P�i práci na stavb� vznikne �ada odpad�, které je nutno rozt�ídit. Po dobu realizace 
stavby bude pro pracovníky na staveništi nádoba na uložení odpadu podobného 
komunálnímu odpadu. V této etap� nevzniká žádný nebezpe�ný odpad. 
     Materiály, které se dají recyklovat, budou odvezeny na recykla�ní za�ízení. 
Spalitelný odpad bude odvezen do spalovny komunálního odpadu. Odpad, který se nedá 
spálit, ani recyklovat, bude uložen na skládce. Podle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech 
budou odpady p�edány osob� oprávn�né k jejich p�evzetí. 
D�lení odpadu: 
17 01 01 Beton – odvoz na skládku 
17 02 01 D�evo – odvoz na recykla�ní za�ízení 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
17 04 05 Železo a ocel – odvoz na skládku 
Prašnost a hlu�nost – v daném technologickém postupu nebudou provád�ny práce, 
které by ohrozily stavbu a její okolí zvýšenou prašností a hlu�ností. 
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Vyhlášky a zákony, které je nutno dodržovat: 
- zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech. Ú�innost: leden 2002 
- vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Ú�innost: leden 2002 
3.11 LITERATURA
[1] Podklady od firmy IMOS Brno a.s. 
WWW stránky 
[6] Oplocení Tempoline: http://www.tempoline.cz/index.htm
[7] Betonárka Stappa mix: http://www.stappa.cz/index.php
[8] Nákladní automobil: http://nakladni-auta-

74.maxportal.cz/inzerat/6059/valnikova-nastavba-na-nakladni-vozidla
[9] Auto�erpadlo: http://www.schwing.cz/cz/s-31-xt.html
[10] Autodomícháva�: http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html
[11] V�žový je�áb: http://www.craneservice.cz/81-vezove-jeraby.html
[12] Silni�ní panely: http://www.psttrebic.cz/betonova-vyroba-silnicni-panely.php
[13] Sva�ovací technika: http://www.svartop.cz/svareci-technika/alfin-200-ac-dc
[14] Pojízdné lešení: http://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-pojizdne/pojizdne-

leseni-hlinikove-leseni/
[15] �et�zová pila: http://pelan-karcher.cz/hsq/hsq3.html
[16] Vibrátor betonu: http://www.emkol.cz/eshop/product/vibrator-betonu-enar-

dingo-mechanicky/
[17] Distan�ní prvky: http://www.kornbrno.cz/kovove-distancni-prvky/distol-1
[18] H�ebíky: http://www.almipraha.cz/hrebik-stavebni-3-1-x-80-mm-1-

kg~z102080.html
[19] Vibra�ní la�: http://www.elvaprofi.cz/stavebni-technika/vibracni-late/enar_qxe-

3m-profil.html#!prettyPhoto[gallery1]/0/
[20] Okružní pila: http://www.svetnaradi.com/kotoucove-pily/shk336-elektricka-

okruzni-pila-sh-1350.htm



�
�

�

[21] Bedn�ní Doka: http://www.doka.com/web/home/index.cz.php
[22] Bedn�ní Korn: http://www.kornbrno.cz/bedneni
[23] Armovna: http://www.armospol.cz/konstrukce-betonarske-vyztuze-ocel
[24] Distan�ní prvky z vláknobetonu: http://www.psbrno.cz/cs/distancni-prvky-z-

vlaknobetonu-19
[25] Distan�ní plastové lišty: http://www.jfptrade.cz/distancnipodlozky/453-D-

li%C5%A1ta-IV-v%C3%BD%C5%A1ka-40-mm-balen%C3%AD-60-m-
distan%C4%8Dn%C3%AD-li%C5%A1ta-plastov%C3%A1

[26] Distan�ní kroužky: http://www.jfptrade.cz/distancnipodlozky/475-Dinki-
v%C3%BD%C5%A1ka-40-mm-pro-v%C3%BDztu%C5%BE-12-20-mm-
balen%C3%AD-125-ks-distan%C4%8Dn%C3%AD-krou%C5%BEek

[27] Polystyren: http://www.stawebniny.com/polystyren-fasadni-penopol-eps-70-f-tl-
150mm/d-73211/

[28] Výztuž proti propíchnutí: http://www.armospol.cz/nabidka-betonarskych-vyztuzi
[29] N�žková plošina: http://www.allex.cz/nuzkove-plosiny.htm
[30] Koš na beton: http://www.stavo-shop.cz/730-kos-na-beton.html
Zákony, na�ízení vlády a vyhlášky 
[31] Zákon �. 309/2006 Sb. 
[32] Zákon �. 262/2006 Sb. 
[33] Zákon �. 185/2001 Sb. 
[34] Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 
[35] Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. 
[36] Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. 
[37] Vyhláška �. 362/2006 Sb. 
[38] Vyhláška �. 383/2001 Sb. 
Normy 
[39] �SN 83 9061 



	��

�

[40] �SN EN 12390-3 
[41] �SN EN 13670 
[42] �SN EN 1090-1 
[43] �SN 73 0210-1 



	��

�

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

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
�ÍZENÍ STAVEB 

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

  

  

4. TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS – MONTÁŽ 
JIŽNÍHO A SEVERNÍHO KR�KU A SPOJOVACÍ 

CHODBY�

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Jan Malaník 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Michal Novotný
SUPERVISOR 

BRNO 2013                  



	��

�

4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB�
4.1.1 Identifika�ní údaje stavby 
Název stavby:                               VUT v Brn� – Výzkumné centrum informa�ních  
                                                      technologií 
Charakter stavby:                          Dostavba v uzav�eném areálu 
M�sto:                                           Brno
Katastrální území:                        Královo Pole (611484) 
Ulice:                                            Božet�chova 1/3 
Parcelní �ísla:                               594/11, 592/2, 592/3, 592/4, 592/5, 594/19, 594/20,  
                                                     594/1, 594/2, 595/2  
4.1.2 Identifika�ní údaje investora 
Stavebník (investor):                    Vysoké u�ení technické v Brn�
Zástupce stavebníka:                    Ing. Vladimír Kotek 
Kontrolní osoba:                           Ing. Vojt�ch Gren 
4.1.3 Identifika�ní údaje projektanta 
Projektant:                                    ATELIER 2002, s.r.o. 
Architekt:                                     Ing. arch. Vladislav Vrána 
4.1.4 Identifika�ní údaje dodavatele 
Stavební firma:                             IMOS Brno a.s. 
Zástupce stavební firmy:              Ing. Petr Hajduk 
4.1.5 Objemové a prostorové informace o stavb�
Po�et nadzemních podlaží: 3 + technická nadstavba 
Po�et podzemních podlaží: 2 
Zastav�ná plocha 1.NP: 574,77 m2
Zastav�ná 2.NP a 3.NP: 2x 667,33 m2
Celková plocha všech podlaží: 2421,04 m2
Objem nadzemní �ásti budovy: 8186,218 m3
Objem podzemní �ásti budovy: 1744,246 m3
Celkový objem budovy: 9930,464 m3

4.1.6 Obecná charakteristika  
     Novostavba výzkumného centra informa�ních technologií má první podlaží 
obdélníkového p�dorysu, další dv� nadzemní podlaží mají lichob�žníkovou nástavbu 
jižn� sm�rem do ulice Kollárova. Na ploché st�eše nad t�etím nadzemním podlažím je 
navrhnuta st�ešní terasa s vegeta�ní úpravou a technická nadstavba pro strojovnu VZT. 
Pod objektem se nachází stávající památkov� chrán�ná sklepení, která jsou za�len�na do 
projektu. Hlavní vstup do budovy je situován ve východní st�n� z areálu fakulty. Objekt 
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je založen na hlubinných železobetonových pilotách, na kterých je monolitický pás. 
Tento pás nese zatížení železobetonového nosného skeletu budovy. Na míst�
novostavby z�staly z bývalé budovy dv� st�ny, které jsou za�len�ny do projektu. Jedná 
se o jižní a západní st�nu. Fasáda je z velké �ásti prosklená. Vertikální komunikaci po 
objektu zajiš�uje výtah a schodišt� v severní �ásti. Sou�ástí stavby jsou dva spojovací 
kr�ky, které napojují druhé nadzemní podlaží novostavby na stávající budovy fakulty. 
Místnosti od sebe budou odd�lovat monolitické ztužující st�ny, akustické tvárnice 
Porotherm a dvoupláš�ové akustické demontovatelné p�í�ky. 
4.1.7 Obecné informace o procesu 
     P�edpis je zpracován pro proces montáže jižního a severního spojovacího kr�ku 
umož�ujícího pohodlný p�esun mezi novostavbou a okolními stávajícími budovami 
spadajícími pod fakultu informa�ních technologií. Spole�n� se dv�ma technickými 
koridory bude vybudována jejich spojující chodba, která je sou�ástí druhého 
nadzemního podlaží novostavby Q. Konstrukce sestává p�evážn� ze 
sva�ovaných ocelových válcovaných profil� I a nachází se v druhém nadzemním 
podlaží budovy. Jižní kr�ek je napojován na druhé nadzemní podlaží budovy S. Severní 
kr�ek je napojován na stávající technický koridor mezi budovami fakulty R a M.  
4.2 P�IPRAVENOST STAVENIŠT�
4.2.1 P�evzetí staveništ�
     Práce bude provád�t stejná firma, jako p�edešlé práce. K p�edání staveništ�
nedochází. 
4.2.2 P�ipravenost staveništ�
     Kolem staveništ� je vybudované oplocení pronajaté od spole�nosti Tempoline. Tím 
je zabrán�no vniknutí nepovolaných osob na staveništ�. Výška plotu je 2m. Z vn�jší 
strany je oplocení opat�eno cedulí „Pozor staveništ�“. Vjezd do areálu fakulty z ulice 
Kollárova slouží zárove� jako vjezd na staveništ�. Je opat�en pojízdnou bránou fakulty, 
ke které bude na noc p�imknuto oplocení pomocí �et�zu a zámku. P�ípojky z�stávají 
stejné. P�ívod vody je zajišt�n ze stávajícího rozvodu vody z podzemních garáží fakulty. 
P�ed p�ípojkou je sekundární vodom�r. P�ípojka NN je z hlavní rozvodny proudu 
v suterénu v budov� L, která spadá pod FIT. P�ípojka má vlastní jisti� a sekundární 
elektrom�r. Odpadní voda je ze stavby vedena do kanaliza�ní šachty fakulty. Na 
staveništi je z�ízena bu�ka mistra, šatny d�lník�, sociální za�ízení, bu�ka pro uložení 
ná�adí, skládka materiál� a cesta od hlavní brány po konec prostoru p�ed novostavbou 
ze silni�ních panel� KZD. Na staveništi z�stává v�žový je�áb Potain. 
4.2.3 P�ipravenost stavby 
     Je dokon�ená etapa hrubé vrchní stavby železobetonového skeletu. Beton st�n, 
sloup�, strop� a schodiš� je vyzrálý a odbedn�ný. Dále je hotový nosný sloup severního 
kr�ku a železobetonová st�na, externí betonové schodišt� a betonový podklad jižního 
kr�ku. Podle projektové dokumentace jsou v ur�itých místech povrchu betonové 
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konstrukce p�ipravené sty�né ocelové desti�ky, na které bude nava�ena ocelová 
konstrukce spojovacích kr�k�. Ve všech prostorech stávajícího sklepení jsou z�ízeny 
podp�ry kleneb z teleskopických ty�í, na jejichž koncích jsou d�ev�né hranoly pro 
roznášení zatížení. Dále je ve sklepeních rozvedeno um�lé osv�tlení a všechna schodišt�
jsou opat�ena provizorním d�ev�ným zábradlím výšky 1m. V nejnižším bod� sklepních 
prostor� je sb�rná studna, ze které je trvale od�erpávána voda.  
4.3 MATERIÁLY
4.3.1 Materiály 
I profily
Druh  
(výška profilu) 

Délka [m] Po�et [ks] Váha [kg] 
200 0,75 4 20 
200 1,80 2 47 
200 1,83 2 48 
200 1,90 3 50 
200 1,96 2 52 
200 1,98 7 52 
200 2,08 6 55 
200 2,175 2 57 
200 2,285 2 60 
200 2,345 1 62 
200 2,85 10 75 
200 2,90 9 76 
200 3,30 4 87 
200 3,50 2 92 
200 3,94 1 104 
200 4,10 1 108 
300 0,66 1 36 
300 6,275 1 340 
300 8,00 3 434 
300 9,29 1 504 
300 10,00 1 542 
300 11,83 1 641 
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Obr. 96 – I profily

U profily
Druh  
(výška profilu) 

Délka [m] Po�et [ks] Váha [kg] 
200 3,00 1 76 
260 2,45 2 93 

Obr. 97 – U profily
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Obdélníkové profily
Obdélníkové profily jsou ze dvou sva�ených upravených U profil�
Rozm�ry profil�  
[mm x mm] 

Délka [m] Po�et [ks] Váha [kg] Specifikace 
120x90 1,00 1 25 Navíc oko na zav�šení 
120x90 1,25 1 27  
120x90 2,10 2 52  
120x90 2,69 2 66 Navíc oko na zav�šení 
120x90 2,74 2 67 Navíc oko na zav�šení 
120x90 2,80 14 69 Navíc oko na zav�šení 
120x90 2,87 2 70 Navíc oko na zav�šení 
120x90 3,05 1 75 Navíc oko na zav�šení 
120x90 3,23 2 79 Navíc oko na zav�šení 
120x90 3,55 8 87  
120x90 3,70 8 91  
120x90 3,83 2 94  
120x90 4,385 1 108  
120x90 4,485 1 110  
240x120 0,63 4 37  
240x120 7,68 2 448 Navíc oko na zav�šení 
240x120 7,80 1 455 Navíc oko na zav�šení 
240x120 8,80 1 513 Navíc oko na zav�šení 

Obr. 98 – Obdélníkový profil
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Speciální profily
Z obdélník� 240 x 120mm sva�ené „Lko“ s rozm�ry 2040 x 630mm. Po�et t�chto 
profil� - 8ks. Váha profilu je 147kg. 

Obr. 99 – Veliký L profil

Z obdélník� 240 x 120mm sva�ené „U�ko“ s rozm�ry 2040 x 2130mm. Po�et – 1ks. 
Váha profilu je 334kg. 

Obr. 100 – Veliký U profil
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1x I profil 300 délky 9,87m. Profil má 8,17m normální výšku a zbytek délky snížený na 
200mm výšky. Váha profilu je 509kg. 
1x I profil 300 délky 10,04m. Profil má 7,105m normální výšku a zbytek délky je 
snížený na 200mm výšky. Váha profilu je 517kg. 

Obr. 101 – Upravený I profil

Sty�né ocelové desti�ky 190. Jsou ur�eny k p�iva�ení do I profil� 200. Tlouš�ka 
desti�ky je 10,8mm. Po�et desti�ek je 11. 
Sty�né ocelové desti�ky 290. Jsou ur�eny k p�iva�ení do I profil� 300. Tlouš�ka 
desti�ky je 10,8mm. Po�et desti�ek je 29. 

Obr. 102 – Sty�ná ocelová desti�ka

Antikorozní pololesklá barva Hostagrund Prim 3v1 S2177
Barva �ervená 0810, plechovka 0,6l, základní i vrchní barva, uvažovaná ztráta je 5%, 
po�et plechovek: 84ks 

Obr. 103 – Antikorozní pololesklá barva Hostagrund prim 3v1 S2177
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Syntetické �edidlo S 6005
Balení 2,5kg, po�et balení: 34ks 

Obr. 104 – Syntetické �edidlo S 6005

4.3.2 Primární doprava 
     Materiály na staveništ� bude vozit nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou 
nástavbou a taha� MAN 18.413 FLS s valníkovým p�ív�sem Trailor Airride z ocelárny 
FeroStal a.s. v Brn�. 
4.3.3 Sekundární doprava 
     V�žový je�áb Potain GTMR 386A s výložným ramenem dlouhým 36m zajiš�uje 
dopravu materiál� po staveništi. Jeho nosnost na konci ramene je 3300kg. Na stropní 
desce v 3.NP p�imontován staveništní vrátek s nosností 500kg, který bude zajiš�ovat 
dopravu materiálu do 2.NP. Pro snadnou manipulaci s t�žkými dílci v horizontální 
rovin� bude sloužit vysokozdvižný vozík Eulift SDJ 1030 s nosností 1000kg. Více 
v sekci 4.7.1 Stroje.
4.3.4 Skladování materiálu 
     Ocelové profily budou skladovány na ur�ené skládce materiálu na d�ev�ných 
paletách a budou p�ikryty plachtou. Plachty budou pomocí provaz� p�ivázány pevn�
k paletám, aby byly zajišt�ny proti pov�trnosti.  
     Barvy a �edidla budou uloženy ve skladovacím kontejneru. 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY
4.4.1 Pracovní podmínky procesu 
     Práce za�ínají v �íjnu 2014. Nejnižší dovolená teplota pro provád�ní svá�e�ských 
prací je 5°C. P�i dešti nesmí být svá�e�ské práce provád�ny. P�i mlze s viditelností 
menší než 30m musí být práce p�erušeny. Za rychlosti v�tru vyšší než 8m/s nesmí být 
provád�ny práce ve výšce 5m nad zemí a víc. Pokud vítr p�esáhne rychlost 11m/s, 
nesmí být provád�ny práce ve výškách obecn�. 
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4.4.2 Obecné pracovní podmínky
     Pracovní doba je ur�ena od 8:00 do 18:00. Práce budou probíhat v pracovní dny, tj. 
od pond�lí do pátku. Nedílnou sou�ástí p�i vykonávání všech pracovních úkol� a prací 
je i zajišt�ní maximální pé�e o ochranu zdraví p�i práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být d�kladn� seznámeni se svými úkoly a musí být proškoleni o BOZP. 
4.5 PRACOVNÍ POSTUP
4.5.1 Vykládka materiálu
     Pro p�epravu ocelových profil� byl zvolen taha� MAN 18.413 FLS s valníkovým 
p�ív�sem Trailor Airride. Materiál bude z p�ív�su vykládán v�žovým je�ábem Potain 
GTMR 386A a bude ukládán na p�ipravené skládky. Ocelové profily budou p�iváženy 
na stavbu z FeroStal a.s. v Brn�. Dílce malých rozm�r� budou p�iváženy na nákladním 
automobilu MAN 26.430 s valníkovou nástavbou. Tento automobil bude vykládat 
náklad na p�ipravené skládky materiálu vlastním výložným ramenem. Z d�vodu polohy 
skládky a stísn�ného prostoru na staveništi je nutné, aby nákladní auta z ulice Kollárova 
nacouvaly na místo vyložení.  
4.5.2 Spojovací chodba
     V první fázi je pot�eba namontovat zdvihací mechanismus Camac Minor Pluma 500 
na stropní desku ve 3.NP. Únosnost desky je ov��ena statickým výpo�tem. Každá noha 
mechanismu bude ukotvena tak, jak je znázorn�no na obrázku v 4.7.1 Stroje. Pro místo 
ukotvení je vybrána východní strana novostavby, 3 metry jižn� od jižního kr�ku. Prostor 
pro uvazování b�emen na hák zdvihacího stroje bude v p�íjezdové cest�. Tímto strojem 
bude dopravován materiál a vysokozdvižný vozík Eulift SDJ1030 do 2.NP.  
     Je pot�eba p�ed každým osazením a p�iva�ením profilu p�esn� vym��it jeho polohu a 
zazna�it ji v míst� styku.  
     Jako první budou p�iva�eny I profily 200 délky 2,9m na horní p�íruby sloup� A2 až 
A10. Svá�e�i budou provád�t sváry z dvojdílného žeb�íku. Ocelové profily budou pod 
stropem posazeny na vysokozdvižný vozík Eulift SDJ1030. Aby mohly být I profily 
vyzdviženy až pod strop, musí být mezi nimi a zdvihací plošinou vozíku minimáln� dv�
d�ev�né palety. Poté budou pod stropem a na podlaze v 2.NP p�iva�eny I profily 200 
délky 3,3m mezi sloupy A1 - A2, A10 – A11 a I profil 200 délky 3,94m pouze pod 
strop mezi sloup A11 a severní st�nu. Do t�chto p�ti profil� se musí nava�it sty�né 
ocelové desti�ky 190 na vym��ená místa. Dále budou p�iva�eny I profily délky 2,85m 
na podlaze ke sloup�m A2 až A10. Na sloup A10 budou p�iva�eny dva tyto profily pod 
r�znými úhly podle projektové dokumentace. Ze skládky materiálu budou vy�aty t�i I 
profily 300 délky 8m a jeden I profil 300 délky 6,275m, do kterých budou p�iva�eny 
sty�né ocelové desti�ky 290 (celkem 9 desti�ek). Je nutné myslet na to, že tyto I profily 
budou k sob� p�iva�eny tak, aby nakonec p�sobily jako jeden 30,275m dlouhý profil a 
sty�né desti�ky v n�m byly po 3,6m. Na tyto desti�ky a dolní hranu I profilu 300 budou 
nava�eny I profily 200 délky 2,85m, které jsou v této fázi již osazeny a p�iva�eny na 
podlaze v 2.NP. T�i I profily délky 8m a jeden délky 6,275m, které budou takto 
p�ipravené, budou uvázány k háku je�ábu textilními popruhy a postupn� od jihu 
vyzdviženy k p�iva�ení ke zmín�ným I profil�m 200 délky 2,85m a také mezi sebou. 
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Tyto svary budou provád�ny z akumulátorové n�žkové plošiny Iteco IT 8089. Jako 
další budou na je�áb p�ichyceny za p�ipravená oka obdélníkové profily ze dvou k sob�
p�iva�ených U profil�. Tyto profily 120x90mm délky 2,8m budou postupn� p�iva�eny 
ve svislé poloze na vym��ená místa na dlouhý I profil 300 délky 30,275m a k I profil�m 
200 délky 2,9m, které jsou p�iva�eny pod stropem. Celkem jich bude takto osazeno 9. 
Po osazení sloupk� z nich budou odstran�na úvazová oka úhlovou bruskou GWS 20-
230 JH Professional. Potom bude mezi již p�iva�ené I profily 200 délky 2,9m nava�eno 
8 obdélníkových profil� 120x90mm délky 3,55m. Tyto profily budou zav�šeny na 
textilní popruhy visící z je�ábu a p�iva�eny z n�žkové plošiny Iteco IT 8089. Svá�e�i na 
plošin� musí dávat pozor, aby nenarušili pohybem plošiny �ešenou �i jinou konstrukci.  
4.5.3 Jižní kr�ek
     Do dvou I profil� 200 délky 0,75m budou p�iva�eny dv� sty�né desti�ky 190. Poté 
budou tyto profily p�iva�eny k železobetonové st�n� jižního kr�ku z východní strany u 
stávající budovy S. Jejich p�esná poloha je ur�ena projektovou dokumentací. Budova 
S nebude ve fázi budování ocelové konstrukce jižního kr�ku jakkoliv dot�ena. Práce ve 
výškách v okolí budovy S budou provád�ny z pojízdné pracovní plošiny HA 12 IP, 
p�i�emž sva�ovací stroj bude umíst�n v pracovní plošin� spole�n� se svá�e�em. Svá�e�
bude m�nit pracovní pozice s plošinou obsluhovanou p�ímo z koše dle pot�eby.  
     Ze skladovaných ocelových nosník� bude vybrán obdélníkový profil 240x120mm 
délky 7,8m a budou na n�j (na delší stranu) p�iva�eny dva I profily délky 0,75m ve 
stejných výškách, jako byly p�iva�eny stejné profily v p�edchozím kroku. Do I profil�
budou dále nava�eny dv� sty�né desti�ky 190 v místech, kde na n� budou nava�eny další 
I profily 200. Tento p�ipravený obdélníkový nosník bude poté pomocí je�ábu vyzdvižen, 
osazen (dva I profily sm��ují k budov� S) na ocelovou desti�ku na betonovém podkladu 
v prostoru p�ed budoucí výtahovou šachtou jižního kr�ku a p�iva�en. Po dobu sva�ování 
bude nosník stále zav�šen na je�ábu za ocelové nosné oko, které z n�j bude poté 
odstran�no.  
     Mezi konce horních a poté konce dolních I profil� 200 délky 0,75m budou nava�eny 
I profily 200 délky 1,8m. Stejným zp�sobem budou nava�eny dva I profily 200 délky 
1,83m mezi ocelové desti�ky železobetonové st�ny a ocelový obdélníkový sloup 
240x120mm délky 7,8m. Chodba kr�ku se od budovy S k novostavb� Q postupn�
rozši�uje.  
     Další bude osazen ocelový obdélníkový sloup 240x120mm délky 8,8m, který bude 
uvázán na je�áb za ocelové oko na jeho konci. Sloup bude p�iva�en k ocelové desti�ce 
p�ed výtahovou šachtou u schodišt�, dále bude odvázán z úvazu a bude z n�j odstran�no 
ocelové oko. Poté budou mezi tento obdélníkový sloup a druhý sloup (7,8m) nava�eny 
dva I profily 200 délky 1,96m. Jako první bude nava�en vyšší nosník a druhý ten níže 
posazený. Dále bude na vršek ŽB st�ny nava�en obdélníkový sloup 120x90mm délky 
1m tak, aby jeho delší strana byla oto�ena ke sloupu vysokému 8,8m. Po jeho p�iva�ení 
z n�j bude odstran�no úvazové oko. Mezi vrchní stranu tohoto sloupu a vrchní stranu 
sloupu délky 8,8m bude nava�en I profil 200 délky 1,9m. Stejný profil bude p�iva�en o 
cca 1m níže mezi ŽB st�nu a sloup 8,8m. Další tento profil bude opat�en dv�ma 
sty�nými ocelovými desti�kami 200, které budou p�iva�eny na jeho koncích. Tento I 
profil 200 bude op�t p�iva�en mezi ŽB st�nu a sloup 8,8m v míst� napojení 
schodiš�ového ramene.  
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     Prvky výtahové šachty budou taktéž svá�eny mezi sebou a ŽB st�nou z montážní 
plošiny HA 12 IP, ale nejd�ív bude pot�eba si p�ipravit sloupky šachty. Sloupky jsou 
ocelové obdélníkové nosníky 240x120mm délky 7,68m. Budou na užší stranu položeny 
vedle sebe na d�ev�né palety, které budou urovnané v perfektní rovin�. Mezi sloupky 
budou nava�eny �ty�i obdélníkové profily 240x120mm délky 0,63m taktéž nastojato po 
1,44m. Po p�iva�ení t�í stran obdélníkových profil� bude takto vzniklý „žeb�ík“ oto�en 
pomocí je�ábu a budou dova�eny zbylé spoje. Ocelová st�na výtahové šachty bude 
uvázána za úvazová oka k háku je�ábu. Tato kostra bude vážit celkem 1044kg, nosnost 
je�ábu v míst� osazení je cca 5860kg, tudíž je�áb zcela vyhovuje. Ocelové sloupky 
vysoké 7,68m budou osazeny na dno výtahové šachty na ocelové desti�ky. Sváry budou 
provedeny ze zem�. Poté z nich budou odstran�na úvazová oka. Mezi tuto ocelovou 
st�nu a ŽB st�nu bude p�iva�eno osm velkých L profil� o rozm�rech 2040x630mm 
z profil� 240x120mm. První bude p�iva�eno nejnižší „Lko“ u st�ny budovy S ve stejné 
výšce, jako je obdélníkový profil délky 0,63m mezi dv�ma sloupky. Dále budou 
p�iva�eny od nižších po nejvyšší další t�i „Lka“ nad to první op�t ve stejných výškách 
jako obdélníkové profily dlouhé 0,63m. Stejný postup bude u nava�ení dalších �ty� L 
profil� na druhé stran� výtahové šachty (od nejnižšího po nejvyšší). Na horní stranu 
sloup� vysokých 7,68m p�ijde nava�it velký U profil o stranách dlouhých 2x2040mm a 
2130mm. Sloupy budou nava�eny p�esn� uprost�ed strany dlouhé 2130mm a konce 
ramen dlouhých 2040mm p�ijdou nava�it na ŽB st�nu (na ocelové desti�ky).  
     Mezi ŽB st�nu jižního kr�ku a sloup A1 ve 2.NP bude osazen a p�iva�en upravený I 
profil 300 délky 9,87m, který bude sou�ástí podlahy kr�ku. Nosník musí být p�iva�en ve 
vodorovné poloze, což bude p�em��ováno vodováhou z montážní plošiny. Se�íznutá 
strana I profilu je zárove� horní stranou a bude p�iva�ena ke sloupu A1. Dále bude 
p�iva�en upravený I profil 300 délky 10,04m mezi sloup vysoký 8,8m a p�ipravený I 
profil 200 délky 3,3m p�iva�ený na podlaze mezi sloupem A1 a A2. Tento nosník 300 
musí být taktéž ve vodorovné poloze a se se�íznutou stranou sm�rem nahoru do budovy 
Q. Do I profilu 300 délky 9,87m budou nava�eny dv� ocelové desti�ky 290 a jedna 190. 
Jejich poloha bude vym��ena podle projektové dokumentace. Další dv� desti�ky 290 a 
jedna 190 budou nava�eny do I nosníku 300 délky 10,04m ve stejných místech naproti 
desti�kám v nosníku 9,87m.  
     Dále je nutné p�ipravit I nosník 200 délky 2,175m tím, že do n�j na jeho konce 
budou nava�eny dv� desti�ky 190. Tento nosník bude nava�en mezi dva I profily 300, 
které nesou chodbu jižního kr�ku v míst�, kde kon�í rameno schodišt� uvnit� kr�ku. 
Dv� desti�ky 190 musí být oto�eny sm�rem k budov� S. Poté budou mezi tento nosník a 
nosník I 200 délky 1,9m nava�ený mezi ŽB st�nou a ocelovým sloupem vysokým 8,8m 
nava�eny dva U profily 260 délky 2,45m. Vnit�ní strany U profil� budou nato�eny 
k sob�. Mezi dva upravené I profily 300 budou nava�eny další dva I profily 200 
s délkami 2,285m a 2,345m. Další budou nava�eny �ty�i obdélníkové sloupky 
120x90mm délky 2,8m na upravené I profily 300. Po nava�ení z nich budou odstran�na 
úvazová oka. Mezi tyto sloupky budou k jejich horním vnit�ním stranám nava�eny I 
profil 200 délky 2,175m a I profil 200 délky 2,285m. Mezi tyto dva I profily budou 
nava�eny dv� obdélníkové rozp�ry 120x90mm délky 3,83m nastojato. Stejným 
zp�sobem budou nava�eny další dv� stropní ocelové rozp�ry 120x90mm délky 2,1m 
mezi I nosník 200 délky 2,175m a nosník I 200 délky 1,9m, který je nava�ený mezi 
sloupem 8,8m a sloupkem vysokým 1m na ŽB st�n�. Obdélníkový profil 120x90mm 
délky 4,385m bude p�iva�en nastojato mezi I profil 200 délky 2,285m a sloup A1. Další 
obdélníkový profil 120x90mm dlouhý 4,485m bude nava�en mezi i profil 200 délky 
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2,285m a I profil 200, který je nava�ený pod stropem mezi sloupy A1 a A2. Na bo�ní 
stranu sm��ující do spojovací chodby jižního a severního kr�ku bude nava�en U profil 
200 délky 3m t�sn� pod strop.  
4.5.4 Severní kr�ek 
     Ze spodní hrany spojovacího koridoru mezi budovami R a M bude v míst� napojení 
severního kr�ku demontováno oplášt�ní nosné ocelové konstrukce, na kterou budou 
pozd�ji nava�eny ocelové I profily 300. Sty�né plochy budou okartá�ovány a zbaveny 
ne�istot. Na sty�nou ocelovou plochu na železobetonovém sloupu, který bude podpírat 
severní kr�ek, budou nava�eny t�i I profily 200 délky 1,98m vedle sebe a budou sva�eny 
i mezi sebou. Svá�ecí práce budou probíhat z n�žkové plošiny Iteco IT 8089, p�i�emž 
svá�ecí stroj bude umíst�n na plošin� spole�n� se svá�e�em. 
     Další fáze bude zahrnovat p�ípravu I profilu 300 délky 11,83m, která spo�ívá 
v nava�ení sty�ných ocelových desti�ek 290 na ur�ená místa dle projektové 
dokumentace, kde budou nava�eny I profily 200 délky 1,98m. Celkem se jedná o 7 
desti�ek 290. Tento p�ipravený I profil 300 bude uvázán na textilní popruhy je�ábu, 
osazen a p�iva�en na své místo. Profil z�stane v úvazu tak dlouho, dokud nebudou 
provedeny poslední sváry. Další p�ijdou na �adu sloupky z obdélníkových profil�
120x90mm, které budou p�iva�eny k I profilu 300 délky 11,83m na vym��ená místa. 
Postupn� budou nava�ovány sloupky délek 3,23m, 2,69m, 2,87m a 2,74m. Po každém 
osazení sloupku z n�j bude odstran�no uvazovací oko. Potom budou p�iva�eny další 
�ty�i I profily 200 délky 1,98m k I profilu 300 délky 11,83m. Na nosník I 200 délky 
3,3m nava�ený na zemi mezi sloupem A10 a A11 bude nava�en stejný profil délky 3,3m 
pod úhlem kolmým k severnímu kr�ku. Dále bude nava�en I profil 300 délky 0,66m na 
nosník I 200 délky 2,85m p�esahující stropní desku v 2.NP.  
     I profil 300 délky 10m bude p�iva�en ke stejnému nosníku délky 9,29m tak, aby 
tvo�ily jeden rovný 19,29m dlouhý I profil. Dále bude do tohoto dlouhého nosníku 
p�iva�eno celkem 9 sty�ných ocelových desti�ek 290. Šest jich bude po 3,75m, dv�
budou podp�rné v míst� sloupu severního kr�ku a jedna navíc v míst� napojení na 
spojovací koridor budov R a M. Takto p�ipravený nosník bude p�iva�en na již 
p�ipevn�né nosníky. Jedná se o I profil 300 délky 0,66m, I profil 200 délky 3,3m, I 
profil 200 délky 4,1m, sedm I profil� 200 délky 1,98m a spojovací koridor budov R a 
M. Na nosník 300 délky 19,29m bude p�iva�eno 6 obdélníkových sloupk� o rozm�rech 
120x90mm. Postupn� budou p�iva�eny sloupky délek 2,8m, 3,05m, 3,23m, 2,69m, 
2,87m a 2,74m. Po p�iva�ení z nich budou odstran�na záv�sná oka. Mezi sloupek délky 
2,8m a I profil 200 p�iva�ený u stropu mezi sloupy A10 a A11 bude p�iva�en další I 
profil 200 délky 3,3m. To samé se stane s nosníkem 200 délky 4,1m mezi sloupkem 
délky 3,05m a nosníkem pod stropem mezi sloupem A11 a severní st�nou. Mezi dva 
sloupky 120x90mm vysoké 3,23m budou nava�eny dva I profily 200 délky 2,08m 
v r�zných výškách vym��ených z projektové dokumentace. Stejn� tak budou nava�eny 
dva stejné I profily mezi sloupky vysoké 2,87m. Mezi sloupky výšky 2,69m p�ijde 
jeden I profil 200 délky 2,08m a další takový profil bude nava�en mezi sloupky výšky 
2,74m. Tyto nosníky I 200 délky 2,08m budou p�iva�ovány z pojízdné n�žkové plošiny. 
Dále budou mezi tyto nosníky p�iva�eny obdélníkové profily 120x90mm délky 3,7m na 
výšku. Bude se za�ínat od severu a postupovat dále k jihu kr�ku. V prvních t�ech polích 
bude takto p�iva�eno po dvou obdélníkových profilech délky 3,7m a v dalších dvou 
bude p�iva�eno po jednom profilu. 
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     Po dokon�ení svá�e�ských prací budou všechny ocelové konstrukce nat�eny 
antikorozní pololesklou barvou Hostagrund Prim 3v1 S2177 na�ed�nou syntetickým 
�edidlem S 6005. Po jednom dni bude proveden druhý nát�r. 
4.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
     Zam�stnanci pracující na stavb� musí mít platné pr�kazy nebo oprávn�ní pro 
vykonávání p�íslušných prací. Nap�. �idi�i musí mít platné �idi�ské a profesní pr�kazy, 
je�ábník musí mít platný je�ábnický pr�kaz, svá�e�i svá�e�ský pr�kaz, atd. 
Pracovní �eta a kvalifikace
- mistr – vzd�lání, proškolení 
- je�ábník – �idi�ský pr�kaz, je�ábnický pr�kaz, proškolení 
- 2 svá�e�i – svá�e�ský pr�kaz, proškolení 
- 3 d�lníci – proškolení  
- vaza� b�emen – vaza�ský pr�kaz, proškolení 
4.7 STROJE, NÁ�ADÍ A PRACOVNÍ POM�CKY
4.7.1 Stroje 
Taha� MAN 18.413 FLS s valníkovým p�ív�sem Trailor Airride

Obr. 105 - Taha� MAN 18.413 FLS
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Obr. 106 - Valníkový p�ív�s Trailor Airride
Technické parametry:
Hmotnost taha�e: 7000kg 
Výkon taha�e: 301kW 
Rozm�ry taha�e: 5,3m (délka) x 2,48m (ší�ka) x 2,9m (výška) 
Nosnost p�ív�su: 26490kg 
Hmotnost p�ív�su: 7510kg 
Rozm�ry p�ív�su: 13,5m (délka) x 2,48m (ší�ka) 
Ložná plocha p�ív�su: 13m (délka) x 2,48m (ší�ka) 
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Akumulátorová n�žková plošina Iteco IT 8089

Obr. 107 – Akumulátorová n�žková plošina Iteco IT 8089

Technické parametry:
Pracovní výška: 9,83m 
Výška dna koše: 7,83m 
Nosnost koše: 300kg 
Vysouvací koš: 1,2m 
Stoupání: 20% 
Celková váha: 2320kg 
P�epravní rozm�ry: 2,42m (délka) x 1,2m (ší�ka) x 2,26m (výška) 
Vybavení plošiny:
     Hydraulický pohon vp�edu, elektrické ovládání v koši, 3 volitelné rychlosti, 
mechanická brzda s vypínáním hydrauliky, �ízení 90°, manuální nouzové spoušt�ní, 
hydraulické zámky píst�, nabíje�ka 24V – 40A s automatickým vypínáním, blokace p�i 
p�ekro�ení náklonu, ochranné st�ny pro p�ípadný propad kol, po�ítadlo provozních 
hodin, kontrolní systém baterií, sklopné zábradlí, oka pro p�esun je�ábem. 
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Zdvihací mechanismus Camac Minor Pluma 500

Obr. 108 – Zdvihací mechanismus Camac Minor Pluma 500

Technické parametry: 
Vlastní váha: 110kg 
Nosnost: 500kg 
Pr�m�r lana: 6mm 
Nap�tí motoru: 380V 
Ovládací nap�tí: 48V 
Rychlost zdvihu: 22m/min 
Výkon motoru: 2580W 
Délka lana: 30m 
Rozm�ry: 630mm (délka) x 2000mm (ší�ka) x 600mm (výška) 
     Zdvihací mechanismus bude p�ipevn�n mechanickými kotvami k monolitické stropní 
desce ve 3.NP na východním kraji desky. Ukotveny budou všechny t�i nohy. Únosnost 
desky je ov��ena statickým výpo�tem.  Obrázek znázor�uje ukotvení rámu k podkladní 
desce šroubem. Obrázek je vy�at z technického listu zdvihacího mechanismu.  
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Obr. 109 – Detail ukotvení zdvihacího mechanismu

Vysokozdvižný vozík Eulift SDJ1030

Obr. 110 – Vysokozdvižný vozík Eulift SDJ1030

Technické parametry:
Nosnost: 1000kg 
Výška zdvihu: 3000mm 
Maximální výška: 3420mm 
Rozm�ry: 1640mm (délka) x 740mm (ší�ka) x 2080mm (výška) 
Rozte� vidlic: 580mm 
Ovládání zdvihu: ojí/pedálem 
Krokový zdvih: 25mm 
Vlastní hmotnost: 290kg 
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V�žový je�áb Potain GTMR 386A
     Je�áb je podrobn� popsaný v technologickém p�edpisu železobetonových 
monolitických konstrukcí. 
Nákladní automobil MAN 26.430 s valníkovou nástavbou
     Nákladní automobil je podrobn� popsaný v technologickém p�edpisu 
železobetonových monolitických konstrukcí. 
Sva�ovací stroj Alfin 200 AC/DC
     Sva�ovací p�ístroj je podrobn� popsaný v technologickém p�edpisu 
železobetonových monolitických konstrukcí. V této technologické etap� budou použity 
op�t dva sva�ovací stroje. 
Montážní plošina HA 12 IP
     Plošina je podrobn� popsána v technologickém p�edpisu železobetonových 
monolitických konstrukcí. 
4.7.2 Ná�adí a pom�cky 
Úhlová bruska GWS 20-230 JH Professional: hmotnost – 5,1kg; p�íkon – 2000W; 
bezpe�nostní spína� Tri-Control; volnob�žné otá�ky – 6500/min; závit h�ídele brusky – 
M 14; pr�m�r kotou�e – 230mm. 

Obr. 111 – Úhlová bruska GWS 20-230 JH Professional

     Vodováha, pásmo, plachty na zakrytí materiálu, kladiva, provazy, klešt�, 
prodlužovací kabely 50m, kole�ka, št�tce, provazy a další b�žné ná�iní.  
4.7.3 Pom�cky BOZP 
     Všechny osoby pohybující se po stavb� musí být vybaveny p�ilbou a reflexní vestou. 
Dále je nutné d�lníky vybavit pracovním od�vem, obuví, a pokud je to nutné, tak 
respirátory, ochrannými brýlemi, rukavicemi a svá�e�skými kuklami. Kancelá� mistra a 
šatny d�lník� jsou vybaveny lékárni�kami.  
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4.8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
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4.8.2 Podrobný popis 
1) Kontrola jakosti vstupního materiálu
Kontrolu provádí: mistr 
     P�i p�ejímce ocelových profil� kontroluje mistr jejich p�ímost, která nesmí mít v�tší 
odchylku než 0,0015 x L (délka profilu). Odchylka také nesmí být v�tší než 10mm. 
Dále nesmí být odchylky výšek a ší�ek profil� v�tší než ±1mm. U profil� složených 
z více �ástí kontroluje celistvost konstrukce a jakost svar�. 
     Mistr také kontroluje po�et ocelových profil� a desti�ek, druh, rozm�ry, technický 
stav a celoplošné nat�ení antikorozní pololesklou barvou Hostagrund Prim 3v1 S2177. 
     U plechovek s antikorozní barvou Hostagrund Prim 3v1 S2177 zkontroluje jejich 
po�et a druh barvy. Sou�ástí je i jedna plechovka �edidla S 6005. 
2) Kontrola založení
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDI a statik 
     Budou p�em��eny polohy a rozm�ry sty�ných ocelových desti�ek, které jsou sou�ástí 
pohledových stran betonových konstrukcí. Na tyto desti�ky budou nava�eny prvky 
ocelové konstrukce. Stejn� tak musí být p�em��eny polohy a rozm�ry samotných 
betonových konstrukcí a jejich prostupy. Je nutné zkontrolovat technický stav 
ocelového nosníku spojovacího koridoru mezi budovami R a M, na který bude nava�en 
severní spojovací kr�ek. Tento stav posoudí statik. Výsledek kontroly je uveden ve 
stavebním deníku. 
3) Kontrola dokumentací
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, mistr a TDI 
     Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace. Je nutné podrobn� projít 
dokumentaci k ocelovým konstrukcím spojovacích kr�k� a chodby a zaznamenat 
všechny prostupy a detaily. Ov��í se nakládání s odpady a podmínky k ochran�
životního prost�edí. Projektová dokumentace obsahuje všechny nezbytné informace a 
technické požadavky a jejich odsouhlasené zm�ny, dohodnuté b�hem provád�ní.  
4) Klimatické podmínky
Kontrolu provádí: mistr 
     Mistr pr�b�žn� kontroluje stav klimatických podmínek p�i p�íchodu na stavbu, 
p�ípadn� p�ed zapo�etím prací. Zaznamenává teploty v 7:00, 13:00 a 21:00 a ur�í z nich 
pr�m�rnou denní teplotu. Nejnižší dovolená teplota pro provád�ní svá�e�ských prací je 
5°C.  
     P�i dešti nesmí být provád�ny svá�e�ské práce a nát�ry ocelových konstrukcí 
v nekrytých prostorách. P�i mlze s viditelností menší než 30m musí být práce p�erušeny. 
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Za rychlosti v�tru vyšší než 8m/s nesmí být provád�ny práce ve výšce 5m nad zemí a 
víc. Pokud vítr p�esáhne rychlost 11m/s, nesmí být provád�ny práce ve výškách obecn�.  
     Klimatické podmínky se denn� zaznamenávají ve stavebním deníku. 
5) Skladování materiálu
Kontrolu provádí: mistr 
     Ocelové profily budou skladovány na ur�ené skládce materiálu na d�ev�ných 
paletách a budou p�ikryty plachtou. Plachty budou pomocí provaz� p�ivázány pevn�
k paletám, aby byly zajišt�ny proti pov�trnosti.  
     Barvy a �edidla budou uloženy ve skladovacím kontejneru. 
6) Technický stav stroj�
Kontrolu provádí: mistr a strojník 
     Kontroluje se zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce, jejich technický stav 
(hladina provozních kapalin, ošet�ení pohyblivých �ástí promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funk�nost výstražných signál�, zda stroje neprobíjí apod). 
Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda je zapatkování je�ábu v po�ádku. 
7) Zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení práce
Kontrolu provádí: mistr 
     Kontroluje se, zda jsou stroje po sm�n� nebo skon�ení práce vypnuty, o�išt�ny a 
uloženy na svá místa. V�žový je�áb Potain GTMR 386A musí z�stat zajišt�n v poloze 
s výložným ramenem nad novostavbou bez zav�šeného b�emene. B�emeno nem�že 
z�stat zav�šeno po pracovní sm�n� ani na staveništním vrátku. Pracovní plošiny HA 12 
IP a Iteco IT 8089 budou v p�epravní poloze zaparkovány vedle kontejner� pro 
uskladn�ní materiálu.  
8) Odvodn�ní staveništ�
Kontrolu provádí: mistr 
     Ve sklepení v nejnižším bod� je zbudována sb�rná studna. Mistr pr�b�žn� kontroluje 
od�erpávání vody ze studny pomocí �erpadla do kanaliza�ní šachty fakulty. Staveništ�
je v mírném spádu sm�rem na jiho-východ. Deš�ová voda je z n�j odvád�na gravita�n�
do kanalizace. Odtok vody p�i mytí bednících prvk�, �i jiných materiál�, musí být jišt�n 
p�es lapa� ne�istot. 
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9) Ochrana zelen�
Kontrolu provádí: mistr 
          Kontroluje se ochrana zelen�, která by nem�la být zasažena stavbou, podle normy 
�SN 83 9061, která zakazuje zne�išt�ní vegeta�ních ploch škodlivými látkami 
(rozpoušt�dla, minerální oleje, kyseliny, barvy, cement, atd). V rámci prostoru 
staveništ� není možné chránit ko�enovou zónu strom�. Místo toho bylo na za�átku 
stavby zbudováno oplocení kolem vegeta�ní plochy uprost�ed staveništ� na parcele �. 
594/13, která je �áste�n� zasažena v�žovým je�ábem. Ohrožené v�tve strom� uprost�ed 
staveništ� a dvou strom� p�ed vjezdovou bránou byly vyvázány nahoru. 
10) Vym��ení polohy prvk�
Kontrolu provádí: mistr 
     Je pot�eba prov��ovat a p�em��ovat shody montážních zna�ek pro osazování dílc�
s projektovou dokumentací. Mezní odchylky pro osy vodorovných konstrukcí jsou 
±3mm ve všech sm�rech. Odchylky os sloup� m�žou být maximáln� ±5mm. Výškové 
odchylky zna�ek se mohou pohybovat taktéž v rozmezí ±5mm. P�i osazování sloup�
musí být m��ena i jejich svislost.  
11) Kontrola svar�
Kontrolu provádí: mistr 
     Mistr pr�b�žn� kontroluje dodržení stanoveného technologického postupu. O 
montážních pracích je veden stavební deník spole�n� s montážním deníkem, kde jsou 
vedeny podrobné záznamy o aktuálních pracích. P�ed zahájením práce se musí 
zkontrolovat místo svaru, které se p�ed sva�ováním �ádn� o�istí, odmastí a vysuší. Na 
hotovém svaru se kontroluje rozm�r. P�evýšení tupých vypouklých svar� je 0,5mm 
s odchylkami +1,5mm a -0,5mm. Možné odchylky koutových svar�: 

                 Obr. 112 – Koutový svar

     P�i provád�ní svar� sloup� musí být neustále kontrolována jejich svislost. 

Rozm�r t [mm] Velikost odchylky [mm] 
3 až 6 +1,2 

-0,8 
7 až 10 +1,6 

-1,0 
11 až 16 +2,0 

-1,2 
17 až 28 +2,5 

-1,6 
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12) Kontrola nát�r�
Kontrolu provádí: mistr 
     Všechny ocelové konstrukce budou nat�eny dv�ma nát�ry antikorozní barvy 
Hostagrund Prim 3v1 S2177 na�ed�né �edidlem S 6005 v pom�ru uvedeném na 
plechovce s barvou. Ve dvou dnech budou provedeny dva nát�ry celé ocelové 
konstrukce. Mistr kontroluje, že nebyla vynechána žádná místa ur�ená k nát�r�m.  
13) Kontrola geometrické p�esnosti a celistvosti konstrukce
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí a TDI 
     Stavbyvedoucí spole�n� s TDI kontrolují geometrickou p�esnost ocelových 
konstrukcí. Odchylky délek jednotlivých dílc� i celková délka stykovaných konstrukcí 
je pro konstrukce kratší nebo rovny 12m ±3mm a pro konstrukce delší než 12m 
±0,00025 x L (délka konstrukce). Odchylka sloup� od jejich osy vym��ené z projektové 
dokumentace m�že být maximáln� ±10mm. Výšková úrove� konstrukcí m�že taktéž 
kolísat s odchylkou maximáln� ±10mm. Odchylky vodorovných a šikmých profil� od 
jejich st�edové osy m�že být maximáln� ±7mm.  
     Dále kontrolují správnost osazení dílc�, provedení spoj� a rozte� prvk� mezi sebou 
podle projektové dokumentace. P�i p�em��ování konstrukce musí být brány v potaz 
klimatické podmínky, které ovliv�ují rozm�ry ocelových konstrukcí. Ocelové pásmo je 
zpravidla navrhováno do +20°C a p�i p�em��ování v +10°C vzniká systematická chyba 
1,2mm na délce 10m. Celá ocelová konstrukce musí být celoplošn� opat�ena 
antikorozním nát�rem Hostagrund Prim 3v1 S2177. 
4.8.3 Použité normy 
�SN EN 1090-1 Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – �ást 1: 
Požadavky na posouzení shody konstruk�ních dílc�. Ú�innost: b�ezen 2010  
�SN 83 9061 Technologie vegeta�ních úprav v krajin� – Ochrana strom�, porost� a 
vegeta�ních ploch p�i stavebních pracích. Ú�innost: b�ezen 2006 
�SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. �ást 1: 
P�esnost osazení. Ú�innost: prosinec 1992 
4.9 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI
P�i provád�ní stavebních prací musí být dodržovány zejména tyto zákony a vyhlášky: 
- zákon �. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Ú�innost: leden 2007 
- zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). Ú�innost: kv�ten 2006 
- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Ú�innost: prosinec 2006 
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- na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Ú�innost: srpen 
2005 
- na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj� a technických za�ízení. Ú�innost: leden 2003 
- na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí. Ú�innost: leden 2005 
     N�které d�ležité body z norem jsou vypsány v bod� 5.15 Podmínky pro provád�ní 
stavby z hlediska BOZP. 
4.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ
     S výstavbou je nezbytn� spjata ochrana životního prost�edí. Je vynaložena snaha 
minimalizovat množství odpadu a je nutné zamezit unikání nebezpe�ných a škodlivých 
prvk� do zeminy. Také musí být eliminovány dopady na životní prost�edí provozem 
vozidel stavby. 
     P�i práci na stavb� vznikne �ada odpad�, které je nutno rozt�ídit. Po dobu realizace 
stavby bude pro pracovníky na staveništi nádoba na uložení odpadu podobného 
komunálnímu odpadu. V této etap� nevzniká žádný nebezpe�ný odpad. 
     Materiály, které se dají recyklovat, budou odvezeny na recykla�ní za�ízení. 
Spalitelný odpad bude odvezen do spalovny komunálního odpadu. Odpad, který se nedá 
spálit, ani recyklovat, bude uložen na skládce. Podle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech 
budou odpady p�edány osob� oprávn�né k jejich p�evzetí. 
D�lení odpadu: 
17 02 01 D�evo – odvoz na recykla�ní za�ízení 
17 01 03 Plasty – odvoz do spalovny 
17 04 05 Železo a ocel – odvoz na skládku 
Prašnost a hlu�nost – v daném technologickém postupu nebudou provád�ny práce, 
které by ohrozily stavbu a její okolí zvýšenou prašností a hlu�ností. 
Vyhlášky a zákony, které je nutno dodržovat: 
- zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech. Ú�innost: leden 2002 
- vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Ú�innost: leden 2002 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI
     Staveništ� se bude nacházet v areálu Fakulty informa�ních technologií v Brn� mezi 
budovami L, M, R, S a novostavbou Q na parcelách �íslo 594/11, 594/13, 594/19 a 
595/2, které spadají pod fakultu. Adresa novostavby je Božet�chova 1/3, Brno, Královo 
Pole. Pozemek je v mírném spádu 1:24 Rozloha staveništ� byla vym��ena na 2497m2
z �ehož bude v�tšina parcely 594/13 (824m2) chrán�na p�ed poškozením stavbou. �ást 
parcely �íslo 594/11 je vyhrazena pro novostavbu a parcela 594/13 je z velké �ásti 
zatravn�nou plochou se stromovým porostem. Zele� v prostorech staveništ� bude 
chrán�na v nejvyšší možné mí�e. 
     Okolní budovy jsou užívány b�žným zp�sobem a až na výjimky do nich není 
stavbou zasahováno.      
     Vjezd na staveništ� je situován z ulice Kollárova. Ší�ka brány je cca 6m. Ulice 
Kollárova je jednosm�rná, tudíž musí veškerá technika p�ijížd�t z Palackého t�ídy, na 
kterou je Kollárova napojena. Konec ulice Kollárova tvo�í k�ižovatka ulic Božet�chova, 
Kollárova, K�ižíkova a Mojmírovo nám�stí. 
5.2 ZDROJE ENERGIÍ
     Železobetonový skelet a spojovací kr�ky budou realizovány v dob�, kdy jsou již 
z�ízeny všechny p�ípojky. P�ívod vody je zajišt�n ze stávajícího rozvodu vody 
z podzemních garáží fakulty. P�ed p�ípojkou je sekundární vodom�r. NN je vedeno do 
staveništního rozvad��e z hlavní rozvodny proudu v suterénu v budov� L, která spadá 
pod FIT. P�ípojka má vlastní jisti� a sekundární elektrom�r. Odpadní voda je ze stavby 
vedena do kanaliza�ní šachty fakulty.  
5.3 ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL
     Sou�ástí za�ízení staveništ� je zázemí pro personál. K t�mto ú�el�m byly navrhnuty 
obytné a sanitární bu�ky zap�j�ené od firmy System Container s.r.o. Kontejnery byly 
dovezeny a osazeny na svá místa stejnou firmou v dob� za�átku zemních prací. 
Tolerance vodorovnosti podkladu je ±5mm a bude spln�na pomocí d�ev�ných hranol�
uložených na chodníku, který je ve spádu spole�n� s terénem. Po vybudování hrubé 
vrchní stavby z�stávají bu�ky na stavb� ve stejné sestav�. 
     Proud NN je do bun�k p�ivád�n z rozvodny proudu budovy L a p�ívod vody je 
zajišt�n z podzemních garáží. Odpadní voda je odvád�na do kanaliza�ní šachty fakulty.  
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Bu�ka stavbyvedoucího a mistra 
Pro mistra byla vybrána zdvojená bu�ka typu SC – 14.1 typ A.  

Obr. 113 – Zdvojená bu�ka SC – 14.1 typ A

Po�et bun�k: 1x dvojbu�ka 
Vybavení bu�ky: 
- Nást�nný elektro-konvektor s termostatem v�etn� zásuvky a samostatného jisti�e –  
p�íkon 2000W (1ks) 
- Rozvad�� s proudovým chráni�em FI 0,03 A a automatickými jisti�i (1ks) 
- Zásuvka (5ks) 
- Zásuvka k topení (1ks) 
- Vypína� osv�tlení (1ks) 
- Trubicová zá�ivka 36W s opálovým krytem v�etn� trubice 36W/20 (4ks) 
- Minimální nutné za�ízení: kancelá�ská židle, pracovní st�l, sk�í� na šaty a obuv, 
sk�í�ka na dokumenty. Musí být dbáno bezpe�né vzdálenosti rozmíst�ní vybavení 
bu�ky od otopného t�lesa (min. 1m). 
Sanitární bu�ky 
Sociální zázemí personálu stavby je zajišt�no sanitárními bu�kami SC – 19 typ A. 

Obr. 114 – Sanitární bu�ka SC – 19 typ A

Po�et bun�k: 1x 
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Podle na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 
práci, jsou stanoveny pro po�et 15 zam�stnanc� (mistr, je�ábník, vaza� b�emen a 12 
d�lník�) minimáln�: 
- 2 umyvadla 
- 2 sprchy 
- 2 sedadla (WC) 
Vybavení bu�ky: 
- Umyvadlo se zrcadlem a kohoutkem s pákovou baterií napojenou na studenou a teplou 
vodu (4ks) 
- Pisoár (2ks) 
- Sprchový kout s hadicí zakon�enou sprchovou hlavicí a pákovou baterií napojenou na 
studenou a teplou vodu (2ks) 
- WC (2ks) 
- Bojler na 200 litr�, p�íkon 2200W (1ks) 
- Rozvad�� s proudovým chráni�em FI 0,03 A a automatickými jisti�i (1ks) 
- Zásuvka (3ks) 
- Zásuvka k bojleru (1ks) 
- Vypína� osv�tlení (2ks) 
- Trubicová zá�ivka 36W s opálovým krytem v�etn� trubice 36W/20 (2ks) 
- Podlahová vpus� (2ks) 
Šatny d�lník�
     Pro prostory na p�evlékání d�lník� do pracovního úboru je zvolena bu�ka SC – 13.1 
typ A. P�dorysná plocha šatny je cca 12m2. Prostor vyžadovaný pro jednoho 
zam�stnance je 1,5m2. Tudíž je jedna šatna ur�ena pro 12m2 : 1,5m2=8 zam�stnanc�. 
Maximální po�et d�lník� je 15. Z toho vyplývá návrh dvou bun�k sloužících jako šatny 
zam�stnanc�. 

Obr. 115 – Bu�ka SC – 13.1 typ A

Po�et bun�k: 2x 
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Vybavení bu�ky: 
- Nást�nný elektro-konvektor s termostatem v�etn� zásuvky a samostatného jisti�e – 
p�íkon 2000W (1ks) 
- Zásuvka (3ks) 
- Vypína� osv�tlení (1ks) 
- Trubicová zá�ivka 36W s opálovým krytem v�etn� trubice 36W/20 (2ks) 
- Lavice na sednutí (2ks) 
- V každé bu�ce je 8 zdvojených sk�ín�k pro odd�lené ukládání civilního a pracovního 
od�vu. Musí být dbáno bezpe�né vzdálenosti rozmíst�ní vybavení bu�ky od otopného 
t�lesa (min. 1m). 
Obecné technické parametry bun�k 
     Podlaha je z d�evot�ískové desky tl. 22mm, st�ny a strop jsou z laminované 
d�evot�ískové desky tl. 10mm (bílé), parozábrana je tl. 0,2mm. Izolace v podlaze je tl. 
80mm , ve st�nách 60mm a ve stropu 80mm. Venkovní oplášt�ní tvo�í tvarovaný 
pozinkovaný plech 0,55mm. St�echa bu�ky je opat�ena trapézovým plechem KOB 
0,75mm. Rám je silný 4mm. Povrchová úprava podlahy je z PVC 1,5mm. Venkovní 
dve�e jsou ocelové o rozm�rech 875 x 2000mm, vnit�ní dve�e jsou d�ev�né o stejných 
rozm�rech. Okna jsou z PVC výšky 1200mm. Elektro – DIN. Užitné zatížení podlahy 
m�že být maximáln� 2,5kN/m2. Stohovatelnost do t�í podlaží. 
5.4 SKLAD MATERIÁLU A NÁ�ADÍ
     Nástroje, pom�cky a materiály PSV budou skladovány v kontejnerech SC – 21 typu 
A od firmy System Container s.r.o.  

Obr. 116 – Bu�ka SC – 21 typ A

Po�et: 2x 
     Technické parametry jsou stejné jako u obytných bun�k, viz Obecné technické 
parametry bun�k v kapitole 5.3 Zázemí pro zam�stnance. Kontejnery jsou uloženy ve 
vodorovné poloze s odchylkou ±5mm. Jsou podep�eny ve �ty�ech rozích a uprost�ed 
obou delších stran. 
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5.5 VYBAVENÍ STAVENIŠT�
Oplocení Tempoline 
     Pro ochranu staveništ� p�ed vnikem cizích osob bylo p�i zapo�etí stavby zbudováno 
oplocení zap�j�ené od Tempoline Czech s.r.o. Plot je vysoký 2m a stojí na nosných 
mobilních patkách. Po konci sm�ny je k plotu p�imknuta �et�zem s visacím zámkem 
pojízdná brána fakulty v míst� vjezdu do areálu. Plot je z venkovní strany opat�en 
cedulemi zna�ícími práci na stavb�. 

Obr. 117 – Oplocení Tempoline

Reflektor na stativu 500W x2 R6502 p�enosný
     P�enosný dvojitý venkovní halogenový reflektor na stativu s halogenovými 
žárovkami 2x500W. P�ívodní kabel je délky 1,8m.  
     Na stavb� bude k dispozici 6 t�chto p�enosných reflektor�, které mohou být použity 
v mlze p�i snížené viditelnosti nebo ve ve�erních hodinách. V dob�, kdy nejsou 
využívány, budou uloženy v kontejneru s ná�adím. 

Obr. 118 – Reflektor na stativu 500W x2
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Technické parametry:
Barva: žlutý podstavec, �erné reflektory 
Materiál: plast, sklo, kov 
Jmenovité nap�tí: 220-240V 
Jmenovitý kmito�et: 50Hz 
Maximální výkon: 2x500W 
Stupe� krytí IP: 44 
T�ída izolace: F 
Minimální vzdálenost od osv�tleného objektu: 1m 
Halogenový reflektor Halo 500 B �erný Greenlux 
     Ve sklepních prostorech a poblíž severního schodišt� jsou rozmíst�ny tyto 
halogenové reflektory. Mohou být p�išroubovány samo�eznými vruty na d�ev�né rámy 
nebo voln� položeny na zemi dle pot�eby a situace. Celkem se na stavb� nachází 10 
t�chto reflektor�. 

Obr. 119 – Halogenový reflektor Halo 500 B

Technické parametry:
Barva: �erná 
Materiál: slitina hliníku, tvrzené sklo 
Napájecí nap�tí: 230V 
Maximální výkon: 500W 
Sv�telný zdroj: lineární halogenová žárovka J délka 118mm 
Objímka: RX7s 
T�ída izolace: I 
Stupe� krytí IP: 44 
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Prodlužovací kabel Solight na bubnu 
     Prodlužovací kabely mohou být napojeny na rozvodnou sk�í� na stavb� a pomocí 
nich je vedena elektrická energie na požadovaná místa. V dob�, kdy nejsou využity, 
budou uloženy v kontejneru s ná�adím. Bude k dispozici 10 prodlužovacích kabel�. 

Obr. 120 – Prodlužovací kabel Solight na bubnu

Technické parametry:
Po�et zásuvek: 4 
Pr��ez vodi��: 3x1,5mm2
Typ kabelu: H05VV-F3 
Má tepelnou pojistku 
Barva: �erná 
Délka: 50m 
Zatížení: 5A/1150W navinutý, 16A/3600W rozvinutý 
Silni�ní panely KZD 1 
     Cesta na staveništi, po které bude pojížd�t t�žká technika, je pokryta silni�ními 
panely KZD typ 1. Panely jsou uloženy na �ádn� zpevn�ný pískem urovnaný podklad. 
Staveništní cesta se rozléhá od hlavní vjezdové brány po konec volného prostoru mezi 
novostavbou a vegeta�ní plochou. Délka této cesty je cca 52,5m. 

Obr. 121 – Silni�ní panel KZD
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Technické parametry:
Skladebné rozm�ry panelu: L=3000mm, B=1000mm, H=150mm 
Skute�né rozm�ry panelu: L=2990mm, B=990mm, H=140mm 
Hmotnost: 1080kg 
Po�et ok pro uložení: 3 
D�ev�né palety 
     Budou uloženy na silni�ní panely KZD a bude na nich skladován materiál. Rozm�ry 
jedné palety jsou 1,2x0,8m. Po�et palet je 100ks. 

Obr. 122 – D�ev�ná paleta

Staveništní rozvad�� Multi EL 422 
     Do rozvad��e bude dopraven proud kabelem z rozvodny proudu v budov� L a z n�j 
bude elekt�ina rozvád�na po staveništi. 

       

Obr. 123 – Staveništní rozvad�� Multi EL 422
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Technické parametry:
Materiál: polyetylen 
Krytí sk�ín�: IP 44 
M��ení: p�íprava pro elektrom�r do 63A 
Pr�myslové zásuvky: 2x5/16A + 2x5/32A 
Zásuvky 230V/16A: 4 
Proudový chráni�: 1xFI 4/40/0,03A 
Jišt�ní: 4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
P�ipojení: kabelem 
Popelnice plastová 240 l, žlutá 
     Popelnice s objemem 240 l ur�ená pro plastové odpadky je umíst�na naproti 
staveništním bu�kám. Je opat�ená cedulí s nápisem „Plasty“.  
     Stejná popelnice, která je ur�ená pro ocelové odpady, je umíst�na poblíž stavby. 
Popelnice bude opat�ena cedulí s nápisem „Kov“. 

Obr. 124 – Popelnice plastová 240 l
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Kontejner plastový na kole�kách CLE 1100 l 
     Kontejner pro sb�r komunálního odpadu na �ty�ech kole�kách (dv� z nich jsou 
brzd�ná) je umíst�n naproti staveništním bu�kám. Objem kontejneru je 1100 litr� a 
váha prázdného kontejneru je 71kg. 

Obr. 125 – Kontejner plastový CLE 1100 l
Popelnice ocelová 110 l 
     Popelnice s objemem 110 l ur�ená pro odpad betonu je umíst�na poblíž stavby. Je 
opat�ená cedulí s nápisem „Beton“.  

Obr. 126 – Popelnice ocelová 110 l

Další stroje, které jsou sou�ástí za�ízení staveništ�: 
V�žový je�áb Potain GTMR 386A 
Staveništní vrátek Camac Minor Pluma 500 
Tyto stroje jsou podrobn� popsány v technologických p�edpisech. 
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5.6 SESTAVENÍ JE�ÁBU
     Navrhnutý v�žový je�áb Potain GTMR 386A bude dopraven na staveništ� na 
podvozku Tatrou 815. Taha� zacouvá se složeným je�ábem na staveništ� a na ur�eném 
míst� za�ne rozkládat je�áb. Protizávaží je�ábu bude dovezeno na stavbu na nákladním 
vozidle. Celý proces sestavení je�ábu do kone�né podoby, zajišt�ní stability podp�r a 
revize má na starost firma Craneservice Brno s.r.o., od které je je�áb zap�j�en.  
     Nutný prostor pro rozložení je 6 x 40m, avšak ší�ka 6m je pot�eba jen v základn�
je�ábu. Zbylý prostor je ur�ený k rozložení ramene, které není širší než 1m. Na obrázku 
je vyobrazeno území ur�ené pro rozložení v�žového je�ábu šrafovan�. Okolní zástavbu 
tvo�í budovy fakulty L, S a plánovaná novostavba Q, které jsou zobrazeny šed�. 

Obr. 127 – Prostor pro rozložení je�ábu

     Únosnost podloží musí být minimáln� 2,5kg/cm2. Zatížení je�ábu bude p�enášeno 
zeminou až na klenby sklepení, které budou podep�eny vzp�rami a roznášecími 
d�ev�nými celoplošnými klenbami. Tyto podp�ry budou dále p�enášet zatížení do 
podlahy sklepení. Množství a tvar podp�r je ur�en statikem. 
5.7 ODVODN�NÍ STAVENIŠT�
     Voda je ze staveništ� odvád�na gravita�n� do ve�ejné kanalizace. V nejnižším bod�
sklepení je umíst�na sb�rná studna, ze které je trvale od�erpávána voda �erpadlem 
opat�eným lapa�em ne�istot. Voda je dále odvád�na do kanalizace.  
5.8 VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
     Pod plochou staveništ� vedou dv� kanaliza�ní p�ípojky. Jedna je v severním cípu 
staveništ�, na kterou je napojena budova R, a jedna v jižní �ásti, na kterou je napojena 
p�ípojka odpadní vody ze staveništ�. Vedení kanalizace je v dostate�né hloubce a 
neuvažuje se s jeho p�eložením �i jinou ochranou. 
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5.9 KOMUNIKA�NÍ TRASY NA STAVENIŠTI
     D�lníci se budou pohybovat v horizontálním sm�ru na stavb� �i staveništi voln� bez 
p�ekážek. Výjimkou jsou zábradlí v místech ohrožení pracovník� pádem. Vertikální 
komunikace zajiš�ují schodišt� železobetonového skeletu s provizorním d�ev�ným 
zábradlím. V dob� budování stropu nad 1.NP ješt� není schodišt� hotovo, proto budou 
d�lníci využívat hliníkový žeb�ík délky 4m jišt�ný proti p�eklopení, �i p�evrácení. P�i 
budování t�etího a �tvrtého nadzemního podlaží bude žeb�ík umíst�n v prostupu 
stropem v místech zna�ených na obrázcích. Na st�echu strojovny VZT budou mít 
d�lníci p�ístup ze žeb�íku op�eného o st�ed jižní st�ny strojovny. 

Obr. 128 – Umíst�ní žeb�ík� v prostupech stropními deskami
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5.10 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ T�ETÍCH OSOB A VE�EJNÝCH 
ZÁJM	
     Okolo stavby je vedeno oplocení výšky 2m s vyv�šenými cedulemi zna�ícími 
probíhající práce na stavb�.  

      
Obr. 129 – Staveništní zna�ení

     Pojízdná brána fakulty bude na konci pracovní sm�ny p�imknuta ke staveništnímu 
oplocení �et�zem s visacím zámkem. P�ed vjezdem na staveništ� auta p�ekonávají 
ve�ejný chodník, který nebude zabrán pro ú�ely stavby, tudíž bude b�žn� užíván chodci. 
Vozidla proto musí dávat pozor na p�ípadné procházející osoby. Chodník blízko stavby 
je ve ve�erních hodinách osv�tlen pouli�ními lampami. S pohybem osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace se na stavb�, ani na staveništi nepo�ítá. Je p�ísn�
zakázáno umis�ování b�emene na rameni je�ábu mimo hranice staveništ�.  
5.11 DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ STAVENIŠT�
     P�ed vjezdem na staveništ� musí být výstražná cedule, která varuje okolí p�ed 
nebezpe�ím vyjížd�jící t�žké techniky. Vjezd musí být dále opat�en zna�kou omezující 
rychlost dopravních prost�edk� pohybujících se po staveništi na rychlost 5km/h. 

Obr. 130 – Dopravní zna�ení
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5.12 VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT	
     V okolí novostavby se vyskytuje velké množství okolních staveb, žádná však není 
využita pro ú�ely staveništ�. P�i výstavb� funguje fakulta informa�ních technologií 
stejn� jako p�ed zapo�etím stavby. Personál staveništ� bude využívat pro vlastní ú�ely 
staveništní bu�ky jako šatny a sociální zázemí. V okolí stavby je mnoho obchod� a 
samoobsluh všemi sm�ry, kam si mohou zajít d�lníci v polední p�estávce na 
ob�erstvení. Je jim však odep�en p�ístup do menzy FIT ke stravovacím ú�el�m. 
5.13 PRACOVNÍ DOBA, ZAHÁJENÍ A UKON�ENÍ HRUBÉ STAVBY
     Pracovní doba je stanovena na 8:00 až 18:00 v pracovní dny. Soboty a ned�le se 
pracovat nebude, pokud zhotovitel neur�í jinak.  
P�edpokládané zahájení hrubé vrchní stavby:                    1. 4. 2014 
P�edpokládané ukon�ení hrubé vrchní stavby:                   5. 11. 2014 
5.14 SPOT�EBY ENERGIÍ
Spot�eba elekt�iny
     Pro výpo�et celkového p�íkonu elektrické energie je t�eba stanovit jednotliv� p�íkony 
pro spot�ebi�e energie na staveništi, osv�tlení vnit�ních prostor� a venkovní osv�tlení. 
  
Stroj/bu�ka P�íkon [kW] Po�et [ks] Celkový p�íkon [kW] 
Je�áb Potain GTMR 386A 25 1 25 
Svá�ecí stroj Alfin 200 AC/DC 15 2 30 
Elektrická okružní pila SH 
1350 

1,8 1 1,8 
Ponorný vibrátor ENAR – 
Dingo 

2,3 2 4,6 
Vrta�ka 0,65 2 1,3 
Vrátek Camac Minor Pluma 
500 

2,58 1 2,58 
Úhlová bruska GWS 20-230 JH 
Professional 

2 1 2 
Bu�ka mistra 2 1 2 
Sanitární bu�ka 2,2 1 2,2 
Šatny zam�stnanc� 2 3 6 
Celkem p�íkon   77,48 
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Vnit�ní osv�tlení P�íkon [kW] Po�et [ks] Celkový p�íkon [kW] 
Bu�ka mistra 4x0,036 1 0,144 
Sanitární bu�ka 2x0,036 1 0,072 
Šatny zam�stnanc� 2x0,036 3 0,216 
Celkem p�íkon   0,432 

Venkovní osv�tlení P�íkon [kW] Po�et [ks] Celkový p�íkon [kW] 
Reflektor na stativu R6502 2x0,5 6 6 
Reflektor Halo 500 B Greenlux 0,5 10 5 
Celkem p�íkon   11 

S=1,1*	(
1*P1+ 
2*P2+ 
3*P3)2


 - sou�initel náro�nosti 
P1 - instalovaný výkon elektromotor� na staveništi 
P2 - instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor 
P3 - instalovaný výkon venkovního osv�tlení 
S=1,1*	(0,55*77,48+ 0,8*0,432+ 0,95*11)2

S=58,75kW
     Celkový p�íkon elektrické energie pro staveništní provoz je 58,75kW. 
Spot�eba vody
     Pro výpo�et spot�eby vody na staveništ� bude uvažována pouze užitková a pitná 
voda. Požární voda bude v p�ípad� pot�eby odebírána z hydrant� ur�ených pro Fakultu 
informa�ních technologií.  
Užitková voda 
Pot�eba vody Množství St�ední norma Množství litr�

vody za sm�nu 
Ošet�ování betonových 
konstrukcí 

202 m3 100 l/s 20200 l 
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Pitná voda – pro 15 zam�stnanc�
Pot�eba vody M�rná jednotka St�ední norma Množství litr�

vody za sm�nu 
Zam�stnanci na 
staveništi bez sprchování 

1 zam�st./sm. 40 l/s 600 l 
Sprchy 1 zam�st./sm. 45 l/s 675 l 
Celkem   1275 l 

Qn=(Pn*kn)/(t*3600) 
Qn - sekundová spot�eba vody 
Pn - spot�eba vody za �asovou jednotku 
kn - koeficient nerovnom�rnosti 
t - doba odb�ru v �asových jednotkách 
Qn=(20200*1,5+1275*2,7)/(10*3600) 
Qn=0,938 l/s 
P�irážka 20% na drobnou spot�ebu a ztráty v rozvodném potrubí 
0,938*1,2=1,126 l/s
     Staveništní p�ípojka vody bude mít v míst� napojení na vnit�ní vodovod fakulty 
pr�m�r DN 32. Dále se bude d�lit na dva samostatné proudy. Jeden povede k sanitární 
bu�ce. Druhý proud bude hadice ukon�ená kulovým uzáv�rem ur�ená primárn�
k ošet�ování betonu a mytí vozidel. P�edpokládá se, že fakulta disponuje vnit�ním 
rozvodem vody minimáln� DN 40.  
P�ípojka sanitární bu�ky 
Qn=(1275*2,7)/(10*3600) 
Qn=0,096 l/s 
P�irážka 20%: 0,096*1,2=0,115 l/s
P�ípojka sanitární bu�ky bude mít pr�m�r DN 15. 
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Hadice na ošet�ování betonu a mytí vozidel 
Qn=(20200*1,5)/(10*3600) 
Qn=0,842 l/s 
P�irážka 20%: 0,842*1,2=1,01 l/s
P�ípojka sanitární bu�ky bude mít pr�m�r DN 25. 
Dimenze kanalizace
     V prostoru staveništ� je jediná sanitární bu�ka, která je napojená na provizorní 
plastové potrubí DN 110, které je vyúst�no do kanaliza�ní šachty fakulty. Potrubí je 
vedeno pod zemí v hloubce 0,5m ve stejném spádu jako terén (1:24).  
Spot�eba plynu
     P�ípojka plynu není v dané technologické etap� uvažována. 
5.15 PODMÍNKY PRO PROVÁD�NÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP
     Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy 

§ 2 – Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí 
     Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt� byla prostorov� a konstruk�n�
uspo�ádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zam�stnance z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci odpovídaly bezpe�nostním a hygienickým 
požadavk�m na pracovní prost�edí a pracovišt�, aby 
     a) prostory ur�ené pro práci, chodby, schodišt� a jiné komunikace m�ly stanovené 
rozm�ry a povrch a byly vybaveny pro �innosti zde vykonávané, 
     b) pracovišt� byla osv�tlena, pokud možno denním sv�tlem, m�la stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, v�trání, vlhkost, 
teplotu a zásobování vodou, 
     c) prostory pro osobní hygienu, p�evlékání, odkládání osobních v�cí, odpo�inek a 
stravování zam�stnanc� m�ly stanovené rozm�ry, provedení a vybavení. 
     �ešení na staveništi: pro p�ípad pot�eby jsou p�ipravena ve skladovacích 
kontejnerech halogenová sv�tla na stativu a prodlužovací kabely. Prostory pro osobní 
hygienu zajiš�uje sanitární bu�ka. Zam�stnanci mají v šatnách vlastní samostatné 
sk�í�ky pro civilní a pracovní od�vy.  
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§ 4 – Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení 
     Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky 
a ná�adí byly z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vhodné pro práci, p�i 
které budou používány. Stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky a ná�adí musí 
být 
     a) vybaveny ochrannými za�ízeními, která chrání život a zdraví zam�stnanc�, 
     b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavk�m a aby 
zam�stnanci nebyli vystaveni nep�íznivým faktor�m pracovních podmínek, 
     c) pravideln� a �ádn� udržovány, kontrolovány a revidovány. 
     �ešení na staveništi: stroje a ná�adí jsou vystavovány pravidelné kontrole a revizi. 

     Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

P�íloha 1 
Další požadavky na staveništ�

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�
     1. Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny 
proti vstupu nepovolaných osob, p�i dodržení následujících zásad: 
     a) staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén� 1,8m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související p�ilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn� ozna�it a osv�tlit. 
     2. Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti. 
     �ešení na staveništi: staveništ� je chrán�no p�ed vstupem nepovolaných osob 
oplocením zap�j�eným od Tempoline Czech s.r.o. Ve výkrese Za�ízení staveništ� je 
vyzna�en zakázaný prostor manipulace s b�emenem. Nad oblastí tohoto prostoru nesmí 
být p�evážena zav�šená b�emena a auto�erpadlo zde nesmí manipulovat s výložníkem.
II. Za�ízení pro rozvod energie 
     2. Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, 
musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních d�vod�
zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 
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III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
     1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na  
     a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 
     b) maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 
     c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

§ 3 
     (1) Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu 
zam�stnanc� z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo k jejich bezpe�nému zachycení 
a zajistí jejich provád�ní 
     b) na všech ostatních pracovištích a p�ístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5m nad okolní úrovní, p�ípadn� pokud pod nimi volná hloubka p�esahuje 1,5m. 
     (2) Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk�
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební 
konstrukce, nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny.  
     (5) Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž 
p�dorysné rozm�ry ve všech sm�rech p�esahují 0,25m, byly bezprost�edn� po jejich 
vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby 
volné okraje otvor� byly zajišt�ny technickým prost�edkem ochrany proti pádu, 
nap�íklad zábradlím nebo ohrazením. Zajišt�ny proti vypadnutí osob nemusí být otvory 
ve st�nách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1m nad podlahou, a otvory ve st�nách o 
ší�ce menší než 0,3m a výšce menší než 0,75m. 
     (7) Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví 
zam�stnanc�. 
     �ešení na stavb�: v t�chto místech bude vybudováno d�ev�né provizorní zábradlí 
výšky 1m, které bude chránit zam�stnance p�ed pádem z výšky nebo do hloubky. Malé 
otvory (nap�íklad ve stropních deskách), u kterých nemá smysl budovat zábradlí, budou 
zakryty pevnými poklopy zajišt�nými proti posunutí.  
     Rychlost v�tru, p�i kterém se nesmí pracovat ve výškách, jsou uvedeny v kontrolních 
a zkušebních plánech (3.8 a 4.8).
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     Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj� a technických za�ízení 

§ 3 
     (2) Oprava, se�izování, úprava, údržba a �išt�ní za�ízení se provád�jí, jen je-li 
za�ízení odpojeno od p�ívod� energií; není-li to technicky možné, u�iní se vhodná 
technická opat�ení. 

P�íloha 1 
Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání 

za�ízení pro zdvihání b�emen a zam�stnanc�
     Dalšími požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro zdvihání b�emen a 
zam�stnanc� jsou 
     1. Pevnost a stabilita b�hem užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihacích 
b�emen a na namáhání vzniklá v kotvících �i zajiš�ovaných bodech konstrukce 
     2. Zabrán�ní p�ípadnému zachycení, p�imá�knutí nebo naražení zam�stnance. 
     5. Vyzna�ení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu za�ízení. 
     �ešení na staveništi: Pro založení je�ábu bude vypracován plán založení se statickým 
posudkem podloží. P�edpokládá se podep�ení kleneb sklepení v místech založení. P�i 
manipulaci s b�emeny musí zam�stnanci dbát zvýšené opatrnosti a p�edcházet zran�ním. 
P�ímo na je�ábu se nachází cedule s vyzna�enou nosností je�ábu s p�íslušnou délkou 
výložníku.  
     P�i sva�ovacích pracích se svá�e�i sm�jí pohybovat s pojízdnými pracovními 
plošinami pouze po zpevn�ném povrchu silni�ních panel� a chodnících v areálu fakulty 
nep�esahujících maximální dovolený sklon.

P�íloha 2 
Další požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení 

pro zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen 
     Dalšími požadavky na bezpe�ný provoz a používání za�ízení pro zdvihání a 
p�emis�ování zav�šených b�emen jsou 
     1. Volba, kontrola a provád�ní všech pracovních operací tak, aby byla zajišt�na 
bezpe�nost a ochrana zdraví zam�stnanc�. 
     2. Ochrana zabra�ující sklopení, p�evrácení, posunutí nebo sklouznutí b�emene; 
pravidelná kontrola a údržba za�ízení. 
     3. Opat�ení k zabrán�ní kolize b�emene nebo �ástí za�ízení s okolními p�edm�ty nebo 
se zam�stnanci, kte�í se nacházejí v jeho manipula�ním prostoru, v p�ípad�, že obsluha 
nem�že sledovat dráhu zdvihaného a p�emis�ovaného b�emene po celou dobu jeho 
pohybu. 
     4. Zp�sob vázání nebo odvazování b�emene oprávn�ným zam�stnancem vždy 
v koordinaci a za plné sou�innosti s obsluhou, která zdvihací za�ízení ovládá. 
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5.16 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ P�I VÝSTAVB�
     V dob� zemních prací byl z jihozápadního cípu parcely 594/13 odstran�n a p�evezen 
jeden listnatý stromek menšího vzr�stu, který bude po ukon�ení stavebních prací 
zasazen zp�t. Na jeho míst� bude stát v�žový je�áb. Zbytek této parcely bude chrán�n po 
celém obvodu (mimo pracovní oblast je�ábu) oplocením Tempoline. V�tve strom�
vy�nívající p�es zábradlí do prostoru staveništ� budou vyvázány nahoru. Odpady 
vzniklé p�i realizaci stavby budou t�íd�ny už na stavb� a odvezeny na �ízenou skládku, 
p�ípadn� p�edány organizaci zabývající se p�evozem, t�íd�ním a likvidací odpadu. 
Vzhledem k charakteru stavby nebude životní prost�edí provozem negativn� ovlivn�no. 
Prašnost a hlu�nost – v daném technologickém postupu nebudou provád�ny práce, 
které by ohrozily stavbu a její okolí zvýšenou prašností a hlu�ností. 
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6.1 ÚVOD
     K moderní výstavb� objekt� pat�í neodmysliteln� i p�eprava stavebních a jiných 
materiál� a t�žkých stroj�. K p�eprav� materiál� velkých rozm�r� a stroj�, které nejsou 
uzp�sobeny k samostatnému pohybu po komunikacích, jsou zpravidla využívány 
valníkové náv�sy a p�ív�sy. Maximální velikost a hmotnost t�chto souprav i 
samostatných motorových vozidel je v �eské republice omezena p�íslušnými 
vyhláškami a zákony. Vozidla a soupravy, které nespl�ují dané limity, jsou ozna�ována 
za nadrozm�rná, a� už se jedná o rozm�ry nebo hmotnost. 
6.2 ZÁKONNÁ ÚPRAVA NADROZM�RNÉ P�EPRAVY
     Vyhláška �. 341/2002 Sb. o schvalování technické zp�sobilosti a technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� stanovuje nejv�tší povolené hmotnosti a rozm�ry vozidel a jízdních souprav 
v�etn� nákladu pohybujících se po pozemních komunikacích. V následující tabulce jsou 
vybrány n�které d�ležité limity z §15 vyhlášky �. 341/2002 Sb. 
2. Nejv�tší povolená hmotnost silni�ních vozidel nesmí p�ekro�it 
a) u motorových vozidel se dv�ma nápravami 18,00 t 
b) u motorových vozidel se t�emi nápravami  

- je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a 
vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo 
pokud je každá náprava opat�ena dvojitou montáží  

25,00 t 

26,00 t 
c) u motorových vozidel se �ty�mi a více nápravami 32,00 t 
d) u p�ív�s� se dv�ma nápravami 18,00 t 
e) u p�ív�s� se t�emi nápravami 24,00 t 
f) u p�ív�s� se �ty�mi a více nápravami 32,00 t 
i) u jízdních souprav 48,00 t 
j) u pásových vozidel 18,00 t 
     Výše uvedená vyhláška stanovuje také nejv�tší povolené rozm�ry vozidel 
pohybujících se po komunikacích. V následující tabulce jsou vybrány n�které d�ležité 
limity z §16 vyhlášky �. 341/2002 Sb. 
1. Nejv�tší povolené rozm�ry vozidel a jízdních souprav v�etn� nákladu jsou 
a) nejv�tší povolená ší�ka 
 1. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T 2,55 m 
b) nejv�tší povolená výška 
 1. vozidel 4,00 m 
 3. vozidel kategorií N3, O4, ur�ených pro p�epravu vozidel 4,20 m 
c) nejv�tší povolená délka 
 1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a náv�su 12,00 m 
 7. soupravy taha�e s náv�sem 16,50 m 
 8. soupravy motorového vozidla s jedním p�ív�sem 18,75 m 
 9. soupravy motorového vozidla s jedním p�ív�sem kategorie O4

ur�eným pro p�epravu vozidel 
20,75 m 
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Tabulka kategorií vozidel uvedených v p�edcházející tabulce: 
Kategorie Popis 
M2 Vozidla, která mají více než osm míst k p�eprav� osob (nepo�ítaje místo 

�idi�e) a jejichž nejvyšší p�ípustná hmotnost nep�evyšuje 5 tun 
M3 Vozidla, která mají více než osm míst k p�eprav� osob (nepo�ítaje místo 

�idi�e) a jejichž nejvyšší p�ípustná hmotnost p�evyšuje 5 tun 
N Motorová vozidla, která mají nejmén� �ty�i kola a používají se pro 

dopravu náklad�
N3 Vozidla, jejichž nejvyšší p�ípustná hmotnost p�evyšuje 12 tun 
O P�ípojná vozidla 
O4 P�ípojná vozidla o nejvyšší p�ípustné hmotnosti p�es 10 tun 
OT P�ípojná vozidla traktoru 
T Traktory zem�d�lské nebo lesnické 
     Všechna vozidla a soupravy navržené v této práci spl�ují limity hmotnosti a rozm�r�
dané vyhláškou s výjimkou je�ábové soupravy a autodomícháva�e. Doprava zvolené 
je�ábové soupravy a autodomícháva�e je podle zákona �. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� považována za zvláštní užití pozemních 
komunikací a vyžaduje vydání povolení k p�eprav�, které m�že u obou vozidel vydat 
magistrát m�sta Brna pro dopravu po m�st� Brn�. Sou�ástí žádosti o povolení musí být: 
ú�el p�epravy, údaje o uživateli, datum p�epravy, návrh vhodné trasy, registra�ní zna�ka 
vozidla, technické údaje vozidla, výpis z obchodního rejst�íku, doklad prokazující 
technickou zp�sobilost k provozu na pozemních komunikacích. 
     Stejná žádost se podává i pro povolení opakované p�epravy. Povolení pro 
opakovanou p�epravu vydá magistrát m�sta Brna nejdéle na dobu t�í m�síc�. Toto 
povolení bude nutné pro p�epravu betonu autodomícháva�i.  
     Trasa je�ábové soupravy je �áste�n� vedena po dálnici D1, a proto je nutné ješt�
požádat o výše zmín�né povolení k p�eprav� Ministerstvo dopravy �eské republiky 
pracovišt� Brno. 
     Obvykle se u nadrozm�rných náklad� p�esahujících povolené rozm�ry, jejichž trasa 
vede centrem m�sta, požaduje, aby byla p�eprava uskute�n�na v no�ních hodinách.  
6.3 JE�ÁB, KTERÝ NEP�EKRA�UJE P�EPRAVNÍ LIMITY
     Navrhnutá souprava složeného je�ábu s taha�em m��í na délku cca 21m, jedná se 
tedy o nadrozm�rný náklad, jelikož dovolená délka pro soupravy taha�e s náv�sem je 
16,5m. Je však vyráb�no n�kolik stacionárních je�áb�, které se dají p�evést ve složeném 
stavu na podvozku, aniž by p�ekra�ovaly povolené limity dopravy. V�tšinou se však 
jedná o drobné je�áby, pro které lze najít využití jen u menších staveb nebo je lze použít 
jako sekundární je�áby.  
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     P�íkladem takového menšího je�ábu je Liebherr 13 HM. 

Obr. 131 – Je�áb Liebherr 13 HM

     Tento je�áb svojí váhou a rozm�ry spl�uje požadavky kladené vyhláškou �. 341/2002 
Sb., ale nespl�uje požadavky kladené stavbou Výzkumného centra fakulty informa�ních 
technologií v Brn�. 
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6.4 AUTODOMÍCHÁVA�, KTERÝ NEP�EKRA�UJE P�EPRAVNÍ LIMITY
     Pro dopravu betonové sm�si byl zvolen nadrozm�rný autodomícháva� Stetter - �ada 
Light line s jmenovitým objemem 9m3 na podvozku MAN TGS L 8x4, který p�ekra�uje 
svojí hmotností maximální limit pro �ty�nápravové vozidlo 32 tun. Zvolený 
autodomícháva� váží pln� naložený 35,9 tun.  
     V p�ípad�, že je pot�eba se vyhnout nadrozm�rné p�eprav� betonové sm�si, se nabízí 
mnoho alternativ. Nap�íklad je možné ponechat stejný �ty�nápravový podvozek MAN, 
stejnou výrobní �adu Light line domícháva�e Stetter a zvolit jmenovitý objem 7m3. Za 
p�edpokladu, že betonová sm�s bude mít objemovou hmotnost 2500kg/m3 bude 
hmotnost pln� naloženého vozidla následující: 
Popis Hmotnost 
MAN TGS L 8x4 9890kg 
Domícháva� Stetter Light line – 7m3 3070kg 
7m3 betonové sm�si (2500kg/m3) 17500kg 
Celkem 30460kg < 32000kg 

Obr. 132 - �ty�nápravový autodomícháva�

     Maximální dovolená hmotnost t�ínápravových vozidel je stanovena na 26 tun. Za 
p�edpokladu, že bude nutné vést tímto vozidlem betonovou sm�s o objemové hmotnosti 
2300kg/m3 aniž by vozidlo p�esahovalo limitní hmotnost, je možné zvolit podvozek 
MAN TGS 6x4 s domícháva�em Stetter výrobní �ady Basic line se jmenovitým 
objemem 6m3. 
Popis Hmotnost 
MAN TGS 6x4 8570kg 
Domícháva� Stetter Basic line – 6m3 3370kg 
6m3 betonové sm�si (2300kg/m3) 13800kg 
Celkem 25740kg < 26000kg
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     D�ležitým aspektem pro návrh autodomícháva�e je objemová hmotnost betonové 
sm�si. V minulém p�íkladu m�la betonová sm�s hustotu 2300kg/m3. Pokud by m�la 
hustotu pouze 1950kg/m3 je možné zvolit domícháva� stejné výrobní �ady Stetter Basic 
line se jmenovitým objemem 7m3 na stejném podvozku.  
Popis Hmotnost 
MAN TGS 6x4 8570kg 
Domícháva� Stetter Basic line – 7m3 3463kg 
7m3 betonové sm�si (1950kg/m3) 13650kg 
Celkem 25683kg < 26000kg

Obr. 133 – T�ínápravový autodomícháva�

     Rozm�ry všech zmín�ných autodomícháva�� spl�ují dané limity podle § 16 
vyhlášky �. 341/2002 Sb. Autodomícháva� Stetter - �ada Light line s jmenovitým 
objemem 9m3 na podvozku MAN TGS L 8x4 navržený pro transport betonu na 
novostavbu Výzkumného centra FIT v Brn� svojí váhou p�ekra�uje povolené limity, ale 
je schopný naráz dovést o mnoho v�tší množství betonové sm�si, což sníží po�et jízd 
autodomícháva��. 
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ZÁV�R
     Až v pr�b�hu vypracovávání bakalá�ské práce jsem zjistil, jak málo toho o �ízení 
stavby vím. V mnoha fázích práce jsem byl nucen si pokládat podstatné otázky, nad 
kterými jsem v minulosti ani nep�emýšlel.  
     Dozv�d�l jsem se mnoho nových v�cí, získal n�kolik kontakt� a známostí a mírn�
jsem nahlédnul za oponu stavebního zákulisí. Velikým p�ínosem pro m� bylo nau�it se 
pracovat s normami a orientovat se v nich. Také byla velice zajímavá zkušenost 
sestavovat harmonogram nebo rozpo�et pro stavbu. Ale zdaleka nejpodstatn�jší pro m�
bylo složit jednotlivé dílky této skládanky tak, aby na sebe navazovaly všechny 
zárove�. Po v�tšinu doby studia jsem byl nucen si zadávací nebo výpl�ové informace o 
stavbách vymýšlet. Bylo p�íjemnou zm�nou pracovat se skute�nými údaji o již 
existující stavb�, i když se tím práce zna�n� zkomplikovala.  
     Jsem si jist, že m� tato zkušenost posunula o stupínek výš v oboru realizací staveb.  
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