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Abstrakt  
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu A1 
VUT, fakulty strojního inženýrství v Brně. Tato diplomová práce obsahuje technickou zprávu 
zařízení staveniště, návrh zařízení staveniště, časový a finanční plán, rozpočet, studie 
realizace hlavních technologických etap, návrh strojní sestavy, technologické předpisy a 
kontrolní a zkušební plány. 
  
Klíčová slova  
Technická zpráva zařízení staveniště, projekt zařízení staveniště, časový a finanční plán, 
rozpočet, studie realizace hlavních technologických etap, návrh strojní sestavy, 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, železobeton, skeletová konstrukce, sanace, 
opláštění, fotovoltaické panely.  
  
  
  
Abstract  
Subject of this diploma thesis is construction technology project of reconstruction of object 
A1, faculty of mechanical engineering, BUT in Brno. This diploma thesis contains technical 
report of construction site, construction site equipment project, time and financial plan, 
budget of one building object, technological study of the major technology stages, design of 
mechanical equipment, technological specifications and quality controlling inspections. 
  
Keywords  
Technical report of construction site, construction site equipment project, time and financial 
plan, budget, technology study of the major technology stages, design of mechanical 
equipment, technological specification, quality controlling inspections, reinforced concrete, 
scelet construction, sanation, facade, fotovoltaic panels.  
… 
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ÚVOD

P�edm�tem �ešení diplomové práce je stavebn� technologický projekt 

Rekonstrukce oplášt�ní objektu A1 fakulty strojírenské Vysokého U�ení Technického 

v Brn�. Hlavním stavebním objektem je vlastní výšková budova o rozm�rech 51,84 x 

23,04 m. Objekt je tvo�en železobetonovým monolitickým skeletem, na kterém jsou 

ukotveny ocelové osazovací rámy pro sklen�nou výpl� p�ed parapetem a pro vsazení 

celohliníkových oken zdvojených. 

Jako specifikum stavby považuji pozd�ji zjišt�nou nedostate�nou únosnost 

železobetonové skeletové konstrukce objektu, který m�l být p�vodn� rekonstruován za 

provozu. P�vodní projekt, který �ešil pouze rekonstrukci oplášt�ní, musel být 

p�epracován a vytvo�en nový projekt pro sanaci železobetonového skeletu s kompletní 

rekonstrukci objektu.  

V rámci diplomové práce �eším širší dopravní vztahy, �asový a finan�ní plán a 

návrh hlavních stavebních stroj� a mechanizm�. Pro hlavní stavební objekt SO01

zpracovávám studii realizace hlavních technologických etap a projekt za�ízení 

staveništ�. Více jsem se zam��ila na �ást stavebního objektu SO01 b – Sanace žb 

skeletu a k této �ásti jsem zpracovala podrobný �asový plán, plán zajišt�ní 

materiálových zdroj� v�etn� položkového rozpo�tu, technologický p�edpis a kontrolní a 

zkušební plán kvality. Jako jiné zadání jsem zvolila �ešení do�asného dopravního 

zna�ení, kontrolní a zkušební plán a technologický p�edpis pro montáž oplášt�ní. 

Cílem práce je využití teoretických znalostí získaných b�hem studia a jejich 

aplikace pro optimální a efektivní pr�b�h vlastní realizace stavby. 
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IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Identifikace stavby 

Název stavby:  VUT  - Rekonstrukce oplášt�ní objektu A1 

Místo stavby:   Technická 2, BRNO 

Katastrální úz.:           Královo Pole, p.�. 4767/74 

Obec:    Brno 

Okres:   Brno 

Kraj:    Jihomoravský 

Identifikace investora 

Investor:   Vysoké u�ení technické v Brn�  

Sídlo investora:  Antoníská 548/1, 601 90 BRNO  

Identifika�ní �íslo:  00216305 

Identifikace projektanta 

Projektant:   HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o.  

Adresa projektanta:  Šámalova 72, 615 00 Brno 

Identifika�ní �íslo:  60745665 

Identifikace dodavatele 

Dodavatel:   Metrostav a.s. 

Sídlo dodavatele:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Identifika�ní �íslo:  00014915 

Lh�ta výstavby 

P�edpokládané p�evzetí staveništ� a p�íprava stavby je 14 dní p�ed zahájením stavby. 

Doba výstavby v m�sících :  30 m�síc�   

Termín zahájení:   4.1.2016 

Termín dokon�ení:   30.6.2018 

POPIS STÁVÁJÍCÍHO OBJEKTU 

P�edm�tem rekonstrukce je oplášt�ní a vnit�ních dispozic objektu A1 výškové 
budovy VUT v Brn�, Fakulta strojního inženýrství. Stávající v�žový objekt slouží pro 
výuku student� a pracovišt� pedagog� Strojní fakulty VUT Brno. Jedná se o jeden 
z objekt� celého komplexu areálu VUT v Brn�, Královo pole, Pod Palackého vrchem.  
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Samotný v�žový objekt je p�dorysného obdélníkového charakteru o rozm�rech 
51,84 x 23,04 m. Má celkem 19 nadzemních podlažích, p�i�emž poslední 20. podlaží je 
�ešeno jako ustoupené a 2 podzemní podlaží. 

Na severní a jižní stran� na n�j navazují další dva nízkopodlažní objekty – A6 
z jižní strany a A5 ze severní strany. 

Vstup do celého komplexu budov je z východní strany. Tato vstupní hala 
umož�uje p�ístup do objektu A5, kde jsou situovány posluchárny a p�ístup k aule a 
jídeln� situovaných v objektu A6. 

V�žový objekt je založen na tuhé železobetonové základové desce tl. 1200 mm. 
Ta spolu s monolitickými st�nami 2. podzemního podlaží a jeho stropem tvo�í tuhou 
krabicovou konstrukci. Další podlaží 1. podzemní až 20. podlaží jsou �ešeny jako 
železobetonový monolitický skelet v modulové síti 7,2 x 3,6 m. V míst� fasády je 
modulov� vkládán v osové vzdálenosti 1,8 m prefabrikovaný pilí�. Schodiš
ová ramena 
byla provedena jako železobetonová monolitická. 

Ztužující prvky jsou v podlažích �ešeny v místech štít� v železobetonovými 
monolitickými st�nami tl. 300 mm a dále v místech vnit�ních schodiš

železobetonovými st�nami tl. 150 a 200 mm. 

Okenní parapety v podlažích jsou vyzdívány z cihelných blok� CDKL, stejn�
jako ustoupené 20. podlaží – strojovna výtah�. 

Zdivo výtahových šachet je provedeno z cihel plných pálených.  
Stávající objekt A1 je situováno v jižní okrajové �ásti areálu VUT. V sou�asné 

dob� je areál pln� v provozu, v�etn� objektu A1. Severním sm�rem sousedí se 
stávajícími objekty VUT  východní sousedství tvo�í rozvíjející se Technopark, jižn� je 
staveništ� vymezeno stávající vnitro-areálovou komunikací vedle ulice Technická. 

�LEN�NÍ STAVEBNÍCH OBJEKT�

SO01 a – Bourací práce 

SO01 b – Sanace ŽB skeletu (�ešená �ást DP) 

SO01 c – Zesílení skeletu 

SO01 d – Stavební práce 

SO02 – Úprava spojovacího mostku 

SO03 – Základ pro dieselagregát 

SO04 – Zpevn�né plochy 

SO05 – Sadové úpravy 
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POPIS STAVENIŠT�

Charakteristika staveništ�

Staveništ� je ur�eno dvorem v západní �ásti, p�edprostorem ve východní �ásti 
zasahujícím až do stávajícího parkovišt�. Komunikace mezi parkovišt�m a objektem 
bude využita pro pot�eby staveništ�, doprava tedy bude odklon�na do východní �ásti 
parkovišt�. Oba prostory jsou p�ímo p�ístupné, západní dv�r p�es vrátnici. Jedná se o 
p. �.4767/74, katastrální území Královo Pole, majitelem je investor.

Staveništ� se nachází celé ve stávajícím výškovém objektu, nezasahuje do 
ostatních pozemk� a všechny parcely jsou v majetku investora VUT v Brn�, 
Antonínská 1, 60190 Brno.  

P�íjezdová komunikace z ulice Technická umož�uje p�íjezd k vrátnici do 
vnit�ních prostor areálu, p�íjezd k západní �ásti a k p�íjezdu ve východní �ásti 
k p�edprostoru objektu. 

Území stavby nemá stanovená ochranná pásma ani chrán�né území. 

Základní koncepce za�ízení staveništ�
P�edpokládá se, že sociální za�ízení staveništ� (WC, umyvárna, šatna) bude 

umíst�na po dohod� s investorem a uživatelem objektu uvnit� objektu ve stávajících 
prostorách sociálního zázemí. V p�íloze B6 je schéma využití stáváních prostor stavby 
pro za�ízení staveništ�. P�i p�edání staveništ� mezi investorem a dodavatelem se 
zapíše stav na vodom�ru a po dokon�ení stavby bude zjišt�na spot�eba vody a bude 
vystavena faktura dodavateli. Spot�eba elektrické energie bude po�ítána na hlavním 
staveništním rozvad��i. 

Ve dvorní �ásti za objektem A1 bude umíst�né zázemí pro vedení firmy a 
subdodavatelé. Bude tam umíst�no dopl�ující sociální za�ízení v bu�kách s p�ívodem 
vody, kanalizace a elektro.    

Provozní za�ízení staveništ� bude umíst�no v mobilních bu�kách a v typových 
staveništních bu�kách. Kryté a uzamykatelné sklady budou v typových plechových 
skladech a bu�kách kontejnerech. V každém pat�e rekonstruované budovy bude jedna 
místnost ur�ená pro sklad materiálu subdodavatele a výrobní dílna.  

- Šatnová bu�ka:   2 ks 
- Kancelá�ská bu�ka:   8 ks 
- Sociální bu�ky:    2 ks 
- Sklady první druhu:   4 ks 
- Sklady druhého druhu:  4 ks 

Provozní za�ízení staveništ� bude umíst�no na volných zpevn�ných plochách 
ve dvo�e objektu A1. Umíst�ní bun�k je zakresleno ve výkresech za�ízení staveništ�
v p�íloze B1, B2, B3, B4 a výkres sestavy bun�k je v p�íloze B5. 

Venkovní plochy využívané pro za�ízení staveništ� budou po ukon�ení výstavby 
uvedeny do p�vodního stavu požadovaného investorem. 

Stávající objekty mimo objekt staveništ� nebudou využívány. 

Seznam spole�ného za�ízení staveništ�  
- Sociální za�ízení staveništ� uvnit� objektu (umyvárna, WC) 
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- Sociální za�ízení staveništ� v areálu ZS (WC, šatny) 
- Provozní za�ízení staveništ� (kryté sklady, atd.) 
- Rozvod vody po staveništi 
- Rozvod NN po staveništi v�. staveništních rozvád���  
- P�ípojka elektro do dvorní �ásti pro provozní ZS  

  Pro subdodavatele není zajišt�n prostor pro kancelá�e. V�tšina firem má sídlo v 
Brn� a jeho okolí, proto není pot�eba z�izovat kancelá�ské bu�ky. Jednání, kontrolní 
dny a porady se subdodavateli budou probíhat v zázemí vedení firmy.  

Zp�sob užívání, údržba a likvidace za�ízení staveništ� bude p�edm�tem uzav�ení 
smlouvy o za�ízení staveništ� mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými 
dodavateli. 

OBJEKTY ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

KANCELÁ�E, SOCIÁLNÍ ZA�ÍZENÍ 

Technický popis kontejner�

 Pronajímatelem kontejner� je firma PROSTR Trading, s.r.o. 
Nosná konstrukce: Ocelový, samonosný rám, sva�ený z ohra�ovaných profil�

tlouš
ky 3 a 4 mm. Rohové prvky jsou sva�ované a odpovídají ISO norm�. Staticky 
umož�uje stohování do 3 podlaží. Na p�ání lze opat�it rám kapsami pro manipulaci 
vysokozdvižným vozíkem.  

Podlaha: Nosná konstrukce podlahy je vyrobena z ocelových profil�, které jsou 
p�iva�eny k nosnému rámu. Spodní �ást podlahy tvo�í vana z pozinkovaných plech�
0,55 mm. Minerální vlna síly 60 – 100 mm tvo�í tepelnou izolaci. Jako parot�sná 
zábrana je použita PE folie. Podlahu tvo�í vodovzdorná d�evot�ísková deska V100 síly 
19 mm nebo cementot�ísková deska CETRIS síly 20mm .  Podlahová krytiny z PVC 
síly 1,4 – 2 mm (standardn� sedá mramorová barva). Spáry rohového styku mezi 
podlahou a st�novým plášt�m jsou kryty plastovým profilem nebo lištou. Nosnost 
podlahy: 2,5 kN/m2  

St�ny: Bo�ní oplášt�ní má charakter výpln� svislých st�n a lze jej z�ásti nebo 
celé vynechat, což umož�uje spojení a ú�elné dispozi�ní uspo�ádání a propojení 
objekt�. Jde o sva�ovanou konstrukci z ocelových profil�, kde mezi ocelové p�í�né 
výztuhy se vkládá jako tepelná (hluková) izolace minerální vlna (60 – 120 mm). 
Sou�ástí vn�jších st�n jsou i okna a dve�e.  
Interiérová �ást st�ny je z laminované d�evot�ísky (bílá a sv�tlý dub) a vzájemné spoje 
p�ekryty H plastovým profilem v barv� lamina �i sádrokartonové desky.  
Na venkovní oplášt�ní je použit pozinkovaný trapézový plech o výšce vlny 12 mm 
s povrchovou úpravou v odstínu RAL. 
P�ipevn�ní trapézového plechu ke konstrukci pomocí  trhacích hliníkových nýt�
s trnem.  
Na p�ání lze provést obložení st�n cementot�ískovou deskou s následným nást�ikem 
nebo speciálními lakovanými šablonami �i vlnitým plechem.  
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St�echa: Jde o obdobné provedení jako u st�n s tím, že krycí vrstvu tvo�í 
trapézový plech 0,8 mm s výškou vlny 28 - 35 mm.  
St�echa je dimenzována na zatížení ve IV. sn�hovém pásmu dle �SN 730035 (1,5 
kN/m2). Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  

Venkovní dve�e: oboustrann� lakované z pozinkovaného plechu, izolované 
s kováním. Na p�ání lze dodat dve�e plastové. Dve�e mohou být plné �i 
prosklené.  Kování je standardn� dodáváno kovové s vložkou FAB. Na p�ání lze dodat 
kování bezpe�nostní, elektronické �i plastové. 

Vnit�ní dve�e: plné �i prosklené o ší�ce 600, 800, �i 900 x 1970 mm. Zárubn�
ocelové. Na p�ání lze dodat dve�e lamelové nebo posuvné. Dve�e lze opat�it ocelovou 
dve�ní m�íží, bezpe�nostní závorou, dopl�kovými bezpe�nostními dve�mi, p�ídavným 
bezpe�nostním zámkem 

Okna: Plastová bílá s izotermickým sklem. Rozm�r okna dle požadavku 
zákazníka. Okno je možno dodat i s matným sklem. Okna se dodávají 
v provedení  otvíravé/sklopné, otvíravé, výklopné nebo fixní na p�ání zákazníka mohou 
být okna opat�ena:  

- venkovní plastovou  (hliníkovou) roletou 
- vnit�ní stavitelnou žaluzií 
- bezpe�nostním sklem CONEX 
- venkovní ocelovou m�íží 
- okenicí 

Elektroinstalace: Elektroinstalace respektuje normy DIN a �SN a bere do 
úvahy požadavky zákazníka a to jak do rozmíst�ní tak i použitých výrobc�. Jde o 
systém 3 x 380 / 230 V, 50Hz.  
Ochrana p�ed nebezpe�ným  dotykovým nap�tím je provedena proudovým chráni�em.  
Rozsah vybavení elektrickým za�ízením, jeho rozmíst�ní a instalovaný p�íkon 
závisí  na variant� a ú�elu, ke kterému je kontejner využit. Vytáp�ní je za pomoci 
elektrických p�ímotopných konvertor�. Sou�ástí dodávky m�že být i rozvod telefonu �i 
datových kabel�.  

Vodoinstalace: Vodoinstalace teplé a studené vody je provedena v plastových 
nebo m�d�ných trubkách. P�ívod vody 3/4“. Vodoinstalace je vedena po vnit�ních 
st�nách kontejneru. Teplá užitková voda je oh�ívána v bojlerech nebo pr�tokovým 
oh�íva�em. Vybavení a rozmíst�ní sanitárních za�ízení je v návaznosti na použitý typ 
sanitárního kontejneru. Instalace odpadu je provedena trubkami PVC 100 mm.  

Povrchová úprava: Vrchní lak dle p�ání v odstínu RAL.  

Montáž: Zabezpe�uje dodavatel kontejner� s výjimkou základ�, energetických 
p�ívod� a stavebních mechanizm�. Sou�ástí dodávky je spojovací a t�snící materiál. 
Kontejner bude uložen na stávající zpevn�nou asfaltovou plochu.    

Uložení kontejneru: Kontejnery budou umíst�ny na stávající asfaltovou plochu, 
nebudou tedy zhotovovány základy �i jiný podklad pod kontejnery. V p�ípad�
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Obrázek 1 Mobilní obytná bu�ka dvojitá [1]

nerovností stávajícího podkladu budou kontejnery podloženy betonovými dílcemi dle 
pot�eby.  

Doprava kontejner�: Dodavatel kontejner� zajistí dopravu a uložení. Náklady 
na dopravu a montáž jsou zahrnuty v cen� pronájmu. 

Správní �ást – kancelá�e a zázemí vedení stavby 

Následující obrázky bun�k jsou pouze schématické, p�esný návrh bu�kové 
sestavy je v p�íloze B5. 

a) Kancelá� stavbyvedoucího – sestava 6055 x 4,880 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  2 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
SV:   2500 mm 
Podlahová plocha:  30,0 m2

Po�et osob:  2 
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Obrázek 2 Mobilní obytná bu�ka dvojitá [1]

Obrázek 3 Mobilní obytná bu�ka [1]

b) Kancelá� mistr� – sestava 6055 x 4,880 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  2 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
SV:   2500 mm 
Podlahová plocha:  29,5 m2

Po�et osob:  3 

c) Kancelá� výrobního p�ípravá�e – sestava 6055 x 2440 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  1 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
SV:   2500 mm 
Podlahová plocha:  14,75 m2

Po�et osob:  1 
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Obrázek 4 Mobilní obytné bu�ky propojené [1]

d) Zasedací místnost – sestava 6055 x 7,320 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  3 x 6055 x 2440 x 2600 mm 
SV:   2500 mm 
Podlahová plocha:  44,25 m2

Po�et osob:  25 osob 
Nábytek:  st�l a 25 židlí 
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Obrázek 5 Mobilní sanitární bu�ka [1] 

Obrázek 6 Mobilní šatní bu�ka [1]

Sociální za�ízení staveništ�

a) Sociální zázemí – sestava 6055 x 2440 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  2 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
SV:   2500 mm 
Podlahová plocha:  14,75 m2

Kapacita dle normy:   50 muž�, 30 žen
Po�et WC:  4
Po�et sprch:  4
Po�et pisoár�:  2
Po�et umyvadel: 4

b) šatna pro d�lníky - sestava 6055 x 2440 x 2850 mm 

Rozm�r modulu:  2 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
Podlahová plocha:  14,75 m2

Kapacita dle normy:   50 muž� nebo 30 žen / 1 šatna
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Obrázek 7 Mobilní sklad prvního druhu [1] 

PROVOZNÍ ZA�ÍZENÍ 

Skládky 

Pro stavební pot�eby celé stavby budou na hlavním staveništi vy�len�ny 
nezbytné skladovací plochy na volných plochách. Z d�vod� minimální možnosti 
skladovacích ploch v okolí objektu bude provád�n okamžitý p�esun materiálu z 
dopravních prost�edk� na místo jejich osazení.  

Skladovací plocha pro kontejnery odvážející vybouraný materiál je navržena v 
�ásti p�ed hlavním vstupem do objektu A1 a ve dvo�e za objektem. Skladovací plocha 
pro dodavatele vnit�ních úprav a p�ípadn� oplášt�ní je navržena ve dvorní �ásti za 
objektem A1. Skladovací plochy jsou znázorn�ny na výkrese za�ízení staveništ�
v p�íloze B1, B2, B3 a B4 dle jednotlivých etap stavby. 
  

Sklady 

Drobné skladování materiálu bude umožn�no v typových 
uzamykatelných plechových kontejnerech v areálu staveništ�. Pro n�které profese 
(subdodavatele), které používají více drobného ná�adí a materiálu, budou mít možnost 
využít uzamykatelnou místnost na každém pat�e rekonstruovaného objektu. Tyto 
prostory jsou vyzna�eny ve schématu v p�íloze B6. 

a) Sklady prvního druhu (možnost temperování) 

Rozm�r modulu:  4 x 6055 x 2440 x 2850 mm 
Podlahová plocha:  14,75 m2

Elektrická zásuvka:  2
Osv�tlení:  1
Elektrické topidlo: 1
Elektrická p�ípojka: 380 V/32 A 
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Obrázek 8 Mobilní sklad druhého druhu [1] 

Obrázek 9 Mobilní oplocení [2]

b) Sklady druhého druhu

Rozm�r modulu:  6 x 6055 x 2434 x 2591 mm 
Podlahová plocha:  14,75 m2

Oplocení 

Staveništ� bude souvisle oploceno tak, aby byla zajišt�na ochrana osob, stavby 
a za�ízení. Ve v�tší �ásti obvodu staveništ� bude použito stávající oplocení. V místech, 
kde se oplocení nenachází, bude použito oplocení mobilní. Oplocení se provede 
drát�né. Všechny vstupy na staveništ� budou ozna�eny výstražnými tabulkami „zákaz 
vstupu na staveništ�“. Oplocení bude ozna�eno tak, aby bylo viditelné i za snížené 
viditelnosti reflexními prvky. Výška oplocení je 2 m (spl�uje min. požadavek na výšku 
oplocení je 1,8 m.) 
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Staveništní komunikace  

Silni�ní doprava bude vedena po stávajících ve�ejných a areálových 
komunikacích. Zvláštní opat�ení pro ve�ejnou dopravu se p�edpokládají ve východním 
p�edprostoru objektu, kde stávající parkovišt� v�. �ásti komunikace ul. Technická bude 
využito pro pot�eby ZS. Dopravní trasa tedy bude p�esunuta do východní �ásti 
parkovišt�, toto bude v dostate�né ší�i a s nutnými polom�ry pro umožn�ní 
obousm�rného pr�jezdu ve�ejné hromadné dopravy.  

Dopravní trasa na ulici Technická a uvnit� areálu bude projednána s uživatelem 
a správcem komunikace v rámci VUT a bude dohodnut provoz a podmínky užívání 
t�chto komunikací. Více informací o zna�ení uvnit� areálu je znázorn�no v B1, B2, B3 a 
B4. 

P�i provád�ní rekonstrukce oplášt�ní objektu bude provedeno okolo objektu 
ozna�ení a ohrazení se zákazem vstupu nepovolaných osob.  

Parkovišt�

Parkování osobních automobil� je zajišt�no z východní strany naproti vstupu do 
objektu A1 na ploše vedlejšího staveništ�. Toto parkovišt� je sou�ástí areálu VUT a je 
umožn�no jeho využití v pr�b�hu výstavby. Dále jsou zajišt�na parkovací stání ve 
dvo�e na západní stran�. Tyto parkovací stání jsou pouze pro osobní automobily a 
dodávky. 

Parkovací plochy jsou vyzna�eny ve výkrese za�ízení staveništ� v B1, B2, B3 a 
B4. 

VÝROBNÍ ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

P�edpokládá se, že betonové sm�si a armovací prvky budou na stavbu 
dováženy. Pro drobné výrobní procesy na stavb� bude vyhrazena uzamykatelná 
místnost v každém pat�e. Tyto dílny jsou vyzna�eny v p�íloze B5. 

NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ�

Doporu�ený dopravní prost�edek pro staveništní su
 je kontejnerový systém 
dopravy. Pro p�ípadnou dopravu t�žkých prvk� do hmotnosti max. 20 t bude dle 
rozm�ru používán taha� s podvalníkem.   

Montáž obvodového plášt� provede realiza�ní firma z montážních lávek od 
spodu nahoru, ukotvení musí respektovat možnosti stávající nosné konstrukce. Lávky 
budou zárove� využity p�i demontáži starého plášt�. Demontované �ásti budou 
spoušt�ny k pat� budovy a následn� p�esunuty do meziskladu. 

Pro dodávku materiálu p�ímo na místo zabudování bude využito mobilních 
zdvihacích prost�edk�.

P�i demontáži a montáži vnit�ního technického vybavení a stavebních prací 
bude využíváno více zvedacích za�ízení. Podle váhy a rozm�ru jednotlivých za�ízení a 
jejich výškového osazení v objektu se p�edpokládá použití autoje�ábu ze dvorní �ásti, 
nebo použití vnit�ního nákladního výtahu. Max. váha nejt�žšího vzduchotechnického 
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Stavební stroj, P�ístroj
Štítkový p�íkon 

(kW)
Ks Celkem kW

Elektro-pneumatické kladivo HILTI 5 kg 1,2 3 3,6

Injektážní �erpadlo 1,6 1 1,6

Ru�ní elektrické míchadlo 1,2 3 3,6

Kompresor 1,5 3 4,5

Kotou�ová úhlová bruska 2,5 3 7,5

Injektor pro svá�ení 5,3 1 5,3

Je�áb TERAX DEMAG AC 120 185 1 185

Stavební výtah NOV1000 8 1 8

Zásobníkový oh�íva� na vodu 200 l 7,5 1 7,5

Vysokotlaký �isti� 1,6 1 1,6

Otopné t�leso v bu�ce 2,5 12 30

258,2

P�íkon pro osv�tlení m2 kW

Kancelá�e 0,016 120 1,92

Sklady 0,003 150 0,45

Umývárny, šatny a WC 0,006 60 0,36

Vnit�ní osv�tlení investi�ních objekt� 0,006 25300 151,8

154,53

Osv�tlení staveništ� 0,01 8560 85,6

85,6Celkový p�íkon C

A. INSTALOVANÝ P�ÍKON ELEKTROMOTOR�

Celkový p�íkon A

B. INSTALOVANÝ P�ÍKON VNIT�NÍHO OSV�TLENÍ

Celkový p�íkon B

C. INSTALOVANÝ P�ÍKON VN�JŠÍHO OSV�TLENÍ

Tabulka 1 Výpo�et elektrické energie pro staveništ�

za�ízení je 2,2 t. Vzduchotechnické za�ízení jsou umíst�ny ve strojovnách 
vzduchotechniky v 1. PP, 3.NP, 10.NP a 19.NP. 

P�edpokládá se zatížení na jednu nápravu dopravního prost�edku do 12 tun pro 
dopravu stavebního materiálu a odvoz demontovaného materiálu. 

Návrh mechanizace hlavních stavebních stroj�, dopravních stroj� a drobného 
ru�ního ná�adí je zpracován v �ásti A6 - Návrh hlavních stavebních mechanizm�. 
(Tento návrh se týká pouze sanací a montáže oplášt�ní na objektu A1.) 

ZDROJE PRO STAVBU 

ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 

Elektrickou energii pro hlavní staveništní rozvád�� s m��ením lze odebírat po 
vzájemné dohod� se správou objektu a investorem ze stávajícího zdroje v objektu. 
Nápojné místo ze stávajícího rozvodu bude ze stávajících rozvad��� v objektu a od n�j 
nataženy další podružné staveništní rozvad��e. Bude zajišt�no, aby dosah od 
podružného rozvad��e byl maximáln� 20 m, kv�li ztrát� nap�tí.  

Umíst�ní nápojného bodu je vyzna�eno ve výkresu za�ízení staveništ�. 
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Pot�eba vody pro: Jednotka Ks
st�ední norma 

(l/m.j.)

Pot�ebné 
množství vody 

(l)

Výroba sana�ních materiál� (malta, st�erka…) m3 21,6 300 6480

Ošet�ování sanovaných kcí m3 21,6 300 6480

Tryskání vodou m2 3 600 1800

14760

Hygienické ú�ely 1 pracovník 28 60 1680

Sprchování 1 pracovník 28 67,5 1890

3570

Staveništ�, mytí pracovních pom�cek a stroj� - - 700

700

Mezisou�et A

Mezisou�et B

Mezisou�et C

A. VODA PRO PROVOZNÍ Ú�ELY

B. VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú�ELY

C. VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú�ELY

Tabulka 2 Výpo�et pot�eby vody pro staveništ�

POT�EBNÝ P�ÍKON ELEKTRICKÉHO PROUDU = 129,8 kW 

S = 1,1*{[(0,5*A + 0,8*B+C)²] + (0,7*A)² }0,5 

S = 1,1*{[(0,5*258,2 + 0,8*240,13)²] + (0,7*258,2)² }0,5 

S = 129,8 kW - maximální p�íkon pro staveništní provoz 

1,1- koeficient rezervy na nep�edvídatelné zvýšení p�íkonu 

0,5 a 07 - koeficient sou�asnosti el. motor�

0,8 – koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení. 

POT�EBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 

Voda pro pot�eby za�ízení staveništ� a stavby bude odebírána ze stávajících 
rozvod� umíst�ných v objektu v dostate�né kapacit�. Nápojné místo pro staveništní 

p�ípojku vody je vyzna�eno ve výkresu za�ízení staveništ� v p�íloze B1, B2, B3 a B4. 

Výpo�et sekundové pot�eby vody: 

Qn = (Pn*Kn) / (t x 3600) 

Qn = [(1288300)*1,5 ] / (10*3600) 

Qn = 0,793 l/s … výpo�tovému pr�toku odpovídá vodovodní potrubí D 1 ¼“ 

Qn – množství vody v l/s 

Pn – pot�eba vody celkem v l/den 

Kn – koeficient nerovnom�rnosti pro denní spot�ebu 

t – délka sm�ny v hodinách
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�EŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Dopravní trasy a vjezdy na staveništ�

P�i p�íjezdu na staveništ� je nutno v míst� p�ejezdu chránit stávající inženýrské 
sít� proti poškození – sít� v zemi ocelovými deskami nebo betonovými panely (p�íp. 
chráni�kami). 

P�ípadné zne�ist�ní komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžit�
odstran�no na náklady stavby. P�ed výjezdem bude umíst�na mycí stanice, jako 
opat�ení proti zne�išt�ní vozovky p�i výjezdu automobil� ze stavby. 

Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveništ� budou o 
požadované únosnosti pro vozidla dopravující stavební materiál. 
V prostoru areálu VUT je p�i doprav� stavebního materiálu nutno dodržovat stávající 
dopravní zna�ení. 

Dopravn� bude rekonstrukce objektu napojena do ul. Technická, ul. 
Královopolská a Hradecká. O zvláštní užívání vnitro areálových komunikací ul. 
Technická v areálu VUT požádá zhotovitel min. 30 dní p�ed zahájením prací p�íslušné 
správní odd�lení areálu VUT. Totéž bude provedeno pro zvláštní užívání ve�ejné 
komunikace-žádost na správní ú�ad (OD MMB, Brn�nské komunikace, policie �R). 

Max. povolené zatížení komunikace od dopravních prost�edk� bude celkem do 
24 t. P�i pot�eb� vjezdu vozidel s vyšším zatížením je toto nutné projednat se správcem 
komunikací a nechat si odsouhlasit. 

Pro odvoz stavební sut� ze staveništ� na skládku je navržena dopravní trasa 
z hlavního výjezdu ze staveništ� na stávající místní komunikaci Technická, Hradecká, 
Královopolská, Žabov�eská, Bauerova, Po�í�í, Opušt�ná, Zvona�ka, Plotní, 
Svatopetrská, �ernovická a na skládku v �ernovicích.

Doprava materiálu na hlavní staveništ� je z místních stávajících komunikací do 
ul. Technická a do areálu VUT a na staveništ�. Vjezd na ulici Technická je z ul. 
Hradecké a Královopolské. Dopravní trasy t�mito ulicemi Technická budou p�ed 
p�edáním staveništ� p�edjednány na Brn�nských komunikacích a na OD MMB s 
kladným vyjád�ením. Doprava v areálu VUT bude projednána se správou VUT s 
p�edstihem p�ed zahájením výstavby.  

Pokud bude komunikace dopravou na staveništ� zat�žována více než 
povolených 24 t, je nutno uzav�ít smlouvu se správcem komunikace o nadm�rném 
zatížení ve�ejné komunikace.   

V p�ípadném �asovém plánu budou zohledn�ny podmínky od p�íslušných 
ve�ejnoprávních organizací (policie �R, Brn�nské komunikace, Odbor dopravy MMB, 
Dopravní podnik m�sta Brna a p�íp. majitelé sítí).  

Výstavbou nesmí být narušena plynulost a bezpe�nost provozu na linkách MHD. 

LIKVIDACE ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Dodavatel je povinen staveništ� vyklidit do 30.6.2018. Po uplynutí této lh�ty 
m�že dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a za�ízení v�etn� materiálu, který je 
pot�eba na odstran�ní vad a nedod�lk�.  
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BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Každý pracovník zú�astn�ný na výstavb� musí být pr�kazn� seznámen a 
proškolen s bezpe�nostními p�edpisy. Pracovníci zajiš
ující dopravu v prostorách 
staveništ� musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sít� apod.). 
Na staveništi je pracovník�m zú�astn�ným na výstavb� povoleno vstupovat jen na 
základ� oprávn�ní pro ur�ené práce a s v�domím vedení stavby. Pracovišt� musí být 
p�i práci mimo denní dobu �ádn� osv�tlena.  

Pracovníci p�ítomni na stavb� jsou povinni používat p�edepsané ochranné 
pom�cky. Staveništ� musí být oploceno a ohrani�eno, výkopy �ádn� osv�tleny a 
zabezpe�eny a staveništ� musí být opat�eno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 
pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  

BEZPE�NOST PRÁCE 

Bezpe�nost práce p�i provád�ní stavebních a montážních pracích zajistí 
dodavatelé dle platných p�edpis� ve smyslu vyhlášky �. 324/1990 Sb. Zam�stnanci 
stavebních a dodavatelských firem jsou povinni p�i �innostech používat OOPP, �istící a 
mycí prost�edky v souladu s ustanovením NV �.495/2001 Sb. 

P�i realizaci stavby budou dodržovány ustanovení vyhlášky �Ú BP 309/2006 
Sb. 

Vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce o bezpe�nosti práce a technických 
za�ízeních p�i stavebních pracích stanoví požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení p�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montážních a udržovacích 
prací a prací s nimi souvisejících. 
 Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provád�jí stavební 
práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
 Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce musí být 
mezi ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí být obsaženy v zápise o p�evzetí 
pracovišt�. 

PÉ�E O PRACUJÍCÍ  

Veškeré sociální, správní a provozní za�ízení staveništ� musí odpovídat 
základním hygienickým p�edpis�m a sm�rnicím. 

Léka�ská pé�e bude zajišt�na v jednotlivých zdravotních za�ízeních u 
smluvních léka�� zam�stnanc�. V rámci pé�e o pracující budou dodržován: 

- Zákon pé�e ozdraví 
- zákon proti zne�išt�ní ovzduší 
- vládní na�ízení o jedech 
- vyhláška MZD �R o hluku a vibraci 
- sm�rnice o pracovním prost�edí 
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ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 

Pracovníci na staveništi budou seznámeni o p�edpisech týkajících se 

bezpe�nosti práce a prevenci rizik. Jedná se o tyto p�edpisy: 

- Na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, 
- 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, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- 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), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

Podle instrukcí MŽP  �R je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního 
prost�edí p�i provád�ní stavebních prací. 
OŽP  MMB požaduje dodržení Vyhlášky �.10/1994 o zeleni v m�st� Brn� �l.12 a �l.14. 
Podle zákona �.17/1992 o životním prost�edí a instrukcí MŽP  �R je dodavatel povinen 
se zabývat ochranou životního prost�edí p�i provád�ní stavebních prací. 

V rámci pé�e o životní prost�edí je nutno také dodržovat zákon �.114/1992 Sb. 
o ochran� p�írody a krajiny a zákon �.185/2001 o odpadech. 
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na p�evzatém stanovišti a na 
p�enechaných inženýrských sítích po�ádek a �istotu, odstra�ovat odpadky a ne�istoty 
vzniklé jeho pracemi.  

P�i provád�ní stavebních a technologických prací musí být vylou�eny 

všechny negativní vlivy na životní prost�edí a to zejména: 

- ochrana okolního prostoru proti vliv�m stavby provedením ochranných pás� textilie 
s provád�ním prašných prací pod vodní clonou 
- nádoby na odpad budou trvale umíst�ny mimo ve�ejné prostranství 
- su
 bude pr�b�žn� odvážena na zajišt�nou skládku 
- stavební �innost stavebními mechanizmy, hlu�né práce v�etn� nákladní a 

automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 
8.00-16.00 hod v ned�li lid. Výjimka se ud�luje pouze v ojedin�lých p�ípadech. 

- stavební �innost provozovat tak, aby nedocházelo k obt�žování okolí nadm�rným 
hlukem a prachem 

- dopravní prost�edky budou p�ed výjezdem ze staveništ� �ádn� o�išt�ny 
- nebezpe�í požáru z topeniš
 a jiných zdroj�
- exhalace z topeniš
, rozeh�ívání stroj� nedovoleným zp�sobem 
- zne�iš
ování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniš
, zejména 

z míst zne�išt�ných oleji a ropnými produkty 
- zne�iš
ování komunikace a zvýšená prašnost 
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Pokud dojde p�i využívání ve�ejných komunikací k jejich zne�išt�ní, dodavatel je 
povinen toto zne�išt�ní neprodlen� odstranit. 
Ochrana proti hluku – práce, p�i kterých bude využíváno stroj� s hlu�ností nad 60-80 
dB, je nutno realizovat v dob� ur�ené Magistrátem m�sta Brna.

POŽÁRNÍ OCHRANA B�HEM VÝSTAVBY 

P�ed zapo�etím prací bude proveden a odsouhlasen, koordinátorem a �ešitelem 
únikových tras z objektu, nový únikový plán. P�edpokládá se využití únikových tras 
p�es spojovací koridory do sousedních budov A5 a A6, tyto budovy na to musí být 
p�ipraveny a musí v nich být provedeny nutné úpravy. Jako další únik se p�edpokládá 
výstup v úrovni terénu na západní stran� fasády. 

V pr�b�hu výstavby a b�hem provozu nebude negativn� ovlivn�no životní 
prost�edí - nesmí vznikat nadm�rná prašnost a hluk. 

Ve skladu budou umíst�ny min. dva 20 l pytle Vapexu, pro p�ípad úniku 
provozních kapalin ze stavebních stroj�. 

Ochrana životního prost�edí p�i výstavb� se bude �ídit t�mito p�edpisy: 

- Na�ízení vlády 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

-  
- Na�ízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
-  
- Zákon 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
-  
- Zákon 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
-  
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
-  
- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 

nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

Dodavatel je povinen zabezpe�it objekty a za�ízení z hlediska požární ochrany 
podle zákona 133/85 a vyhlášky 37/86 o požární ochran�. Podmínce o požární 
ochran� staveb podléhá také za�ízení staveništ� (dle �SN 730802,730821 a dalších). 

B�hem výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární 
a bezpe�nostní opat�ení na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se 
p�edpokládá zvýšené požární nebezpe�í (svá�ení, �ezání, broušení apod.) 

Za vybavení prost�edky požární techniky jednotlivých pracoviš
 odpovídají 
jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své p�sobnosti. 
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U staveništ� budou b�hem výstavby v provozu venkovní požární hydranty. 
Zdrojem požární vody pro staveništ� jsou stávající podzemní požární hydranty. 
Pot�eba vody je dána normou �SN 730873. 

D�LEŽITÁ TELEFONNÍ �ÍSLA 

D�ležitá telefonní �ísla budou vyv�šena na dve�ích kancelá�e, každé šatny a skladu. 

Jednotné �íslo tís�ového volání:  112 

Hasi�ský záchranný sbor:   150 

Záchranná služba:    155 

M�stská policie Brno:   156 

568 838 383 

Policie �R:     158 

Vodovody a kanalizace Brno:  568 899 154 

Poruchová linka E. ON Energie:  800 22 55 77 

  FINAN�NÍ NÁKLADY ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Celkové finan�ní náklady na za�ízení staveništ� jsou stanoveny v �ásti A6. – 
Projekt za�ízení staveništ�. 
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Obrázek 10 Letecký snímek umíst�ní staveništ� [3]

POPIS DOPRAVNÍ SITUACE STAVBY 

P�íjezd na staveništ� je zajišt�n po místní komunikaci z ulice Technická a ulice 

U Vodárny v �ásti areálu Technologického Parku pod Palackým Vrchem. Ob� ulice 

jsou pr�jezdné obousm�rn�. Staveništní doprava je na výjezdu a p�íjezdu obousm�rná, 

ale v areálu staveništ� je ur�ený jednosm�rný provoz pro lepší koordinaci stroj� a 

automobil�. Vnitrostaveništní komunikace jsou z v�tší �ásti asfaltové. 

Plocha staveništ� zasahuje do komunikace na ulici Technická, avšak tato �ást 

komunikace je ve vlastnictví investora, proto nemusí být podána žádost o zábor 

ve�ejné plochy. Vzniknou však �áste�né dopravní omezení, které stanoví Dopravní 

Podnik M�sta Brna, a.s. Na základ� vyjád�ení DPMB bude umíst�no p�echodné 

dopravní zna�ení. V této �ásti ulice Technická bude omezena rychlost na 30km/h, 

výstražné upozorn�ní na výjezd ze stavby a bude p�emíst�na zastávka pro 

autobusovou linku 53 MHD cca o 250 m.  

Stávající parkovišt� areálu VUT bude omezeno z 3 parkovacích �ad na jednu 

�adu, viz schéma situace stavby. 

Povrch komunikace je tvo�en p�vodním asfaltovým povrchem. Komunikace je 

zp�sobila k pojezdu t�žkých vozidel, proto není nutné komunikaci upravovat pro 

realizaci této stavby. Ší�ka komunikace je od 5,0 do 6,0 m. 
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Dopravní zna�ení na staveništi 
Na vjezdu do areálu staveništ� bude umíst�no omezení rychlosti v celém areálu na 10 
km/h, upozorn�ní na výjezd vozidel ze stavby, zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, 
zákaz stání mimo vyhrazená místa. 
Komunikace na staveništi bude �áste�n� obousm�rná a jednosm�rná. Sm�r jízdy je 
podrobn�ji vyzna�en ve výkresu za�ízení staveništ�. 

Právní p�edpisy na pozemních komunikacích 
Doprava na pozemních komunikacích podléhá právním p�edpis�m �eské 

Republiky. Plánované trasy je nutné v p�edstihu ov��it, zda nejsou na trase dopravní 
omezení nebo objíž�ky.  

P�i p�eprav� nadm�rných náklad� je nutné se �ídit platnou vyhláškou 341/2014 
Sb. o schvalování technické zp�sobilosti a technických podmínkách provozu silni�ních 
vozidel na pozemních komunikacích. 

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Situace širších vztah� je p�ílohou B8.

Dopravní do�asné zna�ení v okolí staveništ� je �ešeno v p�íloze B7. 
Dopravní zna�ení musí být osazeno min. 7 dní p�ed zahájením stavby. Toto dopravní 
�ešení musí být schváleno policii �eské Republiky a magistrátem m�sta Brna odbod 
dopravy. Vzor schvalovacího formulá�e je sou�ástí výkresu dopravního �ešení. 
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Trasa A – doprava systémové panelové fasády   

Panely systémové fasády budou dovezeny z výrobny spole�nosti OK Mont - STM, 

spol. s r.o., Brno – Slatina. 

Délka trasy je 21,5 km a pr�m�rná dojezdová doba je 21 minut.  

  

Obrázek 11 Trasa A [4] 
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Trasa B – doprava �erstvého betonu 

Betonová sm�s bude dovážena z betonárny Betonárna Brno-Královo pole. 

Délka trasy je 6,5 km a pr�m�rná dojezdová doba je 11 minut. 

Obrázek 12 Trasa B [4] 
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Obrázek 13 Trasa C [3]

Trasa C – doprava autoje�ábu TEREX DEMAG AC-120 

Autoje�áb TEREX DEMAG AC-120 bude vyp�j�en od spole�nosti CRANESERVICE 

BRNO, s.r.o. se sídlem Brno – P�íz�enice.  

Varianta modrá: Délka trasy 14,4 km a pr�m�rná dojezdová doba je 20 min. 

Varianta šedá: Délka trasy 17,4 km a pr�m�rná dojezdová doba je 26 min. 
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Obrázek 14 Trasa D [4]

Trasa D – odvoz vykopané zeminy 

Vykopaná zemina bude odvezena na skládku spole�nosti Alstec s.r.o., která nabízí 
mimo jiné uložení stavební sut� a zeminy. Tato spole�nost se nachází v Brno – Trnitá. 

Délka trasy je dlouhá 5,8 km a pr�m�rná dojezdová doba je 12 min. 
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Obrázek 15 Trasa E [3]

Trasa E – doprava stavebních materiál� Sika 

Zásobování stavby materiálem Sika pro sana�ní práce bude probíhat kamionovou 
dopravou. Materiál bude dovážen ze skladu SIKA v Brn� – Komín, Bystrcká 1132/36. 

Délka trasy je 4,8 km a pr�m�rná dojezdová doma je 8 min. 
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Obrázek 16 Trasa F [4] 

Trasa F – doprava kovového odpadu 

Kovový odpad bude vykoupen a odvezen spole�ností KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, 
s.r.o. 

Délka trasy je 4,5 km a pr�m�rná dojezdová doba je 9 minut. 
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Obrázek 17 Trasa H [3]

Trasa H – doprava stavebního výtahu STROS 

P�eprava stavebního výtahu bude náro�ná z hlediska délky trasy. Výtah bude 
pronajmut od firmy STROS, která má pobo�ku i v Brn�, ale tento typ stavebního výtahu 
je dostupný pouze v Sedl�anech. 

Délka trasy je 203 km a pr�m�rná dojezdová doba je 2 hodiny a 8 minut. 
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Tabulka 3 Stanovení ceny stavebních objekt� dle THU 

�ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 

STANOVENÍ CENY STAVEBNÍCH OBJEKT� DLE THU  

�ASOVÝ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ JE P�ÍLOHOU B9. 

FINAN�NÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ JE P�ÍLOHOU B9. 

  



Propočet stavby dle THU

Stavba:

Zhotovitel:

Rekonstrukce A1 

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

0004

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

822 922 359,00

0,00

172 813 695,00

%

%

%

%

15

15

21

21

Bc. Darina Stašová

11. 1. 2016

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

Cena celkem: 995 736 054,00

Brno

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Popis stavby:

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.2Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

Rekapitulace objektů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
822 922 359,00Stavba 0,00 822 922 359,00

SO 01 a - bourací práce 177 619 500,00001 0,00 177 619 500,00
SO 01 b - sanační práce 28 439 909,00002 0,00 28 439 909,00
SO 01 c - zesilování skeletu 52 338 000,00003 0,00 52 338 000,00
SO 01 d - Stavební část 563 328 000,00004 0,00 563 328 000,00
SO 02 - úprava spojovacího mostku 321 200,00005 0,00 321 200,00
 SO 03 - základ pro dieselagregát 115 200,00006 0,00 115 200,00
SO 04 - zpevněné plochy 384 000,00007 0,00 384 000,00
SO 05 - sadové úpravy 376 550,00008 0,00 376 550,00

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.3Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Nepřiřazený díl0 0,00 822 545 809,00 822 545 809,00HSV
Zemní práce1 0,00 352 827,35 352 827,35HSV
Základy a zvláštní zakládání2 0,00 2 259,30 2 259,30HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 0,00 376,55 376,55HSV
Vodorovné konstrukce4 0,00 376,55 376,55HSV
Komunikace5 0,00 8 660,65 8 660,65HSV
Trubní vedení8 0,00 376,55 376,55HSV
Ostatní konstrukce, bourání9 0,00 6 777,90 6 777,90HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00 4 142,05 4 142,05HSV
Konstrukce zámečnické767 0,00 753,10 753,10PSV

0,00 **************** 822 922 359,00

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.4Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

001Objekt: SO 01 a - bourací práce

Základní údaje: 001
SO 01 a - bourací práce

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801
Budovy pro výuku a výchovu801.3
budovy poslucháren a pedagogických pracoven  vysokých škol801.35

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

m...39471

Popis:

801.35.2

801.35.2.2

Cena 177 619 500,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.5Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

002Objekt: SO 01 b - sanační práce

Základní údaje: 002
SO 01 b - sanační práce

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801
Budovy pro výuku a výchovu801.3
budovy poslucháren a pedagogických pracoven  vysokých škol801.35

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

s...1

Popis:

801.35.2

801.35.2.3

Cena 28 439 909,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.6Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

003Objekt: SO 01 c - zesilování skeletu

Základní údaje: 003
SO 01 c - zesilování skeletu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801
Budovy pro výuku a výchovu801.3
budovy poslucháren a pedagogických pracoven  vysokých škol801.35

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m32379

Popis:

801.35.2

801.35.2.3

Cena 52 338 000,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.7Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

004Objekt: SO 01 d - Stavební část

Základní údaje: 004
SO 01 d - Stavební část

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801
Budovy pro výuku a výchovu801.3
budovy poslucháren a pedagogických pracoven  vysokých škol801.35

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m378240

Popis:

801.35.2

801.35.2.3

Cena 563 328 000,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.8Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

005Objekt: SO 02 - úprava spojovacího mostku

Základní údaje: 005
SO 02 - úprava spojovacího mostku

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Mosty821
Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce821.4
lávky a mosty pro chodce821.43

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobetonová

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m...22

Popis:

821.43.6

821.43.6.3

Cena 321 200,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.9Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

006Objekt:  SO 03 - základ pro dieselagregát

Základní údaje: 006
 SO 03 - základ pro dieselagregát

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Objekty pozemní zvláštní815
Objekty pozemní různé815.9
základy strojů a technologických zařízení815.91

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

novostavba objektu

m315

Popis:

815.91.3

815.91.3.1

Cena 115 200,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.10Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

007Objekt: SO 04 - zpevněné plochy

Základní údaje: 007
SO 04 - zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Plochy a úpravy území823
Úpravy území a samostatné zemní práce823.2
úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu823.27

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

kryt z kameniva prolévaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m2320

Popis:

823.27.6

823.27.6.3

Cena 384 000,00

Rozpad ceny
0,00

0

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno



List č.11Stavba: 0004 Rekonstrukce A1 

008Objekt: SO 05 - sadové úpravy

Základní údaje: 008
SO 05 - sadové úpravy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Plochy a úpravy území823
Úpravy území a samostatné zemní práce823.2
úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu823.27

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

m2850

Popis:

823.27.1

823.27.1.2

Cena 376 550,00

Rozpad ceny
Číslo Název CenaProcento

Zemní práce1 352 827,3593,7
Základy a zvláštní zakládání2 2 259,300,6
Svislé a kompletní konstrukce3 376,550,1
Vodorovné konstrukce4 376,550,1
Komunikace5 8 660,652,3
Trubní vedení8 376,550,1
Ostatní konstrukce, bourání9 6 777,901,8
Staveništní přesun hmot99 4 142,051,1
Konstrukce zámečnické767 753,100,2

376551

Vytvořila:  Bc. Darina Stašová
Datum:      11.1.2016

Diplomová práce
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

stavba:
VUT - Rekonstrukce objektu A1

Technická 2, Brno
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IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Identifikace stavby 

Název stavby:  VUT  - Rekonstrukce oplášt�ní objektu A1 

Místo stavby:   Technická 2, BRNO 

Katastrální úz.:           Královo Pole, p.�. 4767/74 

Obec:    Brno 

Okres:   Brno 

Kraj:    Jihomoravský 

Identifikace investora 

Investor:   Vysoké u�ení technické v Brn�  

Sídlo investora:  Antonínská 548/1, 601 90 BRNO  

Identifika�ní �íslo:  00216305 

Identifikace projektanta 

Projektant:   HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o.  

Adresa projektanta:  Šámalova 72, 615 00 Brno 

Identifika�ní �íslo:  60745665 

Identifikace dodavatele 

Dodavatel:   Metrostav a.s. 

Sídlo dodavatele:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Identifika�ní �íslo:  00014915 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 Objekt ur�ený k rekonstrukci a staveništ� se nachází na pozemcích p.�.st. 
4767/88, 4767/494 k.ú. Brno – Královo Pole. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví 
investora. Dle katastrální mapy slouží pozemek 4767/494 jako jiné komunikace. I 
p�esto, že je tato komunikace ve vlastnictví investora, vyvolá ur�ité dopravní omezení. 
P�vodní umíst�ní zastávky autobusové linky 53 bude do�asn� p�emíst�na o cca 250 m 
v ulici Technická. Plocha ur�ená pro parkování na pozemku �.st. 4767/377 bude 
využita pro pr�jezd automobil� a MHD, proto bude parkování omezeno na jednu 
parkovací �adu.  
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 P�ístup na staveništ� je zajišt�n z ulice Technická a stávajícím vjezdem do 
areálu VUT – fakulty strojní. V areálu staveništ� jsou stávající zpevn�né plochy, které 
bude využity pro vnitrostaveništní dopravu. 

 Staveništ� je �áste�n� oploceno stávajícím oplocením a ohrazeno ostatními 
budovami fakulty strojní. Do�asné oplocení bude provedeno z ulice Technická p�ed 
vstupem do objektu A1 a �áste�n� v areálu staveništ�. 

 Objekt A1 ur�ený k rekonstrukci p�iléhá ze dvou stran k nízkopodlažním 
budovám A5 a A6 VUT Fakulty Strojní, které jsou propojeny pr�chodem na chodb�
v 2NP. 

ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ 

P�edm�tem rekonstrukce je vým�na oplášt�ní a vnit�ních dispozic objektu A1 
výškové budovy VUT v Brn�, Fakulta strojního inženýrství. Stávající v�žový objekt 
slouží pro výuku student� a pracovišt� pedagog� Strojní fakulty VUT Brno. Jedná se o 
jeden z objekt� celého komplexu areálu VUT v Brn�, Královo pole, Pod Palackého 
vrchem.  

Samotný v�žový objekt je p�dorysného obdélníkového charakteru o rozm�rech 
51,84 x 23,04 m. Má celkem 19 nadzemních podlažích, p�i�emž poslední 20. podlaží je 
�ešeno jako ustoupené a 2 podzemní podlaží. 

Na severní a jižní stran� na objekt navazují další dva nízkopodlažní objekty – 
A6 z jižní strany a A5 ze severní strany. 

Hlavní vstup do budovy, který je zárove� hlavním vstupem do celého souboru 
fakulty je na severovýchodní stran� do prostoru vstupní haly  s galerií. Tato vstupní 
hala umož�uje p�ístup do objektu A5, kde jsou situovány posluchárny a p�ístup k aule a 
jídeln� které jsou v objektu A6.  

Dispozi�n� se v p�ípad� typického podlaží jedná o p�titrakt se dv�ma vnit�ními 
chodbami, st�edním vnit�ním jádrem (sociální za�ízení, schodišt�) a dv�ma obvodovými 
trakty (u�ebny, laborato�e, pracovny).  Po obvodu každého podlaží jsou �ešeny 
pracovny, laborato�e, u�ebny atd. Ty navazují na vnit�ní chodbový trakt blíže st�edu 
dispozice. Uprost�ed dispozi�ního �ešení jsou realizovány šachty výtah�, dva 
schodiš
ové bloky a zárove� prostory pro sociální za�ízení. Vertikáln� jsou jednotlivá 
podlaží propojena šesti rychlovýtahy a dv�ma dvouramennými schodišti uprost�ed 
dispozi�ního �ešení. 

Oplášt�ní bude provedeno ze sklen�ných panel� v r�zných velikostech a 
barvách. Jižní �ást fasády bude provezena z fotovoltaických panel�, které 
architektonicky zapadají do celkového provedení oplášt�ní. 
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STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
ZEMNÍ PRÁCE  

Složení pracovní �ety 
- 1x geodet – vyty�ovací práce 

- 1x pomocník geodeta 

- 1x vedoucí �ety – vedení pracovník� a postupu prací 

- 1x obsluha rypadlo-naklada�e – t�žení a nakládání zeminy 

- 2x pomocný d�lník – ru�ní za�išt�ní výkop� a pomocné práce 

- 2x �idi� nákladního automobilu – dovoz vyt�žené zeminy 

Hlavní stavební stroje 

- 1x Rypadlo-naklada�

- 1x Nivela�ní p�ístroj 

- 1x Kolový bagr – nástavec hydraulické kladivo 

- 2x Nákladní automobil TATRA 

- 1x Pásový bagr            

Výkaz vým�r hlavních materiál�

Zemina – základ pro diesel agregát:  7,5 m3

Zemina – základ pro mostek:   14,5m3

Zemina výkop podél budovy:   110 m3

Vykopaný asfalt:    37,9 m3 

Doba provád�ní 

3.1.2016 – 15.2.2016 

Pracovní postup 
Nejprve provedeme vyty�ení pracovišt�. P�i p�edání pracovišt� je povinen 

objednatel p�edat zhotoviteli minimáln� jeden výškový bod a ur�it rozsah výkopu 
v p�ípad�, že toto není uvedeno v projektové dokumentaci nebo se skute�nost od PD 
liší. Bude stanovena trasa odvozu na skládku. Volba skládky bude respektovat její 
vhodnost z hlediska kapacity a druhovosti skladovaných odpad� dle Zákona 185/2001 
Sb. o odpadech. Popis trasy na skládku je uveden v �ásti A2. (Koordina�ní situace 
stavby se širšími vztahy dopravních tras). 

Výkopové práce na této stavb� zahrnují odhalení �ásti základ� budovy na JZ 
stran�. Jedná se o úsek podél budovy dlouhý cca 50 m. Výkop bude hluboký cca 4,2 m 
a bude zajišt�n proti sesuvu zeminy svahováním. Pažení nebude provedeno. 
Nezávisle na tomto výkopu bude pozd�ji proveden výkop základu pro diesel agregát a 
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základ pro spojovací mostek. Výkopy pro základ diesel agregátu budou provedeny do 
hloubky cca 0,5 m o objemu cca 7,5 m3. Provád�ní mikropilot a výkop� pro základ 
spojovacího m�stku je podrobn�ji popsán v následujícím bod� 4.2.2 Základové 
konstrukce této �ásti.  

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní 
prost�edek a odvezení do pot�ebné vzdálenosti. Výkopy musí být provedeny dle 
projektové dokumentace nebo písemn� daných požadavk� objednatele. Výkopovými 
pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a za�ízení, 
které nejsou ur�eny k odstran�ní.  

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  
Složení pracovní �ety 

- 1x vedoucí �ety – vedení pracovník� a postupu prací 

- 3x betoná� – uložení výztuže, betonáž a hutn�ní, sestavení bedn�ní 

- 1x obsluha autodomícháva�e – doprava �erstvého betonu 

- 1x obsluha pilotáže 

- 2x pomocný d�lník – zásyp a za�išt�ní výkopu, odbedn�ní, ošet�ování betonu 

- 1x �idi� nákladního automobilu – odvoz vyt�žené zeminy 

(Pro pracovní �etu je k dispozici geodet s jeho pomocníkem) 

Hlavní stavební stroje 

- 2x autodomíchava�

- 1x nákladní automobil  

- 1x smykový naklada�

- 1x ponorný vibrátor

- 1x vrtná souprava Klemm 802 (Dle TP) - vrtání

- 1x komprasor Atlas Copco (dle TP) – vrtání

- 1x injektážní �erpadlo HANY IC 100 – injektáž

- 1x aktiva�ní mícha�ka

- 1x dvojitý obturátor

- 1x motorová pila

- 1x nivela�ní p�ístroj

Výkaz vým�r hlavních materiál�

a) Základ pod spojovací mostek: 

- Beton C30/37, XC4, XD3, XF2  9,5 m3



64 

- Cementová zálivka – piloty   1440 l 

- Výztuž B 500B    1,25 t   

- Ocelové trubky 89/10 mm   96,0 m     

b) Základ pro dieselagregát: 

- Beton C30/37, XC4, XD3, XF2  5,0 m3

- Výztuž B 500B    0,65 t 

- Št�rkodr
     6,75 m3   

Doba provád�ní 

1.4. -16.4, 16.10. – 30.10. 2016 

Pracovní postup 
a) Základ pro spojovací mostek 

Bude provedeno 8 ks mikropilot pod patku základu podp�ry mostku. Vrtné 
práce budou zahájeny se souhlasem stavbyvedoucího po p�evzetí pracovišt�. Nejprve 
však musí být vyty�eny jednotlivé vrty a inženýrské sít� (hlavn� kanalizace, protože 
probíhá pod spojovacím mostkem). Pracovní plošina bude v úrovni stávajícího terénu.  

Vrty pro mikropiloty budou hloubeny technologií rota�n� p�íklepného vrtání se 
vzduchovým výplachem. �ty�i vrty jsou šikmé s úklonem 10° a ostatní jsou kolmé, 
délky 12 m. Pr�m�r vrtání je 140 mm. Výztuž mikropiloty tvo�í ocelové trubky 89/10 
mm. Délka mikropilot je 12 m, injektovaná �ást (ko�en) je v délce 6,0 m s etážemi po 
0,5 m. To znamená, že bude probíhat etáž 12x na jednu mikropilotu. 

Po vyhloubení se vrt vy�istí pomocí vzduchového výplachu a vyplní se 
vzestupn� injektážní sm�sí. P�ípadné odpažování bude probíhat za postupného 
dopl�ování zálivky. Po injektáži bude vrt zalit injektážní sm�sí do úrovn� základové 
spáry. Po 24 hod od osazení výztuže do cementové zálivky se provede injektáž ko�ene 
mikropilot vzestupným zp�sobem pomocí dvojitého obturátoru. Po dokon�ení injektáže 
se trubka mikropiloty vyplní injek�ní sm�sí. 
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Obrázek 18 Schéma injektážního vrtu [5]
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Obrázek 19 Schéma hloubkové injektáže, dvojtý obturátor [6] 

Pro zálivku a injektáž se použije sm�s cementu CEM 32,5N a vody v pom�ru 
c:v=2:1. Objemová hmotnost sm�si je 1 800 kg/m3. Spot�eba injektážní sm�si je 15 litr�
na jednu etáž. Minimální požadovaný injek�ní tlak je 2,5 MPa. V p�ípad�, že nebude 
dosaženo požadovaného tlaku, bude provedena reinjektáž. Pokud nedojde k protržení 
zálivky tlakem 8,0 MPa je etáž považovaná za zainjektovanou. Tlak bude m��en 
manometrem umíst�ným na výstupu z injektážního �erpadla.  

Pokud pr�m�rná denní teplota klesne pod 5°C budou provedena opat�ení  - 
temperování zám�sové vody na 10°C.  
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Obrázek 20 Mikropilotové založení [5] 

Základová patka nad mikropiloty je navržena z betonu t�ídy C30/37-XC4, XD3, 
XF2 a výztuže t�ídy B 500B. Povrch betonu na styku se zeminou musí být opat�en 
hydro-izola�ním nát�rem. Povrch betonu na styku se vzduchem musí být proveden 
v kvalit� pohledového betonu a opat�en hydrofobním sjednocujícím nát�rem. 

b) Základ pro dieselagregát 

 Na p�edem p�ipravený a zhutn�ný podklad ze št�rkodrti v tlouš
ce 300-400 mm 
bude zhotoven železobetonový základ o rozm�rech 5 x 3 x 0,3 m. Pro tento základ je 
navržen beton t�ídy C30/37-XC4, XD3, XF2 a výztuž t�ídy B 500B. Povrch betonu bude 
v úprav� pohledového betonu a opat�en hydroizola�ním nát�rem.
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HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA – BOURACÍ PRÁCE 

Složení pracovní �ety 

- 3 x Vedoucí �ety 
- 9 x D�lník 
- 6 x Pomocný d�lník 

Hlavní stavební stroje 

- Autoje�áb 

- Záv�sné plošiny  

- Elektro-pneumatická kladiva HILTI 

- Kotou�ová úhlová bruska 

Výkaz vým�r hlavních vybouraných materiál�

- Kovové rámy oken (v�. skla)  645,0 t 

- Cihelné zdivo    269,0 t 

- Betonová mazanina   82,0 t 

- Konstrukce záme�nické  189,2 t 

- Kamenné obklady, dlažby  32,7 t 

- Podlahové krytiny   0,92 t 

- Betonový odpad   9,95 t 

- Živi�ná krytina   2,5 t 

Doba provád�ní 

2. 1. – 30. 3., 24. 5. - 30. 6. 2016 

Pracovní postup 

P�ípravné práce pro následnou sanaci obsahují demontážní a bourací práce: 

1 Demontáž oplášt�ní 

Demontáže stávajícího plášt� bude provád�na ze záv�sných lávek ALTA ve 
sm�ru od terénu po atiku, vždy po celém obvodu jednotlivých podlažích budovy. 

Pro práce na delších stranách budovy bude použity 2x4 ks lávek ALTA 1300 
CS a na kratší strany budou umíst�ny 2x2 ks lávek ALTA 1100 CS. Rozmíst�ní lávek a 
míra zatížení je nazna�ena ve schématickém výkresu vyložení lávek v p�íloze B14. 
Montáž, zprovozn�ní, revize, proškolení obsluhy a následný servis záv�sných lávek 
provede odborná firma.  

Demontovaný materiál bude z jednotlivých podlaží svážen stávajícími vnit�ními 
výtahy a umis
ován do p�istavených kontejner�.  
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a) Demontáž kovových podhled� na chodbách 

Dle projektové dokumentace bude provedena demontáž podhled� na všech 
chodbách ve všech podlažích. V�tšina t�chto podhled� je provedena v systému Feal 
(d�rované kazety 60/60cm) s p�isazenými svítidly. Demontáž bude zahájena 
odstran�ním kazet z vodících lišt poté dojde k demontáži samotných nosných lišt. 
V pr�b�hu t�chto prací bude demontovaný materiál deponován v prostoru chodby. 
Prostor chodby bude ochrán�n vhodným zp�sobem proti poškození, aby se maximáln�
ochránilo okolní prost�edí (dlažba, omítka,…).  

b) Demontáž d�ev�ných sk�íní 

Jedná se o demontáž horních nástavc� sk�íní pro uvoln�ní prostoru pro 
budoucí umíst�ní rozvod� VZT a chlazení. P�ed zapo�etím prací se provede zakrytí 
stávajících podlahových krytin v místech, kde bude probíhat demontáž t�chto 
nadstavc�. Dále budou demontovány garnýže, žaluzie a kamenné parapety. Demontáž 
bude probíhat pomoci ru�ního ná�adí.  

2 Bourací práce 

V rámci bouracích prací bude provedena p�edúprava betonových konstrukcí pro 
provedení sana�ních prací, vybourání okenních parapetních zídek a odstran�ní omítek 
z ŽB sloup� ze strany interiéru. Bourací práce z exteriéru budou provedeny ze 
záv�sných plošin a venkovních lávek. Ze strany interiéru bude použito pouze lehké 
systémové lešení.  

Pro bourání okenních parapetních zídek a odstran�ní vnit�ních omítek budou 
použita elektrická bourací kladiva HILTI. Vybourání parapetních zídek bude provedeno 
až na horní líc pr�vlaku nosné ŽB kce. Místa na ŽB sloupech po odbourané parapetní 
zídce bude hrub� za�išt�n a �istá p�edúprava bude provedena až v rámci p�ípravy pro 
sanaci.  

a) Bourání p�ístupu do VZT šachet 

P�ed zahájením bouracích prací dojde k zabezpe�ení prostoru proti vstupu 
nepovolaným osobám. V pr�b�hu prací nebude v prostoru skladovaný žádný materiál 
z d�vodu volného prostoru v p�ípad� požáru. Povrch schodišt� se zakryje proti 
poškození. Bourání bude probíhat výhradn� ru�n� za použití kladiva, pali�ky a majzlíku 
pro eliminaci pádu kus� cihel, malty do prostoru šachty. Dojde pouze k demontáži �ásti 
této šachtové st�ny pro zjišt�ní demontáže starých za�ízení. Zbylá �ást bude 
demontovaná t�sn� p�ed montáží �ásti této šachtové st�ny pro zajišt�ní demontáže 
starých za�ízení. Zbylá �ást bude demontovaná t�sn� p�ed montáži nového potrubí.  

b) Bourací práce – p�í�ky 

Bourací práce p�í�kového cihelného zdiva budou provedeny dle PD – �ást 
bourací práce. Jedná se zejména o bourací práce cihelných p�í�ek 2NP-19NP, kde 
jsou umíst�ny cihelné a sádrokartonové p�í�ky. P�ed jejich bouráním dojde 
k demontování stávajícího elektro za�ízení, vysazení k�ídla sklen�né vitríny. Poté dojde 
k ru�nímu a strojnímu vybourání od shora dol�.  



70 

c) Bouraní betonové �ímsy 

Na SV pr��elí v délce cca 47 m je na úrovni nadpraží oken p�ízemí (+2,95m) 
železobetonový deska markýzy. Odstran�ní desky bude provedeno postupných 
odbouráním a od�ezáním staré výztuže. Délka jednoho odbourávaného taktu bude cca 
0,5 m. Bourání bude provedeno tak, aby nebyly poškozeny betony pr�vlak�. Nejprve 
však bude odstran�n nápis s nosnou konstrukcí. Bourání bude provedeno pomocí 
ru�ních elektroná�adí. P�ed zahájením bouracích prací je nutno ochránit konstrukce, 
které budou zachovány. 

3. Odvoz 

Vybouraný materiál bude ponechán v budov� až do doby demontáže prosklené 
fasády. Následn� bude vybouraný materiál p�emíst�n do kontejneru zav�šeného na 
v�žovém je�ábu, odpraven dol� a odvezen na skládku k uložení. Nakládka 
vybouraného materiálu bude probíhat tak, že kontejner zav�šený na lanech v�žového 
je�ábu bude p�istaven co nejblíže vn�jšího plášt� budovy. P�es kotvu osazenou do 
nadpraží okenního otvoru bude proveden p�ítah záv�sných lan kontejneru a jeho 
zajišt�ní. Pracovníci, kte�í budou p�ítah provád�t budou zajišt�ni prost�edky osobního 
jišt�ní. Kotevní bod jim ur�í vedoucí pracovník p�ed zahájením prací. P�istaveným 
kontejnerem bude otvor zárove� zajišt�n proti pádu pracovník� a materiálu z výšky. 
V dob� nakládky vybouraného materiálu bude platit zákaz pohybu pracovník� pod 
místem nakládky. Bezpe�né pásmo bude u paty budovy vyzna�eno výstražnou páskou 
a jeho vzdálenost se bude m�nit dle výšky, ve které se bude nakládka provád�t. Po 
napln�ní kontejneru budou lana p�ítahu povolena a bude dán signál je�ábníkovi. 

P�eprava drobného vybouraného materiálu bude probíhat pomocí kole�ek v 
nákladním výtahu. Uloženo do p�istavených kontejner� a odvezeno na skládku dle 
druhu odpadu. 

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA – SANACE 

Složení pracovní �ety 

- 3 x Vedoucí �ety 

- 6 x Zedník  

- 6 x Pomocný d�lník 

- 1 x Svá�e�

- 3 x Strojník (obsluha injektáže, obsluha tryskání) 

Hlavní stavební stroje 

- Elektro-pneumatická kladiva  

- Elektro-pneumatická kladiva HILTI 5 kg  

- �erpadlo FALCH – �išt�ní konstrukcí vodou 

- Tryskací za�ízení  
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- Airless za�ízení pro aplikaci nát�rových hmot 

- Ru�ní elektrické míchadlo 

- Kompresor 

- Kotou�ová úhlová bruska  

- Svá�ecí injektor 

Výkaz vým�r hlavních materiál�

- Vyrovnávací st�rka (25 kg/bal) 21600 l,   618 bal. 

- Cementová sana�ní malta (25 kg/bal) 31900 l,  912 bal. 

- Kari sít 100x100, �6 –     109,0 m2

- Ocelový výztuž 10 505 – pruty –    2,1 t 

- Ochranný nát�r výztuže (25 kg/bal)  -   30 bal. 

- Injektážní prysky�ice -     445,0 kg 

Doba provád�ní 

4.4.2016 – 30.10.2016  

Pracovní postup 

Jednotlivé postupy oprav jsou podrobn�ji popsány v �ásti A9 – technologický 
p�edpis pro sanace ŽB konstrukce. Obecn� však povrch všech sloup� musí být 
otryskán tlakovou vodou, tzn., musí být odstran�ny zkorodované �ásti betonu, 
uvoln�né �ásti, hnízda kameniva a degradovaný beton. Pokud dojde k velkému 
zmenšení pr��ezu, v�tšímu než 20%, musí být tryskání zastaveno, protože by mohla 
být únosnost p�íliš zmenšena a ohrožena bezpe�nost stavby. P�i ohrožení bezpe�nosti 
stavby v d�sledku oslabení únosnosti konstrukce bude daná konstrukce provizorn�
podep�ena v míst� sanovaného sloupu. Následuje aplikace spojovacího m�stku, který 
zajistí soudržnost s další vrstvou sana�ního materiálu. Následuje reprofilace 
konstrukce. V n�kterých p�ípadech je nutné p�ed reprofilací opravit pozici vybo�ené 
výztuže nebo doplnit vyztužení. Po hrubé reprofilaci konstrukce se nanáší finální vrstva 
pro zajišt�ní požadovaného tvaru konstrukce.   

Obecný postup: 

1 P�edúprava pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP):

�išt�ní betonových konstrukcí je provád�no pomocí vysokotlakého vodního 
paprsku (VVP). Pro �išt�ní vysokotlakým vodním paprskem bude aplikována 
technologie s bodovými tryskami o tlaku max. 400-500 bar� napojené na vysokotlaké 
�erpadlo. Nižší tlak vody je odvozen z pevnostních charakteristik betonových 
konstrukcí administrativní budovy. 

2 P�edúprava betonového povrchu pomocí suchého/mokrého pískování 
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Suché pískování se provede proudem k�emi�itého písku nanášeného 
stla�eným vzduchem. Hloubka zásahu je odvislá od použité frakce. Orienta�ní 
spot�eba abraziva je 10 až 50 kg/m2, dle druhu zásahu. 

3 Reprofilace povrchu betonových konstrukcí – ru�ní 

Reprofilace betonových konstrukcí bude provád�na ru�n� zednickým 
zp�sobem. Podle hloubky narušení konstrukce bude zvolen druh použité sana�ní 
malty. 
Reprofilace tlouš
ky do cca 5-10 mm budou provád�ny maltami jemnozrnnými, 
Reprofilace nad 5 mm budou provád�ny maltami s v�tší velikostí zrn plniva. 
Opravené plochy je nutno po dokon�ení náležit� ošet�ovat. Zejména je nutno zabránit 
p�ímému oslun�ní, p�sobení v�tru a dalších faktor�, zp�sobujících nežádoucí 
vysychání a úbytek zám�sové vody nebo omezit vliv t�chto faktor� vlh�ením 
konstrukce po dobu 3-5 dní podle klimatických podmínek tak, aby nedocházelo ke 
vzniku mikrotrhlin. 

Plochy sanované ru�ním nanášením musí být p�ed vlastní reprofilací o�išt�ny 
od drobných �ástí betonu a písku po �išt�ní výztuže. T�sn� p�ed nanášením malt 
dostate�n� navlh�eny �i opat�eny spojovacím m�stkem. 

Sana�ní hmota bude nanášena nahazováním nebo natahováním na 
p�edupravený podklad pomocí zednické lžíce, nerezového nebo gumového hladítka. 
Vrstvu malty je nutno nanášet tak, aby mezi podkladem a maltou nevznikala 
nevypln�ná místa. Hrani�ní oblasti reprofilovaných ploch budou ostré, sana�ní hmota 
nebude roztírána do ztracena! Stažení a srovnání bude provád�no nerezovým nebo 
gumovým hladítkem. 
P�i aplikaci jemných sana�ních hmot (st�rek) ve více vrstvách, bude první vrstva 
nanášena celoplošn� natahováním na p�edupravený podklad resp. hrubou reprofilaci 
pomocí zubové st�rky s výškou zubu 6-8 mm (dle požadované tlouš
ky vrstvy). Vrstvu 
st�rky je nutno nanášet tak, aby mezi podkladem a maltou nevznikala nevypln�ná 
místa. V prvním kroku bude v jednom sm�ru (nap�. zdola nahoru) natažena pomocí 
zubové st�rky vrstva st�rky. Výška zubu zubové st�rky vymezí tlouš
ku aplikované 
st�rky. V následujícím kroku pak bude v opa�ném sm�ru (nap�. zleva doprava) p�ed 
tuto vrstvu p�etažena druhá vrstva a provedeno zahlazení pomocí gumové st�rky. 

Jednotlivé postupn� nanášené vrstvy smí pouze zavadnout nikoliv proschnout! 

4 Provád�ní povrchových ochranných systém� (nát�r�) 

Povrchové ochranné systémy vytvá�ejí na povrchu sanované betonové 
konstrukce dopl�ující bariéru proti pr�niku nežádoucích médií, zejména k ocelové 
výztuži. Jedná se zejména o pr�nik oxidu uhli�itého, chemických solí (nap�. 
posypových) a vody. 
Sou�asné povrchové ochranné systémy barevn� sjednocují povrch opravované ŽB 
konstrukce a zlepšují jeho celkový vzhled. 
P�i výb�ru povrchového ochranného systému je pot�eba uvážit podmínky použití pro 
jednotlivé konstrukce nebo jejich �ásti. 
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Postup nanášení ochranných povrchových systému se �ídí ustanoveními 
technologického p�edpisu sanace kde je popsána technologie s ohledem na konkrétní 
použitý materiál. Ochranné povrchové systémy mohou být nanášeny vále�kováním 
nebo st�íkáním. 

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA – SANACE ZESÍLENÍM SKELETU  

Složení pracovní �ety 

- 3 x Vedoucí �ety 

- 3 x Zedník  

- 6 x Pomocný d�lník 

- 3 x Svá�e�

- 3 x Strojník (obsluha torketování) 

Hlavní stavební stroje 

- Torkret (st�íkaný beton)  

- Injektor (svá�ení) 

- Ohýba�ka oceli 

- Stolové �ezaní 

- Kotou�ová úhlová bruska 

- Pila s upínacím za�ízením (staveništní dílna) 

Výkaz vým�r hlavních materiál�

- Ocelové profily   196485,0 kg 

- Drobný spojovací materiál  15718,8 kg 

- Ochranný nát�r výztuže  2700,0 m2

- Chemické kotvy M12, dl. 160 mm  185 ks 

- Beton     187,2 m3

Doba provád�ní 

8. 10. 2016 – 15.1.2017 

Pracovní postup 

Zesílení nosných prvk� se týká pouze svislých nosných konstrukcí, tj. sloup�
obvodových i vnit�ních, od úrovn� 1. PP až do úrovn�, kde sou�asné sloupy, i s malou 
pevností betonu, pro dané zatížení vyhovují. Rozsah zesílení sloup� je stanoven ve 
statickém výpo�tu. 
N�které svislé nosné prvky, které jsou zatíženy pom�rn� málo, nemusí být zesíleny pro 
zajišt�ní únosnosti, ale musí být vyztuženy pro osazení fasády. Jedná se o obvodové 
sloupy v ose A, J / 2, 28, v ose F, H / 1, 29, rohové sloupy v osách A, J / 1, 29 a nosné 
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st�ny v osách F a H u obou schodiš
. 
Obvodové sloupy A, J / 2, 28 a F, H / 1, 29 musí být opat�eny vyztužením pro osazení 
nové fasády. 

Obvodové sloupy 300/600 mm jsou zesíleny „klasicky“ úhelníky p�iloženými na 
rohy p�dorysného �ezu s propojením p�íložkami z ploché oceli. Sloupy budou p�ed 
zahájením prací na zesílení sanovány tak, aby byly opraveny všechny zjišt�né poruchy 
t�chto sloup�, viz samostatná �ást projektu, to jsou vodorovné a svislé trhliny, hnízda 
kameniva, zkorodované �ásti betonu a výztuže. Provedením sanace se povrch sloup�
musí vyrovnat alespo� mezi podlahou a stropem jednotlivého patra. 
Po dokon�ení prací na zesílení sloup� a jejich aktivaci budou sloupy omítnuty 
cementovou maltou do vn�jšího líce vodorovných p�evázek svislých úhelník�. 

Vnit�ní sloupy 600/600 mm 

Zesílení t�chto sloup� je navrženo pomocí ocelových trubek TR 133/4 až 24 
mm z oceli t�ídy S235, které jsou osazeny na rozích sloup� v rozte�i 750 mm x 750 
mm, tj. 75 mm od líce sloup� 600/600 nebo v osové vzdálenosti 75 mm od líce 
pr�vlaku ší�ky 600 mm. 

Tento princip zesílení byl zvolen proto, aby nemusely být ze železobetonových 
sloup� odstra�ovány omítky a jiné konstrukce p�iléhající ke sloup�m (p�í�ky), a protože 
by úhelníky p�iložené na rohy sloup� nemohly být provedeny pr�b�žn� bez zeslabení 
pr�vlak� vetknutých do sloup�, což by zásadn� snížilo tuhost celé budovy a únosnost 
t�chto pr�vlak�. 

Konstrukce zesílení sloup� je navržena, pokud to dispozice místností a 
pr�vlak� umož�uje, jako �tve�ice sloup� obepínajících železobetonový sloup na rozích. 
Sloupy jsou spojeny vždy pod stropem pomocí p�í�ník� do tuhé konstrukce 
procházející p�es všechna podlaží od podlahy 1.PP až do podlaží, kde kon�í 
nedostate�nost sloup� na únosnost, pr�b�žn� skrz vyvrtané otvory ve stropech. Tím 
se zárove� významn� zv�tší tuhost sloup� jak pro normálovou sílu (svislé zatížení), tak 
pro tuhost sloup� na ohyb a vzp�r. 

V polovin� výšky mezi p�í�níky pod stropy nebo pod pr�vlaky musí být 
provedeno p�ikotvení zesilujících trubek k železobetonovým sloup�m, aby se zkrátila 
vzp�rná délka. 
Pr�chod tropy musí být po osazení trubek: 
- u plných železobetonových desek podbedn�n a zalit cementovou maltou MC 15 (15 

MPa) na celou tlouš
ku desky 
- u stropních desek s dutinami musí být prostor kolem nosných trubek uvnit� dutiny 

zap�n�n a po vyzrání musí být p�na v tlouš
ce horní desky stropu, tj. v tlouš
ce 50 
mm, odstran�na a prostor vypln�n betonem nebo cementovou maltou. 

Aktiva sil 

Nové ocelové konstruk�ní prvky zesilující p�vodní svislé nosné konstrukce 
s nedostate�nou únosností musí být aktivovány na ur�itou sílu, to znamená po 
dokon�ení prací na zesílení musí již velká �ást zatížení, na které je ocelová konstrukce 
naddimenzována, být p�enášena novou ocelovou konstrukcí. 
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To znamená, že ocelová konstrukce zesílení „ne�eká“, až dojde k p�ekro�ení 
skute�ného mezního stavu únosnosti (nikoliv výpo�tového mezního stavu) p�vodní 
nosné konstrukce, až dojde k dotla�ení všech spoj� a styk� mezi ocelovými 
konstrukcemi a betonem, k deformacím, tj. pružným stla�ením, aby teprve potom, když 
už železobetonová konstrukce ztratí únosnost, se aktivovala a za�ala p�sobit, ale 
za�ne p�sobit hned po dokon�ení montáže a odleh�ovat p�sobení zatížení na p�vodní 
železobetonovou konstrukci sloup�. 

Aktivace bude provedena pomocí hydraulických lis�, které budou osazeny 
mezi ocelovou nosnou konstrukcí a spodní líc betonových pr�vlak� a p�edepsanou 
silou odleh�í zatížení v železobetonových sloupech a zv�tší zatížení v ocelových 
sloupech. 

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA – STAVEBNÍ PRÁCE 

P�ibližné složení pracovník�

- Izolatér   5x 
- Betoná�   2x 
- Vaza�     2x 
- Vedoucí �ety    3x 
- Pomocný d�lník   8x 
- Strojník autoje�ábu  1x 
- Tesa�    3x 
- Montážník OK   9x 
- Montážník oplášt�ní  9x  
- D�lník    6x 

Hlavní stavební stroje 

- autoje�áb   1x 
- nákladní automobil 2x 
- autodomíchava� 2x 
- vibra�ní lišta   2x 
- spárová pila  1x 
- úhlová bruska  2x 
- akumula�ní vrta�ka 2x 
- smykový naklada� 1x 
- vrta�ka  3x 

Výkaz vým�r hlavních materiál�

- Sádrokarton  18900 m2

- Betonová st�rka  1196 m3

- Tvárnice YTONG 6200 m2

- Beton C30/37  26,0 m3
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Doba provád�ní 

2.1.2017 – 30.3.2018 

Pracovní postup 

V této fázi bude provedena úprava st�echy a navazující konstrukce. Provede 
se betonáž srovnávací vrstvy, parot�sná vrstva, tepelná izolace a hydroizola�ní vrstva. 
P�ed za�átkem zateplení a oplechování atiky se provede upevn�ní ocelové konstrukce 
pro horolezce. Atika bude v horní i svislé �ásti zaizolována a následn� oplechována.   

Návazn� budou probíhat následující procesy: Dobetonávky podlah, ocelové 
nosné konstrukce pro podlahy strojoven, nosná ocelová konstrukce pro vrátnici a 
dobetonávky v prostoru vrátnice. Vyzd�né p�í�ky budou zapraveny, dozd�né a 
v n�kterých �ástech vyzd�né nové konstrukce. Tyto práce provádíme podle plánu 
bouracích prací, v každém pat�e je rozsah jiný.  

PRÁCE DOKON�OVACÍ  

Složení pracovní �ety 

- 3x vedoucí �ety – vedení pracovník� a postupu prací 

- 1x obsluha rýpadlo-naklada�e – terénní úpravy 

- 6x malí�

- 6x obklada�

- 6x pomocný d�lník 

- 2x zahradník 

- 2x zedník 

- 1x strojník (obsluha Finisheru, smykového naklada�e) 

- Instalaté�i (dle profesí, subdodavatel�) 

Hlavní stavební stroje 

- Autodomíchava�
- Autoje�áb 
- Finisher (asfaltový povrch) 
- Smykový naklada�
- Vrta�ka 
- Ru�ní míchadlo 
- Nákladní automobil 
- Laserový p�istroj  



77 

Výkaz vým�r hlavních materiál�

- Asfaltový bal   325 m2 
- Št�rkodr
  87,0 m3 
- Ornice nová  18,0 m3 
- Zámková dlažba 90,0 m2 
- SDK kce  12500 m2 
- Obklady  6200,0 m2 
- Dlažby   4650,0 m2  
- Výmalba  25830,0 m2 
- Výpln� otvor�  kpl 
- Rozvody insalací  kpl 

Doba provád�ní 

1.4.2018 – 30.6.2018 

Pracovní postup 

Níže je vypsán pouze p�ehled provád�ných dokon�ovacích prací. Ve v�tšin� se 
jedná o subdodávky.  

Podlahové konstrukce – kone�ný povrch 
Budou kladeny jednotlivé vrstvy podlah p�ed provád�ním sádrokartonových a 

zd�ných p�í�ek a oplášt�ní mimo nášlapnou vrstvu. Nášlapná vrstva z dlažby bude 
realizována až po dokon�ení sádrokartonových p�í�ek p�i provád�ní keramických 
obklad�. 

Výpln� otvor� (vnit�ní) 
Osazení t�chto výplní zajistí subdodavatel dle jeho interních p�edpis�.  

Sádrokartonové p�í�ky a p�edst�ny, podhledy 
Osazení t�chto výplní zajistí subdodavatel dle jeho interních p�edpis�. Montáž 

prob�hne po dokon�ení nosné vrstvy podlah. Sádrokartoná�ské práce budou 
provád�nyv koordinaci s profesemi instalací – VZT, elektro, MAR a další. Podhledy 
budou realizovány v soub�hu s realizací sádrokartonových p�í�ek a p�edst�n. D�ležitá 
koordinace SDK kcí a instalací je také zejména kv�li osazení revizních šachet. 

Rozvody instalací 
Jednotlivé rozvody instalací budou provád�t subdodavatelé. Práce budou 

probíhat ve vzájemné koordinaci a v koordinaci se subdodavatelem sádrokartonových 
p�í�ek a p�edst�n. 

Jedná se o tyto instalace: 
- ZTI 
- Vytáp�ní 
- VZT 
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- Chlazení 
- Silnoproud 
- Slaboproud 
- EPS 
- EZS 
- M��ení a regulace 
- Osv�tlení 
- Strukturovaná kabeláž  
- AVT 
- BMS 

Obklady a dlažby 
Tyto práce zajistí subdodavatel. Nejd�íve budou provád�ny obklady, následn�

dlažby sm�rem „od konce“ stavby. Keramické sokly v místnostech 
s keramickou dlažbou budou provád�ny po dokon�ení v pr�b�hu kladení dlažby. 

P�edpokladem pro nástup jsou dokon�ené sádrokartonové p�í�ky a p�edst�ny a 
dostate�n� vyschlý podklad nosné vrstvy podlah (28 dní od betonáže). 

Malby 
Malby budou realizovány subdodavatelem. V prostoru vestavby bude 

provedena interiérová malba pomocí vále�ku ve dvou vrstvách. Malby budou 
provedeny po osazení podhled�.  

Na základ� požadavk� investora bude stavba p�edána v�etn� za�izovacích 
p�edm�t�, kuchy�ských kout�, technologie do u�eben. V n�kterých místnostech bude 
jako podlahová krytina koberec. Dílo bude p�edáno kompletn� vybavené, pouze 
nábytek není p�edm�tem dodávky stavby. 

Sadové úpravy 
 M�síc a p�l p�ed dokon�ením stavby budou provedeny sadové úpravy 
v rozsahu kácení náletových stávajících d�evin, plošná úprava terénu a založení 
nového travního porostu. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornin�, výsadba 
d�eviny s balem do p�edem vyhloubené jamky. K nov� sazeným d�evinám budou 
vloženy k�ly a rostliny budou mul�ovány. Celková plocha upravená bude ošet�ována 
vodou a sekáním do p�edání stavby. 

Zpevn�né plochy 

 Budou provedeny odvod�ovací kanálky, trativody drenážních trubek a jejich 
napojení do kanalizace. Dále budou zhotoveny nové komunikace z asfaltového 
(„obalovaného“) povrchu. Jako podklad bude použita hutn�ná št�rkodr
. V �asti p�ed 
budouvou z ulice Technická bude provedena zámková dlažba. Hlavní schodišt� ze žuly 
není p�edm�tem díla. 
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ZÁSADY BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Veškeré stavební práce se musí bezpodmíne�n� �ídit zákonem �. 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). 

P�ed zahájením provád�ní prací budou všichni zú�astn�ní zam�stnanci 
prokazateln� seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem. Bude ov��ena 
odborná zp�sobilost pracovník� k obsluze použitých mechanism�. 

P�ed zahájením prací prob�hne bezpe�nostní školení všech pracovník�, kte�í 
se budou podílet na provád�ní prací. Školení bude obsahovat seznámení s místními 
podmínkami a p�íslušnými ustanoveními: 
- 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, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, 
- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- vyhláška �. 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, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

ENVIRONMENT 

V pr�b�hu výstavby a b�hem provozu nebude negativn� ovlivn�no životní 
prost�edí. Na staveništi budou umíst�ny kontejnery pro vzniklé odpady, které budou 
t�íd�ny dle jejich druhu. 

P�ehled odpad�, které budou vznikat b�hem výstavy:

Tabulka 4 Výpis možných odpad� vzniklých b�hem výstavby 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání 
s odpadem

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 

17 01 07 O 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramiky neuvedené pod �íslem 17 01 06 
1 

17 02 01 O D�evo 5 

17 02 02 O Sklo 1 
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17 02 03 O Plasty 4 

17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 1 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Sm�sné kovy 4 

17 04 09 N Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami 7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod �íslem 17 04 10 7 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky 2 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 

03 
1 

17 06 04 O 
Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 

a 17 06 03 
7 

17 08 02 O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

�íslem 17 08 01 
1 

17 09 03 N 
Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn�

sm�sných stavebních a demoli�ních odpad�) 
obsahující nebezpe�né látky 

2 

17 09 04 O 
Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené 

pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, od�ezky, d�evo, d�evot�ískové 

desky a dýhy neuvedené pod �íslem 03 01 04 
5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

7 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 

08 01 11 
5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O D�ev�ný obal 5 

15 01 06 O Sm�sný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 

obaly t�mito látkami zne�išt�né 
7 
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15 02 02 N 

Absorb�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�. olejových 
filtr� jinak blíže neur�ených), �istící tkaniny a 
ochranné od�vy zne�išt�né nebezpe�nými 

látkami 

7 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu
 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uli�ní smetky 6 

Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné k úprav�
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v p�ípad�, že sou�ástí 
jejich úpravy v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, 
které budou následn� p�edány oprávn�né osob� podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstran�ní. 
4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 
5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 

Problematikou v oblasti environmentu se zabývají legislativní p�edpisy, se kterými musí 
být pracovníci seznámeny: 
- Na�ízení vlády 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- na�ízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- zákon 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- zákon 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, 
- vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 
nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
- vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
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Pozn.: Cena dopravy je zapo�ítana v cen�.

Brána otevíratelná 2 130 K� 1 260 K�

NÁKLADY NA OPLOCENÍ - Cena celkem (bez DPH) 152 400 K�

Plotový dílec 18 50 K� 26 23 400 K�

Plotový dílec 86 50 K� 30 129 000 K�

Prvek Po�et (m´)
Cena pronájmu 

(m´/m�síc)
Po�et m�síc�

Cena celkem  
(K�)

Tabulka 5 Náklady na mobilní oplocení 

1. VÝKRESY – 4 ETAPY 

Výkresy za�ízení staveništ� pro níže uvedené etapy jsou v p�íloze B1, B2, B3 a B4.

I. ETAPA – BOURACÍ PRÁCE 

II. ETAPA – SANACE ŽB SKELETU 

III. ETAPA – MONTÁŽ OPLÁŠT�NÍ OBJEKTU 

IV. ETAPA – DOKON�OVACÍ PRÁCE 

2. BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

�asový plán budování a likvidace objekt� za�ízení staveništ� je v p�íloze B13.

NÁKLADY NA ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Mezi investorem a dodavatelem byla uzav�ena smlouva o pronájmu areálové 
ostrahy, která je sou�ástí areálu VUT. Celková cena pronájmu byla stanovena na 
26 000,- K�/m�síc. Dále byla uzav�ena smlouva o možnosti odb�ru vody v kterémkoli 
pat�e ze stávajících rozvod�. Celkové množství odebrané vody a energie bude poté 
fakturováno dodavatelské firm�. 

NÁKLADY NA MOBILNÍ OPLOCENÍ 

Pr�hledné mobilní oplocení výšky 2 m a délky 3,472 m. Povrchová úprava 
plochy je žárový zinek. Obvodový rám z trubek je pr�m�ru 30 mm v horizontálním 
sm�ru a 42 mm ve sm�ru vertikálním. Pro oplocení staveništ� bude pot�eba 483 m 

dlouhý plot. Náklad na 1 bm oplocení �iní 50 K� na m�síc.
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NÁKLADY NA ODPADY - Cena celkem (bez DPH) 220 900 K�

Odvoz a likvidace stavebního 
odpadu

2 1 850 K� 29 107 300 K�

29 98 600 K�

Po�et m�síc�
Cena celkem  

(K�)

Kontejner - komunální odpad 1 500 K� 30 15 000 K�

Prvek
Po�et prvk�

(Ks)
Cena pronájmu 
(K�/Ks/m�síc)

Kontejner - stavební odpad 2 1 700 K�

Pozn.: Cena obsahuje naslednou likvidaci zpevn�né plochy.

ZPEVN�NÉ PLOCHY - Cena celkem (bez DPH) 39 381 K�

Doprava na staveništ� 2 550 K� 1 100 K�hod.

m3Uložení recyklátu se zhutn�ním 12,6 130 K� 1 638 K�

Betonové dílce 3 x 2  m 24 1 600 K� 38 400 K�m2

Betonový recyklát 7,85 125 K� 981 K�t

Prvek Po�et (m.j) Cena  (K�/m.j)
Cena                 

(K� bez DPH)
Jednotka

Tabulka 6 Náklady na zpevn�né plochy

Tabulka 7 Náklady na staveništní odpad 

NÁKLADY NA ZPEVN�NÉ PLOCHY 

NÁKLADY NA ODPADY 

Poplatek za svoz komunálního a t�íd�ného odpadu je uvažován ve výši 500 
K�/m�síc. Poplatek za p�istavení kontejneru, odvoz a likvidace stavebního odpadu je 1 
700 K�/ks. Poplatek za pronájem stavebního kontejneru je 92 K�/den.  
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Pozn.: Cena pronájmu v�etn� pojišt�ní, dopravy a montáže.

MOBILNÍ KONTEJNERY - Cena celkem (bez DPH) 1 378 800 K�

Kontejner sanitarní 2 4 200 K� 30 252 000 K�

Kontejner skladovací II. 6 1 700 K� 28 285 600 K�

Kontejner skladovací I. 4 1 950 K� 29 226 200 K�

Kontejner obytný 10 2 050 K� 30 615 000 K�

Prvek
Po�et prvk�

(Ks)
Cena pronájmu 
(K�/Ks/m�síc)

Po�et m�síc�
Cena celkem  

(K�)

ZPEVN�NÉ PLOCHY - Cena celkem (bez DPH) 1 541 525 K�

Vodovodní p�ípojka 27 m´ 1 220 K� 32 940 K�

Kanaliza�ní p�ípojka 18 m´ 1 673 K� 30 114 K�

P�ípojka elektrické energie 32 m´ 700 K� 22 400 K�

Pronájem el. rozvad���         
(30 m�s.)

22 Ks 550 K� 12 100 K�

Elektrická energie 215806 kWh 4,75 K� 1 025 079 K�

Vodné a sto�né 6979000 l 0,074 K� 516 446 K�

P�edm�t Množství Jednotka Cena /m.j
Cena                 

(K� bez DPH)

Tabulka 8 Náklady na mobilní kontejnerové bu�ky 

Tabulka 9 Náklady na vodu a elektrickou energii 

NÁKLADY NA MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ BU	KY 

Obytné a sanitární kontejnery budou pronajaty na celou dobu realizace stavby. 
Skladovací kontejnery se budou pohybovat v po�tu 6-10 kontejner�. 

NÁKLADY NA VODU A ELEKTRICKOU ENERGII 

Na staveništ� je voda dovedena pomocí p�ípojky, která je vedena v zemi 
v nezámrzné hloubce min. 1500 mm pod úrovní terénu, dále je možnost využití 
stávajícího rozvodu vody v objektu A1. Pro staveništní rozvody budou použita plastová 
potrubí, jejichž výhodou je malá hmotnost, minimalizace spoj�, snadná montáž i 
demontáž a vyšší rychlost proud�ní vody. 
 Pot�ebný p�íkon elektrické energie se ur�uje z celkového po�tu spot�ebi�� a 
jejich výkonu, soub�žn� používaných v pr�b�hu jednotlivých fází výstavby. Výpo�et je 
pouze orienta�ní a v pr�b�hu výstavby se m�že zm�nit. 
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Celkové nák lady na za�ízení staveništ� jsou 4 120 506,-  což odpovídá 0,5 %  z celkové ceny 
stavby.

Celkové náklady ZS (bez DPH) 4 120 506 K�

Spot�eba vody a elektrické energie + p�ípojky 1 1 541 525 K� 1 541 525 K�

Za�ízení pro požární bezpe�nost 1 7 500 K� 7 500 K�

Zpevn�né plochy 1 39 381 K� 39 381 K�

Stavební a komunální odpad 1 220 900 K� 220 900 K�

Mobilní oplocení 1 152 400 K� 152 400 K�

Ostraha (hod.) 30 26 000 K� 780 000 K�

Kancelá�e, šatny, hygienické prostory a sklady 1 1 378 800 K� 1 378 800 K�

P�edm�t Množství Cena
Cena                 

(K� bez DPH)

Tabulka 10 Celkové náklady na za�ízení staveništ�

CELKOVÉ NÁKLADY ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�
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ÚVOD 

 Strojní sestava obsahuje návrh vhodných stavebních stroj�, dopravních stroj�, 
drobné stavební stroje a ru�ní ná�adí. Jsou zde pouze stroje a ná�adí týkající se 
procesu Sanací a Montáže oplášt�ní. Tato sestava mechanizace je zárove� p�ílohou 
technologického p�edpisu Sanace v �ásti A9. a technologického p�edpisu Montáže 
oplášt�ní v �ásti A11. 
  

STAVEBNÍ STROJE  
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Obrázek 21 Smykový naklada� Novotný B931 [7]

Obrázek 22 Schéma smykového naklada�e Novotný B931 [7] 

Smykový naklada� Novotný B961 

Pro manipulaci s materiálem po staveništi a jiné pomocné práce. 

Provozní hmotnost:  3580  kg 
Jmenovitá nosnost:  1200  kg 
Max. vysýpací výška:  2719  mm 
Navršený objem lopaty:  0,60  m3 
Max. hnací síla:   32 kN 
Zdvihací síla:   29,6 kN 
Trhací síla:    28,7 kN 
Stoupavost:    36 %   
Max. rychlost pojezdu:  12,5 (18,5) km/h 
Konstrukce kabiny:  ROPS/FOPS   
Vyrovnávání polohy pracovního za�ízení: hydraulické   
Motor:    Cummins B3.3T  
Výkon motoru:   74 / 57 (HP/kW) 
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Obrázek 23 Autoje�áb Terex Demag AC 120 [8]

Obrázek 24 Schéma autoje�ábu Terex Demag AC 120 [8]

Autoje�áb TEREX DEMAG AC-120 

Tento autoje�áb je ur�ený pro montáž oplášt�ní objektu. Je pronajatý od 
spole�nosti CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

Nosnost:  140 t   Délka vozidla:  14,2 m 
Dosah:  61 m   Rychlost:  85 km/h 
Výška:  92 m    Max. protiváha: 40,5 t  
     P�íkon celkem: 350 kW 
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Obrázek 26 P�dorysové rozm�ry autoje�ábu [8]

Obrázek 25 Schéma dosahu autoje�ábu Demag AC 120 [8]
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Obrázek 28 Obrázek výtahu NOV 1030 [9]

Obrázek 27 Schéma výtahu NOV 1030 [10] 

Stavební výtah NOV 1030 

Je ur�ený pro p�epravu stavebního materiálu, drobného ná�adí, stroj�, odpadu 
a pracovník� v patrech od 1NP do 19NP. Toto za�ízení je pronajato od spole�nosti 
CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 

V�ž výtahu o výšce 75,5 m bude p�ikotven 10 kotvami. Sou�ástí výtahu je 19 
kus� patrových uzáv�r�, signalizace, ovládání výtahu, ohrazení výtahové šachty a 
strojovna výtahu. 

D�ležité je zajistit p�ipojení k elektrickému proudu. Pro ochranu p�ed úrazem el. 
proudem bude zajišt�no automatické odpojení od zdroje v soustav� TN-C-S. 

P�ed zahájením provozu budou provedeny funk�ní zkoušky majitelem za�ízení. 

Ovládací nap�tí:    230V AC 
Druh prost�edí dle �SN 33 2000-3: AB 8 – venkovní, AD 4 – výskyt vody 
Celkový instalovaný p�íkon:  21 kW 
Maximální nosnost:   12 t 
Rychlost zdvihu:        0,64 m/s 
Po�et nástupiš
:   20 
Rozm�ry klece:       1,3 x 3,0 x 2,7 m 
Štítkový p�íkon:   16,5 kW 
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Obrázek 29 Schématický výkres výtahu NOV1030 [10]
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Obrázek 30 Tatra T815 [11] 

Obrázek 31 Schéma Tatry T815 [11] 

DOPRAVNÍ STROJE 

Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 

Pro zásobování materiálem.  

Motor:   PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2000 Nm/1000-1410 ot/min 
P�evodovka:  ZF 16S 2230 TO    
Kabina :  Krátká, se dv�ma sedadly, s klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor :  3 440 + 1 320 mm    
Max. hmotnost: 30 000 kg    
Stoupavost p�i: 67,00%    
Užite�né zatížení: 19 750 kg    
Max. rychlost:  85 km/hod (s omezova�em rychlosti)    
Nástavby:  T�ístrann� sklopná korba, objem 10 m3.    
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Obrázek 32 Autodomíchava� STETTER [12]

Obrázek 33 Nákladní automobil MAN TGX - nosi� kontejner� [13] 

Autodomíchava� STETTER, C3 BASIC LINE 

Autodomíchava� slouží pro dovoz �erstvého betonu pro sanaci skeletu a 
betonové podlahy. Beton bude dovážen z Betonárka Brno – Královo Pole v auto 
domícháva�ích o objemu 9 m³. 

Nákladní automobil MAN TGX 35.360 – nosi� kontejner�

Nákladní automobil slouží jako nosi� kontejner� pro dovoz a odvoz stavebních 
kontejner� na stavební odpad, stavební su
 a kovový odpad. Únosnost až 18 t. Pohon 
kol 8x8. Ší�ka automobilu je 3,3 m. 
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Obrázek 35 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou [14] 

Stavební kontejner 

Stavební kontejner o objemu 5,5 m³ a nosnosti 8 t slouží ke skladování a 
odvozu stavebního odpadu, stavební suti a kovového odpadu. V p�ípad� pot�eby je 
možné použít vyšší a objemn�jší kontejner. 

Obrázek 34 Stavební kontejner [3] 

Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou slouží pro p�epravu materiálu, který 
bude následn� uskladn�n na skládkách nebo dopraven p�ímo na místo použití. Korba 
má možnost t�ístranného skláp�ní. Rozm�ry korby jsou 4,5 x 2,4 m. Tonáž je 7 tun. 

Únosnosti ruky: 
1,95 m - 4,97 t 
4,15 m - 2,4 t 
5,9 m - 1,6 t 
7,7 m - 1,15 t 
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Obrázek 36 Ru�ní elektrické míchadlo BOSCH [14] 

Obrázek 37 Úhlová bruska HILTI [15] 

DROBNÉ STAVEBNÍ STROJE A RU�NÍ NÁ�ADÍ 

Ru�ní elektrické míchadlo BOSCH GRW 12 E  

Ru�ní míchadlo bude použito k rozmíchání lepidel, maltových sm�sí pro 
sana�ní práce. Míchadlo je jednorychlostní o kapacit� 50 kg. 

P�íkon:   1,2 kW 
Pr�m�r: až 140 mm 
Hmotnost: 5,3 Kg 

Uhlová bruska kotou�ová HILTI - DC 230 

Tato úhlová bruska je vhodná na broušení betonových ploch, nát�r� na 
omítkách a kov�. Samoz�ejm� s ní lze také �ezat, a to: beton, omítky, cihly, p�írodní 
kámen, obklady, kovy, plechy apod. 
 Tato úhlová bruska bude použita p�edevším u sana�ních prací. 

Nap�tí: 230 V 
P�íkon:   2,5 kW 
Hmotnost: 4,8 Kg 
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Obrázek 38 Injektážní pistole [16] 

Obrázek 39 Injektážní �erpadlo AVD [16]

Injektážní pistole Anton Vorek 

Injektážní pistole je konstruována pro injektážní tlaky do 400 bar� (40 MPa).
Z bezpe�nostních d�vod� je možné použít injektážní pistoli pouze s �erpadlem, které 
má funk�ní regulaci injektážního tlaku (IVS-1). 

Injektážní �erpadlo AVD - Anton Vorek 

Jedná se o dvoupístové �erpadlo, které je p�izp�sobeno pro klasickou 
mikroinjektáž na dvousložkové prysky�ice s pom�rem míchání 1:1. Po odpojení 
sm�šova�e se zp�tnými ventily jej lze využít i pro injektáž jednosložkovými 
prysky�icemi. 
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Obrázek 40 Injektážní pakry [16] 

Obrázek 41 Kompresor Scheppach HC 50 [17] 

Injektážní pakry PK 12/65 

Injektážní pakr s nevracecím ventilem pro injektáž prysky�ice. Impakt pakry jsou 
vyráb�ny z plastu a mají kuželový tvar upev�ování. Obvykle dochází k od�íznuti krátce 
pod povrchem po aplikaci. Zbylý otvor musí být potom zapln�n. 

Tyto injektážní pakry budou použity p�i sanovaní trhlin na železobetonovém 
skeletu.  

Rozm�ry: 12 x 65 mm 
Materiál: Plast 

Kompresor Scheppach HC 50 

Napájení:   230 V / 50Hz 
P�íkon:   1,5 kW 
Po�et otá�ek:   2 850/min 
Pracovní tlak max.:  8,9 bar 
Rozm�ry:   755 x 325 x 730 mm 
Hmotnost:   29,5 kg 
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Obrázek 42 Airless st�íkací za�ízení [18] 

Obrázek 43 Bourací kladivo HILTI [15] 

Vysokotlaké Airless st�íkací za�ízení XFORCE HD, GRACO 

Profesionální Airless st�íkací akumulátorové za�ízení pro nást�ik barev a lak�. 
Zaru�uje dokonalý nást�ik ve vysoké kvalit� a šet�í materiál a rozpoušt�dlo. Bude 
použito pro aplikaci nát�ru p�i sanacích železobetonové konstrukce.  
 Výhodou je neomezená mobilita díky vysoce výkonným bateriím. Jedno nabití 
baterie je ur�ené na st�íkání až 3,8 l hmoty. 

Max. velikost trysky:  0,009“ – 0,025“ 
Použitelné pro:   vodou �editelné, rozpoušt�dlové barvy 
Max. tlak:   276 bar�
2 Baterie:   28 V 
Nabíje�ka baterií:  16P178 
Nádobka na barvu: 
 1,3 l 

Bourací kladivo HILTI 9 kg – TE 706 AVR 

Kladivo sekací zastává st�ední až t�žké sekací práce. Je velice vhodné pro 
renovace. Díky systému aktivní vibra�ní redukce AVR má o 50% nižší vibrace. To 
uleh�uje práci, což umož�uje zvýšit denní produktivitu. Bourací kladivo bude využito 
pro sana�ní práce skeletu. 

P�íkon:   1,2 kW 
Hmotnost:  7,9 Kg 
Rozm�ry (d,š,v): 560 x 125 x 250 mm 
Frekvence p�íklep�:  2760 úder�/min. 
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Obrázek 44 Bourací kladivo [15] 

Obrázek 45 Ru�ní svá�ecí generátor [19] 

Bourací kladivo HILTI - TE 3000 AVR

Bourací kladivo Hilti TE 3000-AVR je vysoce výkonné elektro-pneumatické 
bourací kladivo. Bude použito pro bourací práce p�i p�ípravných úpravách konstrukcí 
pro následnou sanaci. Bourací kladivo je p�epravováno na vozíku. 
  
P�íkon:   2,07 kW 
P�íklep:  68 J 
Frekvence p�íklep�: 860 úder�/min. 
Hmotnost dle EPTA: 29,9 Kg 
Rozm�ry (d,š,v): 814 x 610 x 209 mm 

Ru�ní svá�ecí generátor INVERO 160 

Lehký a kompaktní svá�ecí generátor. Vysp�lá technologie obloukového 
svá�ení, stabilní oblouk s menším rozst�ikem, automatická ochrana, snadné zapálení 
oblouku. P�íslušenství: popruh, držák elektrod, zemnící svorka, kladivo a kartá�, štít. 

Nap�tí:   230 V/ 50 Hz 
P�íkon max.:   5,3 kW 
Nap�tí naprázdno:  59 V 
Regula�ní rozsah:  30 – 160 A 
Pr�m�r elektrod:  1,6 – 3,2 
mm 

Elektrom�rový 
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Obrázek 47 Podružný elektro rozvad�� [20]

staveništní rozvad�� HM 422/FI/EL 

Elektrický rozvad�� bude sloužit pro rozvod elektrické energie. P�ipojovací 
kabel s elektrickou energií, který vede k rozvad��i, je nutné chránit p�ed pojezdem 
stroj�. 

P�ipojení:  p�ívod 5/32 A 
Zásuvky:  4x 230 V/16 A 
  2x 400 V/16 A 
  2x 400 V/32 A 
Rozm�ry:  640 x 1060 mm 

Podružný elektrom�rový staveništní rozvad�� IP65/20

Tyto podružné rozvad��e budou umíst�ny na každém druhém pat�e po 2 
kusech. 

Obrázek 46 Staveništní elektrom�rný rozvad�� [20] 
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Obrázek 49 Nivela�ní p�ístroj Leica [22] 

Vysokotlaký �isti�

Vysokotlaký �isti� bude sloužit na mytí zne�išt�ných kol automobil�
vyjížd�jících ze stavby. 

Tlak (bar/MPa):  Max. 20-110/2-11 
Pr�tok (l/h):   Max. 400 
Max. teplota vody:  40°C 
P�íkon:   1,6 kW 
Základní hmotnost:  5,5 kg 

Nivela�ní p�ístroj Leica NA720 

Nivela�ní p�ístroj slouží k m��ení a kontrole rozm�r� konstrukcí a polohy 
provád�ných prací. 

Zv�tšení dalekohledu:  20 x 
St�ední kilometrová chyba:  2,5 mm 
D�lení horizontálního kruhu:  360° / 400 g 
Rozsah kompenzace:  15‘ 
Pracovní teplota:   -20 - +50 °C 
Hmotnost p�ístroje:   1,6 kg 

Obrázek 48 Vysokotlaký �isti� [21] 
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Obrázek 50 Liniový laser [23] 

Liniový laser Bosch CLL 2-80 P 

Liniový laser slouží pro horizontální nivelaci p�i provád�ní oplášt�ní objetu.

Pracovní rozsah:   20 m 
P�esnost nivelace:   ± 0,2 mm/m 
Rozsah samonivelace:  ± 4° 
Zv�tšení dalekohledu:  20 x 
Rozm�ry:    159 x 54 x 141 mm 
Hmotnost:    0,68 kg 



107 

Obrázek 51 Tryskací za�ízení (pískování) [24]

Za�ízení pro pískové tryskání (s.N.E.T. Ostrava spol. s r.o.)

Jedná se o nejvýkonn�jší mobilní tryskací technologie v �eské republice, 
postavených na podvozku TATRA, osazeny šroubovými kompresory CATERPILLAR, o 
výkonnosti výroby stla�eného vzduchu 13m3 /min , p�i tlaku 12 bar.  

Tyto patentované stroje jsou vybaveny objemnými dochlazova�i vzduchu a 
t�ístup�ovou soustavou odlu�ova�� vzdušné vlhkosti, dále pak ú�innou filtrací 
odlou�ení zbytkových olej� a mastnot. P�ívod tepeln� upravovaného vzduchu do 
ochranných bezpe�nostních kukel je veden p�es uhlíkový filtr.  

Možností výjime�né mobilnosti t�chto tryskacích za�ízení mohou být 
nasazovány v rámci akcí obnovy nát�r� prakticky na jakémkoliv míst� v �eské 
republice a m�že okamžit� provád�t tryskací �innost.  

Výkon stla�eného vzduchu:  13 m3/min 
Tlak:    12 bar�
Venturiho trysky – pr�m�r: 13 mm 
Zásobník materiálu:  8 tun 
P�ídavná nádrž na palivo: 800 litr�
Tryskání bez p�erušení: 600 m2 (max.) 
Do požadované �istoty: Sa  2 
S drsností povrchu:  50-80 mikrometr�
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�asový plán – harmonogram �ásti stavebního objektu S001 – b je v p�íloze B10.
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PLÁN ZAJIŠT�NÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJ�

Osahuje nasazení pracovníku, stroj� a �erpání materiálu pro stavební objekt 
SO01 b. Tento plán je p�ílohou B11.

POLOŽKOVÝ ROZPO�ET PRO OBJEKT SO01 B  

Položkový rozpo�et je zpracován v programu KROS Plus a ceny jsou 
stanoveny dle THÚ. Ceny, které nebylo možné najít v ceníku, byli  poptány u 
dodavatele (nap�. dodavatele lávek). Tyto ceny byli stanoveny na základ� cenové 
nabídky.  

  



Stavba:

Místo:  Datum: 11.01.2016

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Darina Stašová DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A

28 439 909,05
0,00

28 439 909,05

21,00% 28 439 909,05 5 972 381,00
15,00% 0,00 0,00

CZK 34 412 290,05



Stavba:

Místo:  Datum: 11.01.2016

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A

 

Bc. Darina Stašová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

28 439 909,05 34 412 290,05

SO01 SO01 b - lešení 7 372 363,57 8 920 559,97

28 439 909,05 34 412 290,05

SO01 SO01 b - sanace 21 067 545,48 25 491 730,08

0,00 0,00



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Darina Stašová DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A

 SO01 b - lešení

11.01.2016

7 189 448,37
182 915,20

7 372 363,57

7 372 363,57 1 548 196,40

0,00 0,00

8 920 559,97



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    94 - Lešení - uvnitř objektu

    D1 - Lešení - vně objektu

    99 - Přesun hmot   HSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A
 SO01 b - lešení

11.01.2016

 
Bc. Darina Stašová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

7 189 448,37

7 189 448,37

840 249,37

6 099 199,00

250 000,00

182 915,20

Zařízení staveniště 104 522,97

Ostatní 78 392,23

7 372 363,57



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    94 - Lešení - uvnitř objektu

1 K 943211111 m3 1 485,000

2 K 943211811 m3 1 485,000

3 K 943211211 m3 133 650,000

4 K 943221111 m3 1 407,335

5 K 943221811 m3 1 407,335

6 K 943221211 m3 126 660,105

7 K 944311112 m 1 890,000

8 K 944311211 m 170 100,000

9 K 944311812 m 1 365,000

    D1 - Lešení - vně objektu

1 K 94523 den 240,000

2 K 945231 kpl 8,000

3 K 945232 kpl 8,000

4 K 94524 den 240,000

5 K 945241 kpl 4,000

6 K 945242 kpl 4,000

7 K 94525 den 240,000

8 K 945251 kpl 4,000

9 K 945252 kpl 4,000

10 K 945239 soub 1,000

11 K 94525.1 soub 1,000

12 K 9452 kpl 1,000

13 K 945291 soub 1,000

14 K 94461111 m2 5 600,000

15 K 94461211 m2 167 295,000

16 K 94461811 m2 5 600,000

ROZPOČET

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A
 SO01 b - lešení

11.01.2016

 
Bc. Darina Stašová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7 189 448,37

7 189 448,37

840 249,37
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

24,00 35 640,00

Demontáž lešení prostorového rámového 
lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 
do 10 m

19,10 28 363,50

Příplatek k lešení prostorovému rámovému 
lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití

1,50 200 475,00

Montáž lešení prostorového rámového těžkého 
s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 
10 m

26,90 37 857,31

Demontáž lešení prostorového rámového 
těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 
kg/m2 v do 10 m

22,00 30 961,37

Příplatek k lešení prostorovému rámovému 
těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a 
ZKD den použití

1,80 227 988,19

Montáž záchytného ohrazení 
trubkového/dílcového na vnějších stranách 
objektů hl pádu do 6 m

33,60 63 504,00

Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších 
stranách objektů za první a ZKD den použití

1,05 178 605,00

Demontáž záchytného ohrazení 
trubkového/dílcového na vnějších stranách 
objektů hl pádu do 6 m

27,00 36 855,00

6 099 199,00
Závěsná klec dl 13,0 m s elektrickým zdvihem - 
nájem

8 700,00 2 088 000,00

Závěsná klec dl 13,0 m s elektrickým zdvihem - 
montáž

17 800,00 142 400,00

Závěsná klec dl 13,0 m s elektrickým zdvihem - 
demontáž

27 200,00 217 600,00

Závěsná klec dl 11,0 m s elektrickým zdvihem - 
nájem

5 300,00 1 272 000,00

Závěsná klec dl 11,0 m s elektrickým zdvihem - 
montáž

39 500,00 158 000,00

Závěsná klec dl 11,0 m s elektrickým zdvihem - 
demontáž

33 200,00 132 800,00

Závěsná klec dl přes  6 m s elektrickým 
zdvihem do výšky 80 m

2 200,00 528 000,00

Závěsná klec dl přes  6 m s elektrickým 
zdvihem do výšky 80 m - montáž

14 500,00 58 000,00

Závěsná klec dl přes  6 m s elektrickým 
zdvihem do výšky 80 m -de montáž

12 300,00 49 200,00

Doprava závěsných  klecí 30 000,00 30 000,00

Kotvení plošin 386 000,00 386 000,00

Závěsné klece - servis, revize 250 000,00 250 000,00

Podstojkování budovA1, A5,A6 a terasy 485 000,00 485 000,00

Montáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

14,40 80 640,00

Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD 
den použití

1,00 167 295,00

Demontáž ochranné plachty z textilie z 
umělých vláken

9,69 54 264,00



    99 - Přesun hmot   HSV

1 K 999281115 t 5,000

250 000,00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
výšky do 84 m

50 000,00 250 000,00



Stavba:
Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Opravy a údržba ( sanace)

1 K 619991011 m2 8 497,549

2 K 985131111 m2 8 031,920

3 K 985312114 m2 8 031,920

4 K 985311112 m2 1 341,171

5 K 985311111 m2 3 243,214

6 K 985112111 m2 3 414,385

7 K 985112119 m2 570,570

8 K 395366213 m2 71,055

9 K 331361821 t 2,100

10 K 331361821a ks 91,000

11 K 331361821b ks 169,000

12 K 331361821c m2 273,000

13 K 985311119 m2 3 795,350

14 K 985112113 m2 421,733

15 K 985311115 m2 421,733

16 K 985321111 m2 707,018

17 K 985539111 m 21 840,000

18 K 221111116 m 903,825

19 K 281601121 hod 1 305,148

20 K 585620111 kg 444,770

21 K 548891010 kus 4 349,475

22 K 98531118 m2 570,328

23 K 985121101 m2 707,018

    99 - Přesun stavební suti

1 K 979011111 t 393,633

2 K 979011121 t 6 691,758

3 K 979081111 t 393,633

ROZPOČET

VUT BRNO  - rekonstrukce objektu A
SO01 b - sanace

11.01.2016

 
Bc. Darina Stašová

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 355 116,40

18 911 414,40

17 574 092,39
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

39,21 333 188,90

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

131,87 1 059 169,29

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 
mm

363,42 2 918 960,37

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

939,31 1 259 775,33

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 10 mm

571,19 1 852 491,40

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 
mm

201,25 687 144,98

Odstranění zbytků původních, stávajících 
konstrukcí (jako např.dřevo, heraklit, oc.kce 
apod.)

212,00 120 960,84

Výztuž torkretového pláště ze svařovaných sítí 
v klenbě D drátu 6 mm

472,00 33 537,96

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505

38 126,22 80 065,06

Svary výztuže - sitě 101,00 9 191,00

Svary výztuže - betonářská ocel 127,99 21 630,31

Příplatek za ruční dočištění ocel. kartáči 121,46 33 158,58
Lokální nanášení malty pro případné vyrovnání 
bet. povrchu, zálivky, stavební práce pro 
dodatečné vložení chybějících třmínků

571,00 2 167 144,85

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 
mm

393,22 165 833,85

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 50 mm

3 005,89 1 267 683,01

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

221,21 156 399,45

Statická zálivka styku ocelové konstrukce 
(úhelník sloupu) a betonové konstrukce

49,46 1 080 206,40

Vrty pro injektáž 2 220,00 2 006 491,50

Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s 
jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa

667,06 870 612,02

Injektážní pryskyřice 310,00 137 878,70

Koncovka injektážní kovová - pakr 12 x 110 mm 
s plochou hlavou

35,00 152 231,63

zednické práce - opravy původních vyzdívek v 
monolitických kcícch, jako např. oprava 
původního poškození, vysprávky spar, dozdívky 
po osazení OK zesílení a dozdívky po kotvení 
lávek.

1 560,00 889 711,68

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu 
kleneb 

382,77 270 625,28

368 031,01
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží

132,58 52 187,86

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za  ZKD 
podlaží

19,00 127 143,40

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

230,00 90 535,59



4 K 979081121 t 5 510,859

5 K 979082111 t 393,633

6 K 979082121 t 787,266

    D1 - Přesun hmot   HSV

1 K 999281115 % 5,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    NUS - Náklady na umístění stavby
1 K Pol1 kpl 1,000

2 K Pol2 kpl 1,000

3 K Pol3 HZS 936,000

    OST - Ostatní náklady stavby
3 K Pol4 kpl 1,000

4 K Pol5 kpl 1,000

5 K Pol6 kpl 1,000

6 K Pol7 kpl 1,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,97 54 943,26

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m

79,20 31 175,73

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

15,30 12 045,17

969 291,00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky 
do 84 m

193 858,20 969 291,00

1 443 702,00

1 224 850,00
Geodetické zaměření 65 850,00 65 850,00

Autorský dozor + zkoušky + DSP 925 000,00 925 000,00

Hlídka vstupů 250,00 234 000,00

218 852,00
Práce bez pevné podlahy 86 352,00 86 352,00

Drobná mechanizace pro přesun těžkých 
břemen (VZV, palet. vozíky, kladky, hevery, 
apod)

25 000,00 25 000,00

Kotevní body pro bezpečnostní postroj 58 500,00 58 500,00

Práce v bezpečnostním postroji 49 000,00 49 000,00
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OBECNÉ INFORMACE O STAVB�

OBECNÉ INFORMACE O STAVB�

Jedná se o výškovou budovu, která má p�dorysné rozm�ry 23,0 x 52,0 m, dv�
podzemní podlaží a 20 nadzemních podlaží. 
Nosnou konstrukci budovy tvo�í železobetonový skelet, tzn. svislé konstrukce tvo�í 
železobetonové sloupy a zav�trovací st�ny na obou koncích budovy, stropní 
konstrukce jsou železobetonové deskové a žebrové vetknuté do železobetonových 
pr�vlak�.  

P�í�né rámy mají t�i pole. V podélném sm�ru budovy probíhají pr�vlaky po 
obvodu p�dorysu (nazývané v p�vodním projektu ztužidla), které spojují obvodové 
sloupy provedené v rozte�i 1,8 m a ve dvou osách uvnit� budovy, které spojují sloupy 
umíst�né v osové vzdálenosti 3,6 m. 

Budova je založena na základové desce tlouš
ky 1,2 m, v�tšího p�dorysu než 
budova sama. Základová deska je vyztužena st�nami v hlavních osách na výšku 2.PP, 
tj. asi 3,0 m, tlouš
ky 0,8 m až 1,0 m. 

OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

P�edm�tem tohoto technologického p�edpisu je sanace železobetonového 
skeletu objektu SO01 a – sanace ŽB konstrukce. Na základ� pr�zkum�, zkoušek 
kvality betonu pilí�� a vizuální prohlídky stavu konstrukce byli zjišt�ny r�zné druhy 
poruch. Pilí�e jsou poškozené korozí betonu a výztuže, kvalita betonu pilí�� a 
provedení konstrukcí pilí�� jsou nedostate�né. Jednotlivé postupy oprav jsou 
podrobn�ji popsány v �ásti pracovního postupu. Obecn� však povrch všech sloup�
musí být otryskán tlakovou vodou, tzn., musí být odstran�ny zkorodované �ásti betonu, 
uvoln�né �ásti, hnízda kameniva a degradovaný beton. Pokud dojde k velkému 
zmenšení pr��ezu, v�tšímu než 20%, musí být tryskání zastaveno, protože by mohla 
být únosnost p�íliš zmenšena a ohrožena bezpe�nost stavby. P�i ohrožení bezpe�nosti 
stavby v d�sledku oslabení únosnosti konstrukce bude daná konstrukce provizorn�
podep�ena v míst� sanovaného sloupu. Následuje aplikace sana�ního m�stku, který 
zajistí soudržnost s další vrstvou sana�ního materiálu. Následuje reprofilace 
konstrukce. V n�kterých p�ípadech je nutné p�ed reprofilací opravit pozici vybo�ené 
výztuže nebo doplnit vyztužení. Po hrubé reprofilaci konstrukce se nanáší finální vrstva 
pro zajišt�ní požadovaného tvaru konstrukce.   

P�IPRAVENOST 

P�IPRAVENOST STAVBY 

Pro sanaci železobetonových sloup� musí být provedena demontáž oken a 
ostatních prvk� p�ikotvených k železobetonovému skeletu, odstran�ní parapetního 
zdiva, odstran�ní omítek sloup�, odstran�ní podlahových konstrukcí v okolí sloup� do 
vzdálenosti minimáln� 300 mm kolem sloupu.  
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P�IPRAVENOST STAVENIŠT�

V prostoru staveništ� se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj 
elektrické energie pro pot�ebu stavby. P�íjezdová a p�ístupová cesta na staveništ�
bude zajišt�na z ulice Technická a ulice U Vodárny. 

Prostory budou po demontážích a bouracích pracích vyklizené a p�ipravené pro 
provád�ní sana�ních prací.  

P�ístup do jednotlivých pater je zajišt�n stávajícími výtahy o nosnosti 400-1000 
Kg. Nákres umíst�ní vnit�ních výtah� je ve schématickém výkrese v p�íloze B6.

Staveništ� bude p�evzato hlavním stavbyvedoucím dodavatelské firmy p�ed 
zahájením prací. 

MATERIÁLY 

MATERIÁLY 

- Vyrovnávací st�rka (25 kg/bal) 21600 l,   618 bal. 

- Cementová sana�ní malta (25 kg/bal) 31900 l,  912 bal. 

- Kari sít 100x100, �6 –     109,0 m2

- Ocelový výztuž 10 505 – pruty –    2,1 t 

- Ochranný nát�r výztuže (25 kg/bal)  -   30 bal. 

- Injektážní prysky�ice -     445,0 kg 

DOPRAVA 

Primární doprava 

Doprava stavebního materiálu, stroj� a ru�ního ná�adí bude zajišt�na 
dodávkami dodavatelské firmy. Su
 bude skladovaná v p�istaveném kontejneru a 
následn� odvážena nákladním autem. 

Sekundární doprava 
Sekundární doprava na místo sanace v jednotlivých patrech bude zajišt�na 

stavebním výtahem a stávajícími vnit�ními výtahy o nosnosti 500 kg. Jedná se o objem 
materiálu, který m�že být p�epravován pouze na kole�ku. Maltové sm�si budou 
míchány p�ímo v míst� sanace a to z d�vodu doby zpracovatelnosti materiálu (max. 
doba zpracovatelnosti 30 min p�i teplot� 20°C) a malého objemu. 

Ostatní stroje, ru�ní ná�adí a drobný materiál bude na stavbu dopraven ru�n�. 

SKLADOVÁNÍ 

Pro skladování materiálu na provedení sana�ních prací jsou vyhrazeny t�i 
uzamykatelné kontejnery. Kontejnery slouží pro uskladn�ní drobného pracovního 
ná�adí a stroj�, které jsou popsány v �ásti použitých stroj� a ná�adí. Práce budou 
probíhat v letních m�sících, proto není pot�eba, aby skladové kontejnery byli 
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temperovány pro zajišt�ní min. teploty pro skladování sana�ních materiál�. Jedná se 
p�edevším o pytle se suchou sm�sí maltovin a nát�rové hmoty.  

PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Sana�ní práce budou probíhat jen za p�íznivých klimatických podmínek. 

Práce nemohou být provád�ny za nízké viditelnosti (zp�sobené mlhou), jakmile 
dohlednost klesne pod 20 metr�. Práce nebudou probíhat p�i v�tru vyšším jak 10 m/s.  

Práce budou probíhat v m�síci duben až zá�í. V tomto období se b�hem dne 
nep�edpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 

Další omezení pro aplikaci zadané v technických listech od výrobce sana�ních 
materiál� firmy Sika. Ochranné nát�ry na pohledový beton Sikagard 675 mohou být 
aplikovány p�i teplot� +8 °C až +35 °C. Ochranný nát�r – impregnace Sikagard – 
700S, opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí SikaTop 122 SP a 
Ochrana výztuže proti korozi (adhezivní m�stek) Sika MonoTop 910N mají omezení 
aplikace na teplotu od +5 °C do +30 °C. Lepidlo na bázi epoxidové prysky�ice Sikadur 
31 CF Rapid má omezení aplikace na teplotu od +5 °C do +20 °C. Jemná správková 
malta t�ídy R2 Sika MonoTop 620 m�že být aplikována p�i teplot� od +8 °C až +30 °C. 

Další d�ležité upozorn�ní na podmínky, p�i kterých není možné aplikovat tyto 
sana�ní materiály: Pokud je o�ekáván déš
, relativní vlhkost vzduchu m�že být max. 
80% a beton musí být starší než 28 dní. Po aplikaci a získaní pevnosti a mechanických 
vlastností dle technického listu je systém konstrukce pln� odolný v��i normálním 
atmosférickým vliv�m a deš
ovým srážkám. 

PRACOVNÍ POSTUP 
P�edúprava pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP):

�išt�ní betonových konstrukcí je provád�no pomocí vysokotlakého vodního 
paprsku (VVP). Pro �išt�ní vysokotlakým vodním paprskem bude aplikována 
technologie s bodovými tryskami o tlaku max. 400-500 bar� napojené na vysokotlaké 
�erpadlo. Nižší tlak vody je odvozen z pevnostních charakteristik betonových 
konstrukcí administrativní budovy. 

P�edúprava betonového povrchu pomocí suchého/mokrého pískování 
Suché pískování se provede proudem k�emi�itého písku nanášeného stla�eným 
vzduchem. Hloubka zásahu je odvislá od použité frakce. Orienta�ní spot�eba abraziva 
je 10 až 50 kg/m2, dle druhu zásahu. 

Reprofilace povrchu betonových konstrukcí – ru�ní 
Reprofilace betonových konstrukcí bude provád�na ru�n� zednickým zp�sobem. Podle 
hloubky narušení konstrukce bude zvolen druh použité sana�ní malty. 
Reprofilace tlouš
ky do cca 5-10 mm budou provád�ny maltami jemnozrnnými, 
Reprofilace nad 5 mm budou provád�ny maltami s v�tší velikostí zrn plniva. 
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Opravené plochy je nutno po dokon�ení náležit� ošet�ovat. Zejména je nutno 
zabránit p�ímému oslun�ní, p�sobení v�tru a dalších faktor�, zp�sobujících nežádoucí 
vysychání a úbytek zám�sové vody nebo omezit vliv t�chto faktor� vlh�ením 
konstrukce po dobu 3-5 dní podle klimatických podmínek tak, aby nedocházelo ke 
vzniku mikrotrhlin. 
Plochy sanované ru�ním nanášením musí být p�ed vlastní reprofilací o�išt�ny od 
drobných �ástí betonu a písku po �išt�ní výztuže. T�sn� p�ed nanášením malt 
dostate�n� navlh�eny �i opat�eny spojovacím m�stkem. 

Sana�ní hmota bude nanášena nahazováním nebo natahováním na 
p�edupravený podklad pomocí zednické lžíce, nerezového nebo gumového hladítka. 
Vrstvu malty je nutno nanášet tak, aby mezi podkladem a maltou nevznikala 
nevypln�ná místa. Hrani�ní oblasti reprofilovaných ploch budou ostré, sana�ní hmota 
nebude roztírána do ztracena! Stažení a srovnání bude provád�no nerezovým nebo 
gumovým hladítkem. 
P�i aplikaci jemných sana�ních hmot (st�rek) ve více vrstvách, bude první vrstva 
nanášena celoplošn� natahováním na p�edupravený podklad resp. hrubou reprofilaci 
pomocí zubové st�rky s výškou zubu 6-8 mm (dle požadované tlouš
ky vrstvy). Vrstvu 
st�rky je nutno nanášet tak, aby mezi podkladem a maltou nevznikala nevypln�ná 
místa. V prvním kroku bude v jednom sm�ru (nap�. zdola nahoru) natažena pomocí 
zubové st�rky vrstva st�rky. Výška zubu zubové st�rky vymezí tlouš
ku aplikované 
st�rky. V následujícím kroku pak bude v opa�ném sm�ru (nap�. zleva doprava) p�ed 
tuto vrstvu p�etažena druhá vrstva a provedeno zahlazení pomocí gumové st�rky. 

Jednotlivé postupn� nanášené vrstvy smí pouze zavadnout nikoliv proschnout! 

Provád�ní povrchových ochranných systém� (nát�r�) 
Povrchové ochranné systémy vytvá�ejí na povrchu sanované betonové konstrukce 
dopl�ující bariéru proti pr�niku nežádoucích médií, zejména k ocelové výztuži. Jedná 
se zejména o pr�nik oxidu uhli�itého, chemických solí (nap�. posypových) a vody. 
Sou�asné povrchové ochranné systémy barevn� sjednocují povrch opravované ŽB 
konstrukce a zlepšují jeho celkový vzhled. 
P�i výb�ru povrchového ochranného systému je pot�eba uvážit podmínky použití pro 
jednotlivé konstrukce nebo jejich �ásti. 

Pro výb�r vhodného povrchového ochranného systému jsou rozhodující 
tato kritéria: 
- celková funkce ŽB prvku nebo konstrukce 
- p�ípadné mechanické zatížení povrchu betonové konstrukce 
- p�ípadné p�sobení zvláštních agresivních médií 
- požadavky pro propustnost pro vodní páru a oxid uhli�itý 
- soudržnost s podkladem 
- požadavky na p�eklenutí stabilních nebo aktivních trhlin 

Postup nanášení ochranných povrchových systému se �ídí ustanoveními 
technologického p�edpisu sanace kde je popsána technologie s ohledem na konkrétní 
použitý materiál. Ochranné povrchové systémy mohou být nanášeny vále�kováním 
nebo st�íkáním. 
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P�i nanášení ochranných povrchových systému je nutné dodržovat tyto zásady: 

- podle druhu materiálu, v souladu s technickými podmínkami výrobce provede nát�r 
nebo nást�ik na suchý resp. vlhký podklad. 

- Kontrolovat teploty povrch� p�ed nanášením povrchové úpravy, p�ípadn�
konzultovat podmínky nanášení s výrobcem 

- Nát�r nesmí být nanášen p�i dešti, v mlze nebo za silného v�tru 
- Je nutné dodržet p�edepsaný po�et vrstev a tlouš
ku nát�ru 
- Dodržovat p�edepsanou dobu výrobcem dobu mezi nanesením penetra�ního 

nát�ru a krycího nát�ru resp. mezi nanášením jednotlivých vrstev. 

Provád�ní injektáží trhlin 
Pro injektáž trhlin na st�nách a stropech bude použita jednosložková nebo 
dvousložková prysky�ice, a to dle typu trhliny. Trhlina bude po délce pro�íznuta pomocí 
diamantového kotou�e, vyfoukána stla�eným vzduchem a shora ut�sn�na tmelem. 
Vzdálenost pakr� mezi sebou nebude nikdy v�tší než 30 cm. Dle ší�ky a povahy trhliny 
budou po její délce vyvrtány otvory (svisle v trhlin� nebo z obou stran trhliny-
prost�ídan� pod úhlem 45°. Vrt, který bude vrtán z boku pod úhlem 45° musí být tak 
hluboký, aby protnul trhlinu. Injektáž bude provád�na zásadn� zespodu nahoru a 
injektáž bude p�erušena vždy až po výstupu injektážního materiálu z p�edcházejícího 
pln�ní. 

Injektáž bude provád�na pomocí kompresoru a vzduchové injektážní pistole 
p�es pakry, které budou osazeny po délce trhliny na vyvrtané otvory. 

Pr�b�žn� bude provád�n pasport zainjektovaných trhlin, který bude sou�ástí 
p�edání prací. 

POPIS JEDNOTLIVÝCH TYP� OPRAV 

Povrchové ochranné systémy vytvá�ejí na povrchu sanované betonové 
konstrukce dopl�ující bariéru proti pr�niku nežádoucích médií, zejména k ocelové 
výztuži. Jedná se zejména o: 

Sanace ploch 
U sanace ploch je nutné nejprve o�istit povrch od ne�istot a nepevných �ástic. 

O�išt�ní provedeme otryskáním tlakovou vodou o síle 400-500 bar�. Po o�išt�ní ploch 
následuje aplikace spojovacího m�stku, na který použijeme nát�r Sika MonoTop 910N. 
Spojovací m�stek zajištuje požadované propojení s další vrstvou. Jako další krok 
provedeme reprofilaci st�rkou Sika MonoTop 620, kterou však nanášíme max. 5 mm 
v jedné vrstv�. Po dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme ošet�ováním sanované plochy 
skráp�ním vodou, aby nedošlo k vysušování a degradaci materiálu. 
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Obrázek 52 Fotodokumentace - sanace ploch [5] 

Obrázek 53 Fotodokumentace - sanace kaveren [5] 

Sanace kaveren (plocha porušení 
 4 dm2) 
U sanace kaveren, které májí plochu porušení menší než 4dm2, je nutné 

nejprve o�istit povrch od ne�istot a nepevných �ástic. O�išt�ní provedeme otryskáním 
tlakovou vodou o síle 400-500 bar�. Po o�išt�ní ploch následuje aplikace spojovacího 
m�stku, na který použijeme nát�r Sika MonoTop 910N. Spojovací m�stek zajištuje 
požadované propojení s další vrstvou. Jako další krok provedeme reprofilaci pomocí 
reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme 
ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a 
vysušení. 
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Obrázek 54 Fotodokumentace - sanace karaven [5]

Sanace hnízd kameniva 
U sanace hnízd kameniva je d�ležité nejprve mechanicky provést hrubou 

p�edúpravu pomocí elektrických kladiv HILTI. Poté tyto místa do�istíme otryskáním 
talkovou vodou o síle 400-500 bar�. Po o�išt�ní následuje aplikace spojovacího 
m�stku, na který použijeme nát�r Sika MonoTop 910N. Spojovací m�stek zajištuje 
požadované propojení s další vrstvou. Jako další krok provedeme reprofilaci pomocí 
reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme 
ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a 
vysušení. 

Sanace degradovaného betonu (plocha porušení � 4,0 dm2)
U sanace degradovaného betonu 

s plochou porušení v�tší než 4,0 dn2 nejprve 
mechanicky provedeme hrubou p�edúpravu 
pomocí elektrických kladiv HILTI. Poté tyto 
místa do�istíme otryskáním talkovou vodou o 
síle 400-500 bar�. Dále bude instalována 
výztužná sí
 6/100 x 6/100. P�ikotvení výztuže 
provedeme p�iva�ením ke smykové výztuži. 
Následuje aplikace spojovacího m�stku, na 
který použijeme nát�r Sika MonoTop 910N. 
Spojovací m�stek zajištuje požadované 
propojení s další vrstvou. Jako další krok 
provedeme reprofilaci pomocí reprofila�ní malty 
SikaTop 122 SP. Po dokon�ení t�chto krok�
pokra�ujeme ošet�ováním sanované plochy 
skráp�ním vodou, aby nedošlo k nežádoucím 
trhlinám a vysušení 
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Obrázek 56 Fotodokumentace - sanace trhlin [5] 

Sanace svislé a vodorovné trhliny 
Svislé a vodorovné trhliny sanujeme pro�íznutím trhliny diamantovým kotou�em 

a tím si p�ipravíme trhlinu pro následnou injektáž. Ut�sníme trhliny rychletuhnoucím 
materiálem Sikadur 31 CF Rapid. Navrtáme díry pro pakry a instalujeme pakry. 
Následn� provedeme samotnou injektáž dle obecných zásad pro injektování. Po 
dokon�ení odstraníme pakry. Pokud jsou tyto trhliny v míst� degradovaného betonu 
pokra�ujeme aplikací spojovacího m�stku Sika MonoTop 910 N. Spojovací m�stek 
zajištuje požadované propojení s další vrstvou. Jako další krok provedeme reprofilaci 
pomocí reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme 
ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a 
vysušení. 

Sanace zkorodované výztuže – povrchová koroze 
U sanace zkorodované výztuže bude o�išt�na výztuž od korozivních zplodin 

pomocí pískování pro zajišt�ní �istoty Sa2-Sa2,5 dle �SN ISO 8501-1. Poté 
provedeme nát�r betonu a oceli spojovacím m�stkem Sika Mono Top 910 N, který 
zajistí soudržnost s dalšími vrstvami. Jako další krok provedeme reprofilaci pomocí 
reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme 
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ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a 
vysušení. 

Sanace zkorodované výztuže – silná koroze 
O�išt�ní výztuže od korozivních zplodin provedeme pomocí pískování (stupe�

�istoty Sa2 – Sa2,5 dle �SN ISO 8501-1). Pokud se po o�išt�ní zmenší pr�m�r 
výztuže o více než 15%, bude v tomto míst� nava�ena p�íložka, nava�ení bude 
provedeno v místech, kde není výztuž oslabena. Poté provedeme nát�r betonu a oceli 
spojovacím m�stkem Sika Mono Top 910 N, který zajistí soudržnost s dalšími vrstvami. 
Jako další krok provedeme reprofilaci pomocí reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po 
dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, 
aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a vysušení. 

Sanace vybo�ení svislé výztuže  
Pro statické zajišt�ní konstrukce se nejprve provede provizorní podep�ení 

opravovaného sloupu, tím bude zajišt�no do�asné p�enesení zatížení do pr�vlaku 
z obou stran co nejblíže sloupu. Následuje mechanické osekání betonu kolem této 
vybo�ené výztuže tak, aby bylo možné vybo�enou výztuž vrátit do svislé polohy, 
p�ípadn� tuto nahradit novou výztuží. Bude provedeno zajišt�ní svislé výztuže 
smykovou výztuží � R6 po 100 mm. Poté provedeme nát�r betonu a oceli spojovacím 
m�stkem Sika Mono Top 910 N, který zajistí soudržnost s dalšími vrstvami. Jako další 
krok provedeme reprofilaci pomocí reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po dokon�ení 
t�chto krok� pokra�ujeme ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, aby 
nedošlo k nežádoucím trhlinám a vysušení.

Obrázek 57 Fotodokumentace - sanace vybo�ení výztuže [5] 
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Pomocný d�lník 6 Pou�ení P�íprava materiálu, pomocné práce.

Obsluha tryskání 2 Strojník

Pracovník Po�et Kvalifikace Nápl� práce

Zedník 6 vyu�ní list, pou�ení
Obsluha bouracího kladiva, p�íprava 
sana�ního materiálu a jeho aplikace.

Vedoucí �ety 3
Maturita, vyškolení firmou 
dodavatele technologie

Vedení pracovník� a postupu prací.

Svá�e� 1 Svá�e�ský pr�kaz Sva�ování nové výztuže ke straré.

Obsluha injektáže 2 Strojník Provád�ní injektáže.

Železá� 1 vyu�ní list, pou�ení
P�íprava vyztuže pro sanování, kontrola 
výztuže.

Tabulka 11 Personální obsazení 

Sanace smykové výztuže (t�mínky) 
Odstran�ní zkorodované nebo p�erušené smykové výztuže – v p�ípad�, že bude 

smyková výztuž porušena na více než ½ konstruk�ního prvku, je nutné provést 
odstran�ní a instalaci nové smykové výztuže ve více krocích. Poté bude p�iva�ena 
nová smyková výztuž � R6 po 100 mm. Poté provedeme nát�r betonu a oceli 
spojovacím m�stkem Sika Mono Top 910 N, který zajistí soudržnost s dalšími vrstvami. 
Jako další krok provedeme reprofilaci pomocí reprofila�ní malty SikaTop 122 SP. Po 
dokon�ení t�chto krok� pokra�ujeme ošet�ováním sanované plochy skráp�ním vodou, 
aby nedošlo k nežádoucím trhlinám a vysušení. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou proškoleni s postupem prací a 

v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Na stavb� bude vždy p�ítomný mistr. 

STROJE, NÁ�ADÍ, POM�CKY 

Podrobný popis stroj�, ru�ního ná�adí, technické parametry a d�vod jejich 
nasazení je uvedeny v �ásti A6  - Návrh strojní sestavy. 

STROJE 

- Elektro-pneumatická kladiva HILTI   3x 

- �erpadlo FALCH – �išt�ní konstrukcí vodou 1x 

- Tryskací za�ízení (suché/mokré abraziva) 1x 

- Airless za�ízení pro aplikaci nát�rových hmot 2x 

- Ru�ní elektrické míchadlo   3x 
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- Kompresor   1x 

- Injektážní pistole   1x 

- Injektážní pakry 

- Kotou�ová úhlová bruska  3x  

- Svá�ecí injektor   1x 

- Nákladní automobil  2x 

- Autoje�áb    1x 

NÁ�ADÍ 

- Zednická lžíce 

- Hladítko zubové nerez 

- Hladítko d�ev�né a gumové 

- Vále�ky, št�tce 

OSTATNÍ 

- Lehké pracovní systémové lešení (pomocné) 

- Záv�sné lávky ALTA 

POM�CKY BOZP 

Základní vybavení pracovník�: 

- Ochranná p�ilba 

- Ochranné pracovní rukavice a od�v 

- Ochranná pracovní obuv protiskluzová  

- Ochranné brýle nebo pracovní štít (dle povahy práce) 

- Ochranný bezpe�nostní postroj (p�i práci ve výškách, pokud není zajišt�na 

prost�edkem kolektivní ochrany) 

- Reflexní vesta 

JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Kontrolní a zkušební plán a popis všech kontrol, v�etn� m��ících parametr� je 
popsán v �ásti A10 - Kontrolní a zkušební plán. 

VSTUPNÍ KONTROLA 
U vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost projektové dokumentace a 

jiných dokument� jako je technologický postup. P�ed zahájením prací prob�hne 
kontrola pracovník�, jejich kvalifikace a proškolení. 
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MEZIOPERA�NÍ KONTROLA 
Do meziopera�ní kontroly pat�í p�íprava sanovaných povrch�, která zahrnuje 

otryskání vysokotlakou vodou, mechanické odstran�ní nesoudržných vrstev 
konstrukce, obnažení korodující výztuže a o�išt�ní výztuže. Kontrolní zkoušky 
p�edupraveného betonu odtrhovou zkouškou dle �SN EN 1542. Ošet�ení výztuže 
nát�rem veškeré odhalené výztuže. Dále provedení adhezivního m�stku. Reprofila�ní 
malty a jejich zkoušky pevnosti v talku a za ohybu. Obnovení cementové omítky a 
soudržnost reprofilace.  

VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Ve výstupní kontrole se bude kontrolovat provedení dle PD a technologického 

postupu, kontrola odstran�ní a vypo�ádání neshod zjišt�ných v pr�b�hu realizace a 
kontrola doklad� o kvalit� zabudovaných materiál� (atesty, prohlášení o shod� a 
certifikáty). 

BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 
B�hem provád�ní prací je nutné dodržovat všechny platné právní p�edpisy 

z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, tj.: 

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

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 

Zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. A dále jeho zm�ny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 
zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí. 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zam�stnanc� p�i práci. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 

Vyhláška �. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti 
práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zm�na 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

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



135 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v pr�b�hu prací sanace ŽB konstrukcí. Všichni pracovníci povinn� absolvují školení o 
bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci p�ed první pracovní sm�nnou. Stavbyvedoucí je 
seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
pou�eni. Všechny protokoly budou uschovány.  

Nepovolané osoby budou p�ed vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pom�ckami (p�ilba, reflexní vesta).  

 EKOLOGIE 
Nep�edpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prost�edí. Budou 

dodržovány obecné zásady vodních zdroj�, ochrana zamezující devastaci p�dy v okolí 
staveništ�. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.

Odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepot�ebného materiálu budou 
pr�b�žn� odstra�ovány. Vznikající odpad bude již na staveništi t�íd�n a ukládán 
odd�len� a p�edáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umis
ován 
mimo staveništ�. 

Nakládání a likvidace odpad� bude zajišt�na smluvn� a bude ji provád�t firma, 
mající pro likvidaci daných odpad� p�íslušné oprávn�ní. Odpady budou fyzicky 
p�evzaty firmou odpov�dnou za odstra�ování odpadu, odd�len� dle druh�. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech �. 185/2001 Sb., v�etn� p�edpis� vydaných k jeho provedení (p�edevším 
vyhláška �. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška �. 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpad� na skládky). 

Drcení stavebních odpad� nebo jejich recyklace p�ímo na staveništi se 
nep�edpokládá. 

P�i provád�ní sana�ních prací bude realiza�ní firma plnit povinnosti p�vodce 
odpad� dle zákona �. 185/2001 Sb. a dle podmínek SoD. Vzniklé odpady budou 
p�edány pouze za�ízením, které mají souhlas k provozování skládek dle §14 
citovaného zákona.  

Nakládání s odpady:

 Komunální odpad p�vodem z užívání objekt� se bude p�ed p�edáním 
oprávn�né osob� t�ídit podle následujících složek: 

- Sklo 
- Plasty 
- Objemný odpad (kontejner) 
- Nebezpe�ný odpad 
- Sm�sný odpad 

Vyt�íd�ný papír, sklo, plasty a sm�sný odpad se budou ukládat do ozna�ených 
typizovaných sb�rných nádob. Sb�rné nádoby na papír, sklo, plasty a sm�sný odpad 



136 

budou uložené tak, aby byl umožn�ný pravidelný sb�r a svoz odpadu: nádoby budou 
umíst�né ve vyhrazeném prostoru v 2. PP objektu, ve vybrané místnosti. Vyt�íd�ný 
nebezpe�ný odpad se bude shromaž�ovat odd�len� v ozna�ené typizované sb�rné 
nádob� a bude se p�edávat v ur�enou dobu na m�stem ur�ených a zajišt�ných 
místech, p�vodce si bude po�ínat tak, aby nedošlo k ohrožení životního prost�edí. 
Objemný odpad se bude odkládat do ozna�ených kontejner�. Sb�r odpadu bude 
probíhat nárazov� v závislosti na aktuální pot�eb�.  

P�ehled odpad�, které budou vznikat b�hem sanace ŽB konstrukcí: 

Tabulka 12 Výpis možných odpad� vzniklých u procesu Sanací 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 07 O Sm�sné kovy 4 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 06 O Sm�sný obal 5 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 5 

Nakládání s odpadem – legenda: 

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné k úprav�
(recyklaci). 

2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v p�ípad�, že sou�ástí jejich úpravy 
v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, které budou 
následn� p�edány oprávn�né osob� podle zákona o odpadech k využití nebo odstran�ní. 

4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 

7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je v p�íloze B12.

VSTUPNÍ KONTROLA  

U vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost projektové dokumentace a 
jiných dokument� jako je technologický postup. Aktualizovaný technologický p�edpis 
bude p�edán p�ed zahájením prací. Dále prob�hne kontrola pracovník�, jejich 
kvalifikace a proškolení. 

MEZIOPERA�NÍ KONTROLA  

Do meziopera�ní kontroly pat�í p�íprava sanovaných povrch�, která zahrnuje 
otryskání vysokotlakou vodou, mechanické odstran�ní nesoudržných vrstev 
konstrukce, obnažení korodující výztuže, o�išt�ní výztuže a nát�r veškeré odhalené 
výztuže. Kontrolní zkoušky p�edupraveného betonu odtrhovou zkouškou dle �SN EN 
1542. Dále provedení adhezivního m�stku. Reprofila�ní malty a jejich zkoušky pevnosti 
v talku a za ohybu. Místní rovinnost cementové omítky má povolenou odchylku max. +- 
5mm/ 2m. Kontrolní zkouška soudržnosti reprofilace a st�rky je provedena akustickou 
trasovací metodou.  

Sana�ní práce budou probíhat jen za p�íznivých klimatických podmínek.  
Práce nemohou být provád�ny za nízké viditelnosti (zp�sobené mlhou), jakmile 

dohlednost klesne pod 20 metr�. Práce nebudou probíhat p�i v�tru vyšším jak 10 m/s.  
Práce budou probíhat v m�síci duben až zá�í. V tomto období se b�hem dne 

nep�edpokládá s poklesem teplot pod +5°C. 
Další omezení pro aplikaci zadané v technických listech od výrobce sana�ních 

materiál� firmy Sika. Ochranné nát�ry na pohledový beton Sikagard 675 mohou být 
aplikovány p�i teplot� +8 °C až +35 °C. Ochranný nát�r – impregnace Sikagard – 
700S, opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí SikaTop 122 SP a 
Ochrana výztuže proti korozi (adhezivní m�stek) Sika MonoTop 910N mají omezení 
aplikace na teplotu od +5 °C do +30 °C. Lepidlo na bázi epoxidové prysky�ice Sikadur 
31 CF Rapid má omezení aplikace na teplotu od +5 °C do +20 °C. Jemná správková 
malta t�ídy R2 Sika MonoTop 620 m�že být aplikována p�i teplot� od +8 °C až +30 °C. 

Další d�ležité upozorn�ní na podmínky, p�i kterých není možné aplikovat tyto 
sana�ní materiály: Pokud je o�ekáván déš
, relativní vlhkost vzduchu m�že být max. 
80% a beton musí být starší než 28 dní. Po aplikaci a získaní pevnosti a mechanických 
vlastností dle technického listu je systém konstrukce pln� odolný v��i normálním 
atmosférickým vliv�m a deš
ovým srážkám. 

VÝSTUPNÍ KONTROLA  

Ve výstupní kontrole se bude kontrolovat provedení dle PD a technologického 
postupu, kontrola odstran�ní a vypo�ádání neshod zjišt�ných v pr�b�hu realizace a 
kontrola doklad� o kvalit� zabudovaných materiál� (atesty, prohlášení o shod� a 
certifikáty). Na základ� t�chto kontrol bude proveden protokol o výstupní kontrole 
zakázky nebo pro jednotlivé �ásti samostatn�. 
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OBECNÉ INFORMACE O STAVB�

OBECNÉ INFORMACE O STAVB�

Jedná se o výškovou budovu, která má p�dorysné rozm�ry 23,0 x 52,0 m, dv�
podzemní podlaží a 20 nadzemních podlaží. 
Nosnou konstrukci budovy tvo�í železobetonový skelet, tzn. svislé konstrukce tvo�í 
železobetonové sloupy a zav�trovací st�ny na obou koncích budovy, stropní 
konstrukce jsou železobetonové deskové a žebrové vetknuté do železobetonových 
pr�vlak�.  

P�í�né rámy mají t�i pole. V podélném sm�ru budovy probíhají pr�vlaky po 
obvodu p�dorysu (nazývané v p�vodním projektu ztužidla), které spojují obvodové 
sloupy provedené v rozte�i 1,8 m a ve dvou osách uvnit� budovy, které spojují sloupy 
umíst�né v osové vzdálenosti 3,6 m. 

Budova je založena na základové desce tlouš
ky 1,2 m, v�tšího p�dorysu než 
budova sama. Základová deska je vyztužena st�nami v hlavních osách na výšku 2.PP, 
tj. asi 3,0 m, tlouš
ky 0,8 m až 1,0 m. 

OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Stávající fasáda budovy A1 fakulty strojní v Brn� je tvo�ena dv�ma systémy.  
a) Prosklená �ást fasády je tvo�ena ocelovými rámy z jacklových profil�

pr��ezu 40/20 mm, vsazenými mezi nosné sloupy a jsou p�iva�eny ke kotevním prvk�m 
ke skeletu objektu.  

Vlastní okna jsou vložena v ocelovém rámu a jsou ocelohliníková, zdvojená, 
parapetní �ást je zasklena nepr�hledným sklem.  

V rozsahu tohoto stávajícího systému bude provedena nová fasáda, která bude 
tvo�ena sestavami z jednotlivých kompletovaných celoprosklených díl� - blok� z 
hliníkových profil� systému Schuco o rozm�rech 1,8 x 3,6 m tzv. modulové fasády.  

b) Obvodový pláš plný je proveden v systému Hunter-Douglas, který bude 
demontován a t�chto v plochách bude provedena nová p�edv�šená systémová 
prov�trávaná fasáda z kompozitních hliníkových desek alucobond.  

Tento technologický p�edpis �eší montáž alucobondového, fotovoltaického a 
proskleného plášt� objektu A1 v areálu VUT Brno. 

P�EVZETÍ A P�IPRAVENOST STAVENIŠT�

P�IPRAVENOST STAVBY 

Staveništ� bude p�evzato hlavním stavbyvedoucím dodavatelské firmy. Pro 
zahájení montáže bondového obvodového plášt� je d�ležitá celková demontáž 
stávajícího oplášt�ní. 
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P�IPRAVENOST PRACOVIŠT�

V prostoru staveništ� se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizace i zdroj 
elektrické energie pro pot�ebu stavby. P�íjezdová a p�ístupová cesta na staveništ�
bude zajišt�na z ulice Technická a ulice U Vodárny. 

Prostory budou po p�edchozích sana�ních pracích vyklizené a p�ipravené pro 
provád�ní montáže fasády. V areálu staveništ� bude vyhrazen prostor pro umíst�ní 
skládek materiálu, autoje�ábu a také pro kontejnery se sociálním zázemím dodavatele 
fasády.  

P�ístup do jednotlivých pater je zajišt�n stavebním výtahem o nosnosti 1000 kg, 
který je umíst�n ze dvora areálu VUT. Montáž blokové fasády bude provedena 
autoje�ábem umíst�ným celkem na 3 r�zných místech z d�vodu zajišt�ní správného 
usazení. 

P�ed zahájením montáže blokové fasády bude provedeno geodetické zam��ení 
sm�rové a výškové v každém podlaží. Po osazení zakládacího profilu a nosných kotev 
bude provád�na montáž blok�. P�ed zahájením montáže blok� v každém podlaží 
provede vedoucí montér �ety kontrolu osazených kotev /výškov� a sm�rov�/ a �ádné 
dotažení matic na kotevních šroubech.  

Montáž blok� bude provád�na autoje�ábem vždy zleva doprava /p�i pohledu 
na fasádu z exteriéru/. P�i montáži bloku je t�eba dbát na správné usazení s následnou 
kontrolou polohy t�sn�ní. Po usazení je nutné každý blok výškov� zrektifikovat. 
Kontrolu provádí vedoucí montér �ety. Montáž blok� bude provád�na autoje�ábem 

Montáž bondového obvodového plášt� bude provád�na za pomocí záv�sné 
lávky o nosnosti 800kg. Záv�sná lávka bude ochrán�na pomocí polystyrenových desek 
pro p�ípadný náraz na již zabudované konstrukce. Postup montáže fasády je plynulý ve 
sm�ru od úrovn� 3NP po atiku, zbytek obkladu se provede z pracovního lešení od 3NP 
až po terén u štítových st�n, u delších fasád probíhá montáž od 1NP po atiku. 

V dob� montáže fotovoltaických panel� již bude namontovaná alucobondové 
fasáda v horní �ásti JV fasády a zárove� kazety, které tvo�í ost�ní prosklené blokové 
fasády. 

MATERIÁLY 

MATERIÁLY 

- Fotovoltaické panely  1 080,0 m2   

- Alucobondové panely  3 208,0 m2 

- Fasádní bloky 1,5x0,9 m 3 556,0 m2 

- Okenní rámy   1 914,0 m2 

- Tepelná izolace  9 760,0 m2 

- Kovový materiál pro kotvení 44 100,0 Kg 
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DOPRAVA 

Primární doprava 

Doprava stavebního materiálu, stroj� a ru�ního ná�adí bude zajišt�na 
dodávkami dodavatelské firmy. Jednotlivé �ásti oplášt�ní budou p�epravovány 
v nákladních automobilech a skladovány na místech pro to ur�ených.

Sekundární doprava 

Sekundární doprava na místo montáže v jednotlivých patrech bude zajišt�na 
autoje�ábem a pomocí lávek. P�eprava osob a dalšího drobného ná�adí a materiálu 
bude zajišt�na stavebním výtahem nebo stávajícími výtahy uvnit� rekonstruované 
budovy. Vyzna�ení t�chto výtahu je v p�íloze B6 – Schéma využití prostor objektu A1. 

SKLADOVÁNÍ 

Skladovaní je zajišt�no v areálu za�ízení staveništ� na ploše zpevn�né 
betonovými panely nebo na stávající ploše s asfaltovým povrchem. Dále jsou 
vyhrazeny skladovací kontejnery.  

PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Montážní práce budou probíhat jen za p�íznivých klimatických podmínek. 

Práce nemohou být provád�ny za nízké viditelnosti (zp�sobené mlhou), jakmile 
dohlednost klesne pod 20 metr�. Práce nebudou probíhat p�i v�tru vyšším jak 10 m/s.  

Práce budou probíhat v m�síci duben až �erven. V tomto období se b�hem dne 
nep�edpokládá s poklesem teplot pod +5°C. V p�ípad� provád�ní montáže v zimním 
období p�i teplotách pod +5°C je pot�eba vytvo�it um�lé podmínky pro provád�ní 
montáže nebo proces montáže p�erušit. 

PRACOVNÍ POSTUP 

Montáž prov�trávaných fasád bude provád�na nezávisle na montáži blok� ze 
záv�sných lávek. Po geodetickém zam��ení bude nejprve provedena montáž nosných 
kotev. Kotvy jsou do ŽB skeletu uchyceny pr�vlakovými hmoždinkami p�es termické 
podložky. Provedení, po�et kotev a vlastní kotvící materiál (hmoždinky, chemické 
kotvy) bude doloženo statickým výpo�tem, skute�né nosnosti budou ov��eny tahovou 
zkouškou. Za správné provedení bude zodpov�dný vedoucí montér �ety. Na takto 
osazené kotvy budou namontovány svislé nosné prvky z „U“ profil�. P�i montáži je 
zapot�ebí dodržet svislosti a projektované osové rozte�e.  

Postup montáže fasády bude odspodu nahoru. Po dokon�ení montáže svislých 
prvk� bude provedena montáž tepelné izolace pomocí hmoždin s talí�ovou hlavou, 
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Obrázek 58 Postup osazení kotev HILTI [15] 

vždy 5 ks/ desku. P�i montáži je t�eba dbát na sražení desek k sob� a zamezit tak 
vzniku spár. Kontrolu provádí každý montážník.  

Vlastní fasádu tvo�í kazety hran�né z hliníkových kompozitních desek – 
alucobondu, zav�šované do p�ipraveného rastru p�es bajonetové spoje.  

Bajonetové spoje = záv�s do vodorovného �epu. 

P�i montáži je t�eba dbát na dodržení projektované ší�ky spár mezi kazetami a 
uložení kazety na �epu.  

MONTÁŽ ALUCOBONDOVÉ FASÁDY 

 Po zajišt�ní pot�ebné p�ipravenosti stavby vyty�íme základní rovinu, kterou 
udává založená modulová fasáda. Dále budou ozna�eny pozice kotev HILTI, vyvrtány 
otvory pro kotvy a �ádn� vy�išt�ny otvory od prachu. V dolním vodorovném pr�vlaku se 
vyskytují d�ev�né hranolky 50x50 mm, které mohou omezit montáž kotev HILTI. Pokud 
by došlo k tomu, že kotevní šroub by byl osazován p�ímo p�es d�ev�nou lištu, pak 
z tohoto d�vodu byla uvažována distan�ní montáž na vzdálenost 75 mm. V p�ípad�, že 
dojde k situaci, že bude nutno osazovat kotevní šroub p�es d�ev�nou lištu, musí být 
zajišt�no kotvení na šroub ze závitové ty�e M12 a hloubka zalepení do betonu musí 
být min.120 mm. Uchycení kotevní desky podkonstrukce bude dopln�no o matici M12 
a podložku umíst�nou ze strany betonové konstrukce jako „kontra matka“ navržené 
kotevní matici. Spodní matku našroubujeme do prostoru tak, aby podložka lícovala 
s betonem. 
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 Vy�ezání stávající izolace Lignopor pro umíst�ní kotev a následné doizolování 
minerální izolací.  

P�ipevn�ní FeZn kotev podkonstrukce a zateplení HILTI kotev do ŽB 
konstrukce. Rám ocelové konstrukce ve spodní �ásti na již p�edem osazené vytvrzelé 
kotvy, horní �ást kotvit po srovnání ocelové konstrukce. Na závitové ty�i bude 
umíst�na „kontra matka“ zamezující vyto�ení první matky.

Postupná montáž ocelové konstrukce probíhá sm�rem k atice. V pr�b�hu
kontrolujeme svislost a vodorovnost konstrukce. Montáž OK (ocelové konstrukce) 
probíhá z jednotlivých komponent� dle klade�ského plánu rozd�lenou na výšku 
3590mm jednotlivých pater budovy, kde mezi jednotlivými díly je na výšku 10 mm 
spára. P�edozadní tolerance OK je +- 10 mm v ploše celé fasády. Po osazení OK 
v každém podlaží je nutno provést kontrolu dotažení kotev a šroubových spoj�. Tuto 
kontrolu provádí vedoucí montážní �ety. Tato kontrola bude zaznamenána do 
stavebního deníku. 

Montáže tepelné izolace ISOVER FASSIL o objemové hmotnosti 50kg/m3 se 
provádí ve dvou vrstvách pomocí talí�ových hmoždin. Hmoždina v první vrstv� bude 
kotvena doprost�ed desky pouze pro p�ichycení vary do budoucí polohy. Velikost 
talí�ku bude 60 mm. Nosné hmoždinky budou umíst�ny až ve druhé vrstv� vaty, které 
prokotví ob� vrstvy vaty. Po�et hmoždin na desku 3-4 kus�, dle umíst�ní desky. Talí�ky 
budou umíst�ny v min. vzdálenosti 80 mm v ploše desky a min. 120 mm do hrany 
desky. Talí�ové hmoždinky musí být v podkladu osazeny pevn� a musí t�sn� p�iléhat 
k tepeln� izola�ní vrstv�. Tepeln� izola�ní vrstva musí p�iléhat k podkladu, musí být 
spojitá a nesmí vykazovat otev�ené spáry. 

Izola�ní desky ISOVER FASSIL jsou baleny do PE fólie vylu�ujících jejich 
navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Izolace je balena na paletách. V p�ípad�, že izolace 
nebude v celém objemu zabalena PE folií, bude se skladovat pod plachtami. 

Minerální izolace (kamenná vlna) ISOVER FASSIL je v celém svém objemu 
hydrofobizovaná, tedy odolná v��i krátkodobé vlhkosti z d�vodu promo�ení nap�íklad 
vlivem deš
ových srážek. V p�ípad� izolace na fasád� b�hem montáže zmokne a není 
mechanicky znehodnocena, sta�í ji bez problému nechat dostate�n� vyschnout. 
V moment�, kdy je izolace suchá, je op�t pln� funk�ní. V p�ípad� zate�ení do 
nezabalené desky, která zatím není umíst�na na fasád�, nem�lo by se s deskou 
manipulovat, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Hydrofobizace chrání minerální izolace b�hem montáže. Alucobondová fasáda 
má spáry kryté, proto po montáži izolace tato p�ím�s již nemá význam. Životnost 
minerální izolace je stanovena na cca 50 let. V této dob� bude celoplošn� zakryta. 
V dob� montáže, což je cca 1-2 m�síce, dojde k �áste�nému vymytí této p�ím�si. 
Obsah lepidla je prysky�ice, hydrofobizace a další p�ím�si. Tento obsah pojiva se 
odhaduje v celkovém objemu na mén� než 0,5%, Hydrofobizace nemá vliv na tepeln�-
technické vlastnosti. 

Následuje montáž roznášecí konstrukce bondové fasády hliníkového systému 
ILTEGRO, kde prvním krokem je šroubování hliníkového st�nového úhelníku výšky 65 
mm p�es termoizola�ní podložku. Dalším krokem se spojení tohoto místního úhelníku s 
vertikálním U profilem, který se kotví v rozte�i 825 mm na výšku na svislé prvky nosné 
OK. Horní spoj je pevný, ostatní jsou pohyblivé. Vertikální profil se spojuje pomocí 
nýt�. Do hliníkového vertikálního U profilu pokra�uje montáž záv�s�, které jsou 
výškov� stavitelné. Záv�sy jsou p�ipevn�ny pomocí samo-vrtných šroub� s v�jí�ovou 
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podložkou. Na tyto záv�sy se v�sí samotné alucobondové desky fasády. Proto je nutné 
v každém podlaží provád�t kontrolu rovnosti. Tuto kontrolu provádí vedoucí montážní 
�ety a bude to zaznamenáno ve stavebním deníku.  

 Po takto namontované konstrukci je možné zahájit montáž jednotlivých 
alucobondových kazet. Tyto kazety se montují zav�šením do systémových záv�s� a 
zajistí se šroubem v horním profilu. Horní zámek kazety dosedá p�ímo na záv�s, 
ostatní záv�sy jsou o 5 mm níže, než je zámek alucobondové kazety. 

 V rámci certifikovaného systému, použití nulové tolerance záv�s� na �epy a 
množství použitých záv�su 10-12 kus� na standartní kazetu, nem�že dojít 
k p�edozadnímu pohybu kazety na �epech, nebude tedy vznikat žádné chv�ní. Montáž 
probíhá sm�rem od modulové fasády k rohu budovy a od spodu nahoru. 

 Po dokon�ení montáží bondových kazet se provede strhání ochranné fólie a 
hrubé o�išt�ní fasády. 

MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÉ FASÁDY 

Po montáži aluvobondové fasády v horní �ásti JV a ost�ní blokové fasády 
vyty�íme základní rovinu, která udává založená modulová fasáda. Ozna�íme pozice 
kotev HILTI, vyvrtáme otvory pro kotvy a �ádn� vy�istíme otvory od prachu.  

Vy�ezání stávající izolace Lignopor pro umíst�ní kotev a následné doizolování. 
P�ipevn�ní st�nových úhelník� o délce 100 mm p�es termickou podložku – pohyblivé 
ukotvení pomocí pr�vlakové kotvy HILTI HST M12/20 do ŽB st�ny �i sloupu.  

Následuje p�ipevn�ní pozinkované kotvy p�es termickou podložku – pevné 
ukotvení a zateplení kotvy HILTI HIT-RE 500 SD do ŽB pr�vlak�. 
 Umíst�ní vymezovacích hliníkových L profil� pro ur�ení p�edozadnosti 
fotovoltaické fasády. Osazení hliníkových sloupk�. Postupná montáž je provád�na 
zdola sm�rem k atice. Kontrolujeme svislost a vodorovnost.  
 Montáž hliníkového rastru probíhá z jednotlivých komponent� dle klade�ského 
plánu rozd�lenou na výšku 3590 mm jednotlivých pater budovy a mezi jednotlivými díly 
je na výšku dilata�ní spára 10 mm. P�edozadní tolerance rastrové hliníkové fasády je 
+- 10 mm v ploše celé fasády. 
 Po osazení sloupk� hliníkové rastrové fasády v každém podlaží je nutno 
provést kontrolu dotažení kotev a šroubových spoj�. Budou použity samojistící matky a 
tyto kontroly budou provedeny vedoucím montážní �ety. 
 Montáž tepelné izolace ISOVER UNI o objemové hmotnosti cca 40kg/m3 se 
provádí ve dvou vrstvách pomocí talí�ových hmoždin. Hmoždina v první vrstv� bude 
kotvena doprost�ed desky pouze pro p�ichycení vaty do budoucí polohy. Velikost talí�ku 
bude 60 mm. Nosné hmoždinky budou umíst�ny až ve druhé vrstv� vary, které 
prokotví ob� vrstvy vary. Po�et hmoždin na desku jsou 3-4 kusy dle umíst�ní desky. 
Talí�ky 140 mm budou umíst�ny v hran� desky, talí�ky 90 mm budou umíst�ny v ploše 
desky. Talí�ové hmoždinky musí být v podkladu osazeny pevn� a musí t�sn� p�iléhat 
k tepelné izola�ní vrstv�. Tepeln� izola�ní vrstva musí p�iléhat k podkladu, musí být 
spojitá, nesmí vykazovat otev�ené spáry.. 

Izola�ní desky jsou baleny do PE fólie vylu�ujících jejich navlhnutí nebo jiné 
znehodnocení. Izolace je balena na paletách. V p�ípad�, že izolace nebude v celém 
objemu zabalena PE folií, bude se skladovat pod plachtami.  

Minerální izolace (kamenná vlna) je v celém svém objemu hydrofobizovaná, 
tedy odolná v��i krátkodobé vlhkosti z d�vodu promo�ení nap�íklad vlivem deš
ových 
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Obrázek 59 Schéma - postup osazení kotev HILTI [15] 

srážek. V p�ípad�, že izolace na fasád� b�hem montáže zmokne a není mechanicky 
znehodnocena, sta�í ji bez problému nechat dostate�n� vyschnout. V moment�, kdy je 
izolace suchá, je op�t pln� funk�ní. V p�ípad� zate�ení do nezabalené desky, která 
zatím není umíst�na na fasád�, nem�lo by se s deskou manipulovat, aby nedošlo 
k jejímu poškození. 
 Umíst�ní ochranné difúzní folie na celou plochu JV fotovoltaické a 
alucobondové folie se aplikuje vodorovn�. P�ipev�uje se pomocí stejných talí�ových 
hmoždin jako pro tepelnou izolaci.  
 Následuje osazení vodorovných hliníkových paždík� pomocí šroub� do 
sloupk�. Panely je t�eba instalovat tak, aby kladný pól p�ipojovací krabice sm��oval 
nahoru.  
 Panely lze vzájemn� propojovat pomocí spojovacího konektoru ve tvaru Y a 
p�ipojovací sk�ín� generátor� (GAK). Jsou sestavovány a spojovány p�itom jednotlivé 
v�tve modul�. Kladné póly je t�eba jistit pomocí pojistek jednotlivých solárních v�tví 
v GAK, a použití spojovacích konektor� ve tvaru Y musí být jišt�ny ješt� separátn�. 
 Natažení kabeláže a propojení panel� od sdružovací sk�í�ky po jednu �adu 
fotovoltaických panel� dle projektu elektro. P�ed samotným zasklením bude provedena 
zkouška funk�nosti každého panelu. 
 P�ipojení panel� ke kabelu a následné zasklení. Pro manipulaci se sklem bude 
použito p�ísavných držák� a podkladní plastové podložky. Zasklívání probíhá tak, že se 
sklo umístí do hlubší drážky ve sloupku, pak se vsadí do druhé strany a pomocí 
plastové natloukající hmoždinky se vycentruje.  

Zasklívání t�í �ad panel� se bude st�ídat s osazením plech� sloužících jako 
p�ívod/odvod vzduchu. Po zasklení bude umíst�na vodorovná krycí lišta a vsazena 
guma. Po dokon�ení montáže fotovoltaických panel� se provede strhání ochranné fólie 
a hrubé o�išt�ní fasády. Následn� propojení sdružovacích sk�ín�k a st�ída�� uvnit�
objektu. 
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Obrázek 60 Postup zasklívání [25] 

MONTÁŽ PROSKLENÉ �ÁSTI BLOKOVÉ FASÁDY 

P�esné osazení zakládacích kotev každé st�ny u podlahy v nejnižším pat�e, 
poloha kotev (výšková i sm�rová) jsou ur�eny v projektové dokumentaci a kotvy budou 
osazeny podle p�esného vyty�ení.   
 Provedení všech vodot�sných a tepeln�-izola�ních detail�, jejichž provedení je 
nutné p�ed osazením první �ady blok�. Dále následuje osazení spodního systémového 
t�sn�ní. Osazení a založení prvního bloku fasády zav�šením na horní kotvy bloku a 
zasunutím do spodních kotev. Nedílnou sou�ástí je kontrola svislosti a vodorovnosti 
prvního zakládacího bloku a kontrola polohy bloku ve vztahu k podélné ose. 
 Rektifikace bloku po kontrole polohy pomocí rektifika�ních šroub� a každé 
kotv� bloku. Montáž následujících blok� spodní �ady bude probíhat dle stejného 
prostupu jako u prvního zakládacího bloku, u všech následujících blok� je nutné po 
kontrole svislosti a vodorovnosti osazení bloku provést také kontrolu volné hrany bloku 
od fixního bodu na za�átku �ady, aby nedocházelo k nár�stu p�ípadných délkových 
plusových nebo mínusových tolerancí v délce st�ny, tolerance musí být eliminovány 
plynule u každého bloku fasády, povolené tolerance udává projektová dokumentace 
zhotovitele jsou následující: výšková tolerance každého bloku k výšce +-0,0 m na 
každém pat�e je +- 5 mm, polohová délková tolerance blok� v �ad� je +- 5 mm 
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v sestav� t�í blok� vedle sebe k fixnímu bodu, p�edozadní tolerance fasády je +- 5 mm 
v ploše celé fasády. 

 Po osazení každého bloku je nutno provést kontrolu správnosti osazení 
jednotlivých typ� svislých a vodorovných systémových t�sn�ní. P�ed montáží další 
vodorovné �ady blok� se do drážek spodní �ady osadí systémové vodorovné t�sn�ní, 
které tvo�í odvád�cí odtokovou rovinu vlhkosti, která se m�že tvo�it ve svislých a 
vodorovných spárách, toto t�sn�ní je osazováno v jednom celku v délkách po 20 m, 
jednotlivá t�sn�ní (jejich p�í�né spoje) musí být d�kladn� prolepena p�edepsaným 
zp�sobem a lepidlem. 
 K takto p�ipravenému vodorovnému t�sn�ní s lepidlem p�ilepí svislé t�sn�ní 
svislých spár blok� spodní �ady. Kontrolu všech lepených spoj� provádí vedoucí 
montážní �ety. Na takto p�ipravenou zakládací rovinu je možno zahájit montáž další 
�ady blok� fasády. Bloky následujícího patra se za pomocí autoje�ábu zav�sí na kotvy 
s postupným zasunutím bloku do systémového vodorovného t�sn�ní. Dále opakujeme 
p�edešlý postup, od kontroly svislosti a vodorovnosti po osazení blok�. 
 Po montáži poslední (horní) �ady blok� se provede realizace tepelné výpln�
prostoru mezi blokovou fasádou a vyzdívkou atiky (foukanou tepelnou izolací) a 
provedení horního detailu nad blokovou fasádou (nalepení interiérové folie), �ímž se 
uzav�e prostor p�ed pov�trnostními podmínkami. 

Obrázek 61 Detail ukotvení [5] 
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Obsluha bouracího kladiva, p�íprava 
sana�ního materiálu a jeho aplikace.

Montér 6 vyu�ní list, pou�ení

Strojník 1 Strojní pr�kaz

Nápl� práce

Vedoucí montér 3
Maturita, vyškolení firmou 
Sika

Vedení pracovník� a postupu prací.

Pracovník Po�et Kvalifikace

Pomocný d�lník 6 Pou�ení Dopl�kové práce

Tabulka 13 Personální obsazení 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Veškeré práce mohou provád�t pouze 
pracovníci k tomu zp�sobilí, mající platnou zdravotní prohlídku a jsou zp�sobilí pro 
práce ve výškách. Pracovníci budou proškoleni ze zásad dodržování BOZP a PO. A na 
základ� t�chto školení jsou povinni dodržovat používání OOP p�i práci ve výškách, 
používat ochranné p�ilby a další ochranné pom�cky, kterou jsou nutné pro montáž. 

P�ed nástupem na montáž provede stavbyvedoucí se všemi pracovníky 
op�tovné proškolení z pravidel BOZP, o tomto školení bude proveden zápis do 
stavebního deníku v�etn� podpis� všech pracovník�. Do školení je zahrnuto 
seznámení s technologickým postupem, specifickými podmínkami a riziky staveništ�, 
pracovní doba a pracovní p�estávky a kontakt na zodpov�dné osoby na stavb�. 

STROJE, NÁ�ADÍ, POM�CKY 

Podrobný popis stroj�, ru�ního ná�adí, technické parametry a d�vod jejich 
nasazení jsou uvedeny v �ásti A6 – Návrh hlavní stavební mechanizace. 

STROJE  

- 1 x Smykový náklada� – pro p�eravu materiálu  

- 1x Nákladní automobil 

- 1x Nákladní automobil s rukou 

- 1x Autoje�áb  
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NÁ�ADÍ 

- vázací lana o nosnosti 2t a 1t  

- textilní úvazky o nosnosti 1t  

- montážní klí�e, pá�idla, palice, kladiva, montážní p�ípravky  

- elektrické vrta�ky, brusky, stahova�ky  

- Nivela�ní p�ístroj 

- laserový m��ící p�ístroj 

OSTATNÍ 

- mobilní AL lešení  

- záv�sné lávky ALTA 

POM�CKY BOZP 

Základní ochranné prost�edky: 

- Ochranná p�ilba 

- Ochranné pracovní rukavice a od�v 

- Ochranná pracovní obuv protiskluzová  

- Ochranné brýle nebo pracovní štít (dle povahy práce) 

- Ochranný bezpe�nostní postroj (p�i práci ve výškách, pokud není zajišt�na 

prost�edkem kolektivní ochrany) 

- Reflexní vesta 

Ochranné prost�edky p�i sva�ování: 

- Ochranná kukla 

- Svá�e�ské rukavice 

- Svá�e�ský od�v 

- Ochranné brýle (p�i �ezání a broušení) 

JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Kontrolní a zkušební plán, v�etn� m��ících parametr� je popsán v kapitole A11
– Jiné zadání 2. – Kontrolní a zkušební plán kvality pro oplášt�ní. 
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VSTUPNÍ KONTROLA 

U vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost projektové 
dokumentace, odsouhlasena objednatelem a její platnost bude ozna�ena na 
výkresech. Dále kontrolujeme, zda jsou aktualizovány technologické p�edpisy
p�edány p�ed zahájením prací. U kontroly vstupních materiál� je kontrolována 
kompletnost a kvalita dle projektové dokumentace a zápis je proveden p�ímo na 
dodacím listu. Pro doložení kvality materiál� budou doloženy certifikáty, atesty a 
Prohlášení o shod� dle zákona �. 163/2002 Sb. a zákona �. 22/1997 Sb. Ve fázi 
p�ípravy podkladu kontrolujeme p�edevším vizuáln� stavební konstrukce v míst�
montáže, zda jsou bez prasklin, plísní a loupajícího se povrchu. Dále kontrolujeme 
vyty�ení bod� pro kotvení dle kotevního plánu. 

P�ed zahájením prací prob�hne kontrola pracovník�, jejich kvalifikace a 
proškolení. 

MEZIOPERA�NÍ KONTROLA 

V meziopera�ní kontrole u Bondové fasády bude probíhat kontrola osazení 
kotev, kontrola montážní podkladní ocelové konstrukce, kontrola tepelné izolace, 
kontrola montáže rámové Al konstrukce, kontrola montáže (alucobondových) kazet.  

V meziopera�ní kontrole u Fotovoltaické fasády bude probíhat kontrola 
osazení kotev, kontrola Al ocelové konstrukce, kontrola tepelné izolace, kontrola 
umíst�ní ochranné difúzní folie, kontrola montáže paždík� a kontrola instalace 
fotovoltaických panel� v�. zasklení.  
  

VÝSTUPNÍ KONTROLA  

Ve výstupní kontrole se bude kontrolovat provedení dle PD a technologického 
postupu, kontrola povrchu obkladu, svislosti, rovinatosti, kvality osazení, spáry, detaily 
a dále záv�re�ná kontrola celkového provedení, kontrola odstran�ní neshod zjišt�ných 
v pr�b�hu realizace a kontrola doklad� o kvalit� zabudovaných materiál�. Na základ�
t�chto kontrol bude proveden protokol o výstupní kontrole zakázky nebo pro jednotlivé 
�ásti samostatn�. 

BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

B�hem provád�ní prací je nutné dodržovat všechny platné právní p�edpisy 
z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, tj.: 

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

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 
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Zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. A dále jeho zm�ny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 
zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí. 

Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zam�stnanc� p�i práci. 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Na�ízení vlády �. 201/2010 Sb. kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 

Vyhláška �. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti 
práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zm�na 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

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

Nepovolané osoby budou p�ed vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pom�ckami (p�ilba, reflexní vesta).

EKOLOGIE 

Nep�edpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prost�edí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdroj�, ochrana zamezující devastaci p�dy v okolí 
staveništ�. 

P�i provád�ní sana�ních prací bude realiza�ní firma plnit povinnosti p�vodce 
odpad� dle zákona �. 185/2001 Sb. a dle podmínek SoD. Vzniklé odpady budou 
p�edány pouze za�ízením, které mají souhlas k provozování skládek dle §14 
citovaného zákona.  

Nakládání s odpady: 

 Komunální odpad p�vodem z užívání objekt� se bude p�ed p�edáním 
oprávn�né osob� t�ídit podle následujících složek: 

- Sklo 
- Plasty 
- Objemný odpad (kontejner) 
- Nebezpe�ný odpad 
- Sm�sný odpad 

Vyt�íd�ný papír, sklo, plasty a sm�sný odpad se budou ukládat do ozna�ených 
typizovaných sb�rných nádob. Sb�rné nádoby na papír, sklo, plasty a sm�sný odpad 
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budou uložené tak, aby byl umožn�ný pravidelný sb�r a svoz odpadu: nádoby budou 
umíst�né ve vyhrazeném prostoru v 2. PP objektu, ve vybrané místnosti. Vyt�íd�ný 
nebezpe�ný odpad se bude shromaž�ovat odd�len� v ozna�ené typizované sb�rné 
nádob� a bude se p�edávat v ur�enou dobu na m�stem ur�ených a zajišt�ných 
místech, p�vodce si bude po�ínat tak, aby nedošlo k ohrožení životního prost�edí. 
Objemný odpad se bude odkládat do ozna�ených kontejner�. Sb�r odpadu bude 
probíhat nárazov� v závislosti na aktuální pot�eb�.  

P�ehled odpad�, které budou vznikat b�hem montáže oplášt�ní: 

Tabulka 14 Výpis možných odpad� vzniklých p�i montáži oplášt�ní 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 07 O Sm�sné kovy 4 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 06 O Sm�sný obal 5 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 5 

Nakládání s odpadem – legenda: 

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoli�ní odpady vhodné k úprav�
(recyklaci). 

2 – odpady, které jsou podmín�n� vylou�eny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpe�né látky. Jejich p�ijetí do za�ízení je možné pouze v p�ípad�, že sou�ástí jejich úpravy 
v za�ízení je i odd�lení a odstran�ní nebezpe�ných látek z t�chto odpad�, které budou 
následn� p�edány oprávn�né osob� podle zákona o odpadech k využití nebo odstran�ní. 

4 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady p�edané k likvidaci s p�edpokladem jejich uložení na skládku S-OO 

7 – odpady p�edané k likvidaci – zp�sob ur�í odborná firma 
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Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je v p�íloze B12. 

VSTUPNÍ KONTROLA 

U vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost projektové 
dokumentace, odsouhlasena objednatelem a její platnost bude ozna�ena na 
výkresech. Dále kontrolujeme, zda jsou aktualizovány technologické p�edpisy
p�edány p�ed zahájením prací. U kontroly vstupních materiál� je kontrolována 
kompletnost a kvalita dle projektové dokumentace a zápis je proveden p�ímo na 
dodacím listu. Pro doložení kvality materiál� budou doloženy certifikáty, atesty a 
Prohlášení o shod� dle zákona �. 163/2002 Sb. a zákona �. 22/1997 Sb. Ve fázi 
p�ípravy podkladu kontrolujeme p�edevším vizuáln� stavební konstrukce v míst�
montáže, zda jsou bez prasklin, plísní a loupajícího se povrchu. Dále kontrolujeme 
vyty�ení bod� pro kotvení dle kotevního plánu.  

P�ed zahájením prací prob�hne kontrola pracovník�, jejich kvalifikace a 
proškolení. 

MEZIOPERA�NÍ KONTROLA  

a) Bondová fasáda 

Kontrola osazení kotev se provádí vizuáln� a to dle projektové dokumentace a 
technologického p�edpisu.  

Kontrola montážní podkladní ocelové konstrukce zkontrolujeme podle 
klade�ského plánu, zda je rozd�lena na výšku 3590mm jednotlivých pater budovy a 
mezi jednotlivými díly je na výšku 10mm spára. Tolerance ocelové konstrukce je +- 
10mm v ploše celé fasády. 

Kontrola tepelné izolace ISOVER FASSIL o objemové hmotnosti 50kg/m3. 
Nosné hmoždinky umíst�ny na desku 3-4x talí�ky ve vzdálenosti min. 80mm v ploše 
desky a do hrany desky min. 120 mm. 

Kontrola montáže rámové Al konstrukce, která slouží jako roznášecí 
konstrukce bondové fasády hliníkového systému ILTEGRO. „U“ profil se kotví v rozte�i 
825 mm na výšku na svislé prvky nosné ocelové konstrukce. Kontrola rovnosti záv�s�
v každém podlaží. 

Kontrola montáže (alucobondových) kazet. Horní zámek kazety dosedá 
p�ímo na záv�s, ostatní záv�sy jsou o 5 mm níže, než je zámek alucobondové kazety. 

b) Fotovoltaická fasáda 

Kontrola osazení kotev se provádí vizuáln� a to dle projektové dokumentace a 
technologického p�edpisu. 

Kontrola Al ocelové konstrukce. Kontrolujeme montáž hliníkového rastru dle 
klade�ského plánu rozd�lenou na výšku 3590mm jednotlivých pater budovy a mezi 
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jednotlivými díly je na výšku 10mm spára. Tolerance ocelové konstrukce je +- 10mm 
v ploše celé fasády. 

Kontrola tepelné izolace ISOVER UNI o objemové hmotnosti 40kg/m3. Nosné 
hmoždinky umíst�ny na desku 3-4x talí�ky ve vzdálenosti min. 90mm v ploše desky a 
do hrany desky min. 140 mm. 

Kontrola umíst�ní ochranné difúzní folie na celou plochu fasády. 
Kontrolujeme, zda jsou spoje lepeny a fólie kotvena. 

Kontrola montáže paždík�. Zde kontrolujeme, zda osazení vodorovných 
hliníkových paždík� ze systému SCHUCO SCC 60 je provedeno dle projektové 
dokumentace a technologického p�edpisu. 

Kontrola instalace fotovoltaických panel� v�. zasklení. Panely ProSol TF 
instalujeme tak, aby kladný pól p�ipojovací krabice sm��oval nahoru. Zasklívání panel�
prob�hne po odzkoušení funk�nosti každého fotovoltaického panelu. 
  

VÝSTUPNÍ KONTROLA  

Ve výstupní kontrole se bude kontrolovat provedení dle PD a technologického 
postupu, kontrola povrchu obkladu, svislosti, rovinatosti, kvality osazení, spáry, detaily 
a dále záv�re�ná kontrola celkového provedení, kontrola odstran�ní neshod zjišt�ných 
v pr�b�hu realizace a kontrola doklad� o kvalit� zabudovaných materiál�. 

Kontrola povrchu obkladu se provádí vizuáln�. Obklad má být bez viditelných 
trhlin a bez poškození hran a bez zne�išt�ní. 

Kontrola svislosti a rovinnosti. Tato kontrola se provádí p�em��ením pomocí 
dlouhé 2m lati, kde na 2 m délky je tolerance odchylky +- 1,5 mm. 

Kontrola osazení obkladových prvk�. Tato kontrola bude provedena tlakem 
ruky, kdy obkladové prvky nemají v�li ve sm�ru kolmém k ploše.  

Kontrola spár a detail� je provedena vizuáln� a p�edevším kontrolujeme, zda 
jsou spáry p�ímé a �isté. 

Kontrola celého rozsahu provedení zakázky je provedena na základ�
prohlídky a posouzení stavu, porovnáním s projektovou dokumentací a technologickým 
p�edpisem, s technickými normami a jsou zkontrolovány atesty, prohlášení o shod� a 
certifikáty použitých materiál�. Tyto kontroly provádíme za pomocí zkušebních p�ístroj�
a vizuáln�. 

Na základ� t�chto kontrol bude proveden protokol o výstupní kontrole zakázky 
nebo pro jednotlivé �ásti samostatn�. 
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Výkres dopravního �ešení p�íjezdu na stavbu je v p�íloze B7, kde je �ešeno 
p�echodné dopravní zna�ení v okolí stavby.  
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ZÁV�R

V rámci diplomové práce jsem zpracovala stavebn� technologický projekt 
Rekonstrukce objektu A1, fakulty strojní, VUT v Brn�. Zam��ila jsem se více na 
zpracování �ásti objektu SO01 sanací železobetonového skeletu a vypracovala jsem 
pro tuto �ást technologický p�edpis, kontrolní a zkušební plán kvality, harmonogram 
prací pro díl�í procesy sana�ních prací a položkový rozpo�et objektu SO01 b. Dále 
jsem k tomuto objektu vytvo�ila bilanci hlavních zdroj� p�i výstavb� s jejich �asovým 
nasazením. Pro celou stavbu jsem zpracovala �asový a finan�ní plán objektový, 
stanovila jsem cenu dle THÚ a vytvo�ila projekt za�ízení staveništ�, kde jsem �ešila 
�ty�i etapy. Pro sociální zázemí stavby jsem navrhla sestavu bun�k. 

Jako jiné zadání jsem zvolila technologický p�edpis pro montáž oplášt�ní, kde je 
velice zajímavá �ást fasády, která je z fotovoltaických panel�. K tomuto 
technologickému p�edpisu jsem zpracovala stru�ný kontrolní a zkušební plán kvality. 
Dále jsem se zabývala do�asnou dopravní situací v okolí stavby a na základ�
konzultací s odbornou firmou jsem zpracovala do�asné dopravní zna�ení. 

Myslím, že by bylo d�ležité se zabývat podrobn�ji jednotlivými �ástmi, které by 
m�li být zpracovány pro komplexní p�ípravu stavby. Snažila jsem se však vybrat to 
nejd�ležit�jší a to co není na stavbách tak b�žné. 

Diplomovou práci jsem se snažila vypracovat s využitím všech mých znalostí, 
které jsem nabyla p�i studiu na Fakult� stavební VUT v Brn� a p�i odborné praxi. 
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