
 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

   



 
 

 
  



 
 

Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu vý-

stavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená za-

hrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet 

s plochou vegetační střechou a s lehkým obvodovým pláštěm. Diplomová práce za-

hrnuje především technologické předpisy pro montáž obvodového pláště a pro 

montáž oken, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, projekt zařízení sta-

veniště, položkový rozpočet aj.  

Administrativní budova, pasivní budova, okna, lehký obvodový plášť, plochá vege-

tační střecha, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, Blower-door 

test.  

The subject of the diploma thesis is solving of the construction project of the admi-

nistrative building "Educational and consulting center Open Garden of NGO 

in Brno" The building is designed as three-storey reinforced concrete skeleton with 

a flat vegetation roof and a light cladding. The diploma thesis includes technologi-

cal prescriptions for the assembly of the light cladding and for window installation, 

inspection and quality plans, design of machine assembly, site equipment project, 

item budget, etc.  

Administrative building, passive building, windows, lightweight cladding, flat vege-

tation roof, technological prescription, building site plan, time schedule, Blower-

door test.  
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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt budovy vzdělávacího a poraden-

ského centra Otevřená zahrada v Brně. Jedná se o železobetonový třípodlažní skelet 

s plochou vegetační střechou a lehkým obvodovým pláštěm. Budova byla navržena 

v pasivním standartu a je to první pasivní administrativní budova v ČR. 

Jako podklad pro zpracování sloužila zapůjčená projektová dokumentace zhotovena ar-

chitektonickou kanceláří Projektil architekti s.r.o. 

V prvních kapitolách je popsán nově budovaný objekt, pozemky, zázemím pro ZS, pří-

stupové cesty a trasy pro zásobení materiálem.  

Součástí diplomové práce je také časový plán, položkový rozpočet, plán zajištění mate-

riálových zdrojů pro stavbu, BOZP, návrh strojní sestavy, aj. 

Poslední kapitoly jsou věnovány montáži obvodového pláště a oken. Pro tyto činnosti 

jsou zpracovány technologické předpisy a k nim náležející kontrolní a zkušební plány. 

Další kapitolou, která řeší problematiku osazování oken a montáž obvodového pláště je 

kapitola „Metodika pro provádění Blower-door testu a termovizní měření.  

Jako přílohy jsou přiloženy výkresy ZS ve 3 variantách, posouzení dopravních tras, po-

souzení přístupových tras na staveniště aj.  
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1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 

Charakter stavby:  novostavba, navazuje na stávající objekt B 

Účel stavby:   administrativní budova 

Místo stavby:   Brno – město, Údolní 33, 602 00 

Kraj:    Jihomoravský 

Celková plocha pozemku: 2 897,5 m2  

Zastavěná plocha:  489,0 m2  

Obestavěný prostor:  4 320,8 m3  

Pozemky:   727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2 

 

1.1.2 Základní předpoklady výstavby 

Začátek výstavby:  3/2018 

Konec výstavby:  9/2019 

Obr. 1 Umístění stavby 
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Členění na etapy:   SO-01 Nově budovaný objekt (budova C) 

    SO-02 Zahrada 

    SO-03 Oplocení 

    SO-04 Opěrné zdi 

    SO-05 Drobná architektura a herní prvky 

    SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 

    IO-01 Přípojka vodovodu 

    IO-02 Přípojka NN 

    IO-03 Neobsazeno 

    IO-04 Neobsazeno 

    IO-05 Neobsazeno 

    IO-06 Neobsazeno 

    IO-07 Přípojka optického kabelu 

1.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:   Nadace Partnerství 

Adresa:   Údolní 33, Brno 602 00 

IČ:    457 73 521 

Kontakt:   Miroslav Kundrata 

tel: +420 515 903 111 

e-mail: miroslav.kundrata@nap.cz 

1.1.4 Údaje o zpracovateli PD 

Generální projektant 



30 
 

Jméno (název):  PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. 

Adresa:   Františka Křížka 1, Praha 7 170 00 

Zástupce (zodp. projektant): Ing. Arch. Adam Halíř 

Číslo autorizace:  ČKA 3487 

Kontakt:   tel: +420 222 365 002 

    e-mail: adam.halir@projektil.cz 

Zpracovatelé jednotlivých částí 

Arch.-stavební část:  DELTAPLAN spol. s.r.o. 

    Jankovcova 53, 170 00 Praha 7 

    Ing. Petr Kniha (číslo autorizace 0008266, obor  

    IP00) 

    Ing. Michal Walla (č. a. 0013023, obor IP00)  

Kce obvodového pláště: Ing. Lubomír Krov (č. a. 0011432, obor IP00)  

Zahradní architekt:  MSc. Lucie Komendová 

Statika:   HSD statika s.r.o. 

    Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8-Karlín 

    Ing. Jiří Houra (č. a. 0007973, obor IP00) 

    Ing. Petr Kohout  

Energetická koncepce: SUBSTANCE s.r.o. 

    Rybná 716/24, 11000 Praha     

    prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 

    Ing. Kamil Staněk Ph.D. 

Vytápění / VZT:  TECHORG s.r.o. 

mailto:adam.halir@projektil.cz
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    Havlovská 1113/12, 160 00 Praha 6-Dejvice 

    Ing. Ondřej Hlaváček (č. a. 0101716, obor IE01) 

    Ing. Zdeněk Matějovský 

    Ing. Pavel Šafránek 

    Ing. Jiří Beran (č. a. 0002149, obor IT00) 

ZTI:    Ing. Petr Kvasnička 

Elektro:   MINET ELEKTRO s.r.o. 

    Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 

    Ing. Jiří Pavlovský 

    Ing. Jan Gregořica 

Měření a regulace:  MINET ELEKTRO s.r.o. 

    Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 

    Ing. Radek Hak 

Umělé osvětlení a regulace: ATEH s.r.o. 

    Geislerova 20, 615 00 Brno-Židenice 

    Milan Vyskočil 

Komunikace:   ATELIER VIA 

    Belgická 394/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

    Ing. Jan Špilar (č. a. 0000779, obor ID00) 

ZOV:     DELTAPLAN spol. s.r.o. 

    Jankovcova 53, 170 00 Praha 7  

    Ing. Zdenka Hejduková 

    Bc. Barbora Návesníková  
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Studie denního osvětlení: Ing. Martin Vinš (č. a. 0007455, obor IP00) 

Rozpočty:   Vlastimil Střelba  

1.2  CHARAKTERISTIKA STAVBY, STAVENIŠTĚ A JEHO 

OKOLÍ 

1.2.1 Základní popis stavby a pozemku 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy v zastavěném území města Brna. Nově 

budovaná budova C se nachází v již stávajícím areálu, který z uliční části ohraničuje 

budova A. Na pozemku investora se déle nachází budova B.  Stavba se nachází na ulici 

Údolní. 

Celková zastavená plocha je 489,0 m2, celková plocha pozemku je 2897,5 m2 a obe-

stavěný prostor je 4320,8 m3. Pozemek se nachází na úpatí kopce pod Špilberkem, je 

tedy mírně svažitý. Leží v Památkové rezervaci „Údolní - přístup na Špilberk“. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny se na řešený pozemek nevztahují žádný stupeň ochrany.  

Budova je navržena jako monolitický sloupový skelet o třech podlažích. Založen je na 

základové desce o tloušťce 350 mm. Ztužení objektu zajištují ztužující stěny, výtahová 

a instalační šachta. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou, která je napojená 

na okolní terén. Tak zajištuje plynulý přechod ze zahrady na střechu.  Obvodový plášť je 

primárně tvořen dřevěnými hranoly s vloženou tepelnou izolací, z exteriéru pak treláží 

pro popínavé rostliny a stínícími žaluziemi. 

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní přes sousední pozemky č. 725, 726, 721 

(vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 

321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1). Tyto parcely budou na základě předchozí dohody 

pronajaty na dobu výstavby. Pro zaměstnance areálu bude i nadále sloužit vjezd budo-

vou A. Průjezd budovou A bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro zhotovení 

přípojek inženýrských sítí.  

Při výstavbě budou respektována všechna vedení nadzemních a podzemních sítí. Toto 

opatření se týká zejména zhotovení nové vodovodní přípojky. Přípojka bude zhotovena 

metodou propichování pod tramvajovými pásy. Nová vodovodní přípojka bude křižovat 
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stávající inženýrské sítě v ulici Údolní (kabel NN, optický a sdělovací kabel, kanalizaci 

a plynovod NTL). Musí být zachován min. odstup jednotlivých sítí (ČSN 73 6005: Z1-Z4). 

1.2.2 Vnější vazby včetně vlivu staveniště na okolí stavby 

Stavba nemá negativní vliv na okolí a okolní stavby v průběhu výstavby ani po dokončení 

výstavby. Z důvodu nedostatečné velikosti průjezdu v budově A bude umožněn strojům 

vjezd na staveniště ze sousedních parcel. Tyto parcely budou po dobu výstavby prona-

jaty a po dokončení výstavby budou uvedeny do původního stavu. Stávající zeleň bude 

odstraněna pouze v nezbytném množství. Zeleň, která bude ponechána bude zajištěna 

proti poškození, toto opatření se týká zejména stromů. 

1.2.3 Prováděné průzkumy 

1.2.3.1 Geologický a hydrogeologický průzkum 

Pro posouzení geologických a hydrogeologických poměrů byly provedeny dvě pene-

trační sondy hloubky 15 m (DPH-1 a DPH-2) a jeden maloprůměrový ruční vrt hloubky 

2 m (V-3). Vrtná strojní souprava nebyla použita z důvodu špatné dostupnosti na poze-

mek. Penetrační sondy byly provedeny těžkou dynamickou soupravou, ruční vrt byl pro-

veden pomocí lžícového vrtáku o průměru 70 mm.  

Provedený průzkum odhalil tato souvrství v místech vrtů: 

DPH-1, kóta terénu 229,58 m n.m. 

0,0 - 0,5 m navážka, hlína humózní, nasycená, tuhá až měkká (Y/F6 CIO, 3. tř.) 

0,5 - 1,7 m navážka, sprašová hlína, pevná (Y/F6 CL, 3. tř.) 

1,7 - 3,8 m spraš, nenasycená, pevná až tvrdá (F6 CL, 3. tř.) 

3,8 - 8,7 m sprašová hlína, pevná (F6 CL až F6 CI, 3. až 4. tř.) 

8,7 - 9,1 m sprašová hlína, tuhá až pevná (F6 CL až F6 CI, 3. až 4. tř.) 

9,1 -10,6 m hlína písčitá, pevná (F3 MS, 3. tř.) 

10,6-14,1 m hlína písčitá, nasycená, tuhá (F3 MS, 2. tř.) 
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14,1-14,6 m jíl písčitý, nasycený, pevný (F4 CS, 3. tř.) 

14,6-14,9 m písek jílovitý, zvodněný, ulehlý (S5 SS až S3 S-F, 4. tř.) 

Podzemní voda se ustálila po vytažení soutyčí v hloubce 12,7 m pod terénem. 

 

DPH-2, kóta terénu 232,96 m n.m. 

0,0 - 0,4 m hlína humózní, nasycená, tuhá až měkká (F6 CIO, 3. tř.) 

0,4 - 1,1 m sprašová hlína, pevná (F6 CL, 3. tř.) 

1,1 - 5,9 m spraš, nenasycená, pevná až tvrdá (F6 CL, 3. tř.) 

5,9 - 7,6 m sprašová hlína, pevná (F6 CL až CI, 3. až 4. tř.) 

7,6 -12,6 m hlína písčitá, pevná (F3 MS, 3. tř.) 

12,6-14,5 m hlína písčitá, nasycená, tuhá (F3 MS, 2. tř.) 

14,5-14,9 m písek hlinitý, tuhý (S4 SM, 2. tř.) 

Sonda po vytažení soutyčí bez vody. 

 

V-3, kóta terénu cca 230,70 m n.m. 

0,0 - 0,2 m navážka, hlína humózní, tmavě hnědá (Y/F6 CIO, 3. tř.) 

0,2 - 0,8 m navážka, sprašová hlína s příměsí popela a střípky cihel, nenasycená, 

pevná (F6 CLY, 3. tř.) 

0,8 - 1,4 m sprašová hlína, nenasycená, pevná, drobivá, pevnost dle kapesního 

penetrometru 350 kPa (F6 CL až F6 CI, 3. až 4. tř.) 

1,4 - 2,0 m spraš žlutohnědá, nenasycená, drobivá, s žilkami CaCO3, obtížně 

vrtatelná (F6 CL, 3.tř.) 

Podzemní voda nebyla zastižena.  
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Podzemní voda se nachází u severovýchodního okraje navrhovaného objektu 

v hloubce 12,7 m pod terénem. Je zapotřebí počítat se vzdutím úrovně vodní 

hladiny vlivem změny ročního období. Toto vzdutí hladiny vody je nutné uvažovat 

min. 1-2 m. 

1.2.3.2 Radonový průzkum 

Odběrová místa byla rozvržena v rastru 5×5 m. Pro odběr půdního plynu byly použity 

trubky se ztraceným hrotem z hloubky 80 cm. Půdní plyn je nasán přes filtr do 150 ml 

janettek a následně do předem evakuovaných 135 ml Lucasových komůrek – detektoru 

V135 fy TESLA. Měření objemové aktivity radonu se provádí po prodlevě 180–300 minut 

přístrojem LUK 4 SMM. Použité metodiky vycházejí z doporučení SÚJB.  

Na základě výsledku průzkumu byl stanoven střední radonový index. 

1.3  STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH 

A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

1.3.1 SO-01 Nově budovaný objekt (budova C) 

Návrh domu vychází z požadavku na vybudování administrativního, poradenského 

a vzdělávacího centra pro širokou veřejnost. Stavba samotná slouží jako ukázka archi-

tektury v duchu udržitelného rozvoje. Cílem bylo vytvořit modelový objekt ve standardu 

pasivního domu.  

Budova má výrazně obdélníkový půdorys. V severní části je umístěn průchod do budovy 

B a jižní část umožnuje volný vstup do zahrady přímo ze střechy objektu. Úkolem bylo 

zakomponovat budovu do daného prostoru s ohledem na životní prostředí. A to nejen po 

stránce technické a technologické, ale i vizuální.  

Objekt je koncipován jako třípodlažní železobetonový monolitický skelet se ztužením 

v příčném směru severní štítovou stěnou a příčnými suterénními podzemními a nadzem-

ními stěnami. Ke ztužení přispívá i železobetonová výtahová šachta. 

Je založen na plnoplošném základu a daná podlaží kopírují terén. Tím je dosažen volný 

pohyb osob ze zahrady na střechu administrativní budovy.  

V nejspodnějším patře zasazeném do terénu se nacházejí technické prostory, toto umís-

tění je výhodné hlavně z hlediska využívání odpadního tepla z technologií ve prospěch 
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vnitřního prostředí domu. Dále je zde umístěna recepce, kanceláře a sociální zařízení. 

Následující podlaží je pak tvořeno převážně kancelářemi, jednacími místnostmi a soci-

álními zařízeními. Poslední patro je tvořeno obdobně, nachází se zde kanceláře a soci-

ální zařízení.  

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny převážně ŽB sloupy. Stropní deska je taktéž navr-

žena z ŽB, jako monolit.  Vnitřní stěny jsou navrženy z pálených i nepálených cihel. Vý-

razný prvek budovy tvoří fasáda, její dominantou jsou prosklené plochy a vodorovná 

dřevěná treláž pro popínavé rostliny. Samotná konstrukce fasády je tvořena z velké části 

dřevěnými hranoly a dřevotřískovými deskami, mezi které je vložena tepelná izolace. 

Střecha je plochá vegetační, vstup na ní je umožněn volným přechodem ze zahrady 

nebo pomocí schodiště z nejvyššího podlaží domu. Jsou zde plánovány herní prvky a vý-

sev bylin pro výukové účely.  

1.3.2 SO-02 Zahrada  

Na pozemku se již před výstavbou nachází zeleň. Snahou je ponechat vzrostlé stromy 

v maximální míře. V rámci sadbových úprav je navrženo 6 typů vegetačních prvků. Bude 

zde vysazeno cca 550 m2 keřových porostů a cca 250 m2 trvalkových výsadeb.  

Severní část zahrady budou tvořit zpevněné plochy, herní prvky a zatravněné plochy. 

1.3.3 SO-03 Oplocení 

Volné okraje pozemku budou oploceny plotem z pozinkovaného pletiva výšky 2 m. Bude 

nakombinován s živým plotem z křovin domácího původu. Křoviny budou vhodně na-

kombinovány tak, aby po byla zachována pestrost i v zimním období.  

1.3.4 SO-04 Opěrné zdi 

Při návrhu byl kladen důraz na ponechání terénní modelace. Tím byla potřeba opěrných 

zídek snížena na minimum. Nové opěrné zídky jsou zhotoveny z dřevěných trámů výšky 

450 mm na JV straně a 1400 mm na SZ straně. Zídka na SZ straně je ještě doplněna 

o pozinkované zábradlí výšky 900 mm. 
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1.3.5 SO-05 Drobná architektura a herní prvky 

V prostoru zahrady je umístěno celkem 13 výukových stanovišť. Na každém z výukových 

stanovištích je umístěn minimálně jeden výukový objekt. Herní prvky vyžadují certifikaci 

a budou dodány specializovanou firmou. 

1.3.6 SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 

V prostoru zamýšlené terasy se nachází garáž, která bude využita jako nosná kon-

strukce, na níž bude vybudována terasa. Při průzkumu byly zjištěny závady na střešní 

konstrukci. Je plánováno ponechat západní a jižní stěny. Pod touto terasou vzniknou 

parkovací stání s otevřeným vjezdem. Z boční strany povede schodiště z jednotlivých 

stupnic. K zajištění bezpečnosti bude na střeše instalováno zábradlí. Je navrženo jako 

masivní dřevěné madlo na ocelové trubkové konstrukci se síťovým výpletem. 

Objekt je přístupný z ulice Údolní nebo je možné projít budovou B do 2. patra a poté ven 

na terasu.  

1.3.7 IO-01 Přípojka vodovodu 

V areálu bude zhotovena nová vodovodní přípojka pro zásobování objektů pitnou vodou. 

Původní přípojka nevyhovovala z hlediska potřebné kapacity. Nová vodovodní přípojka 

bude napojena na stávající vodovodní řád DN 200 LT vedený ulicí Údolní. Délka přípojky 

je 18,5 m a bude zhotovena z PE Ø 63×5,8 SDR 11. Bude vedena protlakem v trase 

stávající přípojky a ukončená bude ve vodoměrné šachtě.  

1.3.8 IO-02 Přípojka NN 

Připojení objektu bude z distribuční sítě NN zasmyčkováním kabelu do přípojkové 

skříně. Stávající přípojková skříň bude nahrazena novou. Dále bude vyměněno hlavní 

domovní vedení, samostatné jištění odvod jedním kabelem CYKY-J 4×150 pro celý ob-

jekt, ze skříně kabelového rozvodu.  
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1.3.9 IO-03 až IO-06 Neobsazeno 

1.3.10 IO-07 Přípojka optického kabelu 

Pro potřebu napojení budovy na datové služby bude zřízena přípojka optického kabelu 

12vl. MM 50/125. Naspojkování bude provedeno pod přilehlým chodníkem na ulici 

Údolní. Kabel bude veden v zemi v PVC chráničce. Zakončen bude v serverovně nové 

budovy C.  

1.4  STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP SO-01 

Objekt SO-01 je dělen na 4 základní etapy: zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá 

spodní stavba, dokončovací práce a vedení instalací.  

Podrobněji je toto téma rozepsané v kapitole 4 Studie realizace hlavních tech. Etap ob-

jektu SO01.  

1.5  HLAVNÍ STROJE A MECHANISMY 

Podrobný seznam s technickými údaji strojů a mechanizmů je uveden v kapitole 6 Návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

1.6  BOZP 

Pozn.: Další kapitola zabývající se příloha BOZP.   

Při výstavbě je nezbytně nutné dodržovat následující právní předpisy a nařízení. Snahou 

je zabránit škodám na majetku investora, zhotovitele i třetích stran, a především zabránit 

újmu na zdraví pracovníků i třetích osob. Největší pozornost je třeba věnovat proškolení 

pracovníků (BOZP). O tomto školení je nutné sepsat protokol s podpisy všech zúčastně-

ných.   
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1.6.1 Uspořádání a bezpečnost na staveništi z hlediska ochrany ve-

řejných zájmů 

Pro realizaci objektu jsou navrženy stroje, které nesmí zasáhnout na cizí pozemky a je-

řáb nesmí zasahovat do korun stromů. Staveniště bude oploceno, ve dvoře bude stave-

niště odděleno od provozu budov A a B.  

Výstavba bude prováděna dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických poža-

davcích na výstavbu (novela 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby). Během výstavby musí být zachována dopravní 

obslužnost v dané oblasti. Provádění prací v ochranném pásmu podzemních inženýr-

ských sítí bude prováděno ručně.  

Po dobu výstavby je nutné provádět práce s ohledem na požární bezpečnost. To zna-

mená, že bude přístupný hydrant a budou se dodržovat požární předpisy. Především při 

práci s hořlavými materiály a při jejich skladování. Je nutné dodržovat pokyny výrobce. 

1.6.2 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán BOZP na staveništi 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, především §2 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, §3 – požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, §4 – požadavky na výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, §5 – požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, §6 - bez-

pečnostní značky, značení a signály a §7 – rizikové faktory pracovních podmínek a kon-

trolovaná pásma. 

1.6.2.1 Přehled základních předpisů pro výstavbu 

a) základní předpisy 

- zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(novely 99/2017 Sb., 203/2017 Sb.)) 

- zák. č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovně právních vzta-

zích (+ přepis č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …), 
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b) dozor nad BOZP 

- zák. č. 338/2005 Sb., Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 

- zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (novela 225/2017 Sb., 327/2017 Sb.) 

c) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

d) pracovní úrazy 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy  

e) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky (novela 170/2014 Sb.) 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměst-

nanců při práci (novela 32/2016 Sb.,)  

f) bezpečnostní značky a signály 

- nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů, 

g) výrobky, stroje a zařízení 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. 

zařízení, přístrojů a nářadí (+ přepis 62/2002 Sb.) 

h) stavebnictví, stavby, stavební práce 

- vyhl. č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebez-

pečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP (novela 

136/2016) 
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i) požární ochrana 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (novela 225/2017 Sb.) 

j) hluk, vibrace a další důležité předpisy 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, 

- vyhl. č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti novela č. 

394/2003 Sb.),  

- vyhl. č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnost.  
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2.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 

Charakter stavby:  novostavba, navazuje na stávající objekt B 

Účel stavby:   administrativní budova 

Místo stavby:   Brno – město, Údolní 33, 602 00 

Kraj:    Jihomoravský 

Celková plocha pozemku: 2 897,5 m2  

Zastavěná plocha:  489,0 m2  

Obestavěný prostor:  4 320,8 m3 

Pozemky:   727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2 

2.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY, STAVENIŠTĚ A JEHO 

OKOLÍ 

2.2.1 Základní popis stavby a pozemku 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy v zastavěném území města Brna. Nově 

budovaná budova C se nachází v již stávajícím areálu, který z uliční části ohraničuje 

budova A. Na pozemku investora se déle nachází budova B.  Stavba se nachází na ulici 

Údolní. 

Celková zastavená plocha je 489,0 m2, celková plocha pozemku je 2897,5 m2 a obe-

stavěný prostor je 4320,8 m3. Pozemek se nachází na úpatí kopce pod Špilber-kem, je 

tedy mírně svažitý. Leží v Památkové rezervaci „Údolní - přístup na Špilberk“. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny se na řešený pozemek nevztahují žádný stupeň ochrany. 

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní přes sousední pozemky č. 725, 726, 721 

(vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 

321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1). Tyto parcely budou na základě předchozí dohody 
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pronajaty na dobu výstavby. Pro zaměstnance areálu bude i nadále sloužit vjezd budo-

vou A. Průjezd budovou A bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro zhotovení 

přípojek inženýrských sítí.  

Při výstavbě budou respektována všechna vedení nadzemních a podzemních sítí. Toto 

opatření se týká zejména zhotovení nové vodovodní přípojky. Přípojka bude zhotovena 

metodou propichování pod tramvajovými pásy. Nová vodovodní přípojka bude křižovat 

stávající inženýrské sítě v ulici Údolní (kabel NN, optický a sdělovací kabel, kanalizaci 

a plynovod NTL). Musí být zachován min. odstup jednotlivých sítí (ČSN 73 6005: Z1-Z4). 

2.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 

Viz příloha č.: 2.1 Koordinační situace stavby. 

2.4 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

Dopravní trasy byly posuzovány pro nejdůležitější zásobování materiálu.  

Viz příloha č.: 2.2 Dopravní trasy – Zemina 

  2.3 Dopravní trasy – Jeřáb 

  2.4 Dopravní trasy – Výztuž 

  2.5 Dopravní trasy – Bednění 

  2.6 Dopravní trasy – Beton 

  2.7 Dopravní trasy – Stavebniny 

  2.8 Dopravní trasy – Řezivo. 

2.5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Viz příloha č.: 2.9 Dopravní značení v blízkosti stavby. 
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3.1 Časový a finanční plán objektový .................................................................................... 48 
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3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ 

Časový a finanční plán objektový je součástí přílohy č. 3.1. 
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4.1 DĚLENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DLE ETAP 

Hrubá spodní stavba 

- Hrubé terénní úpravy 

- Čisté terénní úpravy 

- Provedení základových konstrukcí 

Stroje a mechanizmy: Kolový dozer Caterpillar 814F II, kolové rypadlo Caterpillar 

M317F, smykem řízený nakladač Caterpillar 232D, sklápěč Tatra Phoenix, věžový 

jeřáb Liebherr 24.K.1, autodomíchávač Schwing Stetter, autočerpadlo SCHWING 

S 43 SX, nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů, vysokotlaký čistič. 

Předpokládaná doba trvání: 4 týdny 

Hrubá vrchní stavba 

- Monolitické svislé konstrukce 

- Monolitické vodorovné konstrukce 

- Zastřešení 

- Obvodový plášť 

Stroje a mechanizmy: věžový jeřáb Liebherr 24.K.1, nákladní automobil Volvo FE 

320 s valníkem, autodomíchávač Schwing Stetter, autočerpadlo SCHWING S 43 SX, 

nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů, VZV Linde H30 D, stavební 

výtah Geda 500 Z/ZP, vysokotlaký čistič. 

Předpokládaná doba trvání: 24 týdnů 
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Hrubé vnitřní práce 

- Zděné svislé konstrukce 

- Hrubé podlahy 

- Instalace 

- Výplně otvorů 

Stroje a mechanizmy: teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C, nákladní auto-

mobil Avia D120l s nosičem kontejnerů, vysokotlaký čistič, nákladní automobil Volvo 

FE 320 s valníkem, vysokotlaký čistič.  

Předpokládaná doba trvání: 12 týdnů 

Dokončovací práce 

- Omítky 

- Povrchové úpravy 

- Nášlapné vrstvy podlah 

Stroje a mechanizmy: nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů, omítací 

stroj PFT G4, vysokotlaký čistič, nákladní automobil Volvo FE 320 s valníkem, vyso-

kotlaký čistič.  

4.1.1 Hrubá spodní stavba 

4.1.1.1 Hrubé terénní úpravy 

Na pozemku se nachází náletové křoviny a vzrostlá zeleň. V rámci přípravy pozemku 

bude zeleň zachována v co největší míře. Stromy, které jsou určeny k odstranění budou 

pokáceny v době vegetačního klidu. Zbylé stromy budou zabezpečeny proti poškození, 

hlavně proti poškození stavebními stroji. Popis ochrany stromů je popsán v kapitole Za-

řízení staveniště. 

Ornice bude sejmuta v mocnosti 0,2 m a na staveništi bude uloženo cca 400 m3, zbytek 

(asi 690 m3 ) bude dočasně uloženo na skládce a následně použito pro sadbové úpravy. 
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Po konci výstavby bude znovu rozprostřena na pozemku v rámci sadbových úprav. 

Množství sejmuté ornice je cca 1100 m3. Její skladování je popsáno v kapitole Zařízení 

staveniště. 

Z provedených průzkumů vyplývá, že se na pozemku převážně nachází zeminy tř. 3 a to 

převážně hlíny a spraše. Hladina spodní vody byla zjištěna v hloubce 12,7 m. Z tohoto 

důvodu nejsou navržena opatření proti spodní vodě. 

Před zahájením prací je nutné vytýčit všechny podzemní sítě vedoucí přes pozemky 

a zajistit jejich ochranu. Dále se vytýčí půdorys stavební jámy pomocí laviček.  

Výkopy budou provedeny jako stavební jáma se svahovanými boky. Stavební jáma má 

několik úrovní: -0,850 = 228,050 m.n.m, v místě kanálku -2,060 = 226,84 m.n.m., 

+2,250 = 231,150 m.n.m., +5,350 = 234,250 m.n.m. a +5,790 = 234,690 m.n.m. (+0,000 

= 228,900 m.n.m.). Z technických zpráv od statika a geologa vyplývá, že krátkodobé ne-

přezimující výkopy do hloubky 1,5 m se mohou v daných poměrech provádět svisle. Vý-

kopy do 3 m budou prováděny se svahovanými boky ve sklonu min. 1:0,5. Sjezd do 

stavební jámy bude z východní strany. Objem vytěžené zeminy je cca 2500 m3, část 

zeminy bude použita pro následný obsyp budovy. Zemina bude odvážena na skládku 

v Brně Černovicích. Případně rovnou použita na jiné stavbě (tím by se snížily náklady 

na poplatky za skládky).  

Před dokončením výkopu kolem stávající budovy B bude proveden průzkum ohledně 

nutnosti podchycení základů. V případě nevyhovujícího založení bude provedeno pod-

chycení objektu v délce cca 10 m. Bude provedeno v několika etapách po 1 m, vždy 

s technologickými přestávkami. Hloubka podchycení se předpokládá 0,75-1,0 m. Je po-

třeba chránit základovou spáru stávajícího objektu rostlou zeminou o min. tloušťce 

0,25 m.  

 

Obr. 2 Řez výkopy 
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4.1.1.2 Čisté terénní úpravy 

Je třeba chránit základovou spáru, obzvlášť před klimatickými vlivy. Dále je třeba dočistit 

základovou spáru před samotným zahájením betonáže základů. Geolog přebere zákla-

dovou spáru a potvrdí, že jsou splněny hodnoty, na které byla stavba navržena.  

Geodet ověří výkop výškově i polohově.  

4.1.1.3 Provedení základových konstrukcí 

Budova bude založena na základové ŽB desce tl. 350 mm s lokálním zesílením na 700 

mm. Součást desky tvoří i instalační kanálek a dojezd výtahu. Pro zhotovení desky byl 

navržen beton C 30/37 XC1.  

Před zhotovením samotné ŽB základové desky bude proveden podkladní beton 

tl. 100 mm z betonu C 12/15 X0.  

Podkladní beton bude celoplošně napenetrován penetrační emulzí ve dvou vrstvách. 

Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části 

a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z pod-

kladu odstranit. Penetrační emulze se zpracovává při teplotě min. +5 °C, nanáší se rov-

noměrně štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí. 

Při kladení asfaltových pásů musí být povrch, napenetrován a vyschlý. Asfaltový pás 

bude plnoplošně lepený k podkladu. Při montáži samolepících pásů, po rozvinutí rolí, 

a po jejich srovnání do správné polohy, po sejmutí krycí folie přilepí pás k čistému su-

chému podkladu. Dbáme na dodržení přesahů min 80 mm v podélném spoji a min 100 

mm v příčném spoji. Dodržujeme T vazbu – nesmí se v jednom bodě sbíhat 4 pásy. 

Hydroizolační pásy mají rozměry 7,5 x 1 m. 

Další vrstvu tvoří ochranná vrstva XPS tl. 60 mm, bude lepena k podkladu asfaltovým 

lepidlem na polystyreny. podklad musí být bez jakýchkoli nečistot (prach, rez), bez os-

trých hran a stojaté vody. Pro nanesení asfaltového lepidla je možné použit hladkou nebo 

mělkým ozubením profilovanou stěrku i štětec, valeček nebo asfaltový kartáč. Předpo-

kládaná spotřeba lepidla je 0,3 – 0,5 kg/m2.  

Před samotnou betonáží základové desky bude zhotoveno bednění i s prostupy a zkon-

trolována jeho poloha dle PD a správné uchycení. Pro provedení bude použito kvalitního 

systémového bednění. Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje určené k od-

bedňování. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně zakázáno.  
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Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). 

Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být ulo-

žena před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. Bude kontrolo-

vána její poloha, typ výztuže, množství, krytí výztuže (distanční podložky) a kvalita.  

Základová deska bude betonována v tl. 350 mm (lokálně zesílená na 700 mm). Bude 

použit beton C 30/37 XC1 a výztuž betonářská 10 505 R. Beton bude dovážen ze Skan-

ska Transbeton, Horní Heršpice Brno. Při přejímce betonové směsi bude zkontrolován 

dodací list (jeho soulad s objednávkou). Nejdříve bude vybetonováno dno instalačního 

kanálku, stěny kanálku a následně samotná ŽB základová deska. Monolitický beton 

bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na povrchu betonu 

objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru bude odpovídat 

zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence betonu.  

Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové zkoušky 

(např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). Čerstvý beton je třeba ošet-

řovat především kropením, chránit před vysokými teplotami, které by vedly ke vzniku 

smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu apod.  

Při odbedňování se bednění nejprve uvolní a poté se rozebere. Při uvolňování nesmí 

dojít k otřesům, přetížení nebo poškození. 

Pozn. Pro lepší orientaci jsem si rozdělila budovu do 3 etap podle toho, jak bude probíhat 

jejich výstavba. Respektive etapa II. (zelená) nemůže začít dříve, než bude hotová etapa 

I. (červená) apod.  

 

Obr. 3 Výstavbové etapy 
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4.1.2 Hrubá vrchní stavba 

4.1.2.1 Monolitické svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stěnami tl. 200 a 300 mm a sloupy převážně roz-

měrů 600x200mm, 400x200mm a 300x200mm. Stěny budou zhotoveny z betonu 

C30/37 XC1 a sloupy z betonu C35/45 XC1. 

Na stávající stropní desku za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme křídou 

nebo jiným dobře viditelným zvýrazňovačem hrany budoucích sloupů, zdí a otvorů ve 

zdivu. 

Armování budoucích sloupů a stěn navazuje na již zhotovenou výztuž vyčnívající ze 

stropu/desky. Na začátku montáže bednění se musí ošetřit panely ošetřovacím a odbed-

ňovacím olejem. Před bedněním bude přesně vytyčena poloha pomocí nastřelovacích 

hřebíků. Smontujeme bednění a urovnáme do svislice.  

Betonování bude probíhat průběžně po cca 40 cm vysokých vrstvách pomocí hadice 

autočerpadla. Betonovat shozem můžeme z max. výšky 1,5 m. Vibrování budeme pro-

vádět systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu předchozí vrstvy do 

hloubky 50–100 mm. Vibrování bude probíhat tak dlouho, dokud neustane vytlačování 

zadržovaného vzduchu v čerstvém betonu. Musíme dbát na homogenitu betonu a vpichy 

vibrátoru provádět rychle, a naopak vytahování hlavice co nejpomaleji. Také musíme 

dbát na to, abychom vibracemi nepoškodili výztuž. 

Při odbedňování se bednění nejprve uvolní a poté se rozebere. Při uvolňování nesmí 

dojít k otřesům, přetížení nebo poškození. 

Beton ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech. Povrch sloupů 

omotáme po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami pro zadržení vlhkosti. Beton ne-

ošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5 °C. Intenzita a doba ošetřování závisí 

na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost větru). 

Veškeré stěny ve styku se zeminou se musí následně izolovat. Opět bude použita pe-

netrace a hydroizolace z asf. pásů. Postup a opatření jsou obdobná jako u provádění 

izolace na podkladním betonu. Jako ochranná vrstva je opět zvolen extrudovaný poly-

styren, který se bude lepit k asf. pásům.  
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Výtahová šachta bude součástí konstrukce s dojezdem na stejné úrovni jako instalační 

kanál. Výtahová šachta bude částečně oddilatována od stropních konstrukcí vložením 

polystyrenu do stropní desky před betonáží. 

4.1.2.2 Monolitické vodorovné konstrukce 

Stropní deska nad 1. NP a 2.NP navržena tl. 220 mm a přecházejí do základové desky 

tl. 350 mm s tím, jak se objekt půdorysně v každém podlaží rozšiřuje. Stropní deska je 

podepřena po obvodě stěnami tl. 200 a 300 mm a lokálně pomocí sloupů. Stropní deska 

nad 3.NP je navržena v tl. 250 a 350 mm. Stropní desky jsou zhotoveny z betonu C30/37 

XC1 a betonářské výztuže 10 505 R. 

Bednění stropů je navrženo jako systémové. Pro betonáž a armování stropů platí stejné 

podmínky jako pro zhotovování stěn a sloupů.  

4.1.2.3 Schodiště 

Schodišťová ramena vnitřních schodišť jsou železobetonová monolitická. Schodišťové 

stupně i podesty jsou s povrchovou úpravou přizpůsobenou požadavkům interiéru (kau-

čuková povlaková podlahovina). 

Mezipodesty a ramena jsou do okolních svislých konstrukcí uloženy pomocí vylamova-

cích lišt (Jordahl Pfeifer Ferbox) a budou provázány se stropními deskami. Schodišťové 

rameno bude opřeno o základovou desku přes tepelnou izolaci s vysokou tuhostí a únos-

ností (např. STYRODUR 2800 C). Stupně budou nadbetonovány. Provedení schodišť 

se předpokládá z pohledových betonů C30/37 XC1 

4.1.2.4 Zastřešení 

Na ŽB stropní konstrukci je navržena vrstva lehčeného betonu v tloušťce 60 mm pro 

rozvod elektroinstalací. Beton je plněný recyklovaným odpadním polystyrénem. Na 

vrstvě lehčeného betonu je navržena parozábrana, ta bude sloužit i jako provizorní hyd-

roizolace při dané fázi výstavby. Jako parozábrana je zvolen asfaltový pás Parabit AL+V 

S35. Na ní bude spádová vrstva (tepelně izolační) ze spádových klínů EPS 100S, jako 

druhá vrstva tepelné izolace je navržena izolace EPS 100S. Na ní leží separační geo-

textilie a hydroizolační vrstva z kaučukové folie EPDM. Hydroizolační vrstva je chráněna 

další vrstvou geotextilie a vrstvou extrudovaného polystyrénu. Jako další vrstva je navr-
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žena separační geotextilie, drenážní a akumulační vrstva PE nopová folie a filtrační ge-

otextilie. Finální vrstvu tvoří substrát intenzivní s případnou vrstvou podkladního kame-

niva frakce 16/22 a dřevěné pochozí hranoly. 

Hydroizolační vrstvy budou napojeny na střešní vpusti,, a tak bude dešťová voda sve-

dena pomocí dešťových svodů do akumulační jímky.  

Atika je navržena jako skrytá s vloženým břitem z ocelového plechu po celé délce atiky. 

Součástí střešní konstrukce jsou i kotevní prvky pro kotvení zábradlí. Zábradlí bude pro-

vedeno jako dřevěné madlo nasazené na ocelovém profilu a osazené na ocelové trub-

kové konstrukci sloupků. Mezi sloupky bude lankový výplet.  Další část střešní 

konstrukce tvoří vstup na střechu z 3.NP. Schodiště a podesty budou z masivních dře-

věných fošen. 

Při zhotovování střešní konstrukce je nutné dbát zejména na správné spádování tepelné 

izolace a na vzájemné přesahy jednotlivých desek. Dále také na správné provedení hyd-

roizolační vrstvy (viz předchozí body).  

4.1.2.5 Obvodový plášť 

Objekt má lehký obvodový plášť. Je tvořen vícevrstvým dřevěným roštem s vloženou 

tepelnou izolací z konopných panelů a dřevěných vláken. Proti vnějším vlivům je ochrá-

něn záklopem z tuhých tepelněizolačních desek z dřevěných vláken, na něž je pomocí 

roštu z latí z recyklovaného plastu přikotvena hydroizolační difuzně otevřená netkaná 

folie s UV stabilizací a odolností proti povětrnosti.  

Při návrhu byl kladen důraz na tepelně-technické parametry a na celkový vzhled fasády 

s využitím co nejvíce přírodních materiálů. 

4.1.3 Hrubé vnitřní práce 

4.1.3.1 Zděné svislé konstrukce 

Příčky jsou vyzděné z pálených a nepálených cihel. V prostoru mezi chodbou a kance-

lářemi, případně mezi kancelářemi samotnými jsou pro výstavbu zvoleny nepálené cihly 

Claygar tl. 140 mm. Ty budou omítány hliněnou omítkou.  
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Příčky v hygienickém zázemí jsou vyzděny z pálených cihel (keramických bloků Heluz 

17,5) a omítnuty vápenocementovou omítkou.  

Vyzdívané stěny musí být provedeny takovým způsobem, aby mezi spodní hranou žele-

zobetonové konstrukce a horní hranou zděné příčky zůstala mezera min.20 mm. Tato 

mezera je nezbytná vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce. 

Mezeru je nutno vyplnit pružným materiálem tak, aby byly zaručeny požadované para-

metry zděné konstrukce (zejména zvukově izolační a v případě strojovny požárně dělící). 

Příčky a stěny je nutno ke stropní konstrukci kotvit způsobem, který umožní dotvarování 

železobetonové konstrukce. Veškeré zděné konstrukce budou prováděny dle technolo-

gických předpisů výrobce. Veškeré stěny a příčky musí splňovat min normové poža-

davky na tepelně technické a akustické vlastnosti a požadavky protipožární odolnosti 

stanovené v samostatné části dokumentace. Uvedené vlastnosti musí konstrukce splňo-

vat i v místech zeslabení osazením instalací. 

Pro zděné cihelné stěny předpokládáme použití kompletního systému včetně překladů, 

případně lze v některých případech použít dvojici ocelových úhelníků. 

4.1.3.2 Hrubé podlahy 

V podlahách objektu jsou umístěny některé rozvody instalací elektro silno a slaboproud. 

V sociálních zařízeních pak i podlahové vytápění. Podlahy jsou tvořeny nad nosnou že-

lezobetonovou konstrukcí těmito vrstvami: vrstva kročejové izolace z dřevovláknitých de-

sek (kromě podlah umístěných na terénu), separační folie, cementový litý potěr, 

nášlapná vrstva.  

V rámci přípravy podkladu bude horní líc betonu vyčištěn a případně zbaven nerovností. 

Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí, tedy betonová vrstva musí být zvukově 

oddělena v celé ploše i podél přiléhajících konstrukcí.  

Smršťovací dilatační spáry budou dodatečně proříznuty na hloubku horního krytí vý-

ztuže. Dilatační spáry u cementového potěru se realizují u ploch větších než 6 x 6 m, 

u betonové mazaniny 3 x 3 m. Spáry musí probíhat celým souvrstvím (všemi vrstvami). 

4.1.3.3 Instalace 

- Vodovod – Nové přívodní potrubí DN 50 v novostavbě bude vedeno do 1.NP 

technické místnosti, kde bude hlavní uzávěr. Rozvody pitné vody budou vedeny 

v instalačním kanálu (případně ve zdech a v podlaze) a rozvedeny k jednotlivým 
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stoupačkám ozn. V1 až V3. Materiál vnitřních rozvodů pitné a užitkové vody je 

navržen plast PPR PN 16-20. Potrubí požárního vodovodu bude ocelové. Potrubí 

bude tepelně izolováno. Veškeré potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude 

opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu.  

V objektu bude samostatný rozvod studené užitkové vody pro využití v zahradě 

pro vodní systém herních prvků (atrakcí), a zálivce zahradní zeleně (v zahradě 

budou 3 letní výtokové ventily – osazeny do terénu) s dopouštěním zahradních 

jezírek. Jako zdroj užitkové vody bude sloužit jímka na dešťovou vodu (obsah 

cca 24,5 m3) umístěná na pozemku v blízkosti objektu NNO. 

- Kanalizace – Nová hlavní „ležatá“ kanalizace (svodné potrubí) KG-PVC DN 100-

200, jednotného sklonu cca 2-3 %, je vedena v objektu v instalačním kanálu 

a v podlaze 1.NP do míst stoupacího potrubí. Stoupací potrubí ozn. 1 bude vy-

vedeno nad střechu objektu, kde bude ukončeno ventilační hlavicí.  

Odpadní potrubí bude vedeno v instalačních šachtách a ve zdech. Na toto potrubí 

budou napojeny pomocí připojovacího potrubí jednotlivé zařizovací předměty. 

Veškeré kanalizační potrubí vedené v instalačních přizdívkách, ve stropech bude 

zvukově izolováno pomocí polyethylenové návlekové izolace.  

Každý zařizovací předmět musí být na kanalizační potrubí připojen přes zápa-

chovou uzávěrku. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou utěs-

něny na požární odolnost konstrukce.  

Část šedých odpadních vod bude v letních měsících likvidováno v zahradním 

biotopu kořenové čistírny v těsné blízkosti objektu. Jedná se o odpadní vodu ze 

4 umyvadel na toaletách v 2.NP a 3.NP. K tomuto účelu bude odpadní voda 

z těchto zařizovacích předmětů odvedena separátním potrubím DN 65 do 1. NP.  

Veškeré dešťové vody z objektu novostavby budou převážně likvidovány na po-

zemku stavby. Dešťové vody ze střechy objektu novostavby budou svedeny vnitř-

ními dešťovými odpady, které budou na střeše opatřeny dvojúrovňovými vtoky 

s lapači hrubých nečistot a budou svedeny do akumulační jímky. 

- Silnoproud – Nový, samostatný, elektroměrový rozvaděč pro objekt novostavby 

poradenského centra, bude umístěn v prostoru společné chodby na úrovni 1.NP 
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Z elektroměrového rozváděče budou úložně v zemi, v PVC chráničce, vedeny 

kabel CYKY-J 4x35 do hlavního rozváděče RH a také kabel CYKY-J 4x16 do 

rozváděče R.TECH (část pro tepelné čerpadlo) v technické místnosti.  

Hlavní napájecí trasy budou provedeny kabely CYKY, požární zařízení bude na-

pojeno kabely se zaručenou funkčností při požáru (např. typu CHKE-V, CXKE-V, 

1-CSKH B2ca). 

Napájení a elektrická instalace bude provedena k příslušným bodům napájení 

s pomocí kabelových kanálů a žlabů, které budou z rozváděčů v technologické 

místnosti (m.č. 1.20) vedeny v kabelových žlabech v technologickém koridoru 

pod podlahou (1.NP). Rozvody v technickém zázemí budou provedeny na po-

vrchu Kabeláž bude vedena v instalační vrstvě podlahy, v instalačním prostoru 

skladby obvodového pláště a ve výjimečných případech v příčkách z hliněných 

cihel. Kabelové rozvody v sociálních zařízeních budou provedeny skrytě v duti-

nách příček a stavebních konstrukcí. v kovových žlabech (kanálech) popř. v plas-

tovém úložném materiálu.  

- Slaboproud – Napojení objektu na vnější datové služby bude provedeno přive-

dením nového optického kabelu. Naspojkování optického kabelu bude prove-

deno, ze stávajících rozvodů místního operátora, pod přilehlým chodníkem na 

ulici Údolní. Kabel bude veden úložně v zemi v PVC chráničce. Zakončen bude 

v datové skříni v serverovně nově budovaného objektu “C“. Spolu s kabelem 

a chráničkou bude založena rezervní PVC chránička pro možnost budoucího na-

výšení kapacity datové přípojky. 

- Telefon – Telefonní a datové rozvody v objektu “C“ budou řešeny formou struk-

turované kabeláže kategorie 6A. 

- Domácí telefon – Součástí systému domácího telefonu budou také bezkontaktní 

čtečky systému elektronické kontroly vstupu. Audiohlásky systému domácího te-

lefonu budou instalovány u vstupů do jednotlivých objektů. Kombinovaná audio-

hláska se čtečkou bude instalována na fasádě ze strany ulice u vstupu do 

průjezdu, resp. Vnitrobloku NNO Údolní. Další kombinovaná audiohláska se 

čtečkou bude instalována na fasádě u vstupu do recepce.  

- Elektrická zabezpečovací signalizace – Ústředna systému EZS bude umístěna 

v serverovně objektu “C“ (mč. 1.19). Vybrané místnosti v objektu budou chráněny 

kombinovanými stropními PIR+AUDIO detektory a samostatnými stropními PIR, 
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nebo AUDIO detektory. Pro odblokování systému EZS budou sloužit čtyři LCD 

klávesnice. Klávesnice budou umístěny jednak v prostoru recepce (m.č. 1.01), 

dále v prostoru podesty (m.č. 2.51), v prostoru chodby seminárního sálu 3.10 

a také místnosti skladu zahradního nábytku (m.č. 3.51). Systém EZS bude pro-

střednictvím venkovních PIR detektorů střežit vnější prostory objektu poraden-

ského centra. Tato čidla budou také prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu 

spínat svítidla venkovního osvětlení. 

- Kamerový systém – Systém CCTV bude realizován barevnými IP kamerami. 

Celkově je počítáno se systémem pro 4 kamery, které budou monitorovat pro-

story zahrady, vstupu od Špilberku, parkingu a průjezdu z ulice. Signál z těchto 

kamer bude stažen do záznamového zařízení. Sledování obrazu a práce s živým 

i zaznamenaný obrazem se bude provádět vzdáleně pomocí software klienta. 

- Elektrická požární signalizace – Centrálním zařízením systému EPS bude jedna 

ústředna s dvojstupňovou signalizací poplachu umístěná v nice v místnosti 

č. 1.01 (recepce) na 1.np. Nika bude zakryta požárně odolnými dvířky.  

Napájecí napětí ústředny bude přivedeno samostatně jištěným kabelovým přívo-

dem 230Vac ze silového požárního rozvaděče.  

Pro hlásící kruhová vedení budou použity standardní červené kabely pro EPS 

typu J-Y(St)Y. Tyto kabely budou vedeny standardním způsobem (příchytky, 

trubky na příchytky, trubky pod omítkou, trubky v podlaze apod.).  

Jako automatické hlásiče požáru budou použity: a) analogové opticko-kouřové 

hlásiče, b) analogové opticko-kouřové teplotní diferenciální multi-senzory. Tlačít-

kové hlásiče požáru budou instalovány na veškerých únikových cestách vždy na 

konci požárního úseku ve směru úniku. Dále budou umístěny vždy u východů 

z nechráněných únikových cest na volné prostranství.  

4.1.3.4 Výplně otvorů 

Důležitými technickými vlastnostmi prvků jsou akustické a tepelně technické parametry 

a požární odolnosti.  

Dřevěná okna a dveře v obvodovém plášti budou kotvena tak, aby byl zaručen dosta-

tečný dilatační pohyb do stran a nahoru. Průhyb stropní železobetonové desky vůči oknu 

se předpokládá maximálně 10 mm. 
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Vnější dveře veře do skladu zahradního nábytku budou rámové ocelové bez polodrážky 

s pororoštovou výplní, s možností vložení dodatečné výplně s treláží do ocelovou zá-

rubně pro dodatečnou montáž. 

Vnitřní dveře v objektu budou bezpolodrážkové z dřevěného masivu s dřevěnou masivní 

rámovou zárubní. Z důvodu možnosti ukončení hrubých stavebních prací a omítek před 

osazením zárubní budou všechny takovéto dveře osazovány na slepou ocelovou záru-

beň, která přesně vymezí dveřní otvor. 

4.1.4 Dokončovací práce 

4.1.4.1 Omítky 

Vnitřní omítky stěn v interiéru – V jednotlivých prostorech navrhujeme jako standard hli-

něné omítky. Stejně budou omítány jak zděné, tak betonové konstrukce, s využitím pří-

slušných spojovacích můstků. Spáry mezi betonovými a zděnými konstrukcemi budou 

bandážovány. Všechny svislé rohy (vnitřní i vnější) stěn musí být ostré a dokonale rovné 

– nutno používat rohové profily. V celém objektu je nutno dodržet modulový systém 

omítky, všechny nerovnosti betonových a zděných stěn, včetně jejich vzájemného na-

pojení, budou vyrovnány. 

Vnitřní omítky v sociálním zázemí – Na zděných i některých železobetonových konstruk-

cích bude použito dvouvrstvé vápenocementové omítky jako podklad pod omyvatelný 

nátěr. 

Vnitřní omítky stěn v interiéru – Stropní konstrukce budou provedeny z pohledového be-

tonu. Na těchto konstrukcích bude použit transparentní silikonový protiprašný nátěr.  

Obklad konferenčního sálu – Obklad sálu je zhotoven z perforovaného akustického ob-

kladu s vkládanou zvukovou izolací a se vzduchovou mezerou Kotví se systémovými 

kotvami.  

4.1.4.2 Povrchové úpravy  

Malby a nátěry – Veškeré pohledové betony budou opatřeny protiprašným transparent-

ním silikonovým nátěrem.  

Výmalba stěn je řešena probarvenými omítkami. 
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4.1.4.3 Nášlapné vrstvy podlah 

Nášlapnou vrstvu tvoří z většiny kaučuková podlahovina. Dále také dubové vlysy, koko-

sová čistící zóna, broušená ŽB deska a litý cementový potěr.  

Povrchová úprava nášlapných vrstev musí zajistit přiměřené protiskluzové vlastnosti po-

vrchů podlah. Zejména v místech, kde je i ve standardních provozních podmínkách 

možný vlhký provoz, musí být protiskluzné. 

Max. dovolená vlhkost betonové podkladní vrstvy ve váhových procentech činí pro le-

pení nášlapné vrstvy 4%.  
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5.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.1.1  Identifikační údaje 

5.1.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 

Charakter stavby:  novostavba, navazuje na stávající objekt B 

Účel stavby:   administrativní budova 

Místo stavby:   Brno – město, Údolní 33, 602 00 

Kraj:    Jihomoravský 

Celková plocha pozemku: 2 897,5 m2  

Zastavěná plocha:  489,0 m2  

Obestavěný prostor:  4 320,8 m3  

Pozemky:   727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2 

5.1.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Jméno:   Nadace Partnerství 

Adresa:   Údolní 33, Brno 602 00 

IČ:    457 73 521 

Kontakt:   Miroslav Kundrata 

tel: +420 515 903 111 

e-mail: miroslav.kundrata@nap.cz 

5.1.1.3  Základní popis stavby a pozemku 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy v zastavěném území města Brna. Nově 

budovaná budova C se nachází v již stávajícím areálu, který z uliční části ohraničuje 

mailto:miroslav.kundrata@nap.cz
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budova A. Na pozemku investora se déle nachází budova B.  Stavba se nachází na ulici 

Údolní. 

Celková zastavená plocha je 489,0 m2, celková plocha pozemku je 2897,5 m2 a obe-

stavěný prostor je 4320,8 m3. Pozemek se nachází na úpatí kopce pod Špilberkem, je 

tedy mírně svažitý. Leží v Památkové rezervaci „Údolní - přístup na Špilberk“. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny se na řešený pozemek nevztahují žádný stupeň ochrany. 

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní přes sousední pozemky č. 725, 726, 721 

(vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 

321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1). Tyto parcely budou na základě předchozí dohody 

pronajaty na dobu výstavby. Pro zaměstnance areálu bude i nadále sloužit vjezd budo-

vou A. Průjezd budovou A bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro zhotovení 

přípojek inženýrských sítí.  

Při výstavbě budou respektována všechna vedení nadzemních a podzemních sítí. Toto 

opatření se týká zejména zhotovení nové vodovodní přípojky. Přípojka bude zhotovena 

metodou propichování pod tramvajovými pásy. Nová vodovodní přípojka bude křižovat 

stávající inženýrské sítě v ulici Údolní (kabel NN, optický a sdělovací kabel, kanalizaci 

a plynovod NTL). Musí být zachován min. odstup jednotlivých sítí 

5.1.1.4  Členění stavby 

 SO-01 Nově budovaný objekt (budova C) 

 SO-02 Zahrada 

 SO-03 Oplocení 

 SO-04 Opěrné zdi 

 SO-05 Drobná architektura a herní prvky 

 SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 

 IO-01 Přípojka vodovodu 

 IO-02 Přípojka NN 

 IO-03 Neobsazeno 

 IO-04 Neobsazeno 
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 IO-05 Neobsazeno 

 IO-06 Neobsazeno 

 IO-07 Přípojka optického kabelu 

5.1.1.5  Předpokládaná doba výstavby 

Začátek výstavby:  3/2018 

Konec výstavby:  9/2019 

5.1.2  Objekty zařízení staveniště 

5.1.2.1 Sestava obytných buněk SOB2-2,3  

Tato sestava bude použita pro kanceláře stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího, 

druhá sestava bude použita jako kancelář mistrů subdodavatelů. Kancelář stavbyvedou-

cích bude také využívána pro konání porad, jako jsou například kontrolní dny. Buňky 

jsou od výrobce CONT Proficontainers. Kontejnery budou napojeny na staveništní roz-

vod el. energie. 

Nároky na potřebnou plochu pro SV jsou 5 – 15 m2 na osobu, u mistrů a jiných technic-

kých pracovníků je to pak 8 – 12 m2 na osobu.  

Kontejnery budou osazeny na zpevněné ploše, ozn. na výkrese č. 6 a 7. 

 

Obr. 4 Buňka SOB2-2,3 
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Tabulka 1 Technické údaje - buňka SOB2-2,3 

Technické údaje: 

Vnější rozměry: 6055×4885×2591 mm 

Vnitřní výška: 2350 mm 

Hmotnost: 2×2500 kg 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace: minerální vata 60 mm 

Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm 

Střecha: 
falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, 
izolace 

Vybavení: 
vchodové dveře 875×2000 mm, okna 945×1200 
mm s roletou  

Elektroinstalace: 
standard / ČSN – 400 V / 32A / zásuvky zapuštěné v 
rámu 

Topení: přímotopný panel 2kW 

Osvětlení: 2×36 W (4 Ks) 

 

5.1.2.2 Sanitární buňka – SAN3 

 

Sanitární kontejner je vybaven šesti sprchovými kabinami. Při požadavku jedné kabiny 

na 15 osob je tato buňka dostačující pro 90 pracovníků. Kontejner bude navazovat na 

Obr. 5 Sanitární buňka 
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kontejner šaten, takže nebude nutné přecházet z šaten do umývárny venkovním prostře-

dím. Buňka bude napojena na staveništní rozvod vody a el. energie, odpad bude vyústěn 

do stávající areálové kanalizace. Buňky jsou od výrobce CONT Proficontainers. 

Kontejnery budou osazeny na zpevněné ploše, na výkrese je označen č. 8.  

Tabulka 2 Technické údaje - sanitární buňka 

Technické údaje: 

Vnější rozměry: 6055×4235×2591 mm 

Vnitřní výška: 2350 mm 

Hmotnost: 2800 kg 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace: minerální vata 60 mm 

Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm 

Střecha: 
falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, 
izolace 

Vybavení: 

vchodové dveře 875×2000 mm, vnitřní dveře 625×2000 
mm, okna 600×600 mm, umyvadlo, žlab, baterie, boj-
lery 300 l, sprchové kouty, WC kabiny, el. Ventilátory 
190 m3/h, zrcadla, vnitřní příčky, napojení voda/ odpad 

Elektroinstalace: 
standard / ČSN – 400 V / 32A / zásuvky zapuštěné v 
rámu 

Topení: přímotopný panel 2kW 

Osvětlení: 1×36 W (2 Ks) 
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5.1.2.3 Šatny – Sestava obytných buněk SOB3 – 2,3 

 

Šatna má podlahovou plochu 44,4 m2. Požadavek je 1,25 m2 na osobu, tudíž šatna bude 

vhodná pro 35 pracovníků. Někteří subdodavatelé nemají požadavky na zajištění šaten 

pro pracovníky ze strany generálního dodavatele. Případné navýšení kapacit je možné 

řešit přistavěním druhého patra kontejnerů. Buňky jsou od výrobce CONT Proficonta-

iners. Šatna bude taktéž napojena na staveništní rozvaděč el. energie.  

Kontejnery budou osazeny na zpevněné ploše, označení na výkrese č. 9. 

Tabulka 3 Technické údaje - šatny 

Technické údaje: 

Vnější rozměry: 7335×6055×2591 mm 

Vnitřní výška: 2350 mm 

Hmotnost: 3×2500 kg 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace: minerální vata 60 mm 

Obr. 6 Šatny 
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Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm 

Střecha: 
falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, 
izolace 

Vybavení: vchodové dveře 875×2000 mm, okna 945×1200 mm 

Elektroinstalace: 
standard / ČSN – 400 V / 32A / zásuvky zapuštěné v 
rámu 

Topení: přímotopný panel 2kW 

Osvětlení: 1×36 W (2 Ks) 

5.1.2.4 Mobilní toalety TOI TOI 

Na staveništi budou umístěny celkem 3 mobilní toalety TOI TOI Flush. Jedna bude vy-

hrazena pro vedení stavby. Firma TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. zajistí také pravi-

delné vyprazdňování a čištění mobilních toalet. Požadavek na WC jsou 2 sedadla na 11-

50 mužů. Navržené toalety splňují požadavky pro 50 osob (toaleta pro vedení stavby 

není zahrnuta). 

Mobilní toaleta bude osazena na zpevněné ploše, označení na výkrese č. 10. 

 

Tabulka 4 Technické údaje - TOI TOI 

Technické údaje: 

Šířka: 1200 mm 

Hloubka: 1200 mm 

Obr. 7 Mobilní toaleta TOI TOI 
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Výška: 2350 mm 

Hmotnost: 137 kg 

Vybavení: 
 Uzavřená, bezpohledová fekální nádrž (250 l) 

 Umývadlo s nádrží na čistou vodu (60 l) 

 Dávkovač tekutého mýdla 

 Zásobník papírových ručníků 

 Dvojité odvětrávání 

 Pisoár 

 Držák toaletního papíru 

 Oboustranný uzamykací mechanismus dveří 

 Zrcadlo 

 Háček na oděvy 
 

 

 

5.1.2.5 Uzamykatelný sklad – Skladový kontejner KTL SK20 

 

Uzamykatelný sklad bude sloužit pro skladování drobného či cenného materiálu 

a nářadí. Dále také ke skladování kapalin (např. oleje, nátěrové hmoty apod.) Sklad bude 

vybaven kovovým regálem a záchytnými vanami s roštem.  

Kontejner bude osazen na zpevněné ploše, na výkrese označen jako č. 11. 

 

 

 

Obr. 8 Uzamykatelný slad 
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Tabulka 5 Tehnické údaje - sklad 

Technické údaje: 

Vnější rozměry: 6058×2438×2591 mm 

Vnitřní výška: 2350 mm 

Hmotnost: 2800 kg 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce tl. 3 mm 

Opláštění: 
trapézový plech tl. 1,5 mm boční stěny s větracími ot-
vory 

Vrata: 
opatřena těsnící gumou jištění dvěma uzavíracími ty-
čemi úhel otevření max. 270 stupňů 

5.1.2.6 Oplocení 

Pro oplocení staveniště bude částečně využito stávajícího oplocení, které ohraničuje po-

zemky. Dále bude toto oplocení doplněno o mobilní oplocení firmy TOI TOI. Druh oplo-

cení je vyznačen na výkrese ZS.  

Jelikož staveniště nehraničí s volně přístupným prostorem, bude použito průhledné oplo-

cení. V severní části (v blízkosti obytných budov) bude oplocení doplněno plachtou, aby 

se eliminovala prašnost v blízkosti stavby. 

Součástí bude také nosná recyklovaná patka, bezpečnostní spona a zajištění proti vy-

háknutí a uzamykatelná brána šířky 5 m. Délka mobilního oplocení je 172 m.  

 

 

Obr. 9 Mobilní oplocení 
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Tabulka 6 Technické údaje - mobilní oplocení 

Technické údaje: 

Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

Rozměr pole: 3472×2000 mm 

Povrchová úprava: žárový zinek 

Hmotnost: 18,5 kg 

5.1.2.7 Fasádní lešení 

Lešení bude na stavbě pro zhotovení obvodového pláště. Bude použito systémové le-

šení Alfix.  

 

1 - svislý ocelový pozinkovaný rám 

2 - podlážka (dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v hliní-

kovém rámu) 

3 - boční zábradlí v běžném poli 

4 - zábradelní nosník v posledním patře 

Obr. 10 Fasádní lešení 



77 
 

5 - okopová zarážka příčná 

6 - okopová zarážka podélná 

7 - zábradlí 

8 - zábradelní sloupek v posledním patře 

9 - diagonála 

10 - vřetenová výškově nastavitelná patka 

Tabulka 7 Technické údaje - fasádní lešení 

Technické údaje: 

Délka pole: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m 

Šířka pole: 
0,73 m, 1,09 m, při použití konzol je možné rozšířit pole 
o 0,36 m nebo o 0,73 m 

Výška patra: 2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m 

Kotvení: 

kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm za-
vrtanými do fasády – běžně po 8 m, při krajích lešení a 
v místech podlážek s průlezem po 4 m, úhlopříčné ztu-
žení diagonálami každé páté pole 

Užitné zatížení: 2 kN/m2 

 

5.1.2.8 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude tvořena zhutněným staveništním recyklátem frakce 16–

32 mm, tl. 150 mm. Staveniště není průjezdné, na staveništi je zřízeno obratiště. Komu-

nikace je zaznačena na výkresu ZS.  

Komunikace zpevněná stavebním recyklátem bude mít plochu 3 072 m2, při tl. 150 mm 

tak bude použito celkem 460,8 m3 recyklátu.  

Před zahájením sadbových úprav budou komunikace na pozemku Nadace Partnerství 

odstraněny. Nakonec budou odstraněny i na sousedním pozemku. 
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5.1.2.9 Parkoviště 

Parkování pro vedení stavby bude zajištěno v areálu (max. 3 osobní automobily). Ostatní 

automobily mohou parkovat před vjezdem na staveniště na zpevněné betonové ploše. 

Využívání sousedního pozemku pro účely dopravní obsluhy staveniště i pro zajištění 

parkovacích míst je ošetřeno smlouvou s majitelem pozemků.  

5.1.2.10 Skládky 

Plochu skládek bude tvořit převážně zhutněný stavební recyklát. Menší část plochy sklá-

dek budou tvořit silniční panely pro zvýšení únosnosti a rovinnosti plochy. Všechny 

skládky musí být zpevněné a odvodněné.  

Pro skladování je také možné využít uzamykatelný sklad. Zde bude skladován převážně 

drobnější a cenný materiál a nářadí. Dále také budou využívány nově budované pro-

story, zejména pro skladování objemného materiálu, jako je např. tepelná izolace. 

Všechny skládky jsou vyznačeny na výkrese ZS. 

5.1.2.11 Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou umístěny kontejnery na stavební odpad určený k recyklaci (cihly, 

dřevo apod.) a kontejnery na tříděný odpad. 

Kontejnery budou pravidelně vyváženy společností Suez 2x týdně. Odvoz kontejneru na 

stavební odpad zajistí stavba sama.  

Poloha kontejnerů je vyznačena na výkresu ZS.  

 

 

 

  

 

 

Obr. 11 Kontejnery na stavební odpad 
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Kontejner na tříděný odpad   Kontejner na stavební odpad 

- směsný, papír, plast    - rozměry 3400×2000×500 mm 

- rozměry 1320×1210×1455 mm  - objem 3,4 m3 

      - dvoukřídlá vrata 

      - kotevní prvky v čele kontejneru 

      - 2x odvalovací rolna 

5.1.3 Zdroje pro stavbu 

5.1.3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Pro účely výstavby bude zřízena staveništní přípojka el. energie vedoucí se stávající 

rozvodné skříně. Rozvod el. energie dále po staveništi bude zabezpečen staveništním 

rozvaděčem. Kabely povedou nad zemí, vyvěšeny na dřevěných sloupcích.  

Před zahájením prací musí být provedena revize tohoto rozvaděče a sepsán protokol. 

Také bude zapsán stav elektroměru. 

5.1.3.2 Staveništní rozvaděč el. energie 

Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44 bude sloužit pro přímé napojení strojů a jidných 

elektrických zařízení. Zásuvky: 2x 5k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V. Chránič, 

hlavní vypínač, vlastní měření. Na stavbě budou umístěny min. 2 tyto rozvaděče.  

Výpočet max. příkonu je stanoven pro předpokládaný současný provoz těchto zařízení: 

Tabulka 8 Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

Stroj Příkon [kW] Počet Celkem 

Věžový jeřáb 32 1 32 

Stavební výtah 5,5 1 5,5 

Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 

Okružní pila 1,5 2 3,0 

Vrtací kladivo 0,6 1 1,2 

Celkem                                                                                                   43,9 [kW] 
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Tabulka 9 Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

Prostor Příkon [kW] Počet Celkem 

Kanceláře - SV 0,036 8 0,288 

Kanceláře - M 0,036 8 0,288 

Sprchy 0,036 2 0,072 

Šatny 0,036 2 0,072 

Sklad 0,036 2 0,072 

Celkem                                                                                                   0,792 [kW] 

 

Tabulka 10 Instalovaný výkon venkovního osvětlení 

P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení 

Zařízení Příkon [kW] Počet Celkem 

Halogenový reflektor 2×0,5 5 10 

Celkem                                                                                                       10 [kW] 

Celkový příkon se stanoví dle následujícího vzorce: 

P = 1,1 * {[( β1*P1+β2*P2+β3*P3 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 

P = 1,1 * {[( 0,5*43,9+0,8*0,792+0,7*10 ) 2 ] + [ (0,7*43,9) 2 ]}0,5 

P= 46,9 kW 

5.1.3.3 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Zásobování vodou zajistí staveništní přípojka vody. Bude napojena z vodoměrné šachty 

v průjezdu do areálu. Přípojka bude ukončena hydrantovým vodoměrem s měřením spo-

třeby vody. 

Zásobování vodou bude hlavně pro hygienické potřeby a ošetřování betonu. 
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Tabulka 11 Spotřeba vody 

Spotřeba vody 

Účel Množství / MJ M.J. Celkem 

Ošetřování betonu 40 l/m3 120 4800 

Hygienické účely 45 l/os. 40 1 800 

Umývání automobilů 1000 l/den 1 1000 

Celkem                                                                                                      7 600 l 

Qn = (Pn1*Kn + Pn2*Kn + Pn3*Kn ) / (t * 3600)  

Qn =(4800*1,5 + 1800*2,7+1000*2,0) / (8*3600) 

Qn =0,49 l/s => DN 25 (hodnota je uvedena pro jeden pracovní den) 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  

t – doba odběru (8 hod) 

5.1.3.4 Voda pro požární účely 

V areálu se nachází požární suchovod, hydrant je umístěn v průjezdu do areálu. V pří-

padě požáru by byl využit tento hydrant, případně je možné využít přímo vjezd na stave-

niště pro zásah požárních jednotek.  

5.1.4  Propočet nákladů na ZS 

Tabulka 12 Propočet nákladnů ZS 

Ozn. Množ-
ství 

Cena / měsíc 
[Kč] 

Délka proná-
jmu [měsíc] 

Celková cena 
[Kč] 

Pozn. 

Obytná 
buňka  
SOB2-2,3 

2 Ks 3 600 ,- 7 50 400,- Vlastní 
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Sanitární 
buňka – 
SAN3 

1 Ks 6 400,- 7 44 800,- Pronájem 

Obytné buňky 
– SOB3-2,3 

1 Ks 3 600 ,- 7 52 200,- Vlastní 

Skladový 
kontejner – 
KTL SK20 

1 Ks 2 400,- 7 25 200,- Vlastní 

Mobilní toa-
lety TOI TOI 

3 Ks 2 700,- 7 56 700,- Pronájem 

Mobilní oplo-
cení 

172 m 165,- 7 196 660,- Vlastní 

Komunikace 
– stav. recklát 

9,2 t 10 Kč/t 7 138 ,- 
Zakou-

pení 

Silniční pa-
nely 

40 Ks 490,- 6 137 200,- Pronájem 

Kontejnery na 
odpad - plas-
tové 

3 Ks 300,- 7 6 300,- Pronájem 

Kontejnery na 
odpad - ko-
vový 

1 Ks 1 000,- 7 7 000,- Vlastní 

Rozvaděč 
2 Ks - 7 30 240,- 

Zakou-
peno 

Stavební vý-
tah 

1 Ks 18 000,- 4 72 000,- Pronájem 

Věžový jeřáb 
Liebherr 
42K1. 

1 Ks 25 000,- 6 150 000,- Pronájem 

Pozn.: Ceny pronájmu byly převzaty z oficiálních ceníků firem zajištujících pronájem jed-

notlivých strojů, zařízení, pomůcek apod.  
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Náklady na ZS činí 764 038 Kč s DPH. Celkové náklady dle propočtu (při ceně stavby 

73,8 mil. Kč a s 3% na ZS) činí 2 216 049,- Kč s DPH. 

U položek s označením ,,vlastní“ se očekává nižší cena než je cena pronájmu.  

5.1.5 Počet pracovníků na stavbě 

Pro hrubou stavbu je požadováno následující množství pracovníků.  

 

 

Tyto počty jsou třeba k dodržení časového plánu výstavby hrubé stavby. Výkyvy v křivce 

jsou způsobeny souběhem některých prací. Rozvolněním časového plánu by se výkyvy 

eliminovaly, ovšem na úkor prodloužení doby výstavby.  

V grafu také nejsou zahrnuty profese jako jsou instalatéři, montéři VZT apod. Tito pra-

covníci se pravděpodobně budou na staveništi vyskytovat cca od 25 týdne.  

Rok

Měsíc

Kal. týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Min. počet pracovníků 

na stavbě
3 3 3 4 3 4 6 6 8 13 13 6 16 20 10 10 10 24 10 10 10 23 24 25 31 21 5

2018

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řijen

Obr. 12 Množství pracovníků 
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5.1.6  Posouzení dostupnosti staveniště pro vybrané stroje 

Posouzení dostupnosti staveniště pro vybrané stroje je řešeno v příloze diplomové 

práce. Toto posouzení bylo zpracování pro stroje, u kterých se předpokládá ztížená do-

stupnost na staveniště (zejména kvůli jejich rozměrům).  

5.1.7  Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení všech prací musí být zařízení staveniště odstraněno. První odstraňování 

staveniště může začít v okamžiku, kdy začnou dokončovací práce uvnitř objektu. V té 

fázi se odstraní komunikace ze stavebního recyklátu v SV části staveniště.  

Mezi poslední realizované stavební objekty patří přípojky inženýrských sítí a úprava za-

hrady. Do té doby musí být všechno zařízení staveniště v tomto prostoru odstraněno 

nebo alespoň přesunuto na sousední pozemek.  

5.1.8  BOZP 

BOZP je řešeno jako samostatný dokument. Vychází z nařízení a opatření generálního 

dodavatele Skanska a.s. 

5.1.9  Ochrana životního prostředí 

Při výstavbě je třeba minimalizovat nežádoucí účinky na životní prostředí a celkově na 

okolí stavby. Jedná se především o maximální omezení prašnosti a hlučnosti.  

Je dovoleno používat pouze stroje v dobrém technickém stavu. Za každodenní kontrolu 

zodpovídá obsluha daného stroje. V tomto případě hrozí především únik provozních ka-

palin.  

5.1.9.1 Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

Stavba se nachází v mírném svahu na úpatí kopce pod Špilberkem. Bude ponecháno 

maximální možné množství zeleně, ta bude sloužit jako přírodní zábrana proti erozi.  

Při provádění zemních prací bude stavební jáma zajištěna svahováním s dostatečným 

sklonem. Na dně stavební jámy bude vyspádovaný odvodňovací kanálek. Na spodní 

straně staveniště budou umístěny ŽB obrubníky opatřené geotextilií. Bude použita geo-

textilie s nižší třídou jakosti.  
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Pojezdové plochy budou zpevněny zhutněným stavebním recyklátem, ten bude použit i 

pro některé skladovací plochy. Ostatní skladovací plochy budou ze stavebních panelů. 

Tím se také eliminuje možnost eroze půdy.  

U výjezdu ze stavby bude umístěna čistící stanice. Zde budou očištěny stroje vyjíždějící 

ze staveniště od nánosů zeminy a jiných nečistot. Je nutné zabránit znečištění veřejných 

komunikací (i komunikací na sousedním pozemku). 

5.1.9.2 Ochrana ornice 

Před započetím samotné výstavby je nezbytně nutné provést skrývku ornice o mocnosti 

200 mm na celé ploše budoucího staveniště. Ornice bude uložena podél hranice stave-

niště do max. výšky 1,2 m, tak aby nedocházelo k její degradaci, a to po dobu max. 2 

let. Případně je vhodné ornici přemístit/nakypřit či jinak upravit.  Ornice bude následně 

znovu použita při sadbových úpravách. 

Zeminu, která bude uložena na skládkách (na staveništi) je výhodné osít travinami, tím 

se omezí možnost eroze na minimum. 

5.1.9.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

V blízkosti stavby se nenachází žádné vodní toky. V areálu se nachází pouze jednotná 

kanalizace. I ta bude chráněna proti znečištění. Tato kanalizace se nachází mimo sta-

veniště, takže případné znečištění hrozí od přívalových dešťů a vymílané zeminy.  Z to-

hoto důvodu budou mezi staveniště a stávající areál osazeny betonové obrubníky 

s geotextilií. Geotextilie má plnit funkci filtrace.  

Další možné riziko je unik pohonných hmot ze strojů nebo kontaminace půdy cemento-

vým mlékem. Toto riziko bude sníženo např. pomocí geotextilií vyšší gramáže, které 

budou uloženy na odstavných plochách pro stroje. Pokud dojde k úniku pohonných hmot, 

či jiných toxických látek ze stroje, bude tato textilie ihned odstraněna, zlikvidována a na-

hrazena novou. Pro takové případy bude na staveništi připravena sada havarijních pro-

středků. Tato sada slouží pro rychlý zásah při kontaminaci zeminy. Kontaminovaná 

zemina musí být odstraněná a ekologicky zlikvidována jako nebezpečný odpad.  

Dále bude na staveništi umístěna vana, která bude sloužit k vymývání autodomíchávačů.  

Skladované nebezpečné látky budou skladovány dle pokynů výrobce. Převážně budou 

skladovány v uzamykatelném skladě s dvojitou podlahou. 
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5.1.9.4 Prevence proti znečištění ovzduší 

Veškeré stroje a zařízení s dieselovými nebo benzínovými motory budou uvedeny v ne-

činnost, pokud jich nebude potřeba k práci. To platí především pro nákladní automobily 

a pro stroje pro zemní práce. Dále není dovoleno likvidovat jakýkoliv materiál pálením. 

V letních období může docházet k prašnosti zeminy. Jako opatření jsou navrženy geo-

textilie umístěné především na drátěném oplocení. Zemina bude také kropena vodou. 

Jiné zdroje znečištění ovzduší se nepředpokládají. 

5.1.9.5 Nakládaní s odpadem 

Cílem tohoto bodu je co největší recyklace a následné znovuvyužití stavebního odpadu. 

V rámci tohoto opatření budou na staveništi umístěny kontejnery na tříděný odpad, ko-

munální odpad, kontejnery na zbytky dřeva, betonu a cihlářských výrobků, a každý z nich 

bude řádně označen. Tyto kontejnery budou pravidelně vyváženy brněnskou společností 

Suez a.s.  

Komunální odpad bude společností Suez a.s. odvážen do spalovny v Brně. 

Tabulka 13 Tabulka odpadů 

Materiál Zatřídění Klasifikace 
Likvidace Recyklace Skládka 

Energe-
tické vyu-

žití - 
spalovna 

Společnost Společnost Společnost Společnost 

Beton 17 01 01 O  Suez a.s   

Dřevo 17 02 01 O    Suez a.s 

Sklo 17 02 02 O  –//–   

Plasty 17 02 03 O  –//–   

Železo a ocel 17 02 05 O  –//–   

Směsné kovy 17 04 07 O  –//–   

Papírové a le-
penkové obaly 

15 01 01 O  –//–   

Plastové obaly 15 01 02 O  –//–   

Kontaminovaná 
zemina 

17 05 03 N   Suez a.s.  

Směsný komu-
nální odpad 

20 03 01 O    –//– 

Asfaltové 
směsi neuve-
dené pod č 
170301 

17 03 02 O   –//–  

Obaly obsahu-
jící zbytky ne-
bezpečných 
látek nebo 
obaly těmito 

15 01 10 N    –//– 
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látkami znečiš-
těné 

Obaly obsahu-
jící zbytky ne-
bezpečných 
látek nebo 
obaly těmito 
látkami znečiš-
těné 

15 01 10 N    –//– 

Zemina a ka-
mení neuve-
dené pod 
číslem 17 05 
03 

17 05 04 O  –//–   
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6.1 OBECNÉ INFORMACE 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy v zastavěném území města Brna. Nově 

budovaná budova C se nachází v již stávajícím areálu, který z uliční části ohraničuje 

budova A. Na pozemku investora se déle nachází budova B.  Stavba se nachází na ulici 

Údolní. 

Celková zastavená plocha je 489,0 m2, celková plocha pozemku je 2897,5 m2 a obe-

stavěný prostor je 4320,8 m3. Pozemek se nachází na úpatí kopce pod Špilberkem, je 

tedy mírně svažitý. Leží v Památkové rezervaci „Údolní – přístup na Špilberk“. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny se na řešený pozemek nevztahují žádný stupeň ochrany. 

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní přes sousední pozemky č. 725, 726, 721 

(vlastnické právo: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Špokova 

321/12, Malá Strana, 11800 Praha 1). Tyto parcely budou na základě předchozí dohody 

pronajaty na dobu výstavby. Pro zaměstnance areálu bude i nadále sloužit vjezd budo-

vou A. Průjezd budovou A bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro zhotovení 

přípojek inženýrských sítí. 
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6.2 STROJNÍ SESTAVA 

6.2.1 Kolový dozer Caterpillar 814F II 

 

Tabulka 14 Technické údaje - kolový dozer 

Technické parametry 

Výška (1) 3326 mm 

Délka (9) 6881 mm 

Provozní hmotnost 21,71 t 

Kapacita radlice 2,66 m3  

Hrubý výkon 189 kW 

Čistý výkon 173 kW 

Délka radlice 3596 mm 

Výška radlice 1110 mm 

Tento stroj bude využíván v prvotní fázi výstavby, při zemních pracích, a to zejména pro 

skrývku ornice. Ornice bude uložena v prostoru staveniště, cca 400 m3. Zbytek bude 

dočasně uložen na skládce. Celkem má být sejmuto 1090 m3 ornice, při tl. 200 mm. 

  

Obr. 13 Kolový dozer 
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6.2.2 Kolové rypadlo Caterpillar M317F 

 

 

 

Obr. 14 Kolové rypadlo 

Obr. 15 Dosah kolového rypadla 
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Tabulka 15 Technické údaje - kolové rypadlo 

Technické parametry 

Přepravní výška (1) 3300 mm 

Přepravní délka (2) 8455 mm 

Celková šířka  2550 mm 

Šířka při zapatkování 3680 mm 

Provozní hmotnost 17,55 t 

Kapacita radlice 2,66 m3  

Hrubý výkon 117 kW 

Čistý výkon 112 kW 

Délka radlice 2550 mm 

Výška radlice 680 mm 

Hluk působící na okolí 100 dB 

Kolové rypadlo bude použito ve fázi zemních prací pro výkop stavební jámy. Jáma bude 

tvořena ze třech úrovní. Zemina bude odvážena na skládku v Brně Černovicích. Celkové 

množství odvezené zeminy bude cca 2400 m3, na staveništi bude ponecháno cca 900 

m3 zeminy pro zpětný obsyp. Zemina bude nakládána přímo na nákladní automobil, po-

kud nebude nákladní automobil k dispozici (bude na cestě na skládku apod.), bude ze-

mina ukládána na meziskládky, odtud bude následně nakládána nakladačem na 

nákladní automobil.  

Obr. 16 Technické údaje - kolové rypadlo 
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6.2.3 Smykem řízený nakladač Caterpillar 232D 

 

Obr. 17 Smykem řízený nakladač 
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Tabulka 16 Technické údaje - smykem řízený nakladač 

Technické parametry 

Výška (4) 2029 mm 

Délka (3) 3233 mm 

Celková šířka (14) 1497 mm 

Provozní hmotnost 2,82 t 

Šířka lopaty 1524 mm 

Hrubý výkon 50,1 kW 

Čistý výkon 49,6 kW 

Provozní nosnost 839 kg 

Smykem řízený nakladač byl zvolen jako pomocný nakladač a díky rozmanitému příslu-

šenství může být využit pro odstranění travního porostu a náletových dřevin, pro čištění 

komunikací, pro úpravu zeminy (např. kypření) apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná doba trvání: po celou dobu výstavby. 

Obr. 18 Příslušenství k smykem řízenému nakladači 
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6.2.4  Sklápěč Tatra Phoenix 

 

Tabulka 17 technické údaje - sklapěč 

Technické parametry 

Délka 7 660 mm 

Výška  3 155 mm 

Šířka 2 550 mm 

Objem korby 9 m3 

Rozvor 3 440 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 28,5 t 

Užitečné zatížení 16,3 t 

Sklápěč Tatra bude využíván zejména pro odvoz zeminy na skládku. Na stavbě bude 

přítomen ve fázi zemních prací.  

 

  

Obr. 19 Sklapěč 
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6.2.5  Věžový jeřáb Liebherr 24.K.1 

 

Obr. 20 Věžový jeřáb 
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Tabulka 18 Technické údaje - věžový jeřáb 

Technické parametry 

Přepravní výška  3850 mm 

Přepravní šířka 2550 mm 

Přepravní délka 14,35 m 

Maximální vyložení 36,0 m 

Únosnost při maximálním vyložení 1,2 t 

Rozměr zapatkování 4×4 m 

Hmotnost 19,5 t 

Poloměr otáčení dolní otoče 2,5 m 

Přívodní kabel 77 m / 4×6 mm2 / 400 V (FU) – jistí 17 kVA 

Věžový jeřáb Liebherr je navržen jako hlavní zvedací prostředek. Typ 42.K.1 je samo-

stavitelný, takže není třeba dalšího jeřábu k jeho sestavení. To vede k úspoře místa na 

staveništi. Pozice a dosah jeřábu je zakreslen na výkrese zařízení staveniště, který je 

přílohou této práce. Posouzení jeřábu z hlediska únosnosti a dosahu je v příloze průkazu 

montovatelnosti jeřábu.  

6.2.6 Nákladní automobil Volvo FE 320 s valníkem 

 

 

Obr. 21 Nákladní automobil s valníkem 
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Tabulka 19 Technické údaje - nákladní automobil 

Technické parametry 

Délka  7 960 mm 

Výška 2 890 mm 

Šířka 2 550 mm 

Celková hmotnost 25,5 t 

Užitečná hmotnost 14,86 t 

Rozvor kol 3 500 mm 

Obrysový průměr otáčení 14 400 mm 

Užitečná hmotnost 14,3 t 

Náprava  6×2 

Valníková nástavba 5,6×2,55 m 

6.2.7 Valníkový přívěs Schawarzmuller pro stavební materiály 

  

Tabulka 20 Technické údaje - valníkový přívěs 

Technické parametry 

Délka  7 255 mm 

Výška 2 350 mm 

Šířka 2 550 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Obr. 22 Valníkový přívěs 
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Vlastní hmotnost 3,6 t 

Rozvor kol 5 115 mm 

Ložná plocha 7,1×2,48 m 

Nákladní automobil Volvo s valníkem je primárně navržen pro dovoz materiálu ze sta-

vebnin, pily apod.   

Předpokládá se, že bude na stavbě po celou dobu výstavby.  

6.2.8 Autodomíchávač Schwing Stetter 

 

Tabulka 21 Technické údaje - autodomíchávač 

Technické parametry 

Celková délka 7 997 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Celková výška 3 700 mm 

Celková hmotnost 42,0 t 

Náprava 6×4 

Objem bubnu  7 m3  

Autodomíchávač Schwing Stetter je na podvozku Iveco Trakker a bude sloužit pro do-

pravu čerstvé betonové směsi. Objem bubnu je 7 m3.  

Obr. 23 Autodomíchávač 
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6.2.9 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 

 

 

 

Obr. 25 Autočerpadlo 

Obr. 24 Dosah čerpadla 
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Tabulka 22 Technické údaje - čerpadlo 

Technické parametry 

Vertikální dosah 42,3 m 

Horizontální dosah 38,1 m 

Počet ramen 5 

Dopravní potrubí DN 125 

Pracovní rádius otoče 2×370° 

Zapatkování 8,83×8,83 m 

Max. výkon 138 m3/h 

Max tlak betonu 85 bar 

Autočerpadlo bude použito při betonáži hrubé stavby. Pouze pro uložení vrstvy lehče-

ného betonu na střešní konstrukci bude použita badie, aby nedošlo k znehodnocení leh-

čeného betonu vlivem čerpání.  

6.2.10 Teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C 

 

Tabulka 23 Technické údaje - teleskopický manipulátor 

Technické parametry 

Celková délka 3 800 mm 

Celková šířka 1 800 mm 

Celková výška 2 227 mm 

Celková hmotnost 5 t 

Obr. 26 Teleskopický manipulátor 
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Manipulátor bude využit pouze pro montáž oken. Na konci jeho ramene bude umístěn 

vakuový manipulátor. 

6.2.11 Vakuový manipulátor Gerenuk 500 

  

Tabulka 24 Technické údaje - vakuový manipulátor 

Manipulátor bude použit při montáži oken. Robustní a přesná hlavice umožňuje otáčet 

a naklápět uchycený materiál ve všech směrech. 

Nosnost 2,5 t 

Dosah 6 000 mm 

Technické parametry 

Nosnost 500 kg 

Vlastní hmotnost 720 kg 

Min. šířka stroje 1100 mm 

Min. hloubka stroje 900 mm 

Min. výška stroje 1750 mm 

Nabíjecí proud 220 nebo 110 V 

Obr. 27 Vakuový manupulátor 
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6.2.12 Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů 

 

Tabulka 25 Technické údaje - nákladní automobil 

Nákladní automobil bude sloužit k vyvážení kontejnerů na odpad. Jeho využití bude po 

celou dobu výstavby.  

Technické parametry 

Celková délka  5 990 mm 

Celková šířka  2 200 mm 

Celková výška  2 390 mm 

Celková hmotnost  11 99 t 

Nosnost 7,5 t 

Náprava 4×4 

Obr. 28 Nákladní automobil 
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6.2.13 Užitkový vůz Iveco Daily 35C11V Furgon 

 

Tabulka 26 Technické údaje - užitkový vůz 

Užitkový vůz bude sloužit pro přepravu menších strojů a pomůcek, případně i drobněj-

šího stavebního materiálu.  

Bude na stavbě po celou dobu výstavby.  

Technické parametry 

Celková délka 5 077 mm 

Celková šířka 1 996 mm 

Celková výška 2 760 mm 

Celková hmotnost 3,5 t 

Nosnost 1 32 t 

Objem nákl. prostoru 9 m3 

Výška nákladního prostoru 1 900 mm 

Délka nákladního prostoru 2 600 mm 

Obr. 29 Užitkový vůz 
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6.2.14 Vysokozdvižný vozík Linde H30 D 

 

Tabulka 27 Technické údaje - VZV 

Bude sloužit jako pomocný zdvihací prostředek na stavbě. Zejména pro přepravu mate-

riálu uloženého na paletách.  

Na stavbě bude po celou dobu výstavby. 

Technické parametry 

Celková šířka 1 270 mm 

Celková výška 2 500 mm 

Celková hmotnost 4,58 t 

Nosnost 3,0 t 

Výška zdvihu 3 600 mm 

Pohon diesel 

Obr. 30 VZV 
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6.2.15 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 

 

Tabulka 28 Technické údaje - stavební výtah 

Výtah bude sloužit pro vertikální dopravu materiálu a osob.  

 

  

Technické parametry 

Nosnost 
500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 

Max. výška 100 m 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Rozměr klece 1600/1400/1100 mm 

Půdorysná plocha 2×2,5 m 

Přeprava osob Ano 

Obr. 31 Stavební výtah 
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6.2.16 Vibrační deska Atlas Copco LG 204 

 

Tabulka 29 Technické údaje - vibrační deska 

Vibrační deska bude použita pro hutnění zásypů. 

Technické parametry 

Výkon motoru 4,8 kW 

Hmotnost 217 kg 

Hutnící síla 36 kN 

Rozměry hutnící desky 500×700 mm 

Délka  1 355 mm 

Šířka 500 mm 

Výška 1 065 mm 

Pracovní rychlost 25 m/min 

Obr. 32 Vibrační deska 
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6.2.17  Omítací stroj PFT G4 

 

Tabulka 30 Technické údaje - omítací stroj 

Omítací stroj bude plněn pomocí pytlů s omítkovou směsí.  

 

  

Technické parametry 

Příkon motoru 5,5 kW 230/400 V 

Kompresor - výkon 250 l/min 

Tlak 4 bar 

Výška plnění 930 mm 

Obsah zásobníku 150 l 

Hmotnost (bez příslušenství) 253 kg 

El. přípojka 3×230/400 V PE+N 

Požadované jištění 32 A 

Vodní hadice ¾“ 

Obr. 33 Omítací stroj 
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6.2.18  Vysokotlaký čistič 

 

Tabulka 31 Technické údaje - vyskokotlaký čistič 

Vysokotlaký čistič bude na stavbě využíván především pro mytí aut při výjezdu ze stavby. 

A to zejména při provádění zemních prací, kde se očekává největší znečištění aut.  

 

 

Technické parametry 

Objem nádrže 940 l 

Průměr napouštěcího otvoru 450 mm 

Tlak 207 bar 

Délka 3 450 mm 

Šířka 1 600 mm 

Výška 1 400 mm 

Celková hmotnost s naplněnou nádrží 1 483 kg 

Obr. 34 Vysokotlaký čistič 
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6.3 NASAZENÍ STROJŮ 

 

  

Rok

Měsíc

Kal. 

týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od 

poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Vysokozdvižný vozík Linde H30 D

Stavební výtah Geda 500 Z/ZP

Vysokotlaký čistič

Nákladní automobil Volvo FE 320 s valníkem

Autodomíchávač Schwing Stetter

Autočerpadlo SCHWING S 43 SX

Teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C

 Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů

Užitkový vůz Iveco Daily 35C11V Furgon

Stroje

Kolový dozer Caterpillar 814F II

Kolové rypadlo Caterpillar M317F

Smykem řízený nakladač Caterpillar 232D

Sklápěč Tatra Phoenix

Věžový jeřáb Liebherr 24.K.1

2018

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řijen

Obr. 35 Nasazení strojů 
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7.1 Časový plán hlavního SO ..................................................................................................... 114 

7.2 technologický normál .......................................................................................................... 114 
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7.1 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO SO 

Časový plán byl zpracován na hrubou stavbu administrativní budovy NNO Údolní. V di-

plomové práci je jako příloha č. 7.1.  

Pozn.: Při zpracování časového plánu byla převzata etapa ,,Zastřešení“ z mé bakalářské 

práce. 

7.2  TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 

Viz následující tabulky.   
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Obr. 36 Technologický normál 
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Obr. 37  Technologický normál 
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Obr. 38  Technologický normál 
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Obr. 39  Technologický normál 
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8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů na stavbu .................................................................... 121 
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8.1   PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ NA STAVBU 

Tabulka 32 Zajištění mat. pro stavbu 

 

Rok

Měsíc

Kal. týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Podkladní beton 1.NP C12/15 10.5.2018 11.5.2018 33,98 m3

Podkladní beton 2.NP C12/15 13.6.2018 13.6.2018 11,44 m3

17.7.2018 17.7.2018 11,33 m3

Beton C 30/37 - základová deska 1.6.2018 7.6.2018 189,43 m3

12.6.2018 27.6.2018 58,99 m3

4.7.2018 13.7.2018 102,84 m3

20.7.2018 20.7.2018 1,48 m3

13.7.2018 16.7.2018 53,3 m3

31.7.2018 6.8.2018 106,01 m3

13.8.2018 14.8.2018 3,12 m3

13.8.2018 21.8.2018 48,16 m3

28.8.2018 5.9.2018 140,04 m3

12.9.2018 13.9.2018 0,99 m3

12.9.2018 14.9.2018 510,19 m2

1.6.2018 7.6.2018 21,18 t

12.6.2018 27.6.2018 7,72 t

4.7.2018 13.7.2018 9,34 t

20.7.2018 20.7.2018 0,57 t

13.7.2018 16.7.2018 7,74 t

31.7.2018 6.8.2018 10,38 t

13.8.2018 14.8.2018 0,571 t

13.8.2018 21.8.2018 7,68 t

28.8.2018 5.9.2018 17,5 t

12.9.2018 13.9.2018 0,571 t

Množství

Beton C 30/37 - schod. 3.NP

Výztuž 10 505 - schod. 3.NP

Lehčený polystyren beton

Výztuž

Beton C 30/37 - stěny s sloupy 3.NP

Výztuž 10 505 - stěny a sloupy 3.NP

Beton C 30/37 - strop 3.NP

Výztuž 10 505 - strop 3.NP

Výztuž 10 505 -strop 2.NP

Beton C 30/37 - schod. 2.NP

Výztuž 10 505 - schod. 2.NP

Výztuž 10 505 - stěny a sloupy 2.NP

Podkladní beton C 12/15 - 3.NP

Beton C 30/37 - strop 2.NP

Beton C 30/37 - schod. 1.NP

Výztuž 10 505 - schodiště 1.NP

Beton C 30/37 - stěny s sloupy 2.NP

Materiál

Podkladní beton

Beton

Výztuž 10 505 - základová deska

Beton C 30/37 - stěny s sloupy 1.NP

Výztuž 10 505 - stěny a sloupy 1.NP

Beton C 30/37 - strop 1.NP

Výztuž 10 505 - strop 1.NP

Od Do

2018

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řijen
Termín
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Tabulka 33 Zajištění mat. pro stavbu 

 

Rok

Měsíc

Kal. týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1.6.2018 7.6.2018 167,28 m2

12.6.2018 27.6.2018 556,44 m2

4.7.2018 13.7.2018 350,03 m2

20.7.2018 20.7.2018 10,69 m2

13.7.2018 16.7.2018 305,91 m2

31.7.2018 6.8.2018 595,56 m2

13.8.2018 14.8.2018 22,63 m2

13.8.2018 21.8.2018 360,75 m2

28.8.2018 5.9.2018 421,7 m2

12.9.2018 13.9.2018 5,5 m2

Tepelná izolace XPS - přizdívka 1.NP 24.5.2018 25.5.2018 17,5 m2

25.5.2018 1.6.2018 402,28 m2

26.6.2018 27.6.2018 104,65 m2

26.6.2018 26.6.2018 17,5 m2

26.7.2018 27.7.2018 39,55 m2

24.9.2018 24.9.2018 187 m

27.9.2018 28.9.2018 469,73 m2

4.10.2018 5.10.2018 523,18 m2

14.9.2018 14.9.2018 68,38 m2

17.9.2018 18.9.2018 281,04 m2

17.9.2018 17.9.2018 196,58 m2

17.9.2018 19.9.2018 611,79 m2

Množství

2018

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řijen

Tepelná izolace typu 2 - obvod. pl.

Tepelná izolace typu 3 - obvod. pl

Tepelná izolace typu 2 - mezi sloupky

Tepelná izolace typu 1

Atikové klíny EPS

Tepelná izolace z EPS - zastřešení

Tepelná izolace z EPS 60 mm - zastřešení

Bednění stropu 3. NP

Bednění schod. desky - 3.NP

Bednění

Materiál

Bednění stěn a sloupů 3.NP

Bednění stropu 2. NP

Bednění schodiště - 2.NP

Bednění stěn a sloupů 2.NP

Tepelná izolace XPS - 3.NP

Tepelná izolace

Tepelná izolace XPS - 1.NP

Tepelná izolace XPS - 2.NP

Tepelná izolace XPS - přizdívka 2.NP

Bednění stropu 1. NP

Bednění schodiště - 1.NP

Bednění zákl. desky

Bednění stěn a sloupů 1.NP

Termín

Od Do
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Tabulka 34 Zajištění mat. pro stavbu 

 

Rok

Měsíc

Kal. týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

21.5.2018 24.5.2018 679,74 m2

Izolace proti spodní vlhkosti asf. pásy - přizdívka 18.5.2018 18.5.2018 17,5 m2

Izolace proti spodní vlhkosti 2.NP asf. pásy 21.6.2018 25.6.2018 228,76 m2

Izolace proti spodní vlhkosti asf. pásy - přizdívka 2.NP 25.6.2018 26.6.2018 17,5 m2

Izolace proti spodní vlhkosti asf. pásy - 3. NP 24.7.2018 26.7.2018 226,44 m2

24.9.2018 27.9.2018 561,21 m2

EPDM folie 1,5 mm - zastřešení 28.9.2018 2.10.2018 645,03 m2

EPDM folie 3 mm- zastřešení 2.10.2018 3.10.2018 21,77 m2

19.9.2018 27.9.2018 691,79 m2

15.5.2018 17.5.2018 3,5 m3

20.6.2018 22.6.2018 3,5 m3

27.9.2018 3.10.2018 26,6 m3

3.10.2018 4.10.2018 9,19 m3

4.10.2018 9.10.2018 18,56 m3

3.10.2018 5.10.2018 0,34 t

12.10.2018 12.10.2018 56 ks

12.9.2018 14.9.2018 420 Ks

12.9.2018 14.9.2018 420 Ks

17.9.2018 18.9.2018 469,28 m

27.9.2018 1.10.2018 556 m

1.10.2018 12.10.2018 3154,14 m

ŘíjenDuben Květen Červen Červenec Srpen Září

Množství

Termín
2018

Od Do

Fasádní folie

Svislá treláž 50/40

Vodorovná treláž 40/50

Izolace proti vodě

Zdivo

Ztracené bednění Best 200 mm - přizdívka 1.NP

Ztracené bednění Best 200 mm - přizdívka 2.NP

Dřevěné prvky a treláž

Zdivo Porotherm - příčky 2.NP

Zdivo Porotherm - příčky 3.NP

KVH hranoly 120/60

Hranoly 80/80

KVH hranoly 60/60

Dřevěné pochozí hranoly

Zdivo Porotherm - příčky 1.NP

Izoace proti vodě - asf. pásy - zastřešení

Dřevěné schodiště

Materiál

Izolace proti spodní vlhkosti asf. pásy - zákl. deska



124 
 

 

 

Tabulka 35 Zajištění mat. pro stavbu 

 

Některý materiál je třeba objednat v dostatečném časovém předstihu. Jsou to hlavně prvky, které se musí napřed vyrobit, nebo si dodavatel musí dostatečně předzásobit. . Do této 

kategorie patří například okna, výztuž (naohýbaná), tepelná izolace aj. Tyto objednávky je vhodné provést i 5 týdnů před zabudováním. Dodavatelé ostatních materiálů budou předem 

seznámením s požadovaným množstvím odebíraného materiálu a s přibližnými termíny odběru. Následně jim bude zaslána objednávka cca v týdenním předstihu.  

Rok ##

Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Řijen

Kal. týden 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Týden od poč. 

výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1.10.2018 3.10.2018 44 Ks

3.10.2018 4.10.2018 26 Ks

4.10.2018 5.10.2018 15 Ks

9.10.2018 9.10.2018 47 ks

11.10.2018 11.10.2018 118,19 m3

Týden, v kerém bude materiál zabudován

Legenda

Termín

Od Do

Množství

Okna

   Okna v 3.NP

   Okna v 2. NP

   Okna v 1. NP

Kotevní bloky

Substrát pro zelené střechy

Ostatní

Materiál
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9.1  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

9.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 

Charakter stavby:  novostavba, navazuje na stávající objekt B 

Účel stavby:   administrativní budova 

Místo stavby:   Brno – město, Údolní 33, 602 00 

Kraj:    Jihomoravský 

Celková plocha pozemku: 2 897,5 m2  

Zastavěná plocha:  489,0 m2  

Obestavěný prostor:  4 320,8 m2  

Pozemky:   727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2 

9.1.2  Obecné informace o stavbě 

Pozemek se nachází v centru Brna na ulici Údolní. Orientace pozemku je na severový-

chod se sklonem cca 9°. Celková rozloha je 2 897,5 m2. Pozemek se sestává z parcel 

č. 727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2, v k. ú Brno – město. Nová budova C 

je plánována v místě stávající zahrady v areálu poradenského centra. Tato zahrada je 

zanedbaná, nachází se zde náletové dřeviny, ovocné stromy a pozůstatky zídek. 

Na pozemku se nachází budovy A a B. Vjezd z ulic Údolní vede skrze průjezd budovy 

A. Tento průjezd však díky svým rozměrům neumožňuje vjezd stavebních strojů do are-

álu. Z tohoto důvodu bude proveden zábor sousedních parcel (viz char. staveniště). 

Z prováděných průzkumů byla zjištěna hladina spodní vody v hloubce 12,7 m pod teré-

nem. Byl zjištěn střední radonový index. 

Pro danou polohu pozemku (Brno – město) byla zjištěna sněhová oblast kategorie II 

a větrná oblast kategorie II. 
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 Budova je výrazně obdélníkového půdorysu se třemi nadzemními podlažími. Je založen 

na ŽB desce, tloušťky převážně 350 mm. Tato základová deska se nachází ve 3 výško-

vých úrovních (viz kapitola STS). Nosná svislá konstrukce je tvořena zejména ŽB sloupy 

200×600 mm, doplněna o ŽB stěny tl. 200 mm. Stropní konstrukce je též navržena jako 

železobetonová. Nenosné zdivo je z pálených i nepálených cihel. Střecha je navržena 

jako plochá, vegetační. Z ní je umožněn volný průchod na zahradu. Výrazným prvkem 

je obvodový plášť, jenž je předmětem tohoto technologického předpisu.  

9.1.3  Členění stavby 

Členění na etapy:   SO-01 Nově budovaný objekt (budova C) 

    SO-02 Zahrada 

    SO-03 Oplocení 

    SO-04 Opěrné zdi 

    SO-05 Drobná architektura a herní prvky 

    SO-06 Terasa a venkovní schodiště nad parkovištěm 

    IO-01 Přípojka vodovodu 

    IO-02 Přípojka NN 

    IO-03 Neobsazeno 

    IO-04 Neobsazeno 

    IO-05 Neobsazeno 

    IO-06 Neobsazeno 

    IO-07 Přípojka optického kabelu 

9.1.4  Informace o procesu 

Obvodový plášť je tvořený dřevěnými prvky (hranoly, desky, příložky), tepelnou izolací, 

krycí folií a dřevěnou treláží. Je navržen jako difuzně otevřený lehký obvodový plášť. Při 
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návrhu byl kladen důraz na tepelně-technické parametry a na celkový vzhled fasády 

s využitím co nejvíce přírodních materiálů.  

Před provedením obvodového pláště bude zhotoven vzorový úsek pláště. Na tento vzo-

rový úsek bude napojena vzorová vzduchotěsná místnost např. z OSB desek. Vzorový 

obvodový plášť bude proveden včetně osazení oken. Následně bude předložen technic-

kému dozoru a investorovi ke schválení.  

Dále na tomto úseku bude proveden Blowerdoor test, který ověří kvalitu provedení to-

hoto úseku a odhalí případné nedostatky konstrukce.  

9.2  PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA 

STAVBY 

9.2.1  Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno systémovým oplocením, převážně bude použito průhledné 

drátěné oplocení TOI TOI o rozměrech 3472 × 2000 mm a v části, která odděluje stáva-

jící provoz areálu od staveniště bude použito oplocení s plachtou. 

Součástí oplocení budou patky z recyklátu, svorky pro sepnutí jednotlivých dílců oplo-

cení, petlice se zámkem a plachty, které mají za úkol snížit prašnost. Tyto plachty budou 

upevněny hlavně na stávajících plotech mezi staveništěm a sousedními parcelami. 

Součástí oplocení bude uzamykatelná brána šířky 5 m, sloužící jako vjezd na staveniště. 

Na této bráně bude umístěna výstražná tabule s piktogramy, která bude upravovat pod-

mínky pro vstup na staveniště, dále kopie stavebního povolení a kopie OIP. U vjezdu na 

staveniště se nachází buňka stavbyvedoucího, buňky hygienické, šatny a sklad materi-

álu. 

Prostor pro skladování materiálu je vyznačen v příloze (výkresy ZS). V těchto prostorech 

je nutné dbát zvýšené pozornosti, zejména při přemisťování materiálu zdvihacími pro-

středky. Ložná plocha skládky je ze stavebního recyklátu nebo z betonových panelů.  

Drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Podmínky pro skladování 

jednotlivých materiálů je dáno technickými listy výrobců. 

Všechny tyto skládky jsou navrženy v dosahu jeřábu. 
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Na staveništi budou zhotovena odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. Před za-

početím výstavby bude zapsán stav elektroměru a vodoměru. Elektrická energie bude 

zajištěna ze staveništního rozvaděče napojeného z elektroměrové skříně v objektu A. 

Zásobování vodou bude hlavně pro hygienické potřeby a ošetřování betonu. Před zahá-

jením výstavby bude zhotovena odbočka ze stávající vodovodní přípojky vodovodu ob-

jektu B. Bude ukončena hydrantem s měřením spotřeby. Hygienické buňky budou 

napojeny na stávající areálovou kanalizaci.  

9.2.2  Připravenost pracoviště 

Před zhotovením obvodového pláště musí být dokončeny všechny svislé a vodorovné 

nosné konstrukce. Bude vyklizen prostor v těsné blízkosti budovy pro stavbu lešení. Kon-

strukce stropu musí vykazovat min. 70 % pevnost pro kotvení pláště.  

Na staveništi bude vyznačen základní výškový bod, od kterého budou zaměřovány výš-

kové kóty objektu.  

9.2.3  Převzetí pracoviště 

Bude zkontrolována stropní konstrukce – její rovinnost, geometrie a vyzrálost (viz KZP).  

Pracoviště bude předáno vedoucímu pracovní čety za přítomnosti stavbyvedoucího 

a případně i technického dozoru stavebníka a provede se zápis do stavebního deníku. 

9.3  MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

9.3.1  Výpis materiálu 

Tabulka 36 Množství materiálu 

Název Množství 

Konstrukční úhelník 105 s prolisem - pevný 805 Ks 

Konstrukční úhelník 105 s prolisem – umož. posun 55 Ks 
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Nosné KVH sloupky 120/60 mm 3,72 m3 

Nosné KVH sloupky 60/160 mm 0,79 m3 

Žárově zinkované šrouby 860 Ks 

Chemické hmoždinky 860 Ks 

Dřevěné sloupky 60/60 mm 2,41 m3 

OSB příložky, tl. 12 mm 104,5 m2 

Sponky pro OSB 1,53/35 mm 46 tis Ks 

Nosný KVH hranol pro treláž 80/80 mm 3,30 m3 

Pozinkované vruty s plochou hlavou Torx 2 balení á 1000 Ks 

OSB deska pro vnitřní záklop, tl. 15 mm, P+D, 

2500×675 mm 

101,9 m2 

Elastický vzduchotěsný tmel 20 balení 

Vnitřní dřevěná biodeska, tl. 16 mm 101,9 m2 

Nerez vruty se zápustnou hlavou Torx 2 balení á 1000 Ks 

T.I. (1) – desky z konopné vaty, tl. 120 mm, š. 600 mm 295,09 m2 

T.I. (1) – desky z konopné vaty, tl. 100 mm, š. 600 mm 590,18 m2 
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T.I (2) – desky dřevovláknité, tl. 80 mm, 800×1200 mm 264,98 m2  

T.I. (3) – Dřevovláknité difuz. otevřené panely, P+D, tl. 

60 mm, 580×1750 mm 

360,4 m2 

Pozinkované vruty s talířovou podložkou 1 balení á 1000 Ks 

Fenolická pěna, tl. 80 mm 33 m2 

Nízkoexpanzní PUR pěna 8 balení 

Paropropustná fólie Guttafol UV Fassade  798,16 m2 

Oboustranná lepící páska 14 Ks á 25 m 

Lať z recyklovaného plastu (svislý kotevní rošt pro 

treláž) 

278,0 Ks 

Lat modřínová (vodorovný prvek treláže) 40×50 mm 1752,14 m 

Cementotřískový nehořlavý obklad, EW 30 DP2, tl. 20 

mm 

79,26 m2 

9.3.2  Doprava 

9.3.2.1  Doprava primární 

Pro dopravu materiálu na staveniště bude sloužit nákladní automobil Volvo FE 320 s val-

níkem. Při přepravě se musí dbát na řádné uložení materiálu tak, aby nedošlo k poško-

zení materiálu vlivem překlopení, sesunutí, pádu apod. A především aby nedošlo ke 

zranění osob a majetku. Pokud to daný materiál vyžaduje, bude chráněn proti navlhnutí, 

povětrnostním vlivům apod. (můžeme vycházet z podmínek výrobce pro skladování da-

ného materiálu).  
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Pro dopravu drobného materiálu či nářadí může být využit užitkový vůz Iveco Daily 

35C11C a pro odvoz odpadu bude sloužit automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů. 

9.3.2.2 Sekundární doprava 

Na staveništi bude přítomen jeřáb a VZV pro dopravu materiálu na skládku nebo přímo 

na pracoviště. Další možnou variantou přepravy je staveništní výtah.  

9.3.3  Skladování 

Materiál bude skladován na staveništních skládkách, které budou zpevněné a odvod-

něné. Z důvodu úspory místa je možné využít nově vzniklých prostor budovy C. Skládky 

jsou zaznačené na výkrese zařízení staveniště. 

Materiál nesmí být při ukládání na skládku ani na skládce znehodnocen, poškozen nebo 

jiným způsobem snížena jeho kvalita. 

Nářadí, drobný a cenný materiál bude skladován v uzamykatelném skladě. Zde budou 

skladovány i materiály, které je potřeba chránit proti povětrnostním vlivům.    

9.3.3.1 Skladování řeziva 

Pro výstavbu budou použity KVH hranoly. Řezivo musí být uloženo na hranolech nebo 

např. na paletách, aby nedošlo k jejich navlhnutí. Musí být zajištěna jejich pevnost a sta-

bilita. Mezi jednotlivé KVH hranoly se vkládají proklady 1/5 délky od okraje. Stohy s ře-

zivem budou označeny štítkem s vyznačením rozměrů, druhu řeziva a s označením 

polohy v konstrukci. Každý otevřený balík řeziva je nutné na konci směny dobře přikrýt 

plachtou. 

Mezi jednotlivými stohy musí být průchozí prostor min. 0,75 m. Maximální výška pro ruční 

odebírání materiálu je 1,8 m.  

Z důvodu ochrany dřeva proti povětrnosti je vhodné skladovat řezivo v nově vznikajících 

prostorách.  

9.3.3.2  Skladování OSB desek 

Obdobně jako u řeziva.  
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9.3.3.3  Skladování tepelné izolace 

Typ izolace 1: Rohože konopné vaty INSOFLEX® jsou baleny v PE foliích z recyklova-

ného granulátu. Výrobky je vhodné dopravovat zakryté. Skladují se v krytých prostorách 

ve vodorovné poloze do výšky maximálně 2,5 m. 

Typ izolace 2: Desky Hofatex musí být usklad-

něny na suchých rovných plochách a chráněny 

proti povětrnostním vlivům, zejména proti dešti 

a nadměrné vlhkosti. Desky se musí ukládat do 

konstrukcí v suchém stavu. 

Typ izolace 3: obdobně jako typ 2.  

9.3.3.4  Paropropustná fólie 

Jsou dodány v plastových obalech. Skladovány mohou být bud ve vertikální poloze nebo 

v horizontální, ale jen do výšky 1,5 m. Budou skladovány na paletách. 

9.3.3.5  Ostatní drobný materiál 

Ostatní drobný materiál (šrouby, vruty, pásky apod.) je dodáván v menších krabicích, 

sáčcích a bude skladován v uzamykatelném skladu v regálech. Bude skladován, pokud 

možno v původním obale, nebo v obale s označením druhu materiálu (název, technické 

specifikace, rozměry, …). 

9.4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní doba je určena od 6:00 do 15:00.  

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní. Na staveništi je zřízena přípojka vody, 

elektrické energie a kanalizace. Základní hygienické podmínky budou zajištěny hygie-

nickými buňkami. Na staveništi budou zřízeny i buňky pro kancelář stavbyvedoucího, 

mistrů a šatny. 

Celé staveniště bude oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou a opatřeno bezpeč-

nostními piktogramy (viz ZS, BOZP aj.). 

Obr. 40 Skladování 
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9.4.1  Povětrnostní podmínky 

Opatření ohledně povětrnostních podmínek se týká především prací prováděných ve 

výškách. A dále u prací, při kterých se pracuje s materiálem, který je třeba chránit proti 

povětrnosti, nebo se pracuje s velkoformátovým materiálem.  

Práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti (viditelnost menší než 30 m), při větru 

přesahujícím rychlost 11 m/s a při dešti či sněžení. Při teplotách vyšších jak 30°C musí 

zaměstnavatel zajistit dostatečný přísun tekutin a při teplotách vyšších jak 36°C mají 

pracovníci nárok na bezpečnostní přestávky. Při teplotách nižších jak 4°C musí být pra-

covníci vybaveni teplým oblečením, při teplotách nižších jak -10°C doporučuji práce pře-

rušit vzhledem k BOZP. 

Montáž obvodového pláště nesmí být prováděna za deštivého počasí – hrozí navlhnutí 

tep. izolací a tím snížení její účinnosti. 

Konkrétní pracovní podmínky stanovuje výrobce v technickém listě k danému materiálu 

či výrobku.  

9.4.2  Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí absolvovat vstupní školení o bezpečnosti na staveništi. Pracov-

níci následně stvrdí svým podpisem, že byli řádně proškoleni. Každá osoba pohybující 

se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní předpisy, se kterými bude pře-

dem seznámena.  

Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní 

vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pra-

covníci budou řádně proškoleni. Není dovoleno vykonávat práci, resp. Používat stroje a 

zařízení, se kterými nebyl pracovník seznámen či proškolen, nebo nemá na jejich užívání 

potřebnou kvalifikaci.  

Dále budou pracovníci seznámeni s konkrétním pracovním předpisem a postupem pro 

danou práci.  

9.5  SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Stavbyvedoucí nebo pracovníci sami určí vedoucího pracovní čety. Ten bude zodpo-

vědný za provedenou práci dané čety.  
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Tabulka 37 Složení pracovní čety 

Profese Počet Kvalifikace Pracovní náplň 

Mistr 1 Střední odborné s maturitou 

+ praxe v oboru (stavebnic-

tví) 

Zadávání úkolů a jejich 

následná kontrola.  

Nadřízený: SV 

Jeřábník 1 Jeřábnický průkaz skupiny B 

(věžové jeřáby) 

Obsluha jeřábu, kontrola 

jeho technického stavu.  

Vazač 1 Vazačský průkaz typu A Bezpečné uchycení pře-

pravovaného materiálu. 

Kontrola vázacích pro-

středků.  

Řidič VZV 1 Řidičský průkaz na motorový 

VZV třídy II. skupiny W1 

(VZV se spalovacím motorem 

a s nosností pod 5 t). 

Přeprava materiálu, kon-

trola technického stavu 

VZV.  

Tesař 2 Střední odborné s výučním 

listem v oboru tesař 

Provádění montáže dře-

věných prvků obvodo-

vého pláště.  

Izolatér 2 Střední odborné s výučním 

listem stavebního směru, cer-

tifikát k provádění tepelných 

izolací / hydroizolací 

Provádění tepelně izo-

lačních vrstev (vkládání 

a uchycení T.I., kontrola 

správného provedení) 

Pomocný dělník 4 Střední odborné s výučním 

listem stavebního směru 

Provádění pomocných 

prací 
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Řidič náklad-

ního automobilu 

1 Valník Volvo – řidičský prů-

kaz skupiny C+E, profesní 

průkaz 

Doprava materiálu a 

strojů na stavbu.  

N.a. s nosičem 

kontejnerů  

1 Avia - řidičský průkaz skupiny 

C, profesní průkaz 

Pravidelné vyvážení kon-

tejnerů 

9.6  PRACOVNÍ POSTUP 

Pracovní postup pro montáž lehkého obvodového pláště. 

9.6.1  Upevnění kotevních L- úhelníků 

• Kotevní L-úhelník slouží k uchycení nosného KVH hranolu.  

• Spodní část sloupku je kotvena obyčejným úhelníkem, horní část sloupku je kot-

vena úhelníkem umožňující svislý posun (20 mm). 

• Úhelníky budou k ŽB konstrukci uchyceny žárově zinkovanými šrouby do che-

mických hmoždinek.  

• Kotvení paty sloupku 

Obr. 41 Řez pláštěm 
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Konstrukční úhelník 105 s prolisem 

Délka stran: 105 mm, šířka 90 mm 

Tloušťka materiálu: 3 mm 

Otvory průměr: 5 mm (malé), 13 mm (velké) 

Upevňování: konvexní hřebík, šrouby + chem. 

hmoždinky 

 

 

• Kotvení vrchu sloupku 

Konstrukční úhelník 100 s prolisem 

Délka stran: 100 mm, šířka 90 mm 

Tloušťka materiálu: 2,5 mm 

Otvory průměr: 5 mm (malé), 12 mm (velké) 

Upevňování: konvexní hřebík, šrouby + chem.   

hmoždinky 

• Úhelníky budou umístěny 120 mm od okraje desky v osových vzdálenostech 

625 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Konstrukční úhelnník 

Obr. 43 Konstrukční úhelnník 

Obr. 44 Montáž úhelníků 
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9.6.2  Montáž nosných KVH sloupků 60×120 mm 

• KVH sloupky 60×120 mm tvoří nosnou kostru obvodového pláště. 

• Mezi patu sloupku a železobetonovou stropní konstrukci bude vložen asfaltový 

pás, který zabrání vniku vlhkosti do dřeva. 

• Uchycení k úhelníkům pomocí konvexních hřebíků 

• Osová vzdálenost sloupků odpovídá osové vzdálenosti L-úhelníků (625 mm). 

9.6.3  Montáž KVH sloupků 60×60 mm a OSB příložek 

• Dřevěné sloupky jsou z KVH hranolů 60/60 mm po 625 mm. 

• Kotveny jsou k nosným sloupkům (60/120 mm) pomocí oboustranných OSB pří-

ložek. 

• OSB příložky jsou převážně 320/200 mm a v části nad atikou 160/370 mm, tl. 

12 mm 

• Upevnění k sloupkům 60/60 mm a 60/120 mm je sponkováním a lepením. 

• Osová vzdálenost je max. 800 mm. 

• OSB příložky jsou navržené jako nebroušené bez úpravy hrany 

Obr. 45 Montáž KVH sloupků 60/120 
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• Použité sponky: 1,53 / min. 35 mm 

• Vzdálenost spon od kraje desky min. 20 mm. 

• Vzdálenost spon od sebe min. 30 mm, max. 75 mm po obvodě a max. 150 mm 

v ploše. 

• Spony šikmo ke směru vláken, úhel alespoň 30°. 

 

Obr. 46 Montáž OSB příložek 
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• Spodní hrana první OSB příložky bude min 150 mm nad ŽB deskou, další OSB 

desky pak budou po vzdálenosti 800 mm. 

9.6.4  Vkládání tepelné izolace typu 2 

• Tepelná izolace typu 2 je navržena z dřevovláknitých desek tl. 60 mm. 

• Tato izolace bude vkládána mezi sloupky 60/60 a 60/120 mm.   

 

Obr. 48 Vkládání tepelné izolace 

Obr. 47 Montáž KVH sloupků 60/60 
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9.6.5  Vnitřní záklop OSB deskou 

• Dřevěné nosné sloupky (60/120 mm) budou z vnitřní strany zakryty nebroušenou 

OSB deskou tl. 15 mm s hranou typu P+D. 

• Rozměr OSB desky je navržen 2500×675 mm. 

• OSB deska má funkci parobrzdy a vzduchotěsné vrstvy. 

• Spoje P+D budou vzájemně slepeny PUR lepidlem a následně přelepeny vzdu-

chotěsnou páskou 

 

• Spoje OSB desek bez P+D (např. přířezy) a styky s navazujícími konstrukcemi 

budou slepeny trvale elastickým vzduchotěsným tmelem. Všechny spoje budou 

opět přelepeny vzduchotěsnou páskou.  

• Kotvení OSB desek k nosným sloupkům (60/120 mm) bude pomocí sponkování 

sponkami o min. průměru 1,53 mm.  

• Vzdálenost spon od kraje desky min. 20 mm. 

• Vzdálenost spon od sebe min. 30 mm, max. 75 mm po obvodě a max. 150 mm 

v ploše. 

• Spony šikmo ke směru vláken, úhel alespoň 30°. 

• Veškeré prostupy (např. kabelové rozvody k žaluziím) musí být řešeny pomocí 

systémových parotěsných manžet. 

• Z důvodu možných objemových změn budou vytvořeny dilatační spáry min. 3 mm 

mezi rovnými hranami desek (vyplnění tmelem) a min. 3 mm mezi deskou a ŽB 

konstrukcí.  

Obr. 49 Lepení OSB desky 
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9.6.6  Vkládání tepelné izolace typu 1 

• Tepelná izolace typu 1 je navržena z konopné vaty určené pro izolace obvodo-

vých plášťů. 

• Bude provedena v tl. 120 mm a 2x 100 mm. 

• Vata se vkládá mezi vzniklý dřevěný rošt, takzvaně se „vmáčkne“ mezi sloupky.  

• Šířka pásu je 600 mm a délka 1200 mm. 

• Pásy vaty se kladou na výšku. 

Obr. 50 Montáž OSB desky 
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9.6.7  Vodorovný nosný profil pro treláž 80×80 mm 

• Vodorovný nosný profil je taktéž navržen z KVH hranolů profilu 80/80 mm. 

• Jsou kladeny v osové vzdálenosti 880 mm. 

• Vodorovné profily 80/80 mm jsou kotveny do svislých sloupků 60/60 mm pomocí 

pozinkovaných vrutů s plochou hlavou typu Torx.  

• Osazování vodorovných profilů je vhodné provádět současně s prováděním vo-

dorovné tepelné izolace typu 2 (vkládá se mezi vodorovné profily 80/80 mm). 

Obr. 51 Vkládání tepelné izolace 
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9.6.8  Vkládání tepelné izolace typu 2 

• Tepelná izolace typu 2 je navržena z dřevovláknitých desek 

• Je vkládána mezi vodorovné dřevěné prvky 80/80 mm.  

• Rozměry desek jsou navrženy 800×1200 mm a kladou se vodorovně. 

 

9.6.9  Montáž tepelné izolace typu 3 

• Tato izolace je navržena z dřevovláknitých difuzně otevřených panelů s perem a 

drážkou, tl. 60 mm 

Obr. 52 Montáž hranolů 80/80 

Obr. 53 Vkládání tepelné izolace 
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• Panely jsou kotveny k roštu pozinkovanými vruty s talířovou podložkou. 

• Další kotvení je zajištěno pomocí dekorativní treláže. 

• Panely tvoří podkladní vrstvu pro lepení fasádní folie. Z toho vyplývá, že panely 

musí být bez jakýchkoliv výstupků a mezer.  

• Panely jsou rozměrů 580×1750 mm a kladou se na výšku. Převazba musí být 

min. 0,3 m.  

 

9.6.10  Uchycení fasádní folie 

• Byla navržena difuzně propustná černá fasádní folie odolávající účinkům UV zá-

ření. 

• Dále musí být odolná vůči mechanickému poškození a proti poškození popína-

vou zelení. 

• Folie bude lepena na podklad oboustrannou páskou ve stejném rastru jako je 

svislá treláž (625 mm). 

• Další kotvení zajistí svislá treláž 40/50 mm.  

• Přesahy folie je nutné vzájemně vodotěsně slepit. 

Obr. 54 Montáž tepelné izolace 
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9.6.11  Treláž 

• Svislá treláž bude z recyklovaných plastových latí 40/50 mm, v osové vzdálenosti 

625 mm. 

 

• Mezi latě a fasádní folii budou vloženy těsnící podložky které zajistí vodotěsnost 

v místě kotevního prvku treláže. 

• Vodorovná treláž je navržena z hoblovaných latí sibiřského modřínu bez povr-

chové úpravy. 

• Profil vodorovné dřevěné treláže je opět 40/50 mm. 

• Kotvení treláže bude provedeno nerezovými vruty s plochou zápustnou hlavou 

typu Torx. 

 

Obr. 55 Svislá treláž 

Obr. 56 Kompletní skladba 
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Pozn.: Při montáži obvodového pláště budou vznikat pracovní spáry, u kterých nebudou 

chráněny materiály citlivé na vlhkost a jiné povětrnostní podmínky. Veškeré pracovní 

spáry je tak nutno dodatečně chránit např. přikrytím folií a jejím zabezpečením proti od-

fouknutí. Toto opatření se týká i nedokončených detailů (okenní otvory, prostupy apod.).  

 

9.7  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

9.7.1  Velké stroje a mechanismy 

Věžový jeřáb Liebherr 24.K.1, nákladní automobil Volvo FE 320 s valníkem a valníkovým 

přívěsem, užitkový vůz Iveco Daily 35C11V Furgon, vysokozdvižný vozík Linde H30 D, 

stavební výtah Geda 

9.7.2  Elektrické stroje a nářadí 

Akuvrtačka Bosh, příklepová vrtačka Narex EVP 13, ruční okružní pila Bosh PKS 40, 

Pneumatická stavební sponkovačka N-40LM Aplus, stavební laser Bosh BL 1, pila přímá 

Makita 4350CTJ, vrtací kladivo Makita HR2630X7, křížový laser Makita SK102Z 

9.7.3  Potřebné nářadí a pomůcky 

Tesařská tužka, kladivo, řezací nůž s automatickým zasouváním čepele, stavební ko-

lečko, svinovací metr, vodováha, nůž na řezání tepelné izolace. 

9.7.4  Osobní ochranné pracovní prostředky 

Povinné prostředky dle interních nařízení Skanska a.s.: pracovní oděv s reflexními 

prvky, ochranná helma s podbradním páskem, pracovní obuv, pracovní rukavice, 

ochranné brýle (zvlášť nebo jako součást helmy).  

9.8  KONTROLA KVALITY 

O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Blíže jsou kontroly popsány 

v kapitole KZP.  
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9.8.1  Vstupní kontrola 

Kontrola dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dokončenosti předešlých prací 

Kontrola dodaného materiálu 

Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 

9.8.2  Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola osazení KVH hranolů 60/120 mm 

Kontrola osazení KVH hranolů 60/60 mm a OSB příložek  

Kontrola vkládání izolace typu 2 

Kontrola záklopu OSB deskou 

Kontrola vkládání tepelné izolace typu 1 

Kontrola osazení KVH hranolu 80/80 mm 

Kontrola vkládání tepelné izolace typu 2 

Kontrola montáže tepelné izolace typu 3 

Kontrola uchycení fasádní folie 

Kontrola osazení treláže 
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9.8.3  Výstupní kontrola 

Kontrola kompletnosti a celistvosti pláště 

Blower-door test a termovizní měření 

9.9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

9.9.1  Obecné informace 

V průběhu výstavby budou všechny práce prováděné osobami, které mají pro danou 

činnost kvalifikaci a oprávnění v daném oboru či odvětví pracovat. Všichni pracovníci na 

stavbě budou stavbyvedoucím nebo asistentem stavbyvedoucího průběžně školení 

o BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006. Sb.(novela 136/2016 Sb.). Jedná se o školení: 

 Školení o nošení ochranných pracovních pomůcek 

 Školení o seznámení se základními informacemi o provozu na staveništi, o pozi-

cích odběrných míst vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. 

 Školení o pracovních rizicích spojených s danou činností 

 Školení a obeznámení s technologickým postupem prací 

O školení se provede zápis do SD a také do deníku BOZP, kde proškolení pracovníci 

stvrdí svým podpisem, že byli řádně proškoleni.  

Součástí základního proškolení všech zaměstnanců je poučení přítomných o použí-

vání OOPP. A to zejména všech povinných OOPP, které vychází z interních předpisů 

generálního dodavatele Skanska a.s. (pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, 

ochrannou přilbu, reflexní vestu, ochranné brýle, pracovní rukavice).  

Dále musí být všichni pracovníci poučeni o tom, že je přísný zákaz vstupu na stave-

niště pod vlivem omamných a návykových látek. Stejný zákaz platí i pro samotné 

užívání těchto látek přímo na staveništi.  

9.9.2  Legislativa 

Výstavbu je nutné provádět v souladu s následujícími zákony, vyhláškami apod.  
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a) základní předpisy 

- zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci (novely 99/2017 Sb., 203/2017 Sb.)) 

- zák. č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovně práv-

ních vztazích (+ přepis č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …), 

b) dozor nad BOZP 

- zák. č. 338/2005 Sb., Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 

- zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (novela 225/2017 Sb., 327/2017 Sb.) 

c) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 

d) pracovní úrazy 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., který se stanoví způsob evidence, hlášení a zá-

znamy  

e) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky (novela 170/2014 Sb.) 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci (novela 32/2016 Sb.,)  

f) bezpečnostní značky a signály 

- nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek 

a signálů, 

g) výrobky, stroje a zařízení 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz 

strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí (+ přepis 62/2002 Sb.) 
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h) stavebnictví, stavby, stavební práce 

- vyhl. č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

(novela 136/2016) 

i) požární ochrana 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (novela 225/2017 Sb.) 

j) hluk, vibrace a další důležité předpisy 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vib-

rací, 

- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, 

- vyhl. č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti no-

vela č. 394/2003 Sb.),  

- vyhl. č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnost. 

9.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální dopad. Kontejnery 

budou pravidelně vyváženy. Vyvážení kontejnerů zajití společnost Suez a.s. 

Nakládání s odpady je řešeno dle katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog 

odpadů) a dle zákona o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech + novela 225/2017 

Sb.).  

Veškeré nebezpečné látky musí být skladovány dle pokynů výrobce, aby se zabránilo 

jejich úniku. Preventivně budou skladovány v záchytných vanách a budou zajištěny proti 

převrhnutí. Všechny takovéto látky a materiály je třeba uchovávat v původním obale 

z důvodu snadné identifikace. Případně nový obal řádně a výrazně označit.  
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Je naprosto nepřípustné skladovat nebezpečné látky (zvláště pak kapaliny) v neoznače-

ných PET lahvích či jiných nádobách sloužících k ukládání potravin. Mohlo by dojít k zá-

měně těchto lahví a následně k újmě na zdraví.  

Dále je třeba označit místo pro shromažďování takovýchto látek („Shromažďovací místo 

nebezpečného odpadu“). Je nutné mít k dispozici bezpečnostní listy daných látek. Veš-

keré nebezpečné látky budou skladovány v uzamykatelném skladě, aby bylo zamezeno 

jejich odcizení.  

Pro případ úniku nebezpečných látek bude na staveništi, v místě skladování těchto látek, 

umístěna havarijní souprava pro likvidaci nebezpečných látek.  

V následující tabulce jsou uvedeny odpady, které budou vznikat na staveništi za běž-

ného provozu: 

Tabulka 38 Tabulka odpadů 

Typ odpadu 
Ozn. odpadu dle kata-

logu 
Způsob likvidace 

Směsný komunální odpad 20 03 01 
Odvoz na skládku /  

do spalovny 

Dřevo  17 02 01 Recyklace 

Asfaltové směsi neuvedené 
pod č 170301 

17 03 02 Odvoz na skládku 

Železo a ocel 
17 04 05 

Odvoz na skládku / 
recyklace 

Plasty 17 02 03 Odvoz na skládku 

Plastové obaly 15 01 02 Recyklace 

Obaly obsahující zbytky ne-
bezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 Odvoz na skládku 
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Papír a lepenka 19 12 01 Recyklace 

Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 Recyklace 
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10.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

10.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO Údolní 

Charakter stavby:  novostavba, navazuje na stávající objekt B 

Účel stavby:   administrativní budova 

Místo stavby:   Brno – město, Údolní 33, 602 00 

Kraj:    Jihomoravský 

Celková plocha pozemku: 2 897,5 m2  

Zastavěná plocha:  489,0 m2  

Obestavěný prostor:  4 320,8 m2  

Pozemky:   727/1, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 730/1, 731/2 

10.1.2 Obecné informace o stavbě 

Viz bod 9.3.2 Obecné informace o stavbě 

10.1.3 Členění stavby 

Viz bod 9.3.3 Členění stavby 

10.1.4 Informace o procesu 

Okna byla navržena jako dřevěná s izolačním trojsklem. V obvodovém plášti budou kot-

vena tak, aby byl zajištěn dostatečný dilatační pohyb ve všech směrech. Maximální prů-

hyb ŽB desky byl stanoven statikem na 10 mm. 

Připojovací spára bude tl. 30 mm a bude vyplněna nízkoexpanzní polyuretanovou pě-

nou. Z vnější strany bude připojovací spára vodotěsně ošetřena přilepením fasádní folie 

na rám okna. Z vnitřní strany zajistí parotěsnost vzduchotěsná páska.  
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Okenní pásky, které budou omítané, musí mít povrch opatřen tkaninou, která zaručí bez-

problémové omítnutí. 

10.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A 

PŘÍPRAVA STAVBY 

10.2.1 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno systémovým oplocením, převážně bude použito průhledné 

drátěné oplocení TOI TOI o rozměrech 3472 × 2000 mm a v části, která odděluje stáva-

jící provoz areálu od staveniště bude použito oplocení s plachtou. 

Součástí oplocení budou patky z recyklátu, svorky pro sepnutí jednotlivých dílců oplo-

cení, petlice se zámkem a plachty, které mají za úkol snížit prašnost. Tyto plachty budou 

upevněny hlavně na stávajících plotech mezi staveništěm a sousedními parcelami. 

Součástí oplocení bude uzamykatelná brána šířky 5 m, sloužící jako vjezd na staveniště. 

Na této bráně bude umístěna výstražná tabule s piktogramy, která bude upravovat pod-

mínky pro vstup na staveniště, dále kopie stavebního povolení a kopie OIP. U vjezdu na 

staveniště se nachází buňka stavbyvedoucího, buňky hygienické, šatny a sklad materi-

álu. 

Prostor pro skladování materiálu je vyznačen v příloze „Zařízení staveniště“. V těchto 

prostorech je nutné dbát zvýšené pozornosti, zejména při přemisťování materiálu zdvi-

hacími prostředky. Ložná plocha skládky je ze stavebního recyklátu nebo z betonových 

panelů (konkrétněji v kapitole č. 5 Projekt ZS).  Drobný materiál bude skladován v uza-

mykatelném skladu. Podmínky pro skladování jednotlivých materiálů je dáno technic-

kými listy výrobců. 

Všechny tyto skládky jsou navrženy v dosahu jeřábu. 

Na staveništi budou zhotovena odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. Před za-

početím výstavby bude zapsán stav elektroměru a vodoměru. Elektrická energie bude 

zajištěna ze staveništního rozvaděče napojeného z elektroměrové skříně v objektu A. 

Zásobování vodou bude hlavně pro hygienické potřeby a ošetřování betonu. Před zahá-

jením výstavby bude zhotovena odbočka ze stávající vodovodní přípojky vodovodu ob-

jektu B. Bude ukončena hydrantem s měřením spotřeby. Hygienické buňky budou na-

pojeny na stávající areálovou kanalizaci. 
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10.2.2 Připravenost pracoviště 

Před montáží oken musí být dokončena nosná část obvodového pláště (KVH sloupky 

60/120 mm, 60/60 s OSB příložkami, výplň z tepelné izolace a vytvořen parapet z prů-

běžných vodorovných profilů 120/60 mm, 60/60 mm a OSB desky).  

10.2.3 Převzetí pracoviště 

Bude zkontrolována kompletnost, svislost a rovinnost daných prvků obvodového pláště. 

Kompletní montáž oken je možná až po odsouhlasení vzorového obvodového pláště 

s okenní výplní. Souhlas vydá technický dozor a investor.  

Pracoviště bude předáno vedoucímu pracovní čety za přítomnosti stavbyvedoucího a 

případně i technického dozoru stavebníka a provede se zápis do stavebního deníku. 

Montáž oken bude provádět odborná firma. 

10.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

10.3.1 Výpis materiálu 

Tabulka 39 Množství materiálu 

Název Ozn. Rozměry [mm] Množství 

Pevné zasklení  31.2 

101 

2040×2220 1.NP – 1 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání  

31.2 

103A 

500×2080 1.NP - 1 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

103B 

500×2080 1.NP - 3 

Pevné zasklení 31.2 

104 

1610×2080 1.NP – 3 
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Pevné zasklení 31.2 

106 

2750×2080 1.NP - 1 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

107 

550×2080 1.NP - 1 

Pevné zasklení 31.2 

108 

1610×2080 1.NP - 1 

Pevné zasklení 31.2 

109 

1060×2080 1.NP - 3 

Pevné zasklení 31.2 

202 

2040×2220 2.NP - 2 

Pevné zasklení 31.2 

203 

2120×2220 2.NP - 6 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

204A 

550×2080 2.NP - 4 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

204B 

550×2080 2.NP - 2 

Pevné zasklení 31.2 

205 

1610×2080 2.NP - 3 

Pevné zasklení 31.2 

206 

1060×2080 2.NP - 3 

Pevné zasklení 31.2 

207 

2750×2080 2.NP - 1 
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Pevné zasklení 31.2 

208 

2200×2080 2.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

209 

1100×2080 2.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

210 

2630×2220 2.NP – 1 

 

Otvíravá okenní výplň 31.2 

211 

580×2220 2.NP – 1 

 

Otvíravá okenní výplň 31.2 

213 

1200×1800 2.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

302 

2080×2220 3.NP – 2 

 

Pevné zasklení 31.2 

303 

1060×2220 3.NP – 3 

 

Pevné zasklení 31.2 

304 

1060×2220 3.NP – 1 

 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

304A 

550×2220 3.NP – 2 

 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

304B 

550×2220 3.NP – 1 

 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

304C 

550×2220 3.NP – 1 
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Pevné zasklení 31.2 

305 

1610×2220 3.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

305B 

1610×2220 3.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

306 

3220×2220 3.NP – 2 

 

Pevné zasklení 31.2 

308 

1060×2080 3.NP – 7 

 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

309A 

550×2080 3.NP – 5 

 

Otvíravá okenní výplň – motorické 
ovládání 

31.2 

309B 

550×2080 3.NP – 5 

 

Pevné zasklení 31.2 

310 

1610×2080 3.NP – 6 

 

Pevné zasklení 31.2 

311 

3220×2080 3.NP – 2 

 

Pevné zasklení 31.2 

312 

3300×2080 3.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

313 

2750×2080 3.NP – 1 

 

Pevné zasklení 31.2 

314 

2710×2080 3.NP – 1 

 



165 
 

Pevné zasklení 31.2 

315 

2630×2220 3.NP – 1 

 

Otvíravá okenní výplň 31.2 

307 

550×2220  

Připojovací profil 31.2 

152 

80×2080 1.NP - 3 

Připojovací profil 31.2 

252 

80×2080 2.NP - 3 

Připojovací profil 31.2 

253 

80×2080 2.NP - 4 

Připojovací profil 31.2 

351 

80×2080 3.NP - 6 

Připojovací profil 31.2 

352 

80×2080 3.NP - 7 

Vnitřní těsnící páska _ _ 14 balení á 
25 m 

Montážní kotva _ _ 340 Ks 

Nízkoexpanzní pěna _ _ 20 balení 

Vruty _ _ 1 balení á 
1000 

Nosný hranol Compacfoam _ _ 120,17 
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10.3.2 Doprava 

10.3.2.1 Doprava primární 

Pro dopravu materiálu na staveniště bude sloužit nákladní automobil s valníkem. Při 

přepravě se musí dbát na řádné uložení materiálu tak, aby nedošlo k poškození materi-

álu vlivem překlopení, sesunutí, pádu apod. A především aby nedošlo ke zranění osob 

a majetku. 

Dodavatelem oken je Slavona s.r.o. nám. Míru 373/1, 602 00 Brno-střed-Stránice. Do-

pravu a odbornou montáž zajistí firma Slavona.  

10.3.2.2 Sekundární doprava 

Pro montáž oken je zvolen vakuový manipulátor Gerenuk 500, který bude osazen na 

rameni teleskopického manipulátoru CAT.  

10.3.3 Skladování 

Nářadí, drobný a cenný materiál bude skladován v uzamykatelném skladě. Zde budou 

skladovány i materiály, které je potřeba chránit proti povětrnostním vlivům.    

Okna samotná nebudou na staveništi skladována. Budou montována na místo přímo 

z dopravního prostředku.  

10.3.4 Pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 6:00 do 15:00.  

Přístupová cesta na staveniště je z ulice Údolní. Na staveništi je zřízena přípojka vody, 

elektrické energie a kanalizace. Základní hygienické podmínky budou zajištěny hygie-

nickými buňkami. Na staveništi budou zřízeny i buňky pro kancelář stavbyvedoucího, 

mistrů a šatny. 

Celé staveniště bude oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou a opatřeno bezpeč-

nostními piktogramy (viz ZS, BOZP aj.). 
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10.3.5 Povětrnostní podmínky 

Práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti (viditelnost menší než 30 m), při větru 

přesahujícím rychlost 11 m/s a při dešti či sněžení. Při teplotách vyšších jak 30°C musí 

zaměstnavatel zajistit dostatečný přísun tekutin a při teplotách vyšších jak 36°C mají 

pracovníci nárok na bezpečnostní přestávky. Při teplotách nižších jak 4°C musí být pra-

covníci vybaveni teplým oblečením, při teplotách nižších jak -10°C doporučuji práce pře-

rušit vzhledem k BOZP. 

Montáž oken nesmí být prováděna za deštivého počasí – hrozí navlhnutí tep. izolací 

a tím snížení její účinnosti. 

Konkrétní pracovní podmínky stanovuje výrobce v technickém listě k danému materiálu 

či výrobku. 

10.3.6 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí absolvovat vstupní školení o bezpečnosti na staveništi. Pracov-

níci následně stvrdí svým podpisem, že byli řádně proškoleni. Každá osoba pohybující 

se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní předpisy, se kterými bude pře-

dem seznámena.  

Pracovníci jsou povinni na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní 

vestu a pracovní obuv. Musí vykonávat práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pra-

covníci budou řádně proškoleni. Není dovoleno vykonávat práci, resp. Používat stroje 

a zařízení, se kterými nebyl pracovník seznámen či proškolen, nebo nemá na jejich uží-

vání potřebnou kvalifikaci.  

Dále budou pracovníci seznámeni s konkrétním pracovním předpisem a postupem pro 

danou práci. 

10.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Stavbyvedoucí nebo pracovníci sami určí vedoucího pracovní čety. Ten bude zodpo-

vědný za provedenou práci dané čety. 
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Tabulka 40 Pracovní četa 

Profese Počet Kvalifikace Pracovní náplň 

Mistr 1 Střední odborné s maturitou 

+ praxe v oboru (stavebnic-

tví) 

Zadávání úkolů a jejich 

následná kontrola.  

Nadřízený: SV 

Řidič teleskopic-

kého manipulá-

toru 

1 Řidičský průkaz skupiny T + 

profesní ŘP. 

Obsluha manipulátoru, 

kontrola jeho technic-

kého stavu.  

Vazač 1 Vazačský průkaz typu A Bezpečné uchycení pře-

pravovaného materiálu. 

Kontrola vázacích pro-

středků.  

Stavební truhlář 3 Střední odborné s výučním 

listem stavebního směru. 

Osazení oken  

Pomocný dělník 2 Střední odborné s výučním 

listem stavebního směru 

Provádění pomocných 

prací 

Řidič náklad-

ního automobilu 

1 Valník Volvo – řidičský prů-

kaz skupiny C+E, profesní 

průkaz 

Doprava materiálu a 

strojů na stavbu.  
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10.5 PRACOVNÍ POSTUP 

10.5.1 Kontrola připravenosti stavebních otvorů 

Stavební otvor musí umožnit kvalitní a funkční připojení okenního rámu. Povrch otvoru 

musí být rovinný, přečnívající nerovnosti musí být odstraněny. Zejména je vhodné zkon-

trolovat, zda někde nevyčnívá vrut / šroub, sponky aj. Při montáži by mohlo dojít k po-

škození rámu nebo k poškození těsnících folií. 

10.5.2 Kontrola kvality oken před montáží 

Před samotnou montáží je třeba zkontrolovat stav oken. Zda nedošlo během přepravy 

k jejich poškození. Je také vhodné zkontrolovat kompletnost dodávky a rozměry oken. 

10.5.3 Očištění připojovací spáry 

Očištění připojovací spáry je důležité kvůli správnému přilnutí těsnící pásky k podkladu. 

Povrch je třeba očistit od nečistot jako jsou například prach.  

10.5.4 Osazení hranolu Compacfoam 

Compacfoam slouží jako nosný prvek pro okenní výplň v místě parapetu. Bude plno-

plošně lepen k podkladu (OSB deska) polyuretanovým lepidlem a následně na několika 

místech uchycen vruty.  

10.5.5 Nalepení těsnících pásek 

Jako první se nalepí interiérová vzduchotěsná páska na rám okna. Musí mít dostatečnou 

šířku, aby ji bylo možné nalepit v požadované šířce připojovací spáry. 

Lepení pásky se začíná u spodní hrany svislého rámu okna. V rozích se nechá páska 

přečnívat a vytvoří se tzv. uši, aby bylo možné pásku spolehlivě vlepit do koutů. Rohy 

pásky se nestříhají! 
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10.5.6 Montáž okenních kotev 

Před osazením okenní výplně se na rám uchytí okenní páskové kotvy a lehce se ohnou 

směrem dovnitř.  

 

10.5.7 Osazení okenní výplně 

Okenní výplň s nalepenými páskami a s namontovanými kotvami se osadí do okenního 

otvoru. Jedná se o plechový výlisek, který se uchytí do drážek na rubové části rámu a na 

Obr. 57 Těsnící páska 

Obr. 58 Okenní kotvy 
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druhé straně se upevní k ostění klasickou hmoždinkou Pozice rámu se zajistí např. dře-

věnými klíny. Rám se pomocí vodováhy vyrovná jak ve svislé, tak i ve vodorovné pozici. 

Musí být umístěn v požadované vzdálenosti od hrany parapetu (dle PD). Po urovnání se 

pomocí kotev uchytí k ostění okenního otvoru. Dřevěné klíny se po montáži oken musí 

odstranit.   

 

10.5.8 Vyplnění spár 

Připojovací spára se vyplní nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Po zatvrdnutí pěny se 

přebytečné množství odřízne nožem. Pěnu je možné oříznout cca 1-2 hod po zapěnění 

(závisí na teplotě povrchu a okolního vzduchu). 

Obr. 59 Osazení rámu 
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Po řezání je nutné povrch opět zbavit nečistot  

10.5.9 Lepení pásky 

Ještě před nalepením pásky je vhodné nanést na styk mezi rámem a přiléhající kon-

strukcí pružně plastický lepicí tmel. Může být nanesen i do místa přípoje pásky, aby se 

zvýšila přilnavost. Dále je vhodné tmel nanést na problémová místa, jako jsou například 

místa ukotvení okna, místa napojování pásek apod. Páska se pak přilepí k povrchu a dů-

kladně zaválečkuje.  

Obr. 60 Vyplnění spár 

Obr. 61 Ořezání pěny 
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10.5.10 Osazení parapetu 

Před osazením parapetu musí být již zhotovená fasádní folie. V místě parapetu bude na 

fasádní folii plnoplošně přilepena EPDM folie. Ta má funkci pojistné hydroizolace. 

Místo důkladně očistíme od nečistot. Na parapetní desku nasadíme poomítkové boční 

krytky a parapet osadíme nanečisto, zkusíme tak, zda opravdu sedí. Spád parapetu musí 

být směrem od okna. Předepsaná hodnota je 5°. Pro zajištění můžeme použít např. dře-

věné klínky. 

Parapet se k podkladu přilepí nízkoexpanzní pěnou, boční krytky se k fasádě přilepí ven-

kovním silikonovým tmelem transparentní barvy.  

10.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

10.6.1 Velké stroje a mechanismy 

Teleskopický manipulátor CAT vakuový manipulátor Gerenuk 500, užitkový vůz Iveco 

Daily 35C11V Furgon, vysokozdvižný vozík Linde H30 D, stavební výtah Geda. 

10.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Akuvrtačka Bosh, příklepová vrtačka Narex EVP 13. 

Obr. 62 Válečkování pásky 
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10.6.3 Potřebné nářadí a pomůcky 

Tesařská tužka, kladivo, řezací nůž s automatickým zasouváním čepele, svinovací metr, 

vodováha, pistole na tmely, váleček, dřevěné klínky, smetáček. 

10.6.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Povinné prostředky dle interních nařízení Skanska a.s.: pracovní oděv s reflexními prvky, 

ochranná helma s podbradním páskem, pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranné 

brýle (zvlášť nebo jako součást helmy). 

10.7 KONTROLA KVALITY 

O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Blíže jsou kontroly popsány v 

kapitole KZP. 

10.7.1 Vstupní kontrola 

Kontrola dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dokončenosti předešlých prací 

Kontrola dodaného materiálu 

Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 

10.7.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola uchycení nosného hranolu Compacfoam 

Kontrola provedení těsnících pásek 
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Kontrola uchycení okenní výplně 

Kontrola svislosti a vodorovnosti rámu 

Kontrola utěsnění spár 

Kontrola provedení parapetu 

10.7.3 Výstupní kontrola 

Kontrola kompletnosti a celistvosti provedených prací 

Blower-door test a termovizní měření 

10.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

10.8.1 Obecné informace 

Viz bod 9.9.1 Obecné informace 

10.8.2 Legislativa 

Viz bod 9.9.2 Legislativa 

10.9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Na stavbě budou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální dopad. Kontejnery 

budou pravidelně vyváženy. Vyvážení kontejnerů zajití společnost Suez a.s. 

Nakládání s odpady je řešeno dle katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog 

odpadů) a dle zákona o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech + novela 225/2017 

Sb. ) 

Veškeré nebezpečné látky musí být skladovány dle pokynů výrobce, aby se zabránilo 

jejich úniku. Preventivně budou skladovány v záchytných vanách a budou zajištěny proti 

převrhnutí. Všechny takovéto látky a materiály je třeba uchovávat v původním obale 

z důvodu snadné identifikace. Případně nový obal řádně a výrazně označit.  
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Je naprosto nepřípustné skladovat nebezpečné látky (zvláště pak kapaliny) v neoznače-

ných PET lahvích či jiných nádobách sloužících k ukládání potravin. Mohlo by dojít k zá-

měně těchto lahví a následně k újmě na zdraví.  

Dále je třeba označit místo pro shromažďování takovýchto látek („Shromažďovací místo 

nebezpečného odpadu“). Je nutné mít k dispozici bezpečnostní listy daných látek. Veš-

keré nebezpečné látky budou skladovány v uzamykatelném skladě, aby bylo zamezeno 

jejich odcizení.  

Pro případ úniku nebezpečných látek bude na staveništi, v místě skladování těchto látek, 

umístěna havarijní souprava pro likvidaci nebezpečných látek.  

V následující tabulce jsou uvedeny odpady, které budou vznikat na staveništi za běžné-

ho provozu: 

Tabulka 41 Taulka odpadů 

Typ odpadu Ozn. odpadu dle katalogu Způsob likvidace 

Směsný komunální 

odpad 
20 03 01 

Odvoz na skládku /  

do spalovny 

Dřevo  17 02 01 Recyklace 

Železo a ocel 
17 04 05 

Odvoz na skládku / 

recyklace 

Plasty 17 02 03 Odvoz na skládku 

Plastové obaly 15 01 02 Recyklace 

Obaly obsahující 

zbytky nebezpeč-

ných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

15 01 10 Odvoz na skládku 
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Papír a lepenka 19 12 01 Recyklace 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 Recyklace 
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11.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

11.1.1 Kontrola dokumentace 

Kontroluje se správnost a kompletnost dokumentace včetně protokolů z provedených 

průzkumů, stanovisek dotčených orgánů, nájemních smluv, technologických předpisů 

apod. PD musí být v souladu s vydaným platným stavebním povolením. Kontroluje se 

tako platnost všech potřebných povolení.  

11.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Pozn.: předpokládá se, že v době provádění montáže obvodového pláště bude stave-

niště již plně vybaveno (oplocení, stavební buňky, rozvody elektřiny aj.).  

11.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Počáteční montáž pláště se předpokládá z vnitřních prostoru budovy. Z toho důvodu je 

nutné zabezpečit pracoviště proti pádu z výšky. Na stropní desce bude uchycené systé-

mové bezpečnostní zábradlí.  

11.1.4 Kontrola dokončenosti předešlých prací 

Před montáží pláště se zkontroluje stropní deska, do které se plášť bude kotvit. Zkontro-

luje se světlá výška mezi stropními deskami. Dále se zkontroluje čelo stropní desky, 

případně se odstraní všechny vyčnívající výstupky. Zejména se provede kontrola rovin-

nosti boků desky. Vlivem posunutí čela bednění mohlo dojít k deformaci při betonáži. 

Mezní odchylka konstrukce je pro délku a šířku ± 20 mm (pro úseky do 4 m), pro výšku 

± 25 mm (pro úseky do 4 m, svislost stěn a sloupů ± 10 mm. 

11.1.5 Kontrola dodaného materiálu 

Materiál se kontroluje primárně při jeho přejímce. Kontroluje se jeho kompletnost, množ-

ství, kvalita, řádné označení. Dodavatel také objednateli předá veškeré certifikáty, 

atesty, technické listy, prohlášení o shodě (pokud nejsou dostupné na webových strán-

kách výrobce).  
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11.1.6 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

Za kontrolu strojů odpovídá obsluha. Je třeba zkontrolovat technický stav, případně pro-

vést drobnou údržbu jako je doplnění provozních kapalin, promazání součástek apod.  

Po konci směny je třeba vložit pod stroje odkapové vany, aby se zabránilo případnému 

zatečení provozních kapalin do podloží. 

Ke každému stroji musí být na staveništi technické listy, revizní listy a provozní deník.  

11.1.7 Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 

Každý pracovník pohybující se v prostoru staveniště musí být proškolen o bezpečnosti 

práce na staveništi. Účast na školení stvrdí pracovníci svým podpisem do knihy BOZP. 

Pracovníci dále mohou být podrobeni namátkovému testu na alkohol a jiné omamné 

látky. 

11.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Každý den je nutné měřit teplotu vzduchu. Toto měření se provádí 4x denně (ráno, v po-

ledne a 2x večer). Výsledek se zapíše do stavebního deníku.  

Práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti (viditelnost menší než 30 m), při větru 

přesahujícím rychlost 11 m/s a při dešti či sněžení. Při teplotách vyšších jak 30°C musí 

zaměstnavatel zajistit dostatečný přísun tekutin a při teplotách vyšších jak 36°C mají 

pracovníci nárok na bezpečnostní přestávky. Při teplotách nižších jak 4°C musí být pra-

covníci vybaveni teplým oblečením, při teplotách nižších jak -10°C doporučuji práce pře-

rušit vzhledem k BOZP. 

Montáž obvodového pláště nesmí být prováděna za deštivého počasí – hrozí navlhnutí 

tep. izolací a tím snížení její účinnosti. 

11.2.2 Kontrola skladování materiálu 

Nesmí dojít k degradaci, poškození či jiného znehodnocení vlivem nevhodné dopravy 

a špatného skladování. Skládky jsou vyznačeny na výkrese ZS. Dále je možné využít 
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nově budované prostory pro skladování materiálů náchylných na špatné klimatické pod-

mínky (např. tepelná izolace). V uzamykatelném skladě bude skladován cenný a drobný 

materiál, dále tmely, pěny, kapaliny, aj. 

Veškerý materiál musí být skladován dle pokynů výrobců.  

11.2.3 Kontrola osazení KVH hranolů 60/120 mm 

Hranoly musí být osazovány v souladu s PD a TP. Kontrolují se rozteče mezi jednotli-

vými hranoly, poloha vzhledem k ŽB konstrukci, správnost a kompletnost uchycení k L-

úhelníkům. 

Hranoly musí být kotveny ve svislé poloze – kontrola vodováhou s doporučenou délkou 

větší jak 1,5 m. 

11.2.4 Kontrola osazení KVH hranolů 60/60 mm a OSB příložek  

Hranoly musí být osazovány v souladu s PD a TP. Kontrolují se rozteče mezi jednotlivými 

hranoly, správnost a kompletnost nastřelení OSB příložek.  

11.2.5 Kontrola vkládání izolace typu 2 

Kontroluje se zejména kompletnost provedené práce. Mezi jednotlivými kusy izolace ne-

smí vznikat mezery.  

11.2.6 Kontrola záklopu OSB deskou 

Uchycení OSB desky musí být provedeno v souladu s PD a TP. Kontroluje se správnost 

a kompletnost uchycení. 

11.2.7 Kontrola vkládání tepelné izolace typu 1 

Tepelná izolace typu 1 se ,,vmačkává“ mezi nosné hranoly. Opět se kontroluje, zda při 

vkládání nevznikly nežádoucí mezery mezi izolantem. Izolace nesmí být v ploše vysklá-

dána z malých odřezků, mohou tak vznikat tepelné mosty. Povrch by měl být co nejvíce 

celistvý. 
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11.2.8 Kontrola osazení KVH hranolu 80/80 mm 

Osazování hranolů 80/80 probíhá zároveň s vkládáním tepelné izolace typu 2. Kontroluje 

se opět uchycení hranolů do nosných částí pláště. Hranoly se kladou vodorovně (kon-

trola vodováhou) a mezi ně se vkládá izolace.  

11.2.9 Kontrola vkládání tepelné izolace typu 2 

Tepelná izolace se vkládá zároveň s montáží hranolů 80/80. Tím se předchází nežádou-

cím mezerám mezi hranolem a izolantem. A právě tyto mezery je třeba zkontrolovat. 

11.2.10 Kontrola montáže tepelné izolace typu 3 

Kontroluje se správné uchycení k hranolům 80/80. Montáž musí být prováděna v sou-

ladu s PD, TP a TL. Opět nesmí vznikat mezery mezi izolanty, jednotlivé desky se kladou 

s T převazbou. 

11.2.11 Kontrola uchycení fasádní folie 

Kontroluje se především celistvost povrchu, rozmístění a počet uchycení. Dále také le-

pení spojů.   

11.2.12 Kontrola osazení treláže 

Treláž se kotví k svislým hranolům z recyklátu. Je třeba zkontrolovat jejich uchycení, 

dále také vodorovnost treláže. Je vhodné také zkontrolovat vizuální vzhled fasády z od-

stupu.  

11.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

11.3.1 Kontrola kompletnosti a celistvosti 

Kontroluje se zejména kompletnost a celistvost provedení obvodového pláště. 
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11.3.2 Blower-door test a měření termovizí 

Po dokončení obálky budovy bude proveden Blower-door test. Dále bude také prove-

deno měření termovizí, toto měření je nutné provést až v chladnějším období, kdy bude 

podstatně větší rozdíl mezi interiérovou a exteriérovou teplotou.  

Pokud se při těchto měření odhalí nedostatky, je nutné je odstranit ještě před dokonče-

ním finálních vrstev (omítky, nátěry, nášlapné vrstvy) a zejména pak před předáním 

stavby.  

Více jsou tyto metody popsány v samostatné kapitole „Metodika pro provádění Blower-

door testu a termovizní měření“.
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Tabulka 42 KZP tabulka 

 

  

č.k. Název kontroly Stručný popis Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výstup / zápis Měřící parametr
Výsledek 

kontroly

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

1 Projektová dokumentace Kompletnost a právnost PD

PD, TP, TZ, SOD, vyhl. Č. 62/2013 

SB, z.č. 183/2006, v. č. 268/2009 

Sb.

SV,TDS Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2 Připravenost staveniště Oplocení, přístupy, označení N.V. č. 591/2006 Sb., PD, ZS M Jednorázově Vizuálně SD, protokol

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3 Připravenost pracoviště Ochranné zábradlí N.V. č. 362/2005 Sb M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4 Předchozí práce Dokončenost předešlých prací ČSN 73 0210 M Jednorázově Měřením SD

délka a šířka ± 20 

mm, výška ± 25 mm, 

svislost stěn a sloupů 

± 10 mm 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontr. strojů a prac. 

pomůcek
Způsobilost, technický stav

TL, N.V. 591/2006 Sb, servisní 

hniha
M, strojník Každý den Vizuálně SD, servisní kniha

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6 Dodaný materiál Množství, rozměry, kvalita TL SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7
Kvalifikace a způsobilost 

pracovníků
Profesní průkazy, způsobilost Profesní průkazy, certifikáty SD, M

kvalifikace - jednorázově 

Přítomnost omamných látek - 

nahodile

Vizuálně, měřením Protokol

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Kontrolní a zkušební plán - ZEMNÍ PRÁCE

V
st

u
p

n
í k

o
n

tr
o

ly
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Tabulka 43 KZP tabulka 

 

 

 

8 Klimatické podmínky
Kontrola klimatických 

podmínek
TP SV, M Každý den Vizuálnně, měřením SD

´+5°C, +30 °C, vidit, 

bez deště

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9 Skladování materiálu
Kontrola správného 

skladování materiálu
TL, TP, ZS SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10
Osazení KVH hranolů 

60/120 mm

Kontrola rozteče, uchycení, 

svislost
TP, PD M Jednorázově Vizuálně, měřením SD rozteč  ± 5 mm

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11

Osazení KVH hranolů 

60/60 mm a OSB 

příložek

Kontrola rozteče, uchycení, 

svislost
TP, PD M Jednorázově Vizuálně, měřením SD rozteč  ± 5 mm

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12 Vkládání izolace typu 2 Kontrola celistvosti TP, PD, TL M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

13 Záklop OSB deskou Kontrola celistvosti, uchycení TP, PD M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

14 Vkládání izolace typu 1 Kontrola celistvosti TP, PD, TL M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

15
Osazení hranolů 80/80 

mm

Kontrola uchycení, 

vodorovnost
TP, PD M Jednorázově Vizualně, měřením SD ± 3 mm /2 m

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

16 Vkládání izolace typu 2 Kontrola celistvosti TP, PD, TL M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

17 Vkládání izolace typu 3
Kontrola celistvosti, uchycení, 

převazba
TP, PD, TL M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

18 Uchycení fasádní folie
Kontrola celistvosti, uchycení, 

přelepení spojů
TP, PD, TL M Jednorázově Vizualně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

19 Osazaní treláže
Kontrola celistvosti, uchycení, 

vodorovnost
TP, PD M Jednorázově Vizualně, měřením SD ± 3 mm /2 m

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
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Tabulka 44 KZP tabulka 

 

20 Kompletnost a celistvost
Kontrola kompletnosti a 

celistvosti
TP, PD SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

21
Bower-door test a 

termovizní měření

Bower-door test a termovizní 

měření
ČSN EN 13829, ČSN 73 0540–2 SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:V
ýs

tu
p

n
í k

o
n

tr
o

la

Seznam zkratek

SV - stavbyvedoucí TP - technologický předpis MD - montážní deník

TZ - technická zpráva SD - stavební deník

M - mistr PD - projektová dokumentace

G- geodet TL - technnické listy

GE - geolog SOD - smlouva o dílo

GP - geologický průzkum ZS - zařízení staveniště

Vyhláška č. 395/1992 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se změnou 393/2012

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

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se změnou 136/2016

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

TDS - technický dozor stavebníka

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č.62/2013 Sb., březen 2013

Zák. Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (novela 225/2018)

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, leden 1997

ČSN EN 13829 - Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995
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12.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

12.1.1 Kontrola dokumentace 

Kontroluje se správnost a kompletnost dokumentace včetně protokolů z provedených 

průzkumů, stanovisek dotčených orgánů, nájemních smluv, technologických předpisů 

apod. PD musí být v souladu s vydaným platným stavebním povolením. Kontroluje se 

tako platnost všech potřebných povolení. 

12.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Pozn.: předpokládá se, že v době provádění montáže obvodového pláště bude stave-

niště již plně vybaveno (oplocení, stavební buňky, rozvody elektřiny aj.). 

12.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Zkontroluje se především, zda je umožněn volný přístup k líci budovy.  

12.1.4 Kontrola dokončenosti předešlých prací 

Je vhodné zkontrolovat rozměry okenního otvoru, jestli odpovídá PD a objednávce pro 

okna.   

Před samotnou montáží je nutné provést kontrolu rozměrů okenního otvoru, zda odpo-

vídá PD a objednávce oken. 
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b- šířka stavebního otvoru 

h – výška stavebního otvoru 

1a – mezní odchylka rozměrů stavebního otvoru 

1 – vztažná délka 

2a – tolerance rovinnosti 

2 – tolerance svislosti, vodorovnosti ostění 

Tabulka 45 Mezní odchylky pro rozměry stavebního otvoru 

Jmenovité rozměry stavebního 

otvoru 

Do 1 m od 1 m do 3 m od 3 m do 6 m 

Stavební otvor s upraveným po-

vrchem 
± 8 mm ± 10 mm ± 12 mm 

 

 

Obr. 63 Rozměry okna 
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Tabulka 46 Tolerance rovinnosti ostění stav. otvoru 

Vztažný rozměr  Do 0,5 m od 0,5 m do 1 m od 1 m do 3 m 

Odklon hrany 3 mm 6 mm 8 mm 

12.1.5 Kontrola dodaného materiálu 

Materiál se kontroluje primárně při jeho přejímce. Kontroluje se jeho kompletnost, množ-

ství, kvalita, řádné označení. Dodavatel také objednateli předá veškeré certifikáty, 

atesty, technické listy, prohlášení o shodě (pokud nejsou dostupné na webových strán-

kách výrobce). 

Je potřebné ujistit se, že během přepravy nebyla okna rozbita či jinak poničena.  

12.1.6 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

Za kontrolu strojů odpovídá obsluha. Je třeba zkontrolovat technický stav, případně pro-

vést drobnou údržbu jako je doplnění provozních kapalin, promazání součástek apod.  

Po konci směny je třeba vložit pod stroje odkapové vany, aby se zabránilo případnému 

zatečení provozních kapalin do podloží. 

Ke každému stroji musí být na staveništi technické listy, revizní listy a provozní deník. 

12.1.7 Kontrola kvalifikace a způsobilosti pracovníků 

Každý pracovník pohybující se v prostoru staveniště musí být proškolen o bezpečnosti 

práce na staveništi. Účast na školení stvrdí pracovníci svým podpisem do knihy BOZP. 

Pracovníci dále mohou být podrobeni namátkovému testu na alkohol a jiné omamné 

látky. 
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12.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

12.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Každý den je nutné měřit teplotu vzduchu. Toto měření se provádí 4x denně (ráno, v po-

ledne a 2x večer). Výsledek se zapíše do stavebního deníku.  

Práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti (viditelnost menší než 30 m), při větru 

přesahujícím rychlost 11 m/s a při dešti či sněžení. Při teplotách vyšších jak 30°C musí 

zaměstnavatel zajistit dostatečný přísun tekutin a při teplotách vyšších jak 36°C mají 

pracovníci nárok na bezpečnostní přestávky. Při teplotách nižších jak 4°C musí být pra-

covníci vybaveni teplým oblečením, při teplotách nižších jak -10°C doporučuji práce pře-

rušit vzhledem k BOZP. 

Montáž oken nesmí být prováděna za deštivého počasí – hrozí navlhnutí tep. izolací 

a tím snížení její účinnosti. 

12.2.2 Kontrola uchycení nosného hranolu Compacfoam 

Kontrola řádného uchycení hranolu Compacfoam. Zkontrolovat, zda je prvek nejen při-

lepen, ale i uchycen vruty.   

12.2.3 Kontrola provedení těsnících pásek 

Těsnící pásky musí být nalepené rovnoměrně po celém obvodě. Musí být zajištěna do-

konalá soudržnost s podkladem. Také se kontroluje neporušenost těchto pásek. 

12.2.4 Kontrola uchycení okenního rámu 

Kontroluje se kvalita provedení a správné množství kotvících bodů dle PD, TP a TL. 

12.2.5 Kontrola svislosti a vodorovnosti rámu 

Kontrola svislosti a vodorovnosti rámu pomocí vodováhy.  
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Max. přípustná odchylka rovinnosti profilu rámu zabudovaného okna je 3 mm (délka 

a šířka do 2 m), 5 mm (délka a šířka nad 2 m). Netýká se průhybu rámu způsobeného 

vlivem teplotní roztažnosti.  

Max. přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti profilu rámu zabudovaného okna je (pro 

délku do 3 m) 2 mm/m. 

12.2.6 Kontrola utěsnění spár 

Kontroluje se, zda byly spáry kolen oken vyplněny montážní nízkoexpanzní pěnou. Pak 

také zaříznutí této pěny a následné přelepení těsnící páskou.  

12.2.7 Kontrola provedení parapetu 

Kontroluje se uchycení parapetu k podkladu a přilepení bočních lišt k ostění. Dále se 

kontroluje, zda byl vytvořen požadovaný spád směrem od okna. 

12.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

12.3.1 Kontrola kompletnosti a celistvosti provedených prací 

Kontroluje se zejména kompletnost a celistvost provedení montáže oken.   

12.3.2 Blower-door test a měření termovizí 

Po dokončení obálky budovy bude proveden Blower-door test. Dále bude také prove-

deno měření termovizí, toto měření je nutné provést až v chladnějším období, kdy bude 

podstatně větší rozdíl mezi interiérovou a exteriérovou teplotou.  

Pokud se při těchto měření odhalí nedostatky, je nutné je odstranit ještě před dokonče-

ním finálních vrstev (omítky, nátěry, nášlapné vrstvy) a zejména pak před předáním 

stavby.  

Více jsou tyto metody popsány v samostatné kapitole „Metodika pro provádění Blower-

door testu a termovizní měření“. 
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Tabulka 47 KZP tabulka 

 

 

 

č.k. Název kontroly Stručný popis Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výstup / zápis Měřící parametr
Výsledek 

kontroly

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

1
Projektová 

dokumentace

Kompletnost a 

právnost PD

PD, TP, TZ, SOD, vyhl. Č. 

62/2013 SB, z.č. 183/2006, v. č. 

268/2009 Sb.

SV,TDS Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2
Připravenost 

staveniště

Oplocení, 

přístupy, 

označení

N.V. č. 591/2006 Sb., PD, ZS M Jednorázově Vizuálně SD, protokol

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3
Připravenost 

pracoviště

Ochranné 

zábradlí
N.V. č. 362/2005 Sb M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4 Předchozí práce
Dokončenost 

předešlých prací
ČSN 73 0210 M Jednorázově Měřením SD

Rozměry otvoru 

± 8 mm ,± 10 mm 

nebo ± 12 mm (v 

záv. na 

jmenovitých 

rozměrech), 

Odklon hrany 3 

mm, 6 mm nebo 

8 mm (v záv. na 

rozměrech)

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontr. strojů a prac. 

pomůcek

Způsobilost, 

technický stav

TL, N.V. 591/2006 Sb, servisní 

hniha
M, strojník Každý den Vizuálně

SD, servisní 

kniha

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6 Dodaný materiál
Množství, 

rozměry, kvalita
TL SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7

Kvalifikace a 

způsobilost 

pracovníků

Profesní 

průkazy, 

způsobilost

Profesní průkazy, certifikáty SD, M

kvalifikace - 

jednorázově 

Přítomnost 

omamných látek - 

nahodile

Vizuálně, měřením Protokol

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
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Tabulka 48 KZP tabulka 

 

 

 

 

8 Klimatické podmínky

Kontrola 

klimatických 

podmínek

TP SV, M Každý den Vizuálnně, měřením SD
´+5°C, +30 °C, 

vidit, bez deště

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9
Uchycení nosného 

hranolu Compacfoam

Kontrola 

uchycení 

nosného 

hranolu 

Compacfoam

TP, PD, TL M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10 Těsnící pásky

Kontrola 

provedení 

těsnících pásek

TP, PD, TL M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11
Uchycení okenního 

rámu

Kontrola 

uchycení 

okenního rámu
TP, PD, TL M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12
Svislost a vodorovnost 

rámu

Kontrola 

svislosti a 

vodorovnosti 

rám

TP, PD, TL, ČSN 73 6077 M Jednorázově Vizuálně, měřením SD

rovinnost rámu 3 

mm (délka a 

šířka do 2m), 5 

mm (délka a 

šířka nad 2m), 

svislost a 

vodorovnost 2 

mm/m

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

13 Utěsnění spar
Kontrola 

utěsnění spar
TP, PD, TL M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

14 Provedení parapetu

Kontrola 

provedení 

parapetu, spád, 

uchycení

TP, PD, TL M Jednorázově Vizuálně, měřením SD
spád 5° směrem 

od okna

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
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Tabulka 49 KZP tabulka 

 

15
Kompletnost a 

celistvost

Kontrola 

kompletnosti a 

celistvosti

TP, PD SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

16
Bower-door test a 

termovizní měření

Bower-door test 

a termovizní 

měření

ČSN EN 13829, ČSN 73 0540–2 SV, M Jednorázově Vizuálně SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

V
ýs

tu
p

n
í k

o
n

tr
o

la

Seznam zkratek

SV - stavbyvedoucí TP - technologický předpis
MD - montážní 

deník

TZ - technická zpráva
SD - stavební 

deník

M - mistr PD - projektová dokumentace

G- geodet TL - technnické listy

GE - geolog SOD - smlouva o dílo

GP - geologický průzkum ZS - zařízení staveniště

Vyhláška č. 395/1992 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se změnou 393/2012

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

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky   

ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

TDS - technický dozor stavebníka

ČSN EN 13829 - Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda    

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, leden 1997

Zák. Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (novela 225/2018)

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č.62/2013 Sb., březen 2013

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

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

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995

ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě
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Při zpracování diplomové práce jsem vycházela nejen z poznatků a vědomostí nabytých 

při studiu, ale i během odborné praxe.  

V diplomové práci jsem se zaměřila zejména na technologické předpisy provádění ob-

vodového pláště a montáže oken a s nimi spojené kontrolní a zkušební plány, časový 

plán a položkový rozpočet.  

V rámci práce byly zpracovány následující body a témata: 

• Technická zpráva 

• Koordinační situace s řešením dopravních tras 

• Časový a finanční plán objektový 

• Studie realizace hl. technolog. etap 

• Projekt ZS 

• Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 

• Časový plán hl. stavebního objektu 

• Plán zajištění mat. zdrojů pro hubou stavbu 

• Technologické předpisy pro montáž obvod. pláště a osazení oken 

• KZP pro montáž obvod. pláště a osazení oken 

• Metodika provádění Blower-door testu a termovizní měření 

• BOZP a plán BOZP 

V průběhu psaní práce jsem si prohloubila znalosti technologie provádění stavebních 

prací, obzvlášť týkajících se pasivních budov. Tyto vědomosti a zkušenosti pak mohu 

lehce uplatnit v praxi.  
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NP  nadzemní podlaží 

min.  minimálně 

max.   maximálně 

např.  například 

č.  číslo 

tl.  tloušťka 

š.  šířka 

v.  výška 

d.  délka 

p. č.   parcelní číslo 

vyhl.   vyhláška 

n. v.  nařízení vlády 

zák.   zákon 

ZOV  zásady organizace výstavby 

ZS  zařízení staveniště 

M.J  měrná jednotka 

NN  nízké napětí 

SV  stavbyvedoucí 

M  mistr 

TDS  technický dozor stavebníka 

SD  stavební deník 

PD  projektová dokumentace 

TP  technologický předpis 

VZV  vysokozdvižný vozík 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 


