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ABSTRAKT 

 Předmětem zpracování diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby 

objektu B3 se zaměřením na hlavní stavební objekt, kterým je bytový dům. Bytový dům je 

založen plošně na základových pasech a má 4 nadzemní podlaží. Základem pro vypracování 

DP je rozpočet hlavního objektu a časový plán stavby. Práce také řeší návrh zařízení staveniště 

pro vybrané etapy výstavby, organizaci výstavby, návrh zvedacího mechanismu, technologický 

předpis pro vybrané činnosti, dopravní dostupnost a bezpečnost a ochranu při práci 

s přihlédnutím na ochranu životního prostředí.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 diplomová práce, bytový dům, plošné základy, hrubá vrchní stavba, zařízení 

staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, dopravní vztahy, návrhy 

zvedacích mechanismů, strojní sestavy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní 

prostřední 

ABSTRACT 

The subject of thesis is construction technological project of B3 object, aiming at 

apartment building, which is the main building object. The apartment building consists of four 

above-ground floors and is established on foundation strips. The principal of thesis elaboration 

is the budget of the main object and the construction schedule. The diploma thesis also deals 

with the draft of construction site equipment for particular steps of construction, the 

construction organization, the lifting mechanism design, the technological regulation for 

selected operation, the transport accessibility and the protection of health and safety at work 

taking into account environmental protection.  

 

KEYWORDS 

thesis, the apartment building, flat foundation, gross superstructure, the construction 

site equipment, technological regulation, control and test plan, the transport relations, the 

lifting mechanism designs, mechanical assembly, protection of health and safety at work, the 

environment  
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Úvod 

Tématem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu pro 

provádění objektu bytového domu, který spadá pod nový obytný soubor Premium B3 

Brno – Sadová. Dále diplomová práce řeší optimální postupy z hlediska časových, 

ekonomických a technologických možností. V jednotlivých částech je zpracován časový 

harmonogram, technologický předpis pro konkrétní činnost výstavby, kontrolní a 

zkušební plán, návrhy strojních sestav pro realizaci, řešení dopravních tras aj. Během 

studia bakalářského studijního programu na oboru Pozemních staveb jsem usoudil, že 

další pokračování na tomtéž oboru nebude cesta pro mě, a rozhodl jsem se studovat obor 

více praktičtější. Pevně věřím, že má volba byla správná a povede mě po správné cestě. 
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1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

1.1 Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Bytový dům B3 - Obytný soubor Sadová 

 

Místo stavby:    Brno, Královo pole, 

     parcela číslo 140, katastrální území Sadová 

     původní parcelní číslo 143/1, 141, 140 

 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

 

Stavebník: IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s., se sídlem Brno 
    Hlinky 114, PSČ 603 00 

 

Zpracovatel PD:   KUBE s.r.o. 

     Horova 68 

     616 00 Brno 

     IČ: 282 61 950 

 

Projektanti jednotlivých částí dokumentace: 

 

Architektonicko - stavební řešení: Ing. arch. Michaela Jandová 

     autorizace ČKA 02726 

 

Statické řešení:   Ing. Iva Ručná 

Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. arch. Jan Hikeš 

Elektroinstalace:   Ing. Vojtěch Florian 

Zdravotechnika:   Ing. Marek Peka 

Vytápění:    Ing. Jan Henzl 

Přípojky inženýrských sítí:  Ing Marek Peka 

 

Předpokládaný termín zahájení: 2020 

 

Předpokládaný termín dokončení: 2022 

 

Předpokládané náklady:  20 mil. Kč 

 

1.1.2 Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Přípojka vodovodu 

SO 03 Přípojka kanalizace splašková 

SO 04 Přípojka kanalizace dešťová 

SO 05 Retenční nádrž dešťových vod 

SO 06 Přípojka NN 

SO 07 Přípojka horkovodu 
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SO 08 Výměníková stanice 

SO 09 Oplocení, objekt pro umístění popelnic 

SO 10 Parkoviště 

SO 11 Sjezd na komunikaci 

SO 12 Sadové úpravy 

1.1.3 Obecná charakteristika stavby 

Bytový dům se nachází v městské části Sadová u křižovatky ulic Moskalykova a 

Jarmily Kurandové, ze které bude zpřístupněn sjezd na parkoviště patřící k objektu. 

Předmětem zpracování stavebně technologického projektu je Novostavba 

bytového domu se 4 podlažími a plochou střechou, založeného na základových pasech. 

Dům je částečně prvním patrem vsazen do terénu. Část 1.NP vsazenou do terénu tvoří 

sklepní prostory pro jednotlivé bytové jednotky, kočárkárna, úklidová místnost, 

výměníková stanice a spojovací chodby k výtahu a schodišti. Zbylé prostory 1.NP jsou 

určeny pro 2 bytové jednotky. Ve 2.NP a 3.NP najdeme po 3 obytných jednotkách a ve 

4. NP 2 bytové jednotky. 

Nosnou konstrukci tvoří keramické zdivo Porotherm různých tlouštěk. V místech 

výtahové šachty je konstrukce ztužena železobetonovou skořepinou probíhající po celé 

výšce objektu. Budova nemá pravidelný tvar. Její rozměry v nejširších místech jsou 18, 

42m x 15,52m. Byty v 1.NP disponují terasami, ve vyšších patrech najdeme u bytových 

jednotek balkony nebo terasy také. Okolí objektu bude opatřeno zpevněnými plochami, 

nově zřízenými inženýrskými sítěmi a terénními úpravami. 

1.2 Popis hlavního stavebního objektu SO 01 - Bytový dům 
Text psaný kurzívou byl převzat z technické zprávy DPS, kterou vypracoval projektant. 

1.2.1 Dispoziční řešení 

Bytový dům B3 je řešen jako čtyřpodlažní budova s plochou střechou, jejíž 1.NP 

je částečně osazeno do svažitého terénu. Část osazenou v terénu tvoří výměníková 

stanice, která je přímo napojena na systém tepláren v Brně a slouží tak k ohřevu vody i 

k topení v budově. Dále v této části budovy najdeme kočárkárnu a sklepní kóje 

jednotlivých bytových jednotek.  

V části, která vyvstává nad terénem, najdeme dvě bytové jednotky dispozice 

1+KK o rozloze 42,6m2 a 2+KK o rozloze 54,1m2 s terasami.  

Ve 2.NP jsou realizovány 3 bytové jednotky: 1+KK o rozloze 48,6m2, 2+KK o 

rozloze 64,7m2 a 2+KK o rozloze 63,5m2. Všechny tyto bytové jednotky mají vlastní 

balkon.  

Ve 3.NP jsou k dispozici 3 bytové jednotky: 1+KK o rozloze 48,9m2, 2+KK o 

rozloze 64,9m2 a 2+KK o rozloze 63,5m2. Všechny byty mají opět svůj vlastní balkon. 

Ve 4.NP najdeme pouze 2 bytové jednotky dispozice 2+KK o rozlohách 75,3m2 a 

89,9m2. Jedna jednotka disponuje pouze terasou a druhá terasou i balkonem. 

Všechna patra jsou spojena dvouramenným schodištěm a výtahem. Výplně otvorů 

dveří i oken najdeme v PD v konkrétních výpisech výplní. Všechny prvky (klempířské, 

zámečnické, parapety, doplňky, žaluzie) najdeme také v přiložené PD. 
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1.2.2 Prostorové údaje 

Počet nadzemních podlaží: 4 

 

Užitná plocha 1.NP: 216,93m2 

Užitná plocha 2.NP: 193,5m2 

Užitná plocha 3.NP: 190,88 m2 

Užitná plocha 4.NP: 178,02 m2 

Počet bytů:  10 

Zastavěná plocha: 210m2 

Obestavěný prostor: 2 650 m 

Nejvyšší bod atiky: +13,250 m 

Výška atiky:  +12,550 m 

1.2.3 Stavebně konstrukční řešení 

Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní budova s plochou střechou. Budova je v terénu 

osazena tak, že v 1.NP je obvodové zdivo částečně zasypáno zeminou. Nosný systém tří 

spodních podlaží je ve velké míře totožný (mění se pouze počet balkónů a množství 

okenních otvorů). Ve 4.NP část fasád ustupuje a vytváří prostor dvou venkovních teras. 

1.2.4 Zemní práce 

V celé ploše určené pro zastavění nově navrženou budovou a jejím technologickém okolí 

bude sejmuta ornice ve vrstvě 300 mm a bude uložena na přechodnou skládku. Následně 

budou tyto vrstvy použity pro terénní úpravy v zahradě. 

Hrubé terénní úpravy: 

Bude provedeno odtěžení stávajícího rostlého terénu pro vytvoření zemní pláně pod 

objektem bytového domu B3 a parkoviště SO 10. Následně budou od této úrovně 

provedeny výkopy pro betonáž základových pasů. 

1.2.5 Základové konstrukce 

Objekt je založen plošně na základových pasech. Pasy jsou navrženy jako dvoustupňové 

– spodní část je tvořena monolitickými pasy z prostého betonu. Základové pasy budou 

provedeny vždy min. 500 mm do rostlého terénu a současně do nezámrzné hloubky pod 

úrovní upraveného terénu. Nad nimi budou provedeny pasy ze ztraceného bedněni, které 

budou vyztuženy konstrukčně. 

Pod podlahou v 1.NP bude proveden podkladní beton tl. 150 mm vyztužený 

svařovanými sítěmi KARI Ø8/150- Ø 8/150 se stykováním přesahem 350 mm. Podkladní 

beton musí ležet na hutněném štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm s konečným zhutněním 

na Edef,2 = 45 MPa. Štěrkopísek podsypu může být nahrazen betonovým recyklátem či 

jiným nenamrzavým nerozpadavým materiálem. 

V místě výtahové šachy je základová konstrukce z prostého betonu snížena dle 

požadavků vycházejících z technických požadavků dodavatele výtahu. Bude provedena 

výztuž pracovní spáry sítěmi KARI Ø 8/200- Ø 8/200, h. 1000 mm. 

U předzahrádky na východní straně objektu bude provedena železobetonová 

opěrná zídka vyztužena 2x sítí KARI Ø 8/200- Ø 8/200 s krytím 35 mm. Beton C25/30-

XF1, vnější strana PB3. 
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Základy z prostého betonu: C16/20-X0 

 

Zalití ztraceného bednění a podkladní deska pod podlahou beton: C16/20-XC2 

 

Základy jsou navrženy za předpokladu návrhové únosnosti zeminy Rd=200 kPa. 

Základová spára a její únosnost a nezámrzná hloubka musí být ověřena geologem. V 

případě, že únosnost bude nižší než výše uvedený předpoklad, je nutno kontaktovat statika 

a upravit navržené řešení. 

Bude provedeno zateplení betonových tvárnic extrudovaným polystyrenem tl. 120 

mm s přesahem na sokl objektu. 

Do základových pasů bude vložen zemnící pásek dle specifikace části 

elektroinstalace. 

Podél severní strany objektu bude provedena drenáž, která bude zaústěna po 

stranách objektu do prohlubně se štěrkovým ložem o objemu 1,5 m2. 

1.2.6 Hydroizolace spodní stavby 

Na podkladní beton bude proveden asfaltový penetrační nátěr a hydroizolace z 

asfaltových pásů GLASTEK 40 Special Mineral + ELASTEK 40 Special Mineral. 

Hydroizolace bude vytažena na stěny vždy min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Hydroizolace je navržena tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu proti střednímu 

radonovému riziku. 

1.2.7 Svislé nosné konstrukce 

Konstrukčně se jedná o systém s nosnými obvodovými a vnitřními stěnami 

doplněnými o železobetonové pilíře v místě extrémního namáhání. Zděné konstrukce 

budou provedeny ze systému Porotherm (bez možnosti záměny). 

Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických dutinových tvárnic tl. 300 mm 

Porotherm 30 Profi se zateplením z minerální vaty tl. 160 mm. V 1.NP budou nosné zdi 

provedeny z keramických cihel Porotherm 30Profi P15 + železobetonové pilíře v místě 

extrémního namáhání. Nosné obvodové zdivo v 2.-4.NP je navrženo z keramických cihel 

Porotherm 30 Profi P10. 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy s ohledem na akustické požadavky z cihel tl. 

300 mm z akustických tvárnic,tj. Porotherm 30 AKU Z P15 v 1.NP a Porotherm 30 AKU 

Z P10 v 2.-4.NP. 

Při provádění konstrukcí je nutné dbát pokynů výrobce a dodržet technologický 

postup. V nosných konstrukcích se nesmí provádět jakékoliv vodorovné drážky. Niky pro 

instalace budou vyzděny dle požadavků jednotlivých profesí. Niky nesmí být dodatečně 

vybourávány. Tvarovky Porotherm mohou být upravovány pouze řezáním, sekání 

tvarovek není dovoleno. Při zdění budou použity rohové a vyrovnávací tvarovky. Na zděné 

konstrukce nesmí být použit jiný materiál. Při zdění z tvarovek Porotherm musí být 

dodržovány technické a technologické podklady od výrobce. Provádění zděných 

konstrukcí bude provedeno dle ČSN EN 1996-2, zdící prvky musí vyhovovat příslušné 

části normy ČSN EN 771, návrhové malty musí vyhovovat ČSN EN 998-2. Tvárnice musí 

být v jednotlivých vrstvách převázány minimálně o 100 mm. Cihly je nutné chránit před 

zvlhčením jak při skladování, tak po vyzdění. Teplota vzduchu a materiálu nesmí po dobu 

tuhnutí a tvrdnutí malty klesnout pod 5 °C. Na zděné konstrukce nesmí být použit jiný 

materiál. Zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN 732310. Velikost jednotlivých 

odchylek se řídí dle ČSN 730205 a dalšími navazujícími normami. Veškeré zděné 

konstrukce a keramické výrobky musí být provedeny v souladu s požárně bezpečnostním 



26 

 

řešením, které je samostatnou části projektu. V případě pochybností jsou platná závazná 

ustanovení vydána výrobcem Porotherm – Podklad pro navrhováni v aktuálním znění. 

 

Zásady pro prováděni akustických stěn a příček: 

Řídit se při provádění pokyny výrobce a dodržet technologický postup. 

Prováděni zdiva z cihel Porotherm pro zdění zvukově izolačních stěn je vhodné 

používat malty s vysokou objemovou hmotnosti - min. 1750 kg/m3 (např. těžkou 

cementovou maltu). 

Je nezbytné dbát na pečlivé promaltování ložných, příp. i styčných spár po celé 

tloušťce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, kterými se může hluk šířit bez většího 

odporu. Proto i cihly s bočním zazubením je nutné ve vodorovném směru klást k sobě až 

na sraz! 

Napojení zvukově izolačních stěn, zvláště nenosných, na obvodové stěny se 

provádí pomoci akustické izolace, která se vkládá do svislé drážky tak, aby konstrukce 

nebyly pevně spojeny. Dalším způsobem kolmého napojení na nosnou zeď je kotvení 

plochými stěnovými sponami, které se vkládají do ložných spár. 

Nenosné stěny se pod stropní konstrukci zakončí pomocí zvukové izolace z 

minerálních vláken (tzv. pružné ukončení). 

Stejný důraz se klade i na omítání stěn. Omítka má přibližně stejné akustické 

vlastnosti jako cihelné stěny a omítnuté stěny lze prakticky považovat za homogenní. 

Omítka zvyšuje hmotnost stěny a tím přispívá ke zvýšení neprůzvučnosti. 

Jakýmkoli zásahem do akustických stěn (např. vedením vzduchotechniky, 

kanalizačního či vodovodního potrubí stěnou, zasekáním elektroinstalačních krabic 

apod.) může dojit k tzv. akustickému mostu, který způsobuje nepřímý přenos zvuku. 

Všechna případná místa styků instalačních vedení s akustickou stěnou je proto nutné 

upravit pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe je se však takovým oslabením 

vyhnout. 

Akustické zdivo bude založeno na dvojité vrstvě asfaltového pásu tl. min. 4 mm, 

pod stropem (pokud se jedná o nosnou konstrukci), pak bude separováno vložením jedné 

vrstvy asfaltového pásu min. tl. 4 mm. Pokud se jedná o nenosnou konstrukci 

(mezibytovou akustickou stěnu) bude pod stropem vložen pás min. 2 cm tlustý z minerální 

vaty. V mezibytových stěnách a všech ostatních stěnách s požadavkem na akustický útlum 

není možno provádět jakékoli instalace z důvodu narušení akustických vlastností. Pro 

umístění zásuvek je třeba dodržet předpis Porothermu. Veškeré instalace vedené u 

mezibytových akustických stěn budou provedeny v přizdívce. V případě, že k mezibytové 

stěně bude přistavěna přizdívka, bude keramická stěna opatřena jádrovou omítkou v 

minimální tloušťce 10 mm a až poté bude provedena přizdívka! Přizdívky budou 

provedeny z vápenopískových tvárnic Silka S12-1600 na tl. 100mm, oddělených od 

akustické stěny vložením 5 mm pásu Mirelonu v celé ploše. 

1.2.8 Stropní konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny monolitickými železobetonovými 

křížem armovanými deskami podporovanými obvodovým a vnitřním nosným zdivem. 

Stropní desky budou provedeny tl. 200 mm. Zároveň se stropními deskami budou 

betonovány i monolitické překlady a průvlaky. Střešní deska bude ukončena monolitickou 

železobetonovou atikou, která nad terasami bude spolu s obvodovými průvlaky přenášet 

zatížení od přilehlé stropní desky do obvodového zdiva. 
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1.2.9 Výtahová šachta 

Výtahová šachta je navržena jako monolitická železobetonová. Je navržena jako 

samostatná, samonosná konstrukce „šachta v šachtě“ oddělená akustickou izolací od 

stěn a stropních železobetonových desek a osazena na základovou desku přes únosnou 

akustickou izolaci. Po obvodu uložení šachty na základovou konstrukci bude položen pás 

tl. 25 mm a šířky 200 mm z izolace Sylomer SR 1200 a zbytek prostoru mezi šachtou a 

základovou deskou bude vyplněn polystyrenem pro kročejový útlum. Prostor mezi 

šachtami bude vyplněn také polystyrenem s kročejovým útlumem tl. 30 mm a na zadní 

stěně tl. 50 mm. Polystyren pro akustický útlum bude použit EPS T4000 s dynamickou 

tuhostí desky 15 MN/m3 pro tloušťku desky 30 mm. 

Součástí stropu výtahové šachty budou montážní oka/háky, které budou svojí 

únosností odpovídat specifikaci výtahu. Montážní oka/háky s vyznačenou max. únosností 

spolu s písemným osvědčením o jejich únosností a ve shodě s místními předpisy zajistí 

stavba. 

Výtahová šachta je navržena pro výtah od firmy Kone. Před zahájením stavebních 

prací musí být investorem vybrán dodavatel výtahů a musí být překontrolována stavební 

připravenost pro daný typ výtahu. Přesná specifikace výtahů viz. samostatná příloha. 

 

Nátěr dna výtahové šachty: 

Dno šachty spolu se stěnami do výšky 300 mm bude opatřeno nátěrem s odolností 

proti ropným produktům. Nátěrová hmota určená k vnitřním a venkovním nátěrům 

betonových podkladů, cementové mazaniny, příp. vápenocementových omítek slouží jako 

izolační nátěr záchytných jímek nebo betonových podlah pro zachycení úniku ropných 

produktů do podloží a k nátěrům ploch s nebezpečím kontaminace okolí ropnými produkty 

a krátkodobě i některými chemikáliemi. Nátěr odolá dočasně (cca 21 dnů) působení 

zředěných kyselin a zásad (do max. koncentrace 10 hm.%), petroleji, motorové naftě, 

topnému oleji, mazacím olejům, lakovému benzínu, rostlinným a živočišným tukům, 

čistícím prostředkům apod. Nátěr je vhodný pro povrchovou úpravu betonových podlah, 

dílen, skladů. Vzhledem k malé propustnosti pro CO2 a SO2 je vhodný pro ochranné 

protikorozní a protikarbonatační nátěry betonu. 

1.2.10 Výtah 

V objektu je navržen výtah Kone MonoSpace 500. Jedná se o typ se sníženou hlukovou 

zátěží (bez možnosti záměny). Výtah je kompletizovanou dodávkou specializovaného 

dodavatele, včetně všech návazností, rozvaděče výtahu, kotvení, osvětlení výtahové 

šachty, apod. 

1.2.11 Příčky 

Příčky v celém objektu jsou navrženy z keramických bloků o tloušťce 100 a 150 

mm, Porotherm 8 Profi a Porotherm 11,5 Profi. Kotvení příček bude provedeno 

následujícím způsobem – kotvení do boku v každé druhé spáře. 

Překlady v těchto příčkách jsou tvořeny systémovým řešením s nenosnými 

překlady nad otvor s uložením min. 150 mm na každou stranu. Nosné překlady nad 

většími rozpony (pouzdra posuvných dveří) jsou provedeny ocelovými profily. V případě 

kolmého styku takových překladů bude provedeno jejich napojení svařováním. 

Veškeré příčky budou od stropu odděleny 2cm tlustou spárou s vložením 

stlačitelného materiálu z minerálních vláken. Všechny příčky dilatovat od podlahy 

vložením pásku Mirelonu. 
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Přizdívky budou provedeny z vápenopískových tvárnic Silka S12-1600 na tl. 

100mm, oddělených od omítnuté akustické stěny vložením 5 mm pásu Mirelonu v celé 

ploše. 

1.2.12 Střešní konstrukce 

Veškeré střešní roviny musí mít spád 3,0% a musí splňovat požadavky ČSN 73 

1901 v platném znění. Na střechu bude umožněn přístup pro údržbu. 

Zastřešení nad nejvyšším podlažím je řešeno jako plochá zateplená nepochozí 

konstrukce. Spádová vrstva bude tvořena spádovými klíny z polystyrenu EPS 100S. 

Hydroizolace střechy je navržena pomocí PVC pásů Dekplan 76 tl. 1,5 mm spojovanými 

svařováním. Konstrukce střešního pláště je navržena jako mechanicky kotvená k nosné 

stropní konstrukci. Na střeše bude položen pochozí pás šířky 600mm z PVC folie Fatrafol 

814 v trase od výlezu na střechu k umístěným zařízením vyžadujícím revizi (k prostoru 

pro umístění klimatizačních jednotek). 

Zastřešení na terasách ve 4.NP je řešeno jako pochozí terasa, hydroizolace se 

provede z PVC pasů Dekplan76 tl. 1,5mm, které budou přitíženy pochozí betonovou 

dlažbou na terčích. Spádová vrstva bude tvořena klíny z polystyrenu EPS 150S. 

Všechny prostupy, vyztužení, přechody a ukončující či pomocné oplechování bude 

provedeno v systémovém řešení krytiny. Atiky hlavní budovy jsou zatepleny. Celoplošné 

oplechování atik bude podloženo OSB deskou kotvenou do atiky. PVC krytina na terasách 

bude vytažena na stěny a atiky min. 200 mm nad úroveň terasy a bude krytá cementovou 

deskou určenou do vnějšího prostředí, opatřenou omítkou (viz. detaily). Ukončení PVC 

krytiny u skleněného zábradlí bude koordinováno a odsouhlaseno s dodavatelem zábradlí 

(ideové řešení v detailu). 

1.2.13 Balkony 

Balkony jsou navrženy jako vyložené ŽB monolitické desky s přerušeným tepelným 

mostem. Balkony jsou spádovány z železobetonu kde z tl. 160 mm u paty konzoly se 

tloušťka zmenší na 140 mm na konci konzoly. 

Skladba podlahy i ukončení hrany balkonu je uvedeno v oddíle skladby podlahy. 

Podrobnosti ukončení, kotvení zábradlí a přechod do místnosti jsou řešeny v detailech a 

výpisu zábradlí. 

1.2.14 Schodiště 

Je navrženo dvojramenné s mezipodestou, bude tvořeno monolitickou 

železobetonovou zalomenou deskou tl. 200 mm s nadbetonovanými stupni. Od stěn bude 

schodišťové rameno oddilatováno pomocí systémového akustického prvku Frank 

Egcoscal FDPL, uložení ramen bude provedeno pomocí prvku Frank Egcostep S4, 

uložení mezipodest schodiště do stěn bude provedeno pomoci prvku Frank Egcosono HB. 

Nášlapná vrstva schodiště bude provedena z broušeného teraca v tl. 20 mm a 

bude dodržena příslušná normová úroveň proti skluzu dle vyhl. 268/2009 Sb. a ČSN 74 

4505 Podlahy. Bude splněn součinitel smykového tření μ≥ 0,5 podlahy staveb užívaných 

veřejností. Stupně se opatří lepeným či zafrézovaným protiskluzným páskem. 

1.2.15 Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou navrženy jako plovoucí, v 1.NP včetně tepelné izolace 

a v 2.-4.NP včetně kročejové izolace. Tloušťky podlah včetně finální krytiny budou 200 

mm v 1.NP, resp. 150 mm v 2.-4.NP. 
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Všeobecné zásady pro provádění podlah: 

Veškeré lité podlahové potěry je zapotřebí dilatovat od svislých konstrukcí např. 

vložením Mirelonového pásku tl. 10 mm na chodbách a 5 mm v bytech. Veškeré plochy 

větší než 20 m2 je zapotřebí dilatovat v polích3 x 3m včetně oddilatování od svislých 

konstrukcí dle ČSN 74 45 05. 

Veškeré plochy litých anhydritových potěrů budou provedeny např. Anhyment AE 

20 dle ČSN EN CA-C20-F4. 

Tepelná izolace příslušných podlah bude provedena polystyrenovými deskami 

EPS 150 ve dvou vrstvách s přeložením spár. 

Tepelnou izolaci v konstrukci podlah shora chránit proti vlhkosti PE folií s 

přeložením spojů nebo lepenkouA400 H. 

Hydroizolace podlah na WC a v koupelnách je navržena provedením 

hydroizolační stěrky pod keramický obklad a dlažbu. Bude použita dvousložková hmota 

na polyuretanové bázi (standard. Schonburg Murexin), vytažení na stěny min. 300 mm ve 

sprchách min. 2000 mm, stěrka doplněna o typové výztužné prvky (přechodové fabiony 

atd.). 

U všech keramických podlah se navrhuje soklík výšky 80 mm. U vinylových podlah 

se navrhuje systémová soklíková lišta a přechodové lišty. Přechodové lišty jsou navrženy 

na všechny spoje podlah různých materiálů. 

V místech vedení instalací v izolaci podlah 1.NP bude drážka nad instalací 

doplněna zásypem z písku. V podlahách ve 2.-4.NP bude pro vedení instalaci provedena 

vrstva z polystyren betonu (400-500kg/m3) v tl. 50 mm. 

1.2.16 Izolace 

Hydroizolace jsou v objektu navrženy s ohledem na výsledek radonového 

průzkumu tak, aby odpovídaly ochraně před středním rizikem radonu. Izolace bude 

provedena dvojicí bitumenových pásů 1x Glastek Special Mineral a 1x Elastek Special 

Mineral. Pod hydroizolací bude proveden penetrační nátěr např. Dekprimer. 

Hydroizolace bude po obvodě objektu vytažena minimálně 300 mm nad navrženou 

výšku terénu. 

Jako hydroizolace na střeše je použita krytina z měkčeného PVC tl. 1,5 mm 

odolávající UV záření nebo zátěžová pod dlažbu terasy (Dekplan 76). 

Jako pojistná hydroizolace a parotěsná zábrana bude použit asfaltový 

modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, např. Glastek 40 Special 

Mineral, či asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou vložkou, např. Glastek AL 40 

Mineral. 

Pro vytvoření hydroizolační stěrky bude v koupelnách použita pod keramický 

obklad a dlažbu dvousložková hmota na polyuretanové bázi (standard. Schonburg 

Murexin), vytažená na stěny min. 300 mm, ve sprchách min. 2000 mm. Stěrka bude 

doplněna o typové výztužné prvky (přechodové fabiony atd.). 

Na hydroizolaci betonové zídky na předzahrádce, k níž přiléhá zemina bude 

použita skladba I1. Z vnější strany se betonové konstrukce na přechodu z podzemní části 

do nadzemní ošetří nátěrem uzavírajícím strukturu betonu na molekulární části např. 

Xypex, nátěr je možno použít do betonu či pracovních spár, proti zamezení vzlínání 

vlhkosti do konstrukcí. 

Tepelné izolace jsou v objektu navrženy v několika konstrukcích. Tepelnou izolaci 

střech, atik a zakončení šachet nad střechou bude tvořit polystyren EPS – skladba 

popsána v části zastřešení. 

Tepelnou izolaci v podlahách tvoří polystyren EPS 150 určený pro podlahy, 

provedeno ve dvou vrstvách s přeložením spár. 
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Kročejovou izolaci v podlahách tvoří izolace z podlahového kročejového 

polystyrenu EPS T4000. Pod ni bude dle skladeb podlah provedena vrstva tl. 50 mm z 

polystyrenbetonu (400-500kg/m3) pro vedení instalací. 

Tepelná izolace fasád je navržena z minerální vaty např. Rockwool Fasrock. 

Jedná se o zateplení většinou v síle160 mm a v části jsou použity další tloušťky izolantu 

80 mm a 100 mm a další. V části pod úrovní terénu a min. 500 mm nad úroveň terénu 

bude použit nenasákavý polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou či polystyren XPS. 

Tepelnou izolaci doplňuje izolace z tuhé fenolitické pěny, součinitel tepelné 

vodivosti – 0,020W/mK, která bude použita v nadpražích oken a na dalších místech a 

detailech, kde je tloušťka izolantu snížená. 

Akustická izolace pod výtahovou šachtou na níž šachta leží, je pás šířky 200 mm, 

tl. 25 mm Sylomer SR1200 uložený po obvodu šachty. Prostor pod šachtou se doplní 

polystyrenem pro kročejový utlum tl. 25 mm EPST4000, Prostor mezi šachtou a stěnou 

bude vyplněn také polystyrenem s kročejovým útlumem tl. 30mm. Polystyren pro 

akustický útlum bude použit EPS T4000 s dynamickou tuhostí desky 15 MN/m3 pro 

tloušťku desky tl. 30 mm. 

1.2.17 Prostupy 

Na podkladní beton bude proveden asfaltový penetrační nátěr a hydroizolace z 

asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral + Elastek 40 Special Mineral. Prostupy přes 

vodorovnou základovou konstrukci budou řešeny osazením prostupových tvarovek pro 

konstrukce s dodatečnou hydroizolací (např. prostupová tvarovka typ KG). Podlahová 

vpusť ve výměníkové stanici bude v systémovém řešeni HL – viz. oddíl ZTI. 

Prostupy pro přípojku horkovodu budou upřesněny po uzavření smlouvy s 

teplárnou (nebyla v době přípravy projektu uzavřena) a po dodání projektové 

dokumentace k přípojce a výměníkové stanici. 

1.2.18 Těsnění prostupů kabelů a potrubí 

Prostupy rozvodů a instalaci, potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektro 

rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření 

požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí souladu s požadavky čl. 7.5.8 ČSN 

EN 13501-2/2008 v případech dle čl. 6.2.2 ČSN 730810/2009. U níže uvedených průřezů 

musí být zajištěno, aby se požár nešířil ani vnitřním prostorem potrubí či hořlavou 

hmotou instalaci. 

 

Průřezy s těsněním dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 podle čl. 6.2.2 ČSN 730810: 

• s požární odolností EI (při průchodu přes požární stěny a stropy) 

a) kanalizační potrubí, třída reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8000 mm2 

jde-li o vertikální polohu potrubí nebo přes 12500 mm2, jde-li o horizontální 

polohu potrubí (EI-UU nebo EI-CU) 

b) potrubí s trvalou náplní vody tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 

15000 mm2 (EI-UC) 

c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu nebo jiného 

nehořlavého plynu vč. VZT rozvodů tř. reakce na oheň B až F světlého průřezu 

přes 12000 mm2 (EI-UC) 

d) kabelové a jiné elektro rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto prostupují 

jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než1 

kg/m běžný (týká se jen hmotnosti izolace) 
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Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí tř. reakce na 

oheň B až F a jsou většího průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich osová vzdálenost je 

menší než 300 mm, musí být také tato potrubí utěsněna podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-

2:2008. 

Těsnění se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární 

odolnost je určena požadovanou požární odolností konstrukce, kterou prostupují 

(nepožaduje se vyšší odolnost než 90 minut). 

Případné systémově řešené prostupy budou zřetelně označeny štítkem 

obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti 

b) druhu nebo typu ucpávky 

c) datu provedení 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele 

e) označení výrobce systému 

Prostupy, které mají menší světlé průřezové plochy, než stanoví čl. 6.2.2, nebo 

mají třidu reakce na oheň A1 a A2 (včetně izolace), se nemusí klasifikovat podle ČSN EN 

13501-2, avšak prostup musí být po instalaci potrubí dozděn, dobetonován či jinak 

zaplněn výrobky tř. reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zajištěna 

celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud 

skladba požárně dělící konstrukce neumožňuje takovéto utěsnění prostupujících rozvodů, 

řeší se těsnění podle 7.5.8 ČSN EN13501-2:2008. 

Těsnění spár se hodnotí v souladu s požadavky čl. 7.5.9 ČSN EN 13501-2:2008 v 

případech dle čl. 6.3.2 ČSN730810:2009. V požárně dělících konstrukcích EI musí mít 

spáry požární odolnost EI, v požárně dělících konstrukcích EW nebo E musí mít spáry 

odolnost E. Požární odolnost těsnění spár musí být shodná s požadovanou dobou požární 

odolnosti konstrukce, v niž se vyskytuji. 
 

1.2.19 Instalační šachty 

Instalační šachty budou po osazení instalací přebetonovány v úrovni stropu jednotlivých 

podlaží. Instalační šachty jsou koordinovány v rámci projektů jednotlivých profesí. V 

šachtách budou osazeny bytové výměníkové stanice a to tak, že bude provedena čelní 

stěna šachty do výšky 1200 mm a bytová stanice bude osazena nad  

ní – tzn. mimo prostor průběžné instalační šachty. Celá šachta bude uzavřena předstěnou, 

v niž bude osazena nádržka pro WC a nad ní revizní dvířka k zaobkládání. V místě 

zdvojení příčky bude prostor mezi nimi promaltován. 

1.2.20 Podhledy 

Podhledy, pokud jsou vyznačeny, jsou navrženy sádrokartonové na nosném roštu. 

V některých místnostech je světlá výška snížena konstrukcí podhledů, buď 

celoplošně či částečně, nebo jen jako kufr kryjící instalace. 

Sádrokartonový podhled je navržen jako celistvý ze sádrokartonových desek tl. 15 

mm standardních, v prostorách s vlhkým provozem je nutné použít desky impregnované. 

Montáž bude na zavěšenou dvouvrstvou ocelovou konstrukci, podhled bude celoplošně 

opatřen akustickou izolací tl. 40 mm. 

Protipožární podhledy s příslušnou požární odolnosti, budou mít systémovou 

skladbu dle této odolnosti, která předepisuje jak typ, počet a tloušťku desek, tak i sílu 

izolace a typ závěsů. 

V podhledech budou dle potřeby osazena revizní dvířka. 
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Na chodbě v 1.NP a 3.NP navazuje podhled na protipožární dvířka kryjící 

elektrorozvaděč. Prostor mezi rozvaděčem a chodbou bude v podhledu rozdělen těsnými 

protipožárními přepážkami vytvořenými z SDK konstrukce s použitím UA profilu nad 

dveřmi rozvaděče. Přepážka bude mít příslušnou požární odolnost dle zprávy požárně 

bezpečnostního řešení a bude tvořena systémovou skladbou dle teto odolnosti, která 

předepisuje jak typ, počet a tloušťku desek, tak i sílu izolace a typy profilů. 

Sádrokartonové konstrukce budou po montáži desek přebroušeny, přetmeleny 

(speciálně budou bandážována místa spojů desek) a přebroušeny. Technologický postup 

musí odpovídat požadavků výrobce systému montovaných příček. 

1.2.21 Výplně otvorů - okna, vstupní portál 

Vstupní portál do objektu je navržen jako rohová sestava vstupních dvoukřídlých dveří, 

bočních světlíků a nadsvětlíku. Dveřní křídla prosklena se zasklením bezpečnostním 

dithermálním sklem. Hlavní křídlo min. průchod 900 mm, opatřené integrovaným 

samozavíračem, vedlejší křídlo drženo v zavřeném stavu pomocí zástrčí v horní a dolní 

části křídla. Hliníkový práh s výškou max. 2 cm nad vnější upravený terén. Otvírání dveří 

klíčem, dálkové otevření po signálu domovního telefonu viz. výpis řemesel. 

 

Vstupní portál bude splňovat následující parametry: 

• hliníkový okenní systém Schuco AWS 75.SI, barva RAL7016 

• bezpečnostní kování, odolnost proti vloupání WK2 

• paniková klika 

• vodorovné madlo na vnitřní straně dveří, hliníkové s polyamidovým povrchem 

• Ug = 1,1 Wm2K 

• rohové zasklení bezrámové, sklo na sklo 

• původ výroby oken –Česka Republika! 

• výrobek certifikován státní zkušebnou 

• průvzdušnost dle ČSN EN 1026 – třída 3 nebo 4 (3= ven otevíravé, 4 = dovnitř 

otevíravé) 

• vodotěsnost dle ČSN EN 1027 – bez průniku vody do 150 Pa nebo 1050 Pa 

• odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak pro třidu 2) dle ČSN EN 12211 – 

relativní čelní průhyb méně než 1/300, funkční bez viditelných deformaci 

• Okna jsou navržena z plastových profilů se zasklením izolačním trojsklem. V 1.NP 

je navrženo zasklení ze strany exteriéru vrstveným bezpečnostním sklem, třída 

ochrany P2A. Kování trojpolohové. Venkovní parapet a ostatní klempířské prvky 

budou z pozinkovaného barveného plechu. 

Na terasy ve 4. NP budou osazena sklopně posuvná křídla opatřena kováním s 

integrovaným samočinným ovládáním pro automatické sklopení při otočení kliky, např. 

Roto Patio Z. Vlastnosti stejné jako ostatní okna v objektu. 

 

Parapety oken jsou navrženy z materiálu Werzalit compact tl. 18 mm, světle šedé barvy. 

 

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

• okna s plastovými profily max. Uw=0,8 W/m2K 

• V 1.NP je navržen bezpečnostní polep vnějšího skla folií (z vnitřní strany skla). 
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ZASKLENÍ: 

• zasklení izolačním trojsklem s "teplým" rámečkem 

• v 1.NP je navrženo zasklení ze strany exteriéru vrstveným bezpečnostním sklem 

44.2, třída ochranyP2A 

RÁMY: 

• plastové profily - Rehau Geneo MD, barva exteriér i interiér dle RAL7016 

• zasklívací lišta bude mít hranatý profil korespondující s rámem okna 

• některé rámy budou opatřeny rozšiřovacími profily dle specifikace v tabulce tak, 

aby bylo dosaženo osazení okna dle odpovídajícího detailu 

• některá okna dle specifikace ve výpisu výrobků budou opatřena zábradlím 

z bezpečnostního lepeného skla, které bude součástí dodávky okna a bude kotveno 

do rámu. Skleněné zábradlí musí splňovat všechny normy, které se k takovému 

prvku vztahují. 

• okna s parapetem bez podkladních profilů budou osazena na tepelně-izolační 

prvek z pěny CompactFoam 

KOVÁNÍ: 

• bude použito celoobvodové kování s mikroventilací a pojistkou proti svěšování 

křídla 

• v případě potřeby u nadrozměrných křídel bude použito kování s vyšší únosností 

• klika u oken s plastovými rámy - barva bílá, typ bude upřesněn architektem 

• všechna sklopně posuvná křídla opatřit kováním s integrovaným samočinným 

ovládáním pro automatické sklopení při otočeni kliky, např. Roto Patio Z 

MONTÁŽ: 

• bude provedena montáž na kompresní pásku 

• součástí všech oken bude montáž vnější paropropustné a vnitřní parotěsné folie 

mezi ostěním a rámem – např. výrobky firmy Illbruck, postupovat dle ČSN 

730540-2 

• v případě osazení okna před líci stavební konstrukce bude součástí dodávky 

kotvení oken pomocí ocelových úhelníků nebo jiných vhodných kotevních prvků, 

ty budou součástí dodávky okna. 

1.2.22 Výplně otvorů - dveře 

Interiérové dveře v bytech budou laminátové s obložkovou zárubní, plné, resp. 

celoprosklené do OP, otvíravé, resp. posuvné do stavebního pouzdra (typ dle projektu), 

výrobce např. Gerbrich s.r.o., typ Standard, design CPL Akát nebo CPL Ořech dle výběru 

klienta. Kováni, klika a krycí štítek broušená nerez WB - NERO 012 - REPR, u posuvných 

otvírací mušle oválná, broušená nerezová FT - 3665AC - bez otvoru 

Kování mimo koupelny a WC nebude umožňovat uzamčení. Bude osazen dozický 

zámek, ale dveře budou mít zaslepený otvor pro klíč nebo bude použito zámku 

umožňujícího otevření zajištěných dveří bez použití speciálního nářadí - viz. požárně 

bezpečnostní řešeni. Do koupelny a na WC bude osazeno kování s dveřními WC kličkami 

s možností odemčení z druhé strany bez pomoci klíče. Bližší popis, viz. Truhlářské 

výrobky. Dveřní křídla budou v provedení s polodrážkou. 
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Vstupní dveře do bytů- výrobce např. Gerbrich s.r.o., bezpečnostní třída 2, typ RC2 - 

G07, protipožární EI 30 DP3, 900/1970, materiál oboustranně CPL Ořech, do kovové 

bezpečnostní zárubně, PU zárubně základní přepravní nátěr (pro zazdíváni), vrchní 

kováni typu Rostex R1 Astra, klika-madlo + kukátko se jmenovkou, vše PU nerez mat 

7200, zámek tříbodový typu X57, vložka bezpečnostní tř. 3, masiv práh BUK mořeno 

k materiálu CPL Ořech, Rw 30dB (dekor dveří lze uvnitř změnit na základě požadavku – 

klientská změna). 

1.2.23 Obklady, sokly 

V koupelnách a WC bude použit keramický obklad do výšky 2100 mm. U podlah s 

keramickou dlažbou bude proveden soklík výšky 100 mm. Sokl bude proveden keramický, 

shodný s dlažbou dle standardu. 

Sokly teracových podlah na chodbách domu a mezipodestě budou provedeny 

teracové prefabrikované výšky 80 mm. Přechod soklu na vodorovnou část teraco povrchu 

bude proveden vytmelením silikonem v barvě podlahy a spára bude provedena v 

systémovém řešení za použití separačního provazce. Bude důsledně dbáno na akustické 

oddělení podlahy a stěny. 

Na hraně mezipodesty před oknem bude provedena montovaná ukončovací lišta z 

ocelového jeklu, která bude pohledově opláštěna plechem kryjícím i čelo mezipodesty. 

1.2.24 Keramický obklad 

Jedná se zejména o keramické obklady v rámci hygienického zázemí u 

jednotlivých bytů. 

Provádění se řídí platnou normou ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné– 

základní ustanoveni a ČSN733451 Podlahy z dlaždic. 

Tato norma platí pro obklad stavebního díla obkladovými prvky z keramického 

střepu nebo skla, které se připevňují k podkladu maltou nebo tmelem. Pro vlastní 

technologii připevňování obkladu tmely platí předpisy jednotlivých výrobců tmelů. 

U betonových a smíšených konstrukcí se doporučuje co nejdelší časový interval 

mezi zahájením obkladačských prací a dokončením hrubé stavby. Povrch zdiva se smí 

obkládat až po zatvrdnutí malty ve spárách. 

Podklady obkladů přicházejících do styku s vlhkostí, vodou nebo jinými 

kapalinami musí být proti jejich působení izolovány. 

Před zahájením obkladů musí být provedeny omítky, podlahy, osazeny ocelové 

zárubně a rámy a vyzkoušeno zavěšení okenních a dveřních křídel. 

Na všech svislých stěnách ve vnitřním prostoru určených k obkládání musí být 

značky ve výši 1 m nad podlahou, na venkovních stěnách musí být vyznačena výška terénu, 

chodníků a úroveň vchodu. 

Odchylka rovnosti podkladové plochy na stěně připravené k nanesení podkladní 

omítky nemá být větší než 10 mm. Je-li odchylka větší, vyrovná se podkladní omítkou. 

Podkladní omítka se nanáší na řádně navlhčený, rovný a zatvrdlý podklad zbavený 

prachu a volných částic. Podkladní omítka se udržuje ve vlhkém stavu. 

Obkládat se začíná na zatuhlou podkladní omítku nejpozději do 28 dnů. V místě 

dilatační spáry obkladu musí být podkladní omítka přerušena na plnou šířku dilatační 

spáry. Vyrovnané plochy s podkladní omítkou v tl. 20-30 mm musí být vyztuženy 

jednovrstvým drátěným pletivem. Při tl. 30-50 mm se podkladní omítka zpevňuje pletivem 

ve dvou vrstvách navzájem vzdálených 20-30 mm. 

Styk mezi výplňovým zdivem a nosnou konstrukcí (zejména je-li vystavena 

slunečnímu záření), který se nekryje dilatační spárou obkladu, se musí překrýt drátěným 

pletivem s přesahem stykové spáry nejméně o 150 mm na každou stranu. 
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Konstrukční dilatační spáry se nesmí překrývat pletivem ani omítkou. Dilatační 

spáry obkladů se provedou v šířce nejméně 8 mm a to tak, aby spára v celé hloubce nebyla 

přerušena maltou a aby bylo možno zaplnit ji tmelem, popř. ve spodní části pod tmelem 

těsnícími spárovacími provazci. K zaplnění spáry se použije trvale pružného tmelu. 

V nejvyšší části plochy určené k obkládání, dále na nárožích a v koutech se osadí 

na podkladní omítce lícní body budoucího obkladu. Tyto lícní body se prováží svisle na 

spodní okraj plochy, kde se osadí další lícní body. 

Vnitřní obklad navazuje na omítku, případně z ní vystupuje na tl. obkladačky. 

Hrany obkladaček, na nichž bylo provedeno zařezání, se umísťují zásadně do rohů 

stěn. Pokud se tyto hrany mají objevit v plochách, musí být náležitě upraveny. Vnější rohy 

stěn budou upraveny v obkladech ochrannými profily hran. 

V prostorách, kde má být také položena dlažba, se nejprve provede obklad stěn. 

Dlažba se pod obklad stěn zasunuje. 

Spárování obkladů se provádí až po zatuhnutí spojovací malty obkladu. 

Kladení podlah z dlaždic je dovoleno jen na podkladech připravených a 

udržovaných podle ustanoveni čl. 33– 41 ČSN 733451. Povrchy dlaždic musí být 

protismykové se zvýšenou odolností proti obrusu. 

Keramické obklady budou provedeny na betonovém nebo zděném podkladu. 

Základní rozdělení v kvalitě atypu obkladů je dle využitelnosti místnosti. 

V místnostech s přímým ostřikem vody (WC, sprchy), bude pod obklad a lepící 

stěrku aplikována hydroizolační stěrka. Tato hydroizolace bude provedena kolem 

zařizovacích předmětů, v místě zvýšeného střiku vodou, po celé ploše podlahy s vytažením 

min. 300 mm nad podlahu. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, 

v kompletní skladbě včetně ztužujících pásků na přechodu obkladu, jež je výrobcem 

požadována a garantována. Při výběru jednotlivých materiálů musí být zajištěna 

vzájemná kompatibilita použité hydroizolační stěrky a následně aplikovaných lepidel a 

tmelů pod obklady. Za sprchovým koutem bude provedena hydroizolační stěrka, a to v 

celé výšce obkladu a půdorysně bude hydroizolace sprchového koutu přesahovat o cca 

60 cm za vnější obrys vaničky. Za dřezy a umyvadly bude hydroizolační stěrka půdorysně 

i výškově přetažena o cca 60 cm. 

Obklady budou tl. 11 mm, lepené do modifikované cementové malty a spárované 

barevnou hmotou dle výběru architekta. Spárování bude provedené v protiplísňové 

spárovací hmotě. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným silikonovým 

antibakteriálním a protiplísňovým tmelem. Obklad je převážně uvažován na výšku  

2100 mm. Na zárubně dveří bude obklad napojen spárou vyplněnou silikonovým tmelem. 

Spára musí být po celém obvodě zárubně stejné šířky. Všechny vnější rohové hrany 

obkladů budou opatřeny hranovými hliníkovými lištami. Vnitřní rohy a přechody obkladů 

na dlažbu budou vyplněny pružným provazcem a vodovzdorným protiplísňovým a 

antibakteriálním sanitárním silikonovým tmelem. Součástí dodávky keramických obkladů 

stěn je i dodávka a osazení revizních dvířek do instalačních příček. Rozměry dvířek budou 

odpovídat modulu obkladu a požadavkům vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení 

medií. Spáry po obvodě budou průběžné. Osazení bude provedeno v jednom líci s rovinou 

okolní plochy obkladu. 

1.2.25 Úprava povrchů vnitřních 

Veškeré stěny v místnostech budou omítnuty vápenocementovou štukovou 

omítkou, příslušnou penetrací a budou finálně opatřeny bílým interiérovým akrylátovým 

disperzním nátěrem např. Primalex Plus. Ve společných prostorách – chodby, tech. 

místnosti je navržena vápenocementová hladká omítka a finální nátěr stěn bude 

otěruvzdorný. V místnostech koupelen, WC a kuchyní je navržen obklad ze slinuté 
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keramiky. V místech koupelen a WC nad zárubně do výšky 2100 mm. Obklady dle 

standardů investora, jako samostatná příloha projektu. 

Rohy, hrany a přechody obklad – omítka - budou řešeny hliníkovou lištou. Spáry 

budou vyspárovány v barvě kachliček. V mokrých prostorách bude použito pod obklad 

hydroizolační stěrky Schonburg Murexin. 

Stropy budou opatřeny stěrkovou tenkovrstvou štukovou omítkou a interiérovou 

malbou Primalex Plus. Pod stěrkou bude proveden nátěr spojovacího můstku. 

Okolo sprchových koutů bude pod obklady proveden hydroizolační stěrkový 

systém pro koupelny např. Schonburg Murexin. 

Omítky budou vyztuženy armovací výztužnou síťovinou v místech přechodu 

materiálů podkladu, v místech napojení příček na nosné zdivo a stropy a dalších jiných 

liniových předělech konstrukci (např. vedení instalací pod omítkou, v místech překladů a 

nadpraží atd.). 

1.2.26 Nátěry a malby 

Konkrétní odstín bude vybrán v rámci autorského dozoru. 

Příprava pro malířské a natěračské práce 

1.2.27 Zámečnické výrobky 

Jedná se o zábradlí balkonů, teras a madla schodišť. Všechny jsou navrženy z 

ocelových svařovaných profilů žárově pozinkovaných, opatřených finálním syntetickým 

nátěrem v barvě tmavě šedé RAL 7016. Barva bude před provedením odsouhlasena v 

rámci autorského dozoru, dle konkrétního výběru barvy fasády, oken a jiných prvků 

fasády. 

Na výplň zábradlí jsou použity kazety z děrovaného plechu, které budou 

poplastovány – barva tmavě šedá. 

Vnitřní madla na schodišti budou provedena dřevěná, průběžná. 

Všechny zámečnické výrobky budou precizního provedeni. 

Dodavatelem zábradlí bude předložená dílenská dokumentace ke schválení 

architektovi před zahájením výroby. 

1.2.28 Klempířské výrobky 

Jsou navrženy z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě RAL 7016 antracitová 

šedá. Jedná se hlavně o oplechování atik, parapetů, stříšek a instalačních šachet. 

Oplechování zateplených atik a říms bude vhodně podloženo deskou kotvenou 

přes zatepleni do nosné konstrukce. 

1.2.29 Žaluzie 

Nad všemi okny jsou navrženy předokenní elektricky ovládané žaluzie osazené v 

podomítkových kastlech Hella TRAVR Nische - TRNT 140/280 typ 1. Jedná se o žaluzie z 

hliníkových profilů EZ70 v barvě RAL 9007. 

Obecné požadavky: 

• součástí dodávky žaluzií budou i konzoly pro uchycení žaluzie a kotvení 

nadokenních schránek přes zateplení 

• bude koordinováno s profesí elektro, kde jsou vývody pro žaluzie 

• před započetím výroby dodavatel zajistí přesné zaměření rozměrů a předá 

hlavnímu projektantovi ke schválení dílenskou dokumentaci, včetně všech 

fyzických vzorků materiálů a barev 
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• dodavatel zaručí, že jeho výrobky budou odpovídat všem obecně technickým 

požadavkům a příslušným normám 

• výrobky budou splňovat normy pro bezpečnost užívání 

• výrobky budou respektovat napojení na další výrobky - zámečnické, klempířské, 

doplňky, okna atd. 

• vnitřní barva schránek Hella pro žaluzie bude řešena systémově v barvě RAL dle 

žaluzii 

1.2.30 Fasády a tepelná izolace stěn 

Zateplení je navrženo z minerální vaty v tl. 160 mm. Vnější fasádní omítka na 

perlince bude zhotovena jako probarvená ve hmotě v barevném odstínu jemně lomené 

bílé barvy. 

Hlavní plochy fasády domu budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s 

izolační deskou z minerální vaty, provedenou dle certifikovaného systému ETICS v 

kvalitativní třídě A, splňující směrnici ETAG004 pro udělení klasifikace ETA, pro celý 

systém bude vydáno stavebně technické osvědčení STO. 

Budou dodrženy zejména požadavky ČSN 73 2901 - Provádění vnějších 

tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) a ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační 

kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení 

s podkladem. 

Pro mechanické kotvení zateplovacího systému s tenkovrstvou omítkou budou 

použity systémové talířové kotvy skryté systémovou krycí zátkou EPS, aby neoslabovaly 

izolant a nedocházelo k jejich prokreslení na fasádě. 

Kontaktní fasáda musí obsahovat veškeré systémové prvky jako zakládací soklové 

lišty, rohové armovací profily a okapní profily nadpraží apod. Povrchová úprava 

probarvená stěrková omítka. Při provádění omítek musí být dodržen technický postup 

výrobce. 

Předpokládá se použití lomené bílé barvy (WEBER color line BI00) na hlavní 

hmotě objektu s doplňujícími plochami v barvě světle šedé (WEBER color line SE4C) a 

červené (WEBER color line CE4A). Přesná barva vnější vrstvy omítkoviny bude 

vyvzorkována a odsouhlasena architektem při AD. 

1.2.31 Úpravy venkovních ploch, chodníků a parkovacích stání 

Parkoviště bude provedeno dle přiložené části dokumentace – SO B3.9 a sjezd na 

pozemek bude proveden dle přiložené části dokumentace - SO B3.10. 

Pojížděná skladba parkovacích míst pod hlavním tělesem parkoviště je navržena 

jako vozovka do 3,5 ts povrchem z betonové distanční vegetační dlažby (čtverce 20x20 

cm). Plocha bude spádována do nejnižšího místa, kde bude osazen snížený obrubník 

tvořící bezpečnostní přepad do průlehu vedle parkoviště pro případ přívalového deště. 

Okapový chodník je navržen na styku fasády s terénem v místech, kde není navržen 

přístupový chodník či terasa bytu. Okapový chodník i terasy budou spádovány směrem 

od objektu a budou ukončeny zahradním obrubníkem. 

Skladby zpevněných ploch jsou součástí samostatné přílohy technické zprávy. 

1.3 Popis vedlejších stavebních objektů 

1.3.1 SO 02 - Přípojka vodovodu 

Zdrojem pitné vody pro řešený objekt na parc. č. 140, k.ú. Sadová - Brno je 

veřejný vodovodní řad. Pro objekt bude provedena nová vodovodní přípojka DN 40. 
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Vodoměr bude umístěn vně objektu v šachtě (VM) společně s vodoměrnou sestavou na 

pozemku investora. 

1.3.1.1 Způsob napojení a trasa vodovodní přípojky 

Pro řešený objekt bude provedena vodovodní přípojka napojená na stávající 

vodovodní řad z trub litinových tlakových DN 250 ve správě Brněnské vodovody a 

kanalizace. 

Navržená vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad při 

provozu řadu a to navrtávkou pod tlakem s osazením šoupátka DN 40 se zemní ovládací 

soupravou a poklopem. 

Vodovodní přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce, krytí potrubí cca. 1,50 m. 

1.3.1.2 Materiál, délka a dimenze přípojky 

Vodovodní přípojka bude provedena z trub z lineárního polyetylenu PE 100 (MRS 

100) se standardním rozměrovým poměrem SDR 11 průměru 50 x 4,6 mm v délce cca 

12,70 m. Potrubí bude provedeno z jednoho kusu. 

Souběžně s PE potrubím přípojky bude veden měděný izolovaný signalizační vodič 

s nejmenším průřezem 1,5 mm2. Signalizační vodič je trvale a těsně připevněn na horní 

část potrubí. 

1.3.1.3 Tlaková zkouška vodovodní přípojky 

Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí dle zásad uvedených v ČSN 75 

5911. 

Je-li přípojka provedena z jednoho kusu trubního materiálu beze spojů, je možné 

potrubí odzkoušet pouze na zkušební přetlak rovnající se maximálnímu provoznímu 

přetlaku při době trvání zkoušky 1 hod. 

1.3.1.4 Zemní práce pro vodovodní přípojku 

Pro montáž vodovodní přípojky bude těžena zemní rýha o šířce min. 600 mm na 

průměrnou hloubku 150 mm pod dno přípojky. Pro uložení potrubí bude provedeno 

pískové lože o výšce 100mm. Po montáži potrubí bude na potrubí upevněn signalizační 

vodič CYY 1,5 mm2 a bude proveden obsyp potrubí pískem do výšky min. 200 mm nad 

horní okraj potrubí. Nad obsyp bude položena výstražná fólie PVC šířky 33 cm a bude 

proveden hutněný zásyp výkopem. 

Pažení ručně prováděných výkopů musí být instalováno od hloubky výkopu 1,3m 

v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. Při výkopu v nesoudržných, 

podmáčených zeminách atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn výkopu. 

Před započetím zemních prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá existující 

podzemní vedení. Případné obnažené potrubí a kabely nutno chránit proti poškození. 

Vodovodní přípojka bude vedena v souběhu s navrženou kanalizační přípojkou ve 

společném výkopu (min. vzájemná vzdálenost potrubí 600 mm od vnějšího líce). 

1.3.1.5 Měření odběru vody 

Vodoměr Qn 6 společně s vodoměrnou sestavou DN 40 bude osazen v plastové 

vodoměrné šachtě ASIO AS VOD A5 rozměrů 1200/900 mm a výšky 1500 mm opatřené 

poklopem 600/600 mm s uzamykatelným mechanismem. 

Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku řešené výstavby. 

1.3.1.6 Odpady z výstavby 

Likvidace odpadů zajišťuje původce odpadů (stavební dodavatelská firma), který 

je povinen jednat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 
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Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a 

dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. 

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a 

seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou  

č. 383/2001 Sb. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. č. 383/2001 Sb. a 

likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla 

(dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí 

zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona  

č. 185/2001 Sb. 

1.3.1.7 Důsledky na životní prostředí 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí se budou řídit platnými předpisy a 

vyhláškami, bude důsledně prováděná kontrola jejich dodržování. 

Pro ochranu okolí stavby a minimalizaci následků výstavby je nutná součinnost 

všech zainteresovaných stran, především dodavatele stavby a investora. 

1.3.1.8 Bezpečnost práce 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. 

Při provádění prací je nutno dodržet Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v 

platném znění 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 

povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními 

v souladu s právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a 

normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. 

vlastních zaměstnanců. 

 

1.3.2 SO 03 - Přípojka kanalizace splašková 

Kanalizační přípojka pro řešený objekt novostavby čtyřpodlažního 

nepodsklepeného bytového domu na parc. č. 140, k.ú. Sadová – Brno je charakterizována 

jako oddílná splašková gravitační, tvořená přímým úsekem mezi revizní šachtou a 

napojením na stoku. 

Do přípojky budou odváděny splaškové odpadní vody v souladu s kanalizačním 

řádem města Brna. Dešťové vody budou odváděny samostatnou kanalizační přípojkou 

řešenou v rámci objektu SO B3.3. 

1.3.2.1 Technické řešení 

V objektu bude zřízena vnitřní oddílná kanalizace splašková, navrženou 

kanalizační přípojkou budou odváděny pouze odpadní vody splaškové (dešťové budou 

odváděny samostatným systémem vnitřní kanalizace do retenční nádrže a následně řízeně 

do oddílné přípojky dešťové kanalizace). 

Odpadní splaškové vody budou vnitřní oddílnou kanalizací svedeny do navržené 

revizní šachty plastové SŠ d 425 mm (Wavin Tegra), umístěné na pozemku investora, od 

které bude vedena navržená kanalizační přípojka DN 150 do stávající kanalizační stoky 

KT DN300. 

Kanalizační přípojka DN 150, vedená od revizní šachty v délce cca 8,30 m, bude 

vedena ve spádu min. 2 %. 

Kanalizační přípojka je charakterizována jako gravitační. 
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1.3.2.2 Trasa kanalizace 

Kanalizační přípojka bude vedena od vyústění vnější části vnitřní kanalizace z 

revizní šachty, umístěné na pozemku investora, kolmo na stávající kanalizační stoku. 

1.3.2.3 Napojení na stoku 

Napojení kanalizační přípojky na stávající stoku z trub kameninových DN 300, 

bude provedeno pomocí vyvrtaného otvoru a napojovacího sedla v horní části stávající 

kanalizační stoky. 

1.3.2.4 Materiál 

Kanalizační přípojka bude provedena z trub kameninových DN 150 hrdlových 

oboustranně glazovaných s pryžovým těsněním. 

1.3.2.5 Pokládka potrubí 

Potrubí kameninové je vytvořeno spojením trub kameninových hrdlových 

opatřených pryžovými kroužky nebo vloženými proužky tvrdého a měkkého polyuretanu 

podle typu těsnění. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, kontrola 

a urovnání lůžka, spuštění trouby na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, 

případné vykopání montážní jamky, očištění polyuretanových těsnicích ploch nebo 

pryžového těsnění, natření mazivem, zasunutí kroužku do hrdla, osazení montážního 

zařízení, zasunutí trouby, kontrola utěsnění, osové vystředění a zajištění v osazené poloze, 

demontáž a přesun montážního zařízení. 

Pokládka potrubí bude prováděna na suché neporušené pevné dno rýhy do 

betonové směsi spodní vrstvy (lože min.100 mm), na betonové pražce. 

Lože bude provedeno do požadovaného spádu a směru. 

Po pokládce potrubí bude provedeno obetonování celé trasy přípojky (viz 

výkresová část – uložení potrubí). 

1.3.2.6 Zkouška těsnosti 

Zkouška těsnosti kanalizační přípojky bude provedena dle zásad stanovených ČSN 

75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

1.3.2.7 Zemní práce 

Pro montáž kanalizačního potrubí bude těžena zemní rýha o šířce min. 800 mm 

na průměrnou hloubku 100 mm pod dno potrubí. Pro uložení potrubí bude provedena 

betonová podkladní deska(lože) v předepsaném spádu a osazení betonových pražců pod 

každé hrdlo kanalizační trouby. 

Pažení ručně prováděných výkopů musí být instalováno od hloubky výkopu  

1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. Při výkopu v nesoudržných, 

podmáčených zeminách atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn výkopu. 

Před započetím zemních prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá existující 

podzemní vedení. Případné obnažené potrubí a kabely nutno chránit proti poškození. 

Pro napojení na kanalizační stoku bude těžena šachta, která bude opatřena 

pažením. 

1.3.2.8 Odpady z výstavby 

Likvidace odpadů zajišťuje původce odpadů (stavební dodavatelská firma), který 

je povinen jednat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a 

dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. 
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Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a 

seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou  

č. 383/2001 Sb. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a 

likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla 

(dodavatel stavebních prací) –původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí 

zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb. 

1.3.2.9 Důsledky na životní prostředí 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí se budou řídit platnými předpisy a 

vyhláškami, bude důsledně prováděná kontrola jejich dodržování. 

Pro ochranu okolí stavby a minimalizaci následků výstavby je nutná součinnost 

všech zainteresovaných stran, především dodavatele stavby a investora. 

1.3.2.10  Bezpečnost práce 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. 

Při provádění prací je nutno dodržet Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v 

platném znění 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 

povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními 

v souladu s právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a 

normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. 

vlastních zaměstnanců. 

 

1.3.3 SO 04 - Přípojka kanalizace dešťová 

Kanalizační přípojka pro řešený objekt novostavby čtyřpodlažního 

nepodsklepeného bytového domu na parc. č. 140, k.ú. Sadová – Brno je charakterizována 

jako oddílná dešťová gravitační, tvořená přímým úsekem mezi revizní šachtou a 

napojením na stoku. 

Do přípojky budou odváděny dešťové vod. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny samostatnou kanalizační přípojkou 

řešenou v rámci objektu SO B3.2. 

1.3.3.1 Technické řešení 

V objektu bude zřízena vnitřní oddílná kanalizace dešťová, navrženou kanalizační 

přípojkou budou odváděny pouze vody dešťové (splaškové odpadní vody budou odváděny 

samostatným systémem). 

Dešťové vody budou vnitřní oddílnou kanalizací svedeny do retenční nádrže o 

užitném objemu 2,80 m3 a řízeným odtokem z této pak do navržené revizní šachty plastové 

DŠ d 425 mm (Wavin Tegra), umístěné na pozemku investora, od které bude vedena 

navržená kanalizační přípojka DN 150 do stávající kanalizační stoky BETON DN500. 

Kanalizační přípojka DN 150, vedená od revizní šachty DŠ v délce cca 10,10m 

bude vedena ve spádu min. 2 %. 

Kanalizační přípojka je charakterizována jako gravitační. 

1.3.3.2 Trasa kanalizace 

Kanalizační přípojka bude vedena od vyústění vnější části vnitřní kanalizace z 

revizní šachty DŠ, umístěné na pozemku investora, kolmo na stávající kanalizační stoku. 
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1.3.3.3 Napojení na stoku 

Napojení kanalizační přípojky na stávající stoku z trub betonových DN500, bude 

provedeno pomocí vyvrtaného otvoru a napojovacího sedla v horní části stávající 

kanalizační stoky. 

1.3.3.4 Materiál 

Kanalizační přípojka bude provedena z trub kameninových DN150 hrdlových 

oboustranně glazovaných s pryžovým těsněním. 

1.3.3.5 Pokládka potrubí 

Potrubí kameninové je vytvořeno spojením trub kameninových hrdlových 

opatřených pryžovými kroužky nebo vloženými proužky tvrdého a měkkého polyuretanu 

podle typu těsnění. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, kontrola 

a urovnání lůžka, spuštění trouby na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, 

případné vykopání montážní jamky, očištění polyuretanových těsnicích ploch nebo 

pryžového těsnění, natření mazivem, zasunutí kroužku do hrdla, osazení montážního 

zařízení, zasunutí trouby, kontrola utěsnění, osové vystředění a zajištění v osazené poloze, 

demontáž a přesun montážního zařízení. 

Pokládka potrubí bude prováděna na suché neporušené pevné dno rýhy do 

betonové směsi spodní vrstvy (lože min.100 mm), na betonové pražce. 

Lože bude provedeno do požadovaného spádu a směru. 

Po pokládce potrubí bude provedeno obetonování celé trasy přípojky (viz 

výkresová část –uložení potrubí). 

1.3.3.6 Zkouška těsnosti 

Zkouška těsnosti kanalizační přípojky bude provedena dle zásad stanovených ČSN 

75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

1.3.3.7 Zemní práce 

Pro montáž kanalizačního potrubí bude těžena zemní rýha o šířce min. 800 mm 

na průměrnou hloubku 100 mm pod dno potrubí. Pro uložení potrubí bude provedena 

betonová podkladní deska (lože) v předepsaném spádu a osazení betonových pražců pod 

každé hrdlo kanalizační trouby. 

Pažení ručně prováděných výkopů musí být instalováno od hloubky výkopu  

1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. Při výkopu v nesoudržných, 

podmáčených zeminách atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn výkopu. 

Před započetím zemních prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá existující 

podzemní vedení. Případné obnažené potrubí a kabely nutno chránit proti poškození. 

Pro napojení na kanalizační stoku bude těžena šachta, která bude opatřena 

pažením. 

1.3.3.8 Odpady z výstavby 

Likvidaci odpadů zajišťuje původce odpadů (stavební dodavatelská firma), který 

je povinen jednat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a 

dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. 

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl.č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a 

seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 

383/2001 Sb. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl.383/2001 Sb. a 

likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla 
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(dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí 

zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb. 

1.3.3.9 Důsledky na životní prostředí 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí se budou řídit platnými předpisy a 

vyhláškami, bude důsledně prováděná kontrola jejich dodržování. 

Pro ochranu okolí stavby a minimalizaci následků výstavby je nutná součinnost 

všech zainteresovaných stran, především dodavatele stavby a investora. 

1.3.3.10  Bezpečnost práce 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. 

Při provádění prací je nutno dodržet Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v 

platném znění 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 

povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními 

v souladu správními předpisy a normami, zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a 

normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. 

vlastních zaměstnanců. 

 

1.3.4 SO 05 - Retenční nádrž dešťových vod 

Na pozemku řešené výstavby bude osazena retenční dešťová o užitném objemu 

2,80 m3. Navržena je podzemní retenční nádrž z betonových prefabrikovaných skruží – 

dodavatel db Betonové jímky s.r.o., Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 

Užitný objem pro uvažovanou nominální hladinu = 2,80 m3. 

Retenční nádrž bude opatřena u dna odtokovým potrubím se škrtícím 

(kapacitním) otvorem pro řízený odtok dešťových vod v množství 3,40 l/s. V horní části 

(pod stropem nádrže) bude ukončen bezpečnostní přepad. 

1.3.5 SO 06 - Přípojka NN 

Není předmětem STP projektu. Provádí subdodavatelská firma. 

1.3.6 SO 07 - Přípojka horkovodu 

Přípojka je provedena z vedení horkovodního potrubí pod komunikací na ulici 

Jarmily Kurandové viz. výkres ZS. 

1.3.7 SO 08 - Výměníková stanice 

Výměníková stanice se nachází v 1.NP. Je napojena na Teplárny v provozování 

města Brna. Výměníková stanice je napojena na dálkový bezdrátový přístup a je ve správě 

tepláren. 

1.3.8 SO 09 - Oplocení, objekt pro umístění popelnic 

V situaci stavby je navržen rozsah oplocení. Jedná se o jednoduchý drátěný plot 

výšky 1200 mm, který je umístěn na hranici pozemků nebo v místech, kde určuje hranici 

soukromého a společného prostoru zahrady. Součástí oplocení je umístěn objekt pro 

popelnice, viz. samostatná příloha dokumentace. 
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1.3.8.1 Oplocení 

Bude provedeno oplocení pletivovým plotem v rozsahu dle situace. Podél západní 

strany pozemku je umístěn stávající plot, na který bude navržené oplocení navazovat. 

• sloupky jsou navrženy kruhového průřezu 48 mm – ocelové, p.u. Zn+∅ PVC barva 

zelená, do betonových patek hlubokých min. 800 mm, rozteč sloupků 2500 mm, 

zavětrovat bočními vzpěrami po max. 25 m a při každé změně směru 

• pletivo je navrženo poplastované 160 cm, velikost oka 55x55 mm, barva zelená, 

napínací dráty nahoře, uprostřed a dole 

1.3.8.2 Objekt pro umístění popelnic 

Jedná se o betonovou zástěnu půdorysného tvaru U s čelní stranou uzavřenou 

uzamykatelnými vraty a montovanou stříškou s plechovou krytinou. 

Založení je navrženo na základových pasech z prostého betonu. Na nich bude 

provedena stěna z pohledového betonu v kvalitě PB3. 

Zastřešení bude vyneseno ocelovou svařovanou konstrukcí, která bude tvořit spád 

střechy. Jedná se o 2 boční rámy kotvené shora do betonové stěny. Příčně budou spojené 

ocelovými nosníky, na nichž budou ve směru spádu střechy připevněny dřevěné latě. Celá 

konstrukce bude zaklopena OSB deskou tř. 3 a souvrstvím střechy. Krytinu tvoří barvený 

pozinkovaný ocelový plech spojovaný v pásech dvojitou stojatou drážkou. 

1.3.9 SO 10 - Parkoviště 

Navrhované parkoviště bude připojeno obousměrnou účelovou komunikací na 

stávající ulici. Šířkové a směrové uspořádání je navrženo tak, aby vyhovělo průjezdu 

maximálního návrhového vozidla, kterým jsou osobní automobily. 

Šířka navrhovaného vjezdu na parkoviště je prodloužením objektu sjezdu  

v šířce 5,5 m. Šířka parkovacích stání je 2,5 m, krajní parkovací stání jsou navržena 

rozšířená š. 2,75 m. Parkoviště je navrženo s plochou ze zasakovací vegetační dlažby 

beton Brož. Plocha bude provedena z betonové dlažby tloušťky 80 mm, pro označení 

jednotlivých parkovacích míst bude použita barva pro silniční značení. 

Celkem je navrženo 6 parkovacích míst. Kolmá parkovací místa jsou navržena o 

rozměrech 5,5 m x 2,5 m, krajní parkovací místa o rozměrech 5,5 m x 2,75 m. 

1.3.10 SO 11 - Sjezd na komunikaci 

Předmětný sjezd se nachází při obousměrné místní komunikaci v rámci výstavby 

vnitřních sektorů Sadová - Impera v městské části Královo Pole. V ulici se nachází 

výstavba rodinných a bytových domů. 

Navržený objekt Bytového domu B3 má navržen sjezd v šíři 5,8 m, který slouží k 

nájezdu na zastřešené parkoviště, zřízené na pozemku investora jako zpevněná plocha 

vydlážděná ze zasakovací dlažby např. BEST – GRASO. Jedná se o plochy pojížděné 

osobními automobily, a to o část parkovacích míst a příjezdové komunikace. 

Jako podklad pro vypracování projektu sloužila stávající dokumentace ve stupni 

realizačního projektu pro zbudování obou komunikací, ke kterým jsou předmětné objekty 

připojovány. 

V místě sjezdu bude osazen nájezdový obrubník ABO 100/15/15 po krajích  

s náběhovými kusy, osazení do betonového lože, výška osazení - 20mm nad úroveň 

komunikace, sjezd bude tvořen pojízdnou betonovou dlažbou šedou (viz skladba 

konstrukce vozovky), lemování sjezdu bude po obvodech přiléhající k zeleným pásům 

tvořit chodníkový obrubník ABO 100/10/25 osazen do úrovně okolní dlažby. Spádováním 

plochy parkoviště je dosaženo požadavku, že dešťové vody ze soukromých ploch nebudou 
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stékat na veřejnou komunikaci. Současně jsou rovněž soukromé plochy dláždění navrženy 

jako zasakovací dlažba, nebude tedy docházet k odtékání dešťových vod na veřejný 

pozemek. 

Velikosti parkovacích míst – dle ČSN 73 6056 byly stanoveny šířky parkovacích 

míst následujícím způsobem - pro jedno místo je stanoveno 2500 mm. Vyznačená šíře dle 

situace je tedy vyhovující. Hloubka plochy sjezdu je 4270 mm s navazující plochou 

pozemku investora, což je rovněž vyhovující.  

Maximální podélný sklon sjezdu je 2,5%, příčný sklon sjezdu se řídí sklonem 

komunikace. 

Nový sjezd umožňuje kolmé najetí na stávající obousměrnou místní komunikaci. 

Sjezd je při vozovce vyznačen nájezdovým obrubníkem s náběhy. Dle ČSN 73 6110 a 

změny Z1se pro sjezd stanovuje rozhledové pole: 2m před hranou obruby musí být vidět 

na vzdálenost Dz = 35m nalevo a 35m napravo (pro návrhovou rychlost 50 km/h na 

předmětné místní komunikaci). Rozhledové pole bude volné, prosté překážek výšky 0,7m 

ve spojnici. 

1.3.11 SO 12 - Sadové úpravy 

Jedná se o rozprostření kvalitní ornice v celé ploše nezastavěného pozemku v tl. 

250-300 mm a založení parkového trávníku výsevem. 

Dále bude v rámci sadových úprav řešeno výškové vyrovnání terénu kolem 

zahrádek a v návaznosti na přilehlé parkoviště. Na jižní straně pozemku bude provedeno 

vysvahování k hranici pozemku v minimálním rozsahu, aby nedocházelo ke stékání vody 

na sousední pozemek 

 

 

1.4 Informace o dotčených pozemcích 
Území je ve východní části městské části Královo Pole. Jedná se o bývalé zahrádky 

nezastavěné pevnou zástavbou. Pozemek není v současné době využíván a je uvolněn pro 

zahájení stavby. Území tvoří mírný jihovýchodní svah. 

1.4.1 Pozemky dotčené stavbou objektu SO 01 

 

Parcelní číslo: 140/1 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 213 

Číslo LV: 1506 

Druh pozemku: zastavěná plocha a 

nádvoří 

Využití během výstavby: stavební pozemek 

Vymezených jednotek: 10 
Tab. 1 - Parcela SO 01 č. 140/1  
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1.4.2 Pozemky dotčené ostatními stavebními objekty 

 

Parcelní číslo: 140/2 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 442 

Číslo LV: 1506 

Druh pozemku: zahrada 

Využití během výstavby: obytné kontejnery, 

skládky 

Dotčeno objekty: SO 02, 03, 04, 06, 07, 09, 

12 
Tab. 2 - Parcela přilehlá SO 01 č.140/2 

 

 

Parcelní číslo: 140/3 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 162 

Číslo LV: 1550 

Druh pozemku: zahrada 

Využití během výstavby: skládky a prostor pro 

jeřáb  

Dotčeno objekty: SO 09,12 
Tab. 3 - Parcela přilehlá SO 01 č. 140/3 

 

 

Parcelní číslo: 140/4 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 93 

Číslo LV: 1547 

Druh pozemku: zahrada 

Využití během výstavby: jeřáb  

Dotčeno objektem: SO 12 
Tab. 4 - Parcela přilehlá SO 01 č. 140/4 

 

 

Parcelní číslo: 140/5 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 81 

Číslo LV: 1545 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor 

Dotčeno objektem: SO 05 
Tab. 5 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/5 
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Parcelní číslo: 140/6 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 16 

Číslo LV: 1583 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 6 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/6 

 

 

Parcelní číslo: 140/7 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 14 

Číslo LV: 1557 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 7 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/7 

 

 

Parcelní číslo: 140/8 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 14 

Číslo LV: 1562 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 8 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/8 

 

 

Parcelní číslo: 140/9 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 14 

Číslo LV: 1553 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 9 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/9 
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Parcelní číslo: 140/10 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 14 

Číslo LV: 1046 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, manipulační 

prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 10 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/10 

 

 

Parcelní číslo: 140/11 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 16 

Číslo LV: 1544 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: skládka, man. prostor  

Dotčeno objektem: SO 10 
Tab. 11 - Parcela na řešeném pozemku č. 140/11 

 

 

Parcelní číslo: 145/12 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 233 

Číslo LV: 71 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: zábor  

Dotčeno objektem: SO 11 
Tab. 12 - Parcela dotčena SO č. 145/12 

 

 

Parcelní číslo: 145/11 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 51 

Číslo LV: 71 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Využití během výstavby: zábor  

Dotčeno objektem: SO 11 
Tab. 13 - Parcela dotčena SO č. 145/11 
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1.4.3 Pozemky sousedící se stavbou 

 

Parcelní číslo: 138/4 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 2454 

Číslo LV: 71 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastník: UNISTAV Development, 

s.r.o., Příkop 836/6, 

Zábrdovice,  

602 00 Brno 
Tab. 14 - Sousední parcela č. 138/4 

 

 

Parcelní číslo: 143/11, 143/22, 143/31 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 239, 67, 8  

Číslo LV: 1131, 978, 1131 

Druh pozemků: zahrada 

Vlastníci: 

Tab. 15 - Sousední parcely č. 143/11, 143/22, 143/31 

 

 

 

Parcelní číslo: 156/67 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 15 

Číslo LV: 10001 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastník: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 602 00 

Brno 
Tab. 16 - Sousední parcela č. 156/57 
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Parcelní číslo: 145/13 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 273 

Číslo LV: 71 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník: UNISTAV Development, 

s.r.o., Příkop 836/6, 

Zábrdovice,  

602 00 Brno 
Tab. 17 - Sousední parcela č. 145/13 

 

 

Parcelní číslo: 145/10 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 6 

Číslo LV: 71 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník: UNISTAV Development, 

s.r.o., Příkop 836/6, 

Zábrdovice,  

602 00 Brno 
Tab. 18 - Sousední parcela č. 145/10 

 

 

Parcelní číslo: 145/2 

Obec: Brno [582786] 

Katastrální území: Sadová [611565] 

Výměra[m2]: 78 

Číslo LV: 1452 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastník: IMPERA line, a.s.,  

Hlinky 45/114, Pisárky,  

603 00 Brno 
Tab. 19 - Sousední parcela č. 145/2 
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1.5 Obsah stavebně technologického projektu 

1.5.1 Koordinační situace stavby s širšími vztahy dopravních tras 

1.5.2 Časový a finanční plán-objektový 

1.5.3 Technická zpráva zařízení staveniště 

1.5.4 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

1.5.5 Položkový rozpočet 

1.5.6 Časový plán hlavního stavebního objektu 

1.5.7 Technologický předpis pro etapu monolitické stropní konstrukce 

1.5.8 Kontrolní a zkušební plán pro etapu monolitické stropní konstrukce  

1.5.9 Ekologická a bezpečnostní rizika a plán jejich konkrétního řešení 

1.5.10 Histogram nasazení pracovníků 

1.5.11 Smlouva o dílo 
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2 Koordinační situace stavby s širšími vztahy dopravních 

tras 

2.1 Dopravní napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Staveniště se nachází v Brně, v městské části Sadová. Leží u křižovatky ulic 

Moskalykova a Jarmily Kurandové. Jelikož se jedná o oblast, kde je v průběhu výstavby 

celá řada budov, tak je dopravní infrastruktura již přizpůsobena většímu zatížení od strojů. 

Bude tedy našemu požadavku bezpečně vyhovovat. Na hlavní silnici se dostaneme, 

vyjedeme-li ze staveniště doprava, po 250 m odbočujeme doleva na ulici Kociánka a zde 

po 700 m dorazíme k hlavní silnici na ulici Křižíkova. 

2.2 Širší dopravní trasy 
Při výstavbě objektu bude zapotřebí těžké mechanizace, které budou muset 

vyhovovat dopravní podmínky. Jedná se zejména o dopravení věžového jeřábu a 

zásobování stavby materiálem. V prvních etapách stavby bude nutno zajistit dopravu pro 

stroje potřebné k hloubení základových konstrukcí a úpravu terénu. Další nutnou 

mechanizací budou nakladače a nákladní automobily, které budou odvážet odtěženou 

zeminu, neboť na staveništi nebude prostor k přechovávání většího množství zeminy. 

Dopravou konkrétních velkých strojů se budeme zabývat v dalších částech DP. Důležitou 

částí bude posouzení nosnosti mostků, podjezdnou výškou mostů a nadměrné lomení 

křižovatek a odboček, kterými musí věžový jeřáb i další velká mechanizace projet. 

2.2.1 Odvoz zeminy na skládku 

Vytěžená zemina bude přesunuta nákladním automobilem Tatra Phoenix na skládku 

stavebních odpadů a deponie zeminy do firmy Dufonev s.r.o. Skládka je od objektu 

vzdálena 11,9 km a nákladní automobil zvládne tuto vzdálenost urazit za 20 minut 

s ohledem na hustotu dopravní situace lze očekávat zpoždění do 5 minut. 

 

Obr. 1 - Trasa na skládku zeminy 
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• odjezd ze staveništního prostoru na ulici Jarmily Kurandové 

Zde bude muset nákladní automobil dbát zvýšené pozornosti na dopravu po ulici, aby 

neomezil nebo neohrozil ostatní účastníky provozu. Po odbočení vlevo ze staveniště po 

250m odbočuje vlevo na ulici Kociánka. Křižovatka má poloměr otáčení vyhovující. 

 

 
Obr. 2 -1. POI trasy na skládku zeminy 

• odbočení na ulici Křižíkova 

Po 700 m odbočuje nákladní automobil mírně doleva a hned doprava na ulici Křižíkova. 

Po 130 m přejezd přes most a po dalších 150 m odbočení vlevo na nájezd na silnici č. 43. 

 

 
Obr. 3 - 2. POI trasy na skládku zeminy 
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• směr Olomouc (Líšeň, Židenice) po silnici č. 42 a následně po silnici č. 374 

(ulice Černovická) pokračovat 8 km, pak výjezd směr centrum 

Nákladní automobil pojede po silnici č. 42, která se posléze mění na silnici č. 374.  

Po 8 km automobil odbočuje na sjezdu směr centrum, po 220 m odbočuje vlevo na ulici 

Vinohradskou.  

 
Obr. 4 - 3. POI trasy na skládku zeminy 

• ulice Vinohradská a příjezd do cíle 

Nákladní automobil po odbočení vlevo na ulici Vinohradskou pokračuje dále 1,2 km a 

před železničním přejezdem odbočuje vlevo kolem zahrádkářské osady kde po 650 m 

doráží do cíle. 

 
Obr. 5 - 4. POI trasy na skládku zeminy 

 
Obr. 6 - Skládka zeminy 
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2.2.2 Doprava stroje na zemní práce 

Stroj, který bude provádět veškeré zemní práce, tzn. skrývka ornice, zarovnání 

povrchu, hloubení základových rýh a nakládání na nákladní automobil bude vypůjčen 

z brněnské firmy Zeppelin CZ s.r.o., která sídlí v Brně-Tuřany, Tuřanka 833/119. 

 

• start v sídle firmy 

Nízkoložní návěs (dále jen valník) s dozorem vyjede z areálu a po 330 m odbočuje 

vlevo na ulici Tuřanka a pokračuje 340 m, kde odbočuje vpravo na ulici Průmyslová a 

pokračuje rovně 3 km. 

 

 
Obr. 8 - 1. POI trasy stroje na zemní práce 

 

 

 

 

Obr. 7 - Trasa stroje na zemní práce 
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• odbočení vlevo a nájezd na hlavní silnici 

Po 3 km přijede valník na světelnou křižovatku, kde odbočuje vlevo na ulici 

Olomoucká, po 450 m odbočuje vlevo na nájezd po 250 m a dále vpravo na silnici č. 

374, ulice Černovická, směr Židenice, Svitavy. Pokračuje dál po hlavní silnici 6,2 km. 

 

 
Obr. 9 - 2. POI trasy stroje na zemní práce 

• ze silnice č. 42 mírně doprava a dojezd k Sadové 

Po 6,2 km valník odbočuje mírně doprava směr Svitavy, Řečkovice, Královo pole 

a dále pak sjezd vpravo směr Královo pole, Soběšice, Lesná a po 520 m dojíždí k nájezdu, 

kde odbočuje vpravo směr ulice Křižíkova, po 140 m odbočuje vlevo na ulici Kociánku 

a hned vpravo směr Brno - Sadová. 

 

 
Obr. 10 - 3. POI trasy stroje na zemní práce 
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• odbočení vpravo na ulici Jarmily Kurandové a dojezd k cíli 

Po 680 m doráží valník ke křižovatce ulic Kociánka a Jarmily Kurandové, kde 

odbočuje vpravo a po 230 m doráží do cíle, který má po pravé straně. 

 

 
Obr. 11 - 4. POI trasy stroje na zemní práce 

Poloměr otáčení v zatáčce se 14m, což bezpečně vyhovuje pro valník s dozerem, 

a následně i valník s pásovým rypadlem. 

2.2.3 Doprava betonové směsi na zakládání a na stropy 

Při zakládání objektu budou použity dvě specifikace betonu. C16/20 - X0, který 

bude použit na vylití základových pasů. Ve druhém stupni základů, tedy jako výplň 

ztraceného bednění a podkladní beton pod 1.NP bude použit beton C16/20 - XC2. 

Při realizaci monolitické stropní konstrukce bude použit beton C25/30 - XC1 pro 

stropní desky a beton C25/30 - XC3 pro konstrukci balkonů. 

Všechny druhy betonu budou dopraveny ze stejného podniku - TBG 

BETONMIX a.s., sídlícího v Brně-Králově poli, Křižíkova 2964/68E a tedy po stejné 

cestě. Trasa je dlouhá 2,2 km a bude domíchávači trvat necelých 5 minut. 

Při výjezdu musí domíchávač dbát zvýšené opatrnosti a zajistit plynulý a 

bezpečný provoz po ulici Křižíkova. Nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky 

silničního provozu. 

 
Obr. 12 - Trasa betonové směsi 
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• výjezd z betonárny vlevo směr Sadová 

Domíchávač vyjíždí z areálu firmy a odbočuje na silnici Křižíkovu a rovně pokračuje 

1,3 km.  

 
Obr. 13 - 1. POI trasy betonové směsi 

• odbočení vpravo a vpravo na ulici Kociánku 

 
Obr. 14 - 2. POI trasy betonové směsi 
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• odbočení vpravo na ulici Jarmily Kurandové a dojezd k cíli 

Po 680 m doráží domíchávač ke křižovatce ulic Kociánka a Jarmily Kurandové, 

kde odbočuje vpravo a po 230 m doráží do cíle, který má po pravé straně. 

 

 
Obr. 15 - 3. POI trasy betonové směsi 

Poloměr otáčení v zatáčce je 14m, což bezpečně vyhovuje pro domíchávač. 

2.2.4 Doprava betonářské oceli 

Výztuží jsou myšleny KARI sítě, které budou položeny v podkladním betonu pod 

1.NP a dále pak pruty výztuže stropních konstrukcí. 

Výztuž bude dopravována z nedaleké firmy ARMOSPOL CZ s.r.o, která sídlí 

v Brno-Královo pole, Myslínova 1377/75. 

 

 
Obr. 16 - Trasa betonářské oceli 
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• výjezd z areálu směr Sadová 

Nákladní automobil vyjede z areálu doprava a pokračuje rovně po ulici Myslínova 1,8 

km. 

• odbočení vpravo na ulici Jarmily Kurandové a dojezd k cíli 

Po 680 m doráží nákladní vůz s výztuží ke křižovatce ulic Kociánka a Jarmily 

Kurandové, kde odbočuje vpravo a po 230 m doráží do cíle, který má po pravé straně. 

 
Obr. 17 - 1. POI trasy betonářské oceli 

Poloměr otáčení v zatáčce je 14m, což bezpečně vyhovuje pro nákladní 

automobil. 

2.2.5 Doprava zdícího materiálu 

Jako hlavní zdící materiál byly použity keramické tvarovky od společnosti 

Porotherm. Jedná se o tvarovky Porotherm 30 Profi P15 v 1.NP a Porotherm 30 Profi P10 

ve 2.-4.NP tlouštěk 300 mm, které slouží jako hlavní obvodové nosné zdivo.   

Vnitřní nosné zdivo jsou použity akustické keramické tvarovky Porotherm 30 

AKU Z P15 v 1.NP a Porotherm 30 AKU Z P10 v 2.-4.NP tlouštěk 300 mm. 

Jako nenosné zdivo příček je použito keramických tvarovek Porotherm 8 Profi a 

Porotherm 11,5 Profi. Přizdívky budou provedeny z vápenopískových tvárnic Silka S12-

1600. 

Veškeré zdící materiály budou dovezeny od jednoho dodavatele PRO-DOMA, 

který sídlí v Brně-Královo pole, Křižíkova 188/68. 

 

 
Obr. 18 - Trasa zdícího materiálu 
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Trasa nákladního automobilu se stavebním materiálem bude stejná jako trasa 

domíchávače, neboť betonárna a stavebniny leží 100m od sebe.  

2.2.6 Doprava věžového jeřábu 

Po určení předpokládaných břemen a výšky objektu byl jako hlavní zvedací 

mechanismus navržen věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Ten bude dopraven z půjčovny 

věžových jeřábů Liebherr, která sídlí v Brně-Popůvky. Navržená trasa měří 15,3 km a čas 

cesty je odhadován na 25 minut s přihlédnutím na dopravní situaci v Brně. 

Věžový jeřáb ve složeném stavu má výšku 3,8m a šířku 2,55m. 

 

 
Obr. 19 - Trasa věžového jeřábu 

Vzhledem k velikosti dopravovaného zvedacího mechanismu je potřeba si dát 

největší pozor na podjízdné výšky mostů, příliš ostré zatáčky a kruhové objezdy, kde bude 

díky velikosti zpomalen provoz. 

 

• odjezd z areálu firmy Liebherr 

Nákladní automobil se zaháčeným jeřábem vyjede z areálu vpravo a pokračuje 

rovně po ulici Vintrovna 1,4 km ke kruhovému objezdu na kterém sjede druhým 

výjezdem směr Brno. Poloměr otáčení na kruhovém objezdu je dle schématu 18 m. 

 

 
Obr. 20 - 1. POI trasy věžového jeřábu 
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• po ulici Jihlavská a silnici č. 602 pokračuje 4,3km, poté vpravo na nájezd 

Po opuštění kruhového objezdu druhým výjezdem věžový jeřáb pokračuje po silnici 

č. 602 4,3 km a poté najíždí na pravotočivý nájezd a pokračuje dál směr Svitavy, Královo 

pole a Výstaviště BVV. 

 

 
Obr. 21 - 2. POI trasy věžového jeřábu 

• silnice E461 ulice Bítešská 

Věžový jeřáb pokračuje dále 2,2 km po silnici pro motorová vozidla E461. Hned 

při nájezdu na hlavní silnici podjíždí most s podjízdnou výškou větší než 3,8m. Dále po 

480 m následuje opět podjezd, také se splňující výškou. 

 

• Pisárecký tunel směr Královo pole 

Po 670m po podjetí mostu následuje 512m dlouhý Pisárecký tunel, dále jede jeřáb rovně 

směr Královo pole tunelem Hlinky délky 312 m s výškou 4,8 m. 

 

 
Obr. 24 - 5. POI trasy věžového jeřábu 

 

 

Obr. 23 - 3. POI trasy věžového jeřábu Obr. 22 - 4. POI trasy věžového jeřábu 
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• ulice Žabovřeská  

Nákladní automobil pokračuje 4,5 km směr Svitavy, Židenice, Líšeň a Lesná. Na 

tomto úseku dochází ke sbíhání 3 pruhů do jednoho, a proto se zde tvoří časté kolony. 

Doporučení je tedy dopravovat jeřáb v brzkých ranních hodinách. Po trase je více 

podjezdů v prostorech meziúrovňových křížení silnic, která mají podjezdnou výšku 

nejméně 4,5 m. Dále pak Královopolský tunel s délkou 1258 m také s podjízdnou výškou 

4,5m. Za tunelem pokračuje vozidlo směr vpravo na Svitavy, Řečkovice a Královo pole. 

 
Obr. 25 - 6. POI trasy věžového jeřábu 

Zde opět dochází k víceúrovňovému křížení silnic, avšak výška je vždy nejméně 

5m. 

 

• Příjezd k Sadové 

780 m po posledním křížení odbočuje jeřáb vpravo na ulici Křížkovu, následně po 140m 

vlevo na ulici Kociánku a hned vpravo směr Sadová. 

 
Obr. 28 - 9. POI trasy věžového jeřábu 

Obr. 27 - 7. POI trasy věžového jeřábu Obr. 26 - 8. POI trasy věžového jeřábu 
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• dojezd k cíli 

Po 680 m doráží jeřáb s výztuží ke křižovatce ulic Kociánka a Jarmily Kurandové, kde 

odbočuje vpravo a po 230 m doráží do cíle, který má po pravé straně. 

 
Obr. 29 - 10. POI trasy věžového jeřábu 

 

Poloměr otáčení v zatáčce je 14 m, nákladní automobil s jeřábem si tedy bude 

muset více najet do levého protisměrného pruhu, tento manévr bude hlídat pracovník 

v reflexní vestě a upozorňovat řidiče, kteří v tuto dobu budou projíždět křižovatkou. 

 

2.2.7 Doprava drobnějšího materiálu 

Drobnějším materiálem je myšlen materiál, který lze dovést osobním 

automobilem či dodávkou. 

Tuto dopravu bude zajišťovat subdodavatel jednotlivých dodávek materiálu. Není 

třeba konkrétněji určovat trasu. 

2.2.8 Odvoz odpadů 

Odvoz odpadů bude prováděn specializovanou firmou a odvážení kontejneru 

s odpadem bude prováděno po domluvě se stavbyvedoucím. 
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3 Časový a finanční plán - objektový 

Časový a finanční plán byl vytvořen dle vypočtených objemových jednotek, 

technicko-hospodářských ukazatelů (THU) a zpracováním počtu pracovníků 

jednotlivých objektů. 

 Z dokumentu můžeme vyčíst délky jednotlivých činností, souběh jednotlivých 

etap výstavby a finanční hodnotu jednotlivých stavebních objektů. 

 

 Výstupem je dokument, který je přílohou dokumentu diplomové práce P.1 - 

Časový a finanční plán - objektový 
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4 Technická zpráva zařízení staveniště 

Tato kapitola se zabývá organizací staveništního prostoru. Určuje jeho rozsah, 

polohu, uspořádání prostor pro lidské zdroje, materiál a strojní zařízení, která budou 

během výstavby potřeba. Dále se pak zabývá zabezpečením staveniště, oplocením 

pozemku, sociálním zázemím pro zaměstnance, napojením na technickou a dopravní 

infrastrukturu. 

 Výkresová dokumentace zařízení staveniště skýtá 3 výkresy, každý výkres 

popisuje odlišné etapy stavby. V prvním výkrese je podrobně popsáno rozložení 

staveniště během etapy provádění hrubé spodní stavby. Ve druhém výkrese najdeme 

výkres osvětlující etapu hrubé vrchní stavby. V posledním výkrese je kladen důraz na 

etapu dokončovacích prací. 

 

4.1 Identifikační údaje 
 

Název stavby:    Bytový dům B3 - Obytný soubor Sadová 

 

Místo stavby:    Brno, Královo pole, 

     parcela číslo 140, katastrální území Sadová 

     původní parcelní číslo 143/1, 141, 140 

 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

 

Stavebník: IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s., se sídlem Brno 
    Hlinky 114, PSČ 603 00 

 

Zpracovatel PD:   KUBE s.r.o. 

     Horova 68 

     616 00 Brno 

     IČ: 282 61 950 

 

Projektanti jednotlivých částí dokumentace: 

Architektonicko - stavební řešení: Ing. arch. Michaela Jandová 

     autorizace ČKA 02726 

 

Statické řešení:   Ing. Iva Ručná 

Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. arch. Jan Hikeš 

Elektroinstalace:   Ing. Vojtěch Florian 

Zdravotechnika:   Ing. Marek Peka 

Vytápění:    Ing. Jan Henzl 

Přípojky inženýrských sítí:  Ing Marek Peka 

 

Předpokládaný termín zahájení: 2020 

 

Předpokládaný termín dokončení: 2022 

 

Předpokládané náklady:  20 mil. Kč 
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4.2 Základní údaje a dostupnost staveniště 
 

Staveniště pro realizovaný objekt bytového domu se nachází v brněnské části 

Královo pole, katastrální území Sadová. Jedná se o parcelu č. 140, u křížení ulic 

Moskalykova a Jarmily Kurandové. Pozemek má rozlohu 951 m2. Je mírně svahován na 

jižní stranu. Staveniště je oploceno mobilním oplocením po obvodu parcely. Vjezd, který 

slouží také jako výjezd, se nachází na severovýchodní straně. U vjezdu budou části 

oplocení svázány v patce a uzamčeny zámkem s řetězem. Inženýrské sítě, sloužící 

k napojení bytového domu jsou vedeny pod povrchem zmíněných ulic a jsou zaznačeny 

ve výkresech situace. Přípojky na dotčený pozemek jsou vedeny kolmo na inženýrské sítě 

a ústí na pozemku objektu. 

Projekt zařízení staveniště byl pro náš projekt vytvořen pro 3 etapy výstavby: 

• Hrubá spodní stavba 

• Hrubá vrchní stavba 

• Dokončovací práce 

Výkresová dokumentace je přílohou dokumentu diplomové práce. 

4.3 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se bude měnit v závislosti na probíhajících etapách výstavby. Etapy 

jsou uvedeny výše: HSS, HVS, DP. Hygienické prostory budou taktéž měněny 

v závislosti na etapách a na počtu pracovníků. 

 

Etapa výstavby Budování Likvidace 

1. Hrubá spodní stavba 04/2020 05/2020 

2. Hrubá vrchní stavba 05/2020 08/2020 

3. Dokončovací práce 08/2020 02/2021 
Tab. 20 - Etapy výstavby 

4.3.1 Zařízení staveniště pro etapu hrubé spodní stavby 

Před započetím prací bude provedena skrývka ornice, která bude částečně uložena 

na deponii na východní straně staveniště. Dále bude na plochách skladu provedeno 

štěrkové zpevnění, uloženy prostory pro pracovníky a mobilní toalety. Dále bude 

provedeno oplocení staveniště dle výkresu a na místech stání stavebních strojů bude 

zajištěno opatření proti pronikání provozních kapalin do podloží (vana). Dále bude 

zbudován místní odběr vody a přípojka NN dle výkresů. Tyto rozvody budou opatřeny 

chráničkou, aby nedošlo k poškození při pohybu mechanizace. 

 Následně budou na staveniště dovezeny stroje pro zemní práce a bude vytyčen 

manipulační prostor pro otáčení strojů dle výkresů. Přebytečná zemina z deponií bude 

odvezena na skládku firmy Dufonev, která je popsána v širších dopravních vztazích. 

4.3.2 Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

Dle harmonogramu prací bude nasazen od srpna do října větší průměrný počet 

pracovníků. Z tohoto důvodu bude navýšen počet obytných kontejnerů, které z důvodu 

úspory prostor budou kladeny do dvou pater. Do horních kontejnerů bude provedeno 

kovové schodiště se zábradlím proti pádů pracovníků. Dále bude nahrazena jedna mobilní 

toaleta toaletou s rozšířenou kapacitou, napojením na kanalizaci a vodovodní řad. 

  Při práci na hrubé vrchní stavbě bude nasazen na staveništi samostavitelný věžový 

jeřáb, který bude umístěn na jihovýchodní straně budovy na betonových panelech. Jelikož 
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se jedná o jeřáb s dolní otočí, bude prostor ohraničen mobilním oplocením a bude zakázán 

přístup do blízkosti jeřábu, aby nedošlo ke zranění. Jeřáb je navržen tak, aby dosáhl na 

komunikaci a také na celý půdorys bytového domu. 

4.3.3 Zařízení staveniště pro dokončovací práce 

Od listopadu dojde ke snížení počtu obytných kontejnerů o 1 a také k záměně 

kapacitnější toalety za mobilní toaletu. V případě nárazového zvýšení počtu pracovníků 

budou pracovníci používat vnitřní prostory. Taktéž bude demontován věžový jeřáb, který 

už nebude na staveništi potřeba. Jednotka vzduchotechniky bude dovezena a instalována 

mobilním jeřábem. 

 Po obvodu objektu bude zbudováno lešení pro provádění zateplení a provádění 

klempířských konstrukcí. Omítkové směsi budou míchány přímo v objektu. V dobu 

dokončovacích prací budou na staveništi provedeny všechny přípojky. 

 Pohyb po stavbě bude umožněn po vybetonovaném schodišti, případně po menším 

mobilním lešení podle potřeby. Schodišťový prostor bude bezpečně zajištěn provizorním 

dřevěným zábradlím, aby nedošlo k pádu pracovníků do hloubky. 

4.4 Objekty staveniště 

4.4.1 Sociální a hygienické objekty  

Na staveništi jsou navrženy stavební kontejnery, které jsou umístěny na 

severozápadě staveniště. Tyto kontejnery slouží pro stavbyvedoucího, pro pracovníky a 

jako sklad materiálu. Kontejnery jsou napojeny na vedení NN. Kontejnery budou 

dovezeny na staveniště nákladním automobilem s hydraulickou rukou a budou uloženy 

dle výkresu situace. Dále jsou navrženy na staveništi dvě mobilní toalety s umyvadlem. 

Tyto toalety na staveniště dopraví společnost zajišťující pronájem a umístí na staveniště 

vedle kontejnerů. Případné posuny lze provádět ručně. Obytné kontejnery jsou navrženy 

s ohledem na počet pracujících lidí. Kontejner slouží pouze jako prostor pro převléknutí. 

 

4.4.1.1 Šatny a kancelář SV  

Šatny typu SK1 jsou dimenzovány dle bilance pracovníků na staveništi.  

Požadovaná plocha buňky je 15 m2 a plocha pro jednoho pracovníka je určena 1,5m2. 

 

Období: 

Průměrný 

počet 

pracovníků: 

Požadovaná 

plocha  

[m2] 

Počet 

kontejnerů 

[ks] 

Plocha 

kontejnerů 

[m2] 

Hrubá spodní stavba 5 7,5 1 15 

Hrubá vrchní stavba 6 9 1 15 

Dokončovací práce 8 12 1 15 

Srpen - Říjen 13 19,5 2 30 
Tab. 21 - Výpočet počtu kontejnerů 

Dále bude na staveništi jedna kancelář, která bude sloužit vedení stavby. V kanceláři 

budou také probíhat konzultace nad realizací a bude zde uložena celá PD. 
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Obr. 30 - Kancelář pracovníků a stavbyvedoucího 

 

Provozovatel zajišťuje pronájem, dopravu na místo, napojení kontejneru na síť a montáž 

kontejnerů do sestavy. 

 

4.4.1.2 Hygienická zařízení 

Na staveništi budou vedle obytných kontejnerů umístěné dvě mobilní toalety 

s vestavěným umyvadlem. V období srpen až říjen bude na staveniště nahrazena jedna 

toaleta menší kapacity za toaletu s větší kapacitou, sprchovým koutem a připojením na 

kanalizaci a vodovod. 

 
Obr. 31 - Mobilní toaleta menší 
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Obr. 32 - Mobilní toaleta se sprchovým koutem 

4.4.2 Provozní objekty 

4.4.2.1 Oplocení 

Řešené staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním oplocením, které bude na 

staveniště přivezeno před započetím zemních prací, po umístění kontejnerů. Jedná se o 

oplocení skládané z jednotlivých částí o rozměrech 2x3,5m. Celé oplocení bude mít délku 

165m, včetně jednoho vstupu pro pěší a vjezdového prostoru, který bude po dobu 

nečinnosti zamknut a zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob.  

 
Obr. 33 - Mobilní oplocení 
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Na bráně bude viset tabulka s výstrahami. 

 

 
Obr. 34 - Výstražná tabulka 

4.4.2.2 Sklady a skládky 

• uzamykatelné sklady typu LK2 

Bude sloužit k uschování drobnějších stavebních strojů, případně materiálu, který 

nesmí být vystaven povětrnostním vlivům. Sklad bude každý den po směně uzamčen. 

 
Obr. 35 - Skladovací kontejner 
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• skládky zeminy  

Skládka je navržena na východní straně staveniště. Zemina zde bude ukládána do 

maximální výšky 1,5m. Ze skládky bude zemina použita na zpětné zásypy a obsypy. 

Zbytek bude odvezen na skládku 

 

• sklady materiálu 

Sklady jsou uspořádaný dle výkresů zařízení staveniště. Podloží bude štěrkové 

zhutněné a srovnané. Materiály budou uchovávány tříděné a lehce označitelné. Mezi 

jednotlivými materiály bude vynechán prostor min. 0,6m, aby se dalo mezi materiály 

snáze procházet. 

• prostory pro přípravu bednění a výztuže 

Prostory pro práci s bedněním jsou vymezeny na východní straně budovy. Zde 

bude bednění montováno a dále se s ním bude manipulovat pomocí věžového jeřábu. 

Stejně tak výztuž. Výztuž bude na stavbu dopravena už ohýbaná. Pro případ dalšího 

ohýbaní bude na stavbě přístupná ohýbačka, kterou bude mít firma zajišťující armování. 

4.4.3 Osvětlení 

Práce se v nočních hodinách nepředpokládá, taktéž práce nebudou probíhat pod 

úrovní terénu. V případě, že bude osvětlení z jakéhokoli důvodu potřeba, budou na 

staveništi přístupné halogenové reflektory. 

 

4.5 Likvidace zařízení staveniště 
Všechny kontejnery, vyskytující se na staveništi budou po dokončené realizaci 

odvezeny pronajímatelem. Oplocení bude demontováno, uloženo na přepravní palety a 

odvezeno s kontejnery. Přípojky staveniště budou demontovány.  

 Po dokončení prací budou odvezeny betonové podklady věžového jeřábu, 

přebytečný zpevněný povrch bude odtěžen a budou provedeny sadové úpravy dle PD. 

Znehodnocená zemina bude odvezena na skládku.  

Po likvidaci zařízení staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku o splnění všech 

podmínek uvedených ve smlouvě. 

 

4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci vyskytující se na staveništi budou ihned po příchodu proškoleni a 

seznámení se zásadami BOZP. Seznámení stvrdí podpisem do SD. Pracovníci budou dále 

seznámení s technologickými postupy a s rozmístěním objektů na staveništi. 

4.7 Napojení staveniště na zdroje 

4.7.1 Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno na stávající přípojku elektrické energie, která se nachází 

na západní straně pozemku. Odtud jde vedení do staveništního rozvaděče, který se 

nachází u vchodu pro pěší. Odtud dále bude pokračovat do objektu. Vzhledem k umístění 

rozvaděče a přípojky nebude docházet ke kolizi se stroji, neboť je přípojka vedena 

v chráničce pod terénem. Pro dokončování bude elektřina rozvedena do všech podlaží. 
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4.7.1.1 Výpočet potřeby elektrické energie 

Největší odběr energie se předpokládá při přechodu etapy vrchní hrubé stavby a 

dokončovacích prací.  

 

Stavební stroj Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkový příkon 

[kW] 

věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 25 1 25 

ponorný vibrátor 0,88 2 1,76 

pila na cihly 1,7 1 1,7 

přímočará pila 0,72 2 1,44 

uhlová bruska 1,5 1 1,5 

vysokotlaký čistič 2,8 1 2,8 

vysavač 1,5 1 1,5 

P1 - příkon elektrických strojů Celkem 35,7 kW 
Tab. 22 - Výpočet spotřeby el. energie strojů 

 

Vybavení ZS 

Příkon 

osvětlení 

[kW] 

Příkon 

vytápění 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkový 

příkon [kW] 

kancelář SV 0,29 2 1 2,29 

obytný kontejner 0,15 2 2 4,3 

sanitární kontejner 0,15 2 1 2,15 

P2 - příkon vybavení zařízení staveniště Celkem 8,74 kW 
Tab. 23 - Výpočet spotřeby el. energie vybavení ZS 

Vnější osvětlení se nepředpokládá. → P3 = 0 

 

Vztah pro výpočet příkon zařízení staveniště: 

𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2 + 𝑃3) + (0,7 × 𝑃1)2 

koeficienty: 

1,1 - koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu 

0,5 - koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 - fázový posun 

 

Dosazení do vzorce: 

𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 35,7 + 0,8 × 8,74 + 0) + (0,7 × 35,7)2 

𝑺 = 𝟐𝟖, 𝟎𝟑 𝒌𝑾 

 

Nutný příkon pro stavbu je 28,03 kW. 

4.7.2 Voda 

Staveniště bude na vodu napojeno z nově zbudované přípojky. Venkovní práce se 

nepředpokládají v zimních měsících. Práce v zimních měsících budou již v interiéru a 

budou zde dostupné přípojky vody v každém podlaží. U ošetřování betonu vybíráme 2.NP 

kde je největší množství betonu, které bude v jednom dni ukládáno. 
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4.7.2.1 Voda pro stavební účely 

Jedná se zejména o vodu na ošetřování betonu, na čištění nečistot a na čištění 

strojů stavby.  

 

Použití Materiál 

[MJ] 

Spotřeba vody 

[l/MJ] 

Spotřeba vody 

[l/den] 

Ošetřování betonu 43,2 25 l/m3 1 080 

Čištění strojů   100 

Celkem 1 180 
Tab. 24 - Spotřeba vody pro stavební práce 

Pro určení přípojky použijeme vztah: 

𝑄𝑎 =
𝑆𝑉 × 𝑘𝑛

𝑡 × 3600
 

kde 

Qa je množství vody 

SV je spotřeba za den 

kn je koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro provoz 1,5) 

t je čas odběru v hodinách 

𝑄𝑎 =
1180 × 1,5

8 × 3600
= 𝟎, 𝟎𝟔 𝒍/𝒔 

 

4.7.2.2 Voda pro hygienické účely 

Jedná se o vodu, která bude napojena do sanitárního kontejneru a odvíjí se od 

maximálního počtu pracovníků na stavbě. 

 

Použití Spotřeba [l/os/den] Počet osob Spotřeba vody 

[l/den] 

Umyvadlo, WC 40 12  480 

Sprcha 45 12 540 

Celkem 1 020 
Tab. 25 - Spotřeba vody pro hygienu 

Pro výpočet potřeby použijeme vztah: 

𝑄𝑏 =
𝑃𝑝 × 𝑁𝑆 × 𝑘𝑛

𝑡 × 3600
 

kde  

Qb je množství vody 

Pp je počet pracovníků 

NS je spotřeba vody na pracovníka 

kn je koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro hygienu 2,7) 

t je čas odběru v hodinách 

𝑄𝑏 =
1020 × 2,7

8 × 3600
= 𝟎, 𝟎𝟗 𝒍/𝒔 

 

4.7.3 Požární voda 

Požární voda se nachází na ulici Jarmily Kurandové a je od staveniště vzdálena 

20m. Voda se tedy bude odebírat v případě potřeby z hydrantu, který je zaznačen 

v situaci. 
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4.7.4 Dimenze přípojky 

Q = Q1 + Q2 = 0,06 + 0,09 = 0,15 l/s 

DN40 = 1,6 l/s 

1,6 > 0,15   Vyhoví 

 

Přípojka stavby je z potrubí DN 40, které zajišťuje průtok 1,6 l/s. Bude tedy použita 

přípojka vody DN40. 

 

4.7.5 Kanalizace 

Ke kanalizačnímu vedení bude připojen po dobu hrubé vrchní stavby sanitární 

kontejner. Zde není potřeba dimenzování. Další mobilní záchody mají vlastní zásobník 

na splašky.  

 

4.8 Výkresová dokumentace 
Výkresová dokumentace je přílohou diplomové práce: 

P.2 - Situace zařízení staveniště - Hrubá spodní stavba  

P.3 - Situace zařízení staveniště - Hrubá vrchní stavba 

P.4 - Situace zařízení staveniště - Dokončovací práce 
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5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

5.1 Etapa zemní práce 

5.1.1 Rypadlo-nakladač CAT 434F2 

Bude na stavbě sloužit ke skrývce ornice, uložení ornice na skládku, hloubení 

stavební jámy a k hloubení základových rýh. Předpokládané využití rypadlo-nakladače 

bude duben 2020 - květen 2020 při základových konstrukcích a při zpětných obsypech. 

 

 
Obr. 36 - Rypadlo-nakladač  

 

 
Obr. 37 - Rypadlo-nakladač rozměry 
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Rozměry: 

1 - Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích 5 841 mm 

2 - Celková přepravní výška 3 780 mm 

3 - Výška k vršku kabiny/přístřešku 2 889 mm 

4 - Výška k vršku výfukového komínku 2 754 mm 

5 - Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2 795 mm 

6 - Rozvor kol, AWD 2 235 mm 

7 - Maximální výška závěsného čepu 3 518 mm 

8 - Úhel vyklápění při plném zdvihu 45° 

9 - Dosah vyklápění při max. úhlu vyklopení 923 mm 

10 - Maximální zaklopení lopaty v úrovni terénu 44° 

11 - Hloubkový dosah 154 mm 

12 - Od mřížky chladiče po břit lopaty v nesené poloze 1 494 mm 

13 - Maximální provozní výška 4 386 mm 

14 - Hloubkový dosah, maximální podle SAE 4 349 mm 

15 - Hloubkový dosah při plochém dnu 2 400 mm 3 974 mm 

16 - Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu 5 655 mm 

17 - Dosah nakládky 1 808 mm 

18 - Stabilizační opěry 2 352 mm 
Tab. 26 - Rozměry rypadlo-nakladače 

Technické údaje: 

Výkon motoru 74,5 kW 

Maximální hloubkový dosah  6,5 m 

Maximální dosah 7,3 m 

Provozní hmotnost 9 257 kg 

Objem lopaty nakladače 1,3 m3 

Objem lopaty rypadla 0,08-0,29 m3 

Maximální hladina hlučnosti vně 100 dB 
Tab. 27 - Technické údaje rypadlo-nakladače 

5.1.2 Třístranný sklápěč Tatra  

Nákladní automobil bude sloužit k odvozu zeminy na skládku a návozu 

štěrkového polštáře pod základy. Jeho využití je naplánováno zejména na začátek dubna 

2020 a případně květen 2020 na obsypy v případě, že bude nedostatek zeminy. 

 
Obr. 38 - Sklápěč Tatra 
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Rozměry a technická data stroje: 

 
Obr. 39 - Sklápěč Tatra rozměry 

Technické údaje: 

Motor TATRA T3D-928-30, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 

ot/min 

Kabina 2dveřová, sedadla 2 

Rozvor 3 440 + 1 320 mm 

Maximální přípustná 

hmostnost 

28 500 kg 

Užitečné zatížení 16 300 kg 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 
Tab. 28 - Technické údaje sklápěče 

5.1.3 Křovinořez Husqvarna 535 RX 

Křovinořez bude použit při odstraňování porostu a křovin z daného pozemku. 

Křovinořez bude na stavbě jen ve fázi přípravných prací při odstraňování křovin - tj. 

duben 2020. 

 
Obr. 40 - Křovinořez Husqvarna 
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Rozměry a technická data: 

Rozměry (DxŠxV) 1772 mm x 683 mm x 395 mm 

Hmotnost 6,1 kg 

Výkon 2,14 kW 

Maximální průměr kotouče 300 mm 

Hladina hluku 117 dB 

Pohon benzín 

Spotřeba paliva 0,74l/h 

Objem nádrže 0,6 l 
Tab. 29 - Technické údaje křovinořezu 

5.1.4 Motorová pila Husqvarna 545 

Motorová pila bude sloužit k odstranění křovin s tlustším kmenem. Motorová pila 

bude na stavbě jen ve fázi přípravných prací při odstraňování křovin - tj. duben 2020. 

 

 
Obr. 41 - Motorová pila Husqvarna 

Rozměry a technická data: 

Rozměry (DxŠxV) 770 mm x 220 mm x 270 mm 

Hmotnost 4,9 kg 

Výkon 3,4 kW 

Jmenovitý příkon 2500 W 

Maximální délka lišty 500 mm 

Hladina hluku 116 dB 

Pohon benzín 

Spotřeba paliva 0,87 l/h 

Objem nádrže 0,5 l 
Tab. 30 - Technické údaje motorové pily 
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5.2 Etapa základové konstrukce 

5.2.1 Vibrační pěch Weber SRV 650 

Vibrační pěch bude sloužit k hutnění štěrkového polštáře pod podkladním 

betonem. Pěch bude používán ve fázi základových konstrukcí na hutnění - tj. duben 2020. 

 
Obr. 42 - Vibrační pěch 

Rozměry a technická data: 

Hmotnost 70 kg 

Pracovní šířka 28 cm 

Rozměry (DxŠxV) 740 mm x 360 mm x 1030 mm 

Maximální frekvence 660 /min 

Hloubková účinnost 500 mm 

Výkon motoru 2,5 kW 

Palivo benzín 

Motor Subaru ER 12 
Tab. 31 - Technické údaje vibračního pěchu 
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5.2.2 Vibrační deska Weber CR3 

Vibrační deska bude sloužit k hutnění štěrkového polštáře pod podkladním 

betonem. Vibrační deska bude používána ve fázi zakládání - tj. duben 2020 a případně 

květen na hutnění obsypů a zásypů. 

 
Obr. 43 - Vibrační deska 

Rozměry a technická data: 

Hmotnost 206 kg 

Pracovní šířka 70 cm 

Rozměry (DxŠxV) 820 mm x 500 mm x 1230 mm 

Frekvence 80 Hz 

Odstředivá síla 35 kN 

Výkon motoru 3,4 kW 

Palivo benzín 

Druh motoru vznětový 
Tab. 32 - Technické údaje vibrační desky 

5.2.3 Valník s hydraulickou rukou Tatra T810 

Valník bude sloužit k dopravě ztraceného bednění, zdícího materiálu a výztuže na 

stavbu a vykládku palet a materiálu na skládku materiálu. Valník bude používán během 

fáze hrubé stavby pro dovážení většího množství materiálu - tj. duben 2020 až červenec 

2020. Případné bude použit na dovážení omítkových směsí, ale to dle domluvy se SV. 

 
Obr. 44 - Valník s hydraulickou rukou 
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Rozměry a technická data 

 
Obr. 45 - Valník s hydraulickou rukou rozměry 

Technické údaje: 

Motor Renault Dxi 7, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 ot/min 

Kabina 2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 

Rozvor 3 540 + 1 200 mm 

Maximální přípustná hmostnost 15 500 kg 

Užitečné zatížení 8 500 kg 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Nástavby Valník s rukou 
Tab. 33 - Technické údaje valníku s hydraulickou rukou 

5.2.4 Autodomíchávač Schwing Basic Line AM 9 

Autodomíchávače zajistí betonárka, ze které bude dovážena betonová směs, tak 

aby byla zaručena kontinuálnost dodávky a nedošlo k přerušení práce. Množství bude 

koordinováno s technickým pracovníkem na stavbě. Domíchávače budou na stavbu 

přivážet betonovou směs od poloviny dubna 2020 do poloviny července 2020. Příklad 

domíchávače. 

 
Obr. 46 - Autodomíchávač Basic Line 
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Technické údaje a rozměry: 

Jmenovitá velikost. 9 m3 

Geometrický objem 15 810 l 

Vodorys 10 390 l 

Hmotnost nástavby 3 920 Kg 

Výška násypky od spodu válce 2 474 mm 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Nástavby otočný buben  
Tab. 34 - Technické údaje autodomíchávače 

5.2.5 Čerpadlo betonové směsi Putzmeister BSF 46-5 

Čerpadlo betonové směsi bude sloužit k přepravě betonu z domíchávače do 

konstrukce základových konstrukcí, ale také do konstrukcí stropů a střešní konstrukce. 

Autočerpadlo bude využíváno od poloviny dubna do poloviny července roku 2020 jako 

v případě autodomíchávače. 

 
Obr. 47 - Autočerpadlo betonové směsi 

 

 

 

 

Rozměry a technická data. 

 
Obr. 48 - Autočerpadlo betonové směsi rozměry 
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Technické údaje a rozměry: 

Počet ramen 5 

Vertikální dosah 15 810 l 

Hrubý dosah 10 390 l 

Čistý dosah 3 920 Kg 

Rozvinutí 11,1 m 

Délka koncové hadice 4 m 

Velikost potrubí 125 mm  

Tlak potrubí 85 bar 

Rychlost dodání 160 m3/h 
Tab. 35 - Technické údaje čerpadla betonové směsi 

5.2.6 Odstředivé ponorné čerpadlo WACKER-NEUSON PS2 800 

Odstředivé ponorné čerpadlo pro odsávání menšího množství vody, elektrické < 

1,2 kW (400 l/min). Bude na stavbě přístupné po celou dobu výstavby v případě deště 

na odčerpání stojící vody. 

 
Obr. 49 - Ponorné čerpadlo Wacker 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 187 mm 

Šířka 187 mm 

Výška 341 mm 

Hmotnost 13.2 kg 

Sací rampa 18.6 m3/h 

Maximální výtlak čerpadla  15 m 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 480 W 

Jmenovitý proud 5 A 

Průměr přípojky hadice 50 mm 

Přístup 2 

Maximální velikost částice 6 mm 
Tab. 36 - Technické údaje ponorného čerpadla 

Doporučení: zvýšená opatrnost, bezpečná obuv. Při práci se chránit bezpečnostními 

brýlemi. 
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5.2.7 Propanový hořák ROMAXI  

Propanový hořák teploty 1060 °C pro pokrývačské práce a asfaltovací práce a 

pro lepení asfaltových pásů, rozmrazování, izolace, smršťování, sušení a ohřev. 

Součástí je u propan-butanová nádoba. Bude využíván při zakládání v dubnu 2020 až do 

etapy HI střešní konstrukce v červenci 2020. 

 
Obr. 50 - Propanový hořák 

Technické parametry: 

Hmotnost 1.6 kg 

Délka propanové hadice 5 m 

Opěrka hořáku  Ano 
Tab. 37 - Technické údaje propanového hořáku 

 

5.2.8 Ostatní stroje 

Při této činnosti bude zapojen i nakladač, který je uveden v etapě zemních prací. 

Ten bude umísťovat štěrk do prostoru mezi základy. Stroje se mohou navzájem mezi 

etapami dle potřeby kombinovat a s tím je spojena i jejích využitelnost. 
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5.3 Etapa svislé konstrukce 

5.3.1 Věžový jeřáb Liebherr 42K.1 

Věžový jeřáb je používán jako hlavní zvedací mechanismus stavby a bude 

fungovat po celou dobu realizace hrubé vrchní stavby. Bude sloužit k přepravě zdícího 

materiálu, výztuže a dalších materiálů, které budou přivezeny. Dále bude sloužit 

k přemísťování materiálu po staveništi. Věžový jeřáb bude na stavbě po dobu hrubé 

stavby - tj. duben až červenec 2020. 

 
Obr. 51 - Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 
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Obr. 52 - Věžový jeřáb složený rozměry 

Technická data 

Rozměr základny 4m x 4m 

Výška výložníku 18 m až 32 m 

Maximální délka výložníku 36 m 

Maximální únosnost 4 000 kg 

Únosnost na konci výložníku 1 200 kg 

Příkon věžového jeřábu 25 kW 

Nejtěžší břemeno paleta tvarovek 1 470 kg 
Tab. 38 - Technické údaje věžového jeřábu 

5.3.1.1 Posouzení vzdálenosti břemen 

Věžový jeřáb bude přepravovat palety s tvarovkami z prostoru před staveništěm 

na skládku a ze skládky nejdéle do protějšího rohu budovy. Obě vzdálenosti jsou cca 

22m. 

 
Obr. 53 - Vyznačení vzdálenosti břemen 
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5.3.1.2 Posouzení dosahu 

Vzhledem ke vzdálenosti 22 m dle diagramu věžového jeřábu s dosahem 36m 

jeřáb vyhoví místu pokladu břemen. 

 
Obr. 54 - Posouzení dosahu jeřábu 

5.3.1.3 Posouzení únosnosti 

Ve vzdálenosti 22 m může věžový jeřáb dle tabulek daných výrobcem nést 

zatížení maximálně 1610 kg. 1470 kg < 1610 kg → Vyhoví 

 
Obr. 55 - Posouzení únosnosti jeřábu 
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5.3.2 Pila na duté cihly alligator DeWALT 

Pila pro řezání dutých cihlářských tvárnic. Dva protiběžné pilové listy pohybující 

se proti sobě zamezují pohybu materálu při řezání.Převodová skříň a ložiska s ochrannou 

proti vnikání prachu. Pila bude zapojena do realizací zejména během zdících prací - tj. 

duben - červenec 2020. 

 
Obr. 56 - Pila na cihly 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 918 mm 

Výška 219 mm 

Hmotnost 5.5 kg 

Jmenovitý příkon 1 700 W 

Délka zdvihu 40 mm 

Délka řezného nástroje 43 mm 

Zastavení řezného nástroje 0.2 s 

Odjišťovací spínač ano 
Tab. 39 - Technické údaje pily na cihly 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu, zvýšená opatrnost, bezpečná obuv. U řezných nástrojů může 

dojít k těžkým poraněním. Při práci se chránit bezpečnostními brýlemi. Uživatel by měl 

mít patřičné zkušenosti a absolvované proškolení. 

 

5.3.3 Paletový vozík STILL HPS25 

Paletový vozík pro přeravu palet se stavebním materiálem, v rámci staveniště 

případně na podlažích dle potřeby. Hrubý odhad používání paletového vozíku je květen - 

červenec 2020. 

 
Obr. 57 - Paletový vozík 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 1 545 mm 

Šířka 520 mm 

Výška 1 240 mm 

Hmotnost 70 kg 

Délka vidlí 1 150 mm 

Maximální nosnost 2 500 kg 
Tab. 40 - Technické údaje paletový vozík 

5.3.4 Manipulační vozík, manuální vrátek GENIE SL-18 

Manipulační vozík pro přemístění stavebního materiálu v rámci staveniště a 

vytahování do menších výšek těžší materiál. Odhad využívání vozíku je květen - 

červenec 2020. 

 
Obr. 58 - Manipulační vozík 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 1 850 mm 

Šířka 1 680 mm 

Výška 2 180 mm 

Hmotnost 164 kg 

Transportní šířka 800 mm 

Výška nákladu 150 mm 

Náprava Ano 

Maximální nosnost 295 kg 

Maximální výška zdvihu 5.6 m 
Tab. 41 - Technické údaje manipulační vozík 
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5.4 Etapa vodorovné konstrukce 

5.4.1 Vibrační lišta, benzinová ATLAS COPCO BV20G 

Vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řidké betonové směsy. Bude 

zapojena již v průběhu základových konstrukcí, kde bude potřeba rovnat podkladní beton. 

Lišta bude používána při práci s čerstvou betonovou směsí tj. duben - červenec 2020. 

 
Obr. 59 - Vibrační lišta 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 2 000 mm 

Šířka 2 000 mm 

Výška 350 mm 

Hmotnost 16.6 kg 

Pracovní šířka 2 000 mm 

Jmenovitý příkon 720 W 

Frekvence vibrování 166 Hz 

Hladina hluku 91 dbA 

Úroveň vibrování 3-D 3.2 m/s2 

Objem nádrže 0.58 l 
Tab. 42 - Technické údaje vibrační lišty 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. 

5.4.2 Ponorný vibrátor WACKER-NEUSON IRFU45-5,0 

Ponorný vibrátor pro hutnění a pro odstranění přebytečného vzduchu v čerstvé 

betonové směsi s elektrickým motorem a frekvenčním měničem. Vibrátor bude používán 

při práci s čerstvou betonovou směsí tj. duben - červenec 2020. 

 
Obr. 60 - Ponorný vibrátor 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 5 600 mm 

Šířka 80 mm 

Výška 100 mm 

Hmotnost 20 kg 

Transportní délka 800 mm 

Transportní šířka 800 mm  

Transportní výška 200 mm 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 880 W 

Frekvence vibrování 200 Hz 

Délka hadice 5 m 

Průměr 45 mm 

Hladina hluku 79 dbA 

Úroveň vibrování 3-D 1.7 m/s2 
Tab. 43 - Technické údaje ponorného vibrátoru 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. 

5.4.3 Nivelační optický přístroj HILTI POL 15 

Nivelační přístroj bude sloužit po celou dobu výstavby ke kontrole výškových 

hodnot, zaměřování konstrukcí a bude dostupný v kanceláři SV s dalšími měřícícími 

nástroji po celou dobu stavby. 

 
Obr. 61 - Nivelační přístroj 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 190 mm 

Šířka 130 mm 

Výška 136 mm 

Hmotnost 1.8 kg 

Přesnost na 30 m 1.5  
Tab. 44 - Technické údaje nivelačního přístroje 
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5.4.4 Elektrický kompresor BERNER 10/100/360 

Bude na stavbě dostupný k hrubému čištění povrchů. Bude uložen ve skladovém 

kontejneru a na vyžádání u SV bude přístupný po celou dobu výstavby.  

 
Obr. 62 - Elektrický kompresor 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 1 000 mm 

Šířka 440 mm 

Výška 830 mm 

Hmotnost 79 kg 

Jmenovité napětí 380 V 

Tlak 8 barů 

Dodávané množství vzduchu  360 l/m 

Pracovní tlak 10 barů 
Tab. 45 - Technické údaje kompresoru 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. Uživatel by měl mít patřičné zkušenosti a absolvované 

proškolení. 

5.4.5 Svářečka elektrodová CADDY PROFESSIONAL 250 

Elektrodová svářečka pro svařování ocelových konstrrukcí na svabě. Zejména se 

jedná o svařování výztuže vodorovných konstrukcí. Zacházet se svářečkou může pouze 

osoba s platným svářečským průkazem. Svářečka bude používána na stavbě při armování 

tj. - květen až červenec 2020. 

 
Obr. 63 - Svářečka 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 472 mm 

Šířka 142 mm 

Výška 256 mm 

Hmotnost 11 kg 

Jmenovité napětí 400 V 

Zásuvka 16 A 
Tab. 46 - Technické údaje svářečky 

5.4.6 Ruční ohýbačka betonářské oceli OHO 010 

Ruční ohýbačka pro ohýbání plochých, čtyřhranných a kruhových průřezů a 

silnostenných topenářských trubek. Ohýbačka bude na stavbě zejména při dotvarovávání 

výztuže v průběhu vodorovných konstrukcí. Svářečka bude používána na stavbě při prácí 

s výztuží tj. - květen až červenec 2020. 

 
Obr. 64 - Ohýbačka oceli 

Technické údaje: 

Čtyřhranná ocel 16 x 16 mm 

Pásová ocel – rádiusový ohybu 10 x 50 mm 

Kulatina průměr 16 mm 

Betonářská ocel  průmer 14 mm 

Pásová ocel – ostrý ohybu 6 x 50 mm 

Hmotnost  32 kg 
Tab. 47 - Technické údaje ohýbačky výztuže 
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5.4.7 Pila přímočará, elektrická s předkyvem MAKITA 4350FCT 

Přímočará pila bude na stavbě dostupná zejména při dořezávání bednících desek 

u bednění stropu a následně při dokončovacích prací, kde se bude pracovat s truhlářskými 

prvky. Bude využívána od dubna do července 2020 a pak od října do konce výstavby. 

 
Obr. 65 - Přímočará pila 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 236 mm 

Šířka 76 mm 

Výška 207 mm 

Hmotnost 2.5 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 720 W 

Úroveň vibrování 3-D 7.5 m/s2 

Hloubka řezu v hliníku 20 mm 

Hloubka řezu v oceli 10 mm 

Hloubka řezu ve dřevě 135 mm 

Maximální hloubka řezu 135 mm 
Tab. 48 - Technické údaje přímočaré pily 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu, zvýšená opatrnost, bezpečná obuv. U řezných nástrojů může dojít 

k těžkým poraněním. Při práci se chránit bezpečnostními brýlemi. Uživatel by měl mít 

patřičné zkušenosti a absolvované proškolení. 

5.4.8 Vrtací kladivo AKU HILTI 

Vrtací kladivo pro vrtání otvorů pro vytápěcí, vodní a sanitační potrubí a větrací 

vedení. Kladivo bude na stavbě dostupné ve skladu materiálu. Bude se používat při 

kotvení svorek u čel stropních desek a u dalších potřebných činností. Kladivo bude 

využíváno duben - červenec 2020 na kotvení a následně při dokončovacích pracích. 

 
Obr. 66 - Vrtací kladivo 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 344 mm 

Šířka 94 mm 

Výška 215 mm 

Hmotnost 4 kg 

Jmenovité napětí 36 V 

Napětí akumulátoru 36 

Kapacita akumulátoru 3 

Maximální vrtací průměr v betonu 16 mm 

Maximální vrtací průměr 20 mm 

Energie úderu  2.5 J 

Otáčky za minutu 1 050 

Hladina hluku 102 dbA 
Tab. 49 - Technické údaje vrtacího kladiva 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu, zvýšená opatrnost. U řezných nástrojů může dojít k těžkým 

poraněním. Při práci se chránit bezpečnostními brýlemi. Během delšího používání hrozí 

v důsledku vibrací odkrvení prstů, proto je potřeba po delším používání dělat přestávky. 

5.4.9 Úhlová bruska, elektrická BOSCH GWS 15-125CI 

Úhlová bruska bude používána při práci s výztuží a u dalších činnosti s ocelovými 

prvky. Bude uchována ve skladovacím kontejneru. Využívána zejména během práce 

s výztuží duben - červenec 2020 a následně při dokončovacích prácí říjen - leden 2021. 

 
Obr. 67 - Úhlová bruska 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 311 mm 

Šířka 123 mm 

Výška 103 mm 

Hmotnost 2.4 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 1 500 W 

Maximální průměr kotouče 125 mm 

Otáčky za minutu 11 500 

Hladina hluku 103 dbA 

Urověň vibrací 3-D 6 m/s2 
Tab. 50 - Technické údaje úhlové brusky 
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5.4.10 Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/15 C PLUS 

Vysokotlaký čistič pro čistění stavebních strojů při odjezdu ze staveniště. Pro 

čistění strojů a nářadí. Zejména u zemních prací je kladen důraz na čistotu odjížděných 

vozidel. Čistič bude sloužit případně také k očistě betonových povrchů po celou dobu 

výstavby. 

 
Obr. 68 - Vysokotlaký čistič 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 380 mm 

Šířka 360 mm 

Výška 930 mm 

Hmotnost 25.2 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 2 800 W 

Průtok 8.3 l/min 

Maximální sací výška 0.5 m 

Hladina hluku 88 dbA 

Náprava Ano 

Pracovní tlak 150 Barů 

Spotřeba vody 12 l/min 

Maximální teplota vstupní 

vody 

40 ºC 

Tab. 51 - Technické údaje vysokotlakého čističe 

5.5 Etapa dokončování 

5.5.1 Vysavač MAKITA 447L 

Vysavač s automatvkým čištěním filtru pro suché i mokré vysávání. Dále je 

možné využít speciální zařízení pro připojení brousicího a frézovacího zařízení k 

průmyslovým čističům prachu. U některých zařízení pro čištění vzduchu se dají použít i 

filtry HEPA pro zachycování nebezpečných a neviditelných mikročástic prachu a 

zabránění v jejich šíření. Zařízení, které využívá tento druh filtrů, současně dokáže 

zvládnout i těžký prach a nečistoty. Zařízení se umisťuje tam, kde lze nasávat čerstvý 

vzduch a rozvádět jej prostředím interiéru současně s čištěním prostoru. Kouř ze 

svařování a dalších prací prováděných za vysokých teplot lze odfiltrovat od zařízení 

pomocí filtrů s aktivním uhlím. Bude využíván po celou dobu výstavby.   



104 

 

 
Obr. 69 - Vysavač 

 

 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 490 mm 

Šířka 476 mm 

Výška 655 mm 

Hmotnost 16 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jemnovitý příkon 1 500 W 

Maximální průtok 216 m3/h 

Hladina hluku 57 dbA 

Objem nádrže 45 l 
Tab. 52 - Technické údaje vysavače 

5.5.2 Elektrický vrátek BETA SAM 150 

Vrátek pro dopravu středně težkých břemen do výšky. Využíván pří práci od 

června do prosince 2020. 

 
Obr. 70 - Elektrický vrátek 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 820 mm 

Šířka 255 mm 

Výška 520 mm 

Hmotnost 35 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 500 W 

Maximální nosnost  150 kg 

Rychlost zdvihu 0.3 m/s 

Délka lana 25 m 
Tab. 53 - Technické údaje vrátku 

5.5.3 Elektrocentrála benzínová Gesan G8/10 TFH 

Benzínová elektrocentrála jako rychlý a flexibilný náhradní zdroj energie a pro 

užití elektrických přístrojů v prostorech, kde nelze dosáhnout s elektrickým vedením a 

v případě dlouhodobějšího výpadku elektřiny. Bude k dispozici po celou dobu výstavby. 

 
Obr. 71 - Elektrocentrála 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 860 mm 

Šířka 685 mm 

Výška 645 mm 

Hmotnost 100.2 kg 

Jmenovité napětí 400 V 

Jmenovitý příkon 8 000 W 

Provozní výkon 8 kVA 

Výkon, pohotovostní 10 kVA 

Maximální proud 25 A 

Jmenovitý proud 14.4 A 

Počet zásuvek 16A 1 

Provozní doba při plné zátěži 3.6 h 

Hladina hluku 93 dbA 

Spotřeba paliva 1.8 l/h 

Objem nádrže 6.5 l 
Tab. 54 - Technické údaje elektrocentrály 
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5.5.4 Rotační laser samonivelační HILTI PR 2-HS 

Laserový samonivelační přístroj pro rychlé a přesné meřičské práce na stavbě. 

Nejen pro geometrické meření ale i pro interiérové vyměření výšek podlah, obkladů a 

mnoho dalšího. Bude používán zejména při dokončovacích pracech na podlahách 

v listopadu 2020. 

 
Obr. 72 - Laserový nivelační přístroj 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 200 mm 

Šířka 200 mm 

Výška 230 mm 

Hmotnost 2.5 kg 
Tab. 55 - Technické údaje laserového nivelačního přístroje 

5.5.5 Elektrické topidlo MASTER B 3,3 EPB 

Snadno přenositelné elektrické topidlo s možností přepnutí na režim léto-zima jen 

pro ventilaci. Nespotřebovává kyslík a je opatřen termostatem proti přehřátí. Nastavitelný 

výkon a automatický restart. Bude používán v zimních měsících jako provizorní topící 

systém a při vysušování povrchů. Výkon 3,4 kW. Předpokládaná doba využívání říjen 

2020 až leden 2021. 

 
Obr. 73 - Topidlo malé 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 280 mm 

Šířka 270 mm 

Výška 440 mm 

Hmotnost 5.1 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Spotřeba vzduchu 510 m3/h 

Maximální příkon 510 m3/h 

Hladina hluku 56 dbA 
Tab. 56 - Technické údaje malého topidla 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. 
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5.5.6 Elektrické topidlo MASTER B 9EPB 

Výkonnější elektrické topení pro rychlejší vyhřátí i větších prostor na stavbě. 

Bude používán v zimních měsících jako provizorní topící systém a při vysušování 

povrchů. Předpokládaná doba využívání říjen 2020 až leden 2021. 

 
Obr. 74 - Topidlo velké 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 420 mm 

Šířka 330 mm 

Výška 430 mm 

Hmotnost 9.3 kg 

Jmenovité napětí 400 V 

Topný příkon 9 kW 

Zásuvka 16 A 

Spotřeba vzduchu 800 m3/h 

Maximální příkon 800 m3/h 

Hladina hluku 55 dbA 
Tab. 57 - Technické údaje velkého topidla 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. 

5.5.7 LED svítidlo akumulátorové FLEX CL 2000 

Přenosné LED svítidlo s akumulátorem. Používáno zejména v případech, kdy 

dojde ke snížení viditelnosti na pracovišti. K dispozici po celou dobu výstavby. 

 
Obr. 75 - Svítidlo 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 139 mm 

Šířka 230 mm 

Výška 190 mm 

Hmotnost 3.1 kg 

Napětí akumulátoru 18 
Tab. 58 - Technické údaje svítidla 

5.5.8 Kondenzační odvlhčovač MASTER DH 732 

Kondenzační odvlhčovač pro urychlení vysoušení stavebních konstrukcí 

s mokrým procesem výstavby. Bude používán při vysušování konstrukcí, které prošly 

mokrým procesem výstavby. Zejména zdi a nášlapné vrstvy. Říjen 2020 až leden 2021 

k dispozici. 

 
Obr. 76 - Kondenzační odvlhčovač 

 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 420 mm 

Šířka 387 mm 

Výška 592 mm 

Hmotnost 19.5 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Jmenovitý příkon 680 W 

Spotřeba vzduchu 160 m3/h 

Maximální odvlhčovací výkon 30 l/den 

Maximální příkon 800 m3/h 

Hladina hluku 42 dbA 
Tab. 59 - Technické údaje odvlhčovače 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu. 
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5.5.9 Polyfúzní svářečka plastových trubek MAR-POL 

Svářečka pro instalaterské práce pro svařování plastových trubek z materiálu 

(PELD), polypropylenu (PP) a kopolymer (PPC,PPR). Srpen až září 2020 bude využíván 

na stavbě. 

 
Obr. 77 - Svářečka potrubí 

Technické parametry: 

Jmenovitý výkon 1 850 W 

Jmenovité napětí 230 V 

Zásuvka 16 A 

Průměr potrubí 16 až 32 mm 
Tab. 60 - Technické údaje svářečky potrubí 

5.5.10 Řezačka na obklady D24000 DeWALT 

Řezačka na dlažbu a obklady s vodícím kolejovým systémem z nerezové oceli 

zabudovaným do rámu řezačky, zajišťuje přesný řez. Funkce ponorných řezů umožňuje 

uživateli rychlé vytváření zářezů pro elektroinstalaci a možnost nastavení v úhlu 45° a 

22,5° zaručuje rychlé provádění úhlových řezů. Zabudovaný ochranný jistič (PRCD) 

zvyšuje ochranu uživatele. Bude používána při obkládání povrchů koupelen a podlah od 

prosince 2020 do ledna 2021. 

 
Obr. 78 - Řezačka obkladů 
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Technické údaje a rozměry: 

Délka 860 mm 

Šířka 690 mm 

Hmotnost 32 kg 

Jmenovitý příkon 1 600 W 

Průměr kotouče 250 mm 

Hloubka řezu 95 mm 

Maximální kapacita příčného řezu při 90 º 610 mm 

Maximální kapacita příčného řezu při 45 º 450 mm 

Otáčky naprázdno 4 200 ot./min 
Tab. 61 - Technické údaje řezačky na obklady 

Pozn.: při dlouhodobém působení hluku hrozí nebezpečí poškození sluchu. Doporučení: 

použití chráničů sluchu, zvýšená opatrnost, bezpečná obuv. U řezných nástrojů může dojít 

k těžkým poraněním. Při práci se chránit bezpečnostními brýlemi. Uživatel by měl mít 

patřičné zkušenosti a absolvované proškolení. 

 

5.5.11 Ruční míchač PROTOOL MXP1200EEF 

Ruční míchačka pro rychlé namíchání menšího množství omítkových směsí a 

malt. Po dobu vnější úprav a vnitřních úpravod srpna 2020 do ledna 2021. 

 
Obr. 79 - Ruční míchač směsí 

Technické údaje a rozměry: 

Délka 226 mm 

Šířka 309 mm 

Výška 443 mm 

Hmotnost 4.5 kg 

Jmenovité napětí 230 V 

Výkon 1 200 W 

Jmenovitý příkon 1 200 W 

Maximální objem 60 l 

Otáčky za minutu 630 
Tab. 62 - Technické údaje ruční míchačky na směsi 
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6 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet byl zpracován v programu Build Power S a podklady s výkazy 

výměr jsou zpracovány v excelovém formátu. Výstup z programu a z excelového 

souboru jsou přílohou diplomové práce P.5 - Položkový rozpočet a P.6 - Výkaz výměr. 
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7 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový plán byl vytvořen v automatizovaném systému pro přípravu a řízení 

realizace staveb CONTEC, který byl vytvořen Ing. Jarským, 

Červenou barvou je vyznačena kritická cesta, zelenou barvou cesta nekritická. 

Přerušovanou zelenou čárou jsou značeny rezervy činností. Jsou zde vidět vazby mezi 

jednotlivými činnostmi. 

Výstup z toho programu je přílohou P.7 - Časový plán hlavního stavebního 

objektu SO 01. 
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8 Technologický předpis pro monolitickou stropní 

konstrukci 

8.1 Obecné informace o stavbě a procesu 

8.1.1 Obecné informace o stavbě 

Bytový dům se nachází v Brně-Královo pole v katastrálním území Sadová, 

parcelní číslo 140, městské části Sadová u křižovatky ulic Moskalykova a Jarmily 

Kurandové, ze které bude zpřístupněn sjezd na parkoviště patřící k objektu. 

Jedná se o novostavba bytového domu se 4 podlažími, plochou střechou, 

založeného na základových pasech. Dům je částečně prvním patrem vsazen do terénu. 

Část 1.NP vsazenou do terénu tvoří sklepní prostory pro jednotlivé bytové jednotky, 

kočárkárna, úklidová místnost, výměníková stanice a spojovací chodby k výtahu a 

schodišti. Zbylé prostory 1.NP jsou určeny pro 2 bytové jednotky. Ve 2.NP a 3.NP 

najdeme po 3 obytných jednotkách a ve 4. NP 2 bytové jednotky. 

Nosnou konstrukci tvoří keramické zdivo Porotherm různých tlouštěk. V místech 

výtahové šachty je konstrukce ztužena železobetonovou skořepinou probíhající po celé 

výšce objektu. Budova nemá pravidelný tvar. Její rozměry v nejširších místech jsou 18, 

42 m x 15,52m. Byty v 1.NP disponují terasami, ve vyšších patrech najdeme u bytových 

jednotek balkony nebo terasy také. Okolí objektu bude opatřeno zpevněnými plochami, 

nově zřízenými inženýrskými sítěmi a terénními úpravami. 

Bytový dům B3 je řešen jako čtyřpodlažní budova s plochou střechou, jejíž 1.NP 

je částečně osazen do svažitého terénu. Část osazenou v terénu tvoří výměníková stanice, 

která je přímo napojena na systém tepláren v Brně a slouží tak k ohřevu vody i k topení 

v budově. Dále v této části budovy najdeme kočárkárnu a sklepní kóje jednotlivých 

bytových jednotek. V části, která vyvstává nad terénem, najdeme dvě bytové jednotky 

dispozice 1+KK o rozloze 42,6m2 a 2+KK o rozloze 54,1m2 s terasami. Ve 2.NP jsou 

realizovány 3 bytové jednotky: 1+KK o rozloze 48,6m2, 2+KK o rozloze 64,7m2 a 2+KK 

o rozloze 63,5m2. Všechny tyto bytové jednotky mají vlastní balkon. Ve 3.NP jsou 

k dispozici 3 bytové jednotky: 1+KKo rozloze 48,9m2, 2+KKo rozloze 64,9m2 a 2+KK o 

rozloze 63,5m2. Všechny byty mají opět svůj vlastní balkon. Ve 4.NP najdeme pouze 2 

bytové jednotky dispozice 2+KK o rozlohách 75,3m2 a 89,9m2.Jedna jednotka disponuje 

pouze terasou a druhá terasou i balkonem. Všechna patra jsou spojena dvouramenným 

schodištěm a výtahem. Výplně otvorů dveří i oken najdeme v PD v konkrétních výpisech 

výplní. Všechny prvky (klempířské, zámečnické, parapety, doplňky, žaluzie) najdeme 

také v přiložené PD. 

Přístup na pozemek k řešenému objektu je z ulice Jarmily Kurandové po 

zpevněném povrchu na severovýchodní straně pozemku. Veškeré přípojky inženýrských 

sítí jsou vedeny taktéž z ulice Jarmily Kurandové. Pouze vedení NN je s přípojky 

společnosti EON na západní hranici pozemku. Odtud bude veden proud do rozvaděče na 

stavbě a dále k místům činností. 

Stavebník: IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s., se sídlem Brno 
    Hlinky 114, PSČ 603 00 

Zpracovatel PD:   KUBE s.r.o. 

     Horova 68 

     616 00 Brno 

     IČ: 282 61 950 



117 

 

8.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je detailní popis přípravy, realizace a všech 

kontrol během realizace stropní monolitické konstrukce. Vodorovné nosné konstrukce 

budou tvořeny monolitickými železobetonovými křížem armovanými deskami 

podporovanými obvodovým a vnitřním nosným zdivem. Stropní desky budou provedeny 

tl. 200 mm. Zároveň se stropními deskami budou betonovány i monolitické překlady a 

průvlaky. Střešní deska bude ukončena monolitickou železobetonovou atikou, která nad 

terasami bude spolu s obvodovými průvlaky přenášet zatížení od přilehlé stropní desky 

do obvodového zdiva. 

Materiálem stropních konstrukcí je beton C25/30 se stropní výztuží z oceli 

B500B. 

Práce na stropní konstrukci zahrnují kontrolu dokončení předchozí etapy výstavby 

- svislé nosné konstrukce, bednění stropu, vyztužování, betonáž, mezioperační kontroly, 

ošetřování, odbednění, výstupní kontroly, kontroly kvality provedení aj. 

8.2 Materiál, doprava, skladování 

8.2.1 Materiál - Beton 

Stropní konstrukce bude betonována z betonu C25/30-XC1 a beton balkonů 

C25/30-XC3. 

Materiál Konstrukce Množství [m3] 

1. nadzemní patro 

Beton C25/30 Strop nad 1.NP 42,79 

Beton C25/30 Sloupy v 1.NP 0,46 

Beton C25/30  Schodiště 1NP 1,397 

Beton C25/30 Monolitické překlady 1,87 

2. nadzemní patro 

Beton C25/30 Strop nad 2.NP 43,20 

Beton C25/30 Schodiště 2NP 1,397 

Beton C25/30 Monolitické překlady 1,85 

3. nadzemní patro 

Beton C25/30 Strop nad 3.NP 39,07 

Beton C25/30 Schodiště 3NP 1,397 

Beton C25/30 Monolitické překlady 1,85 

4. nadzemní patro 

Beton C25/30 Strop nad 4.NP 40,95 

Beton C25/30 Monolitické překlady 3,39 

Celkem: 179,616 
Tab. 63 - Potřeba betonu na stropní konstrukce 

 

8.2.2 Materiál - Výztuž 

Stropní konstrukce byla vyztužena betonářskou ocelí B500B. 

Materiál Konstrukce Množství [t] 

1. nadzemní patro 

Ocel B500B Strop nad 1.NP 3,2 

Ocel B500B Sloupy v 1.NP 0,05 

Ocel B500B Schodiště 1NP 0,15 

Ocel B500B Monolitické překlady 0,29 
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2. nadzemní patro 

Ocel B500B Strop nad 2.NP 3,2 

Ocel B500B Schodiště 2NP 0,15 

Ocel B500B Monolitické překlady 0,29 

3. nadzemní patro 

Ocel B500B Strop nad 3.NP 2,73 

Ocel B500B Schodiště 3NP 0,16 

Ocel B500B Monolitické překlady 0,29 

4. nadzemní patro 

Ocel B500B Strop nad 4.NP 2,12 

Ocel B500B Monolitické překlady 0,54 

Celkem: 13,18 
Tab. 64 - Potřeba výztuže na stropní konstrukce 

8.2.3 Materiál - Bednění 

Materiál Konstrukce Množství [m2] 

1. nadzemní patro 

Bednění Strop nad 1.NP 337,13 

Bednění Sloupy v 1.NP 6,57 

Bednění Schodiště 1NP 19,97 

Bednění Monolitické překlady 31,21 

2. nadzemní patro 

Bednění Strop nad 2.NP 340,25 

Bednění Schodiště 2NP 19,97 

Bednění Monolitické překlady 34,07 

3. nadzemní patro 

Bednění Strop nad 3.NP 294,06 

Bednění Schodiště 3NP 19,97 

Bednění Monolitické překlady 35,47 

4. nadzemní patro 

Bednění Strop nad 4.NP 303,58 

Bednění Monolitické překlady 42,11 

Celkem: 1484,38 
Tab. 65 - Potřeba bednění na stropní konstrukce 

8.2.4 Primární doprava 

Všechny druhy betonu budou dopraveny ze stejného podniku - TBG 

BETONMIX a.s., sídlícího v Brně-Králově poli, Křižíkova 2964/68E a tedy po stejné 

cestě. Trasa je dlouhá 2,2 km a bude domíchávači trvat necelých 5 minut. Podnik má 

k dispozici celou škálu domíchávačů s objemem bubnu od 3 do 9 m3. Přečerpání bude 

čerpadlem betonové směsi přímo do konstrukce z místa na staveništi nebo z ulice. 

Betonářská výztuž bude dopravována na nákladním voze s valníkem z nedaleké 

firmy ARMOSPOL CZ s.r.o, která sídlí v Brno-Královo pole, Myslínova 1377/75. 

Výztuž bude dopředu dle požadavků naohýbaná. Armovna je od staveniště vzdálená 

2,5km. 

Bednění bude dováženo nákladním automobilem s valníkem z firmy DOKA, 

která sídlí na adrese Kšírova 638/265 Horní Heršpice. Firma je od staveniště vzdálená 

13,7km. 
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Drobný materiál bude dopravován ze stavebnin PRO-DOMA dodávkou ve 

vlastnictví dodavatele, který sídlí v Brně-Královo pole, Křižíkova 188/68. Stavebniny 

jsou od staveniště vzdáleny 2,1km. 

8.2.5 Sekundární doprava 

Výztuž a bednění budou dopravovány pomocí věžového jeřábu Liebherr 42 K.1. 

Bednění bude přepravováno v koších z valníku na staveniště na k tomu určené místo. 

Dále pak dle potřeby na plochu pod zabedňovaný prostor. Výztuž bude přepravována ve 

svazcích na určené místo na staveništi a posléze na místo ztužování.  

 Betonová směs bude čerpána čerpadlem z domíchávače 

8.2.6 Skladování 

Dle předpisu musíme dodržet všechny podmínky pro skladování materiálu 
na stavbě. Materiál bude na stavbě ukládán na místa určená pro odkládání. Bednící 
materiál bude skladován na volných plochách staveniště (na pevném podkladu) na 
systémových paletách v dosahu jeřábu. Bednění může být ukládáno do maximální 
výšky 1,8m. V případě vyšších pater je možno ukládat bednění na vyzrálý povrch 
stropní konstrukce nižšího podlaží. Drobný materiál bude uložen v zamykatelné 
buňce. Ocelová výztuž bude ležet na panelech. Plocha bude odvodněna, aby pokud 
možno nedošlo k nadměrnému vlhnutí. V případě předpokladu špatného počasí 
bude materiál zakrytý plachtou. 

8.3 Převzetí a připravenost 

8.3.1 Převzetí staveniště 

Staveniště přebírá četa obstarávající realizaci stropních monolitických konstrukcí 

od čety, která zrealizuje svislé nosné konstrukce. Konstrukce předchozí musí být 

kompletně hotové dle projektové dokumentace. O tomto stavu bude proveden zápis do 

SD. Příjezdová cesta zůstává stejná. Inženýrské sítě budou známy a v okolí sítí nebude 

nic skladováno nebo přetěžována zemina. O umístění IS bude realizační četu informovat 

stavbyvedoucí. Taktéž o umístění el. rozvaděče bude četa informována od 

stavbyvedoucího. 

8.3.2 Připravenost pracoviště 

Před realizací stropní konstrukce bude dokončena etapa svislých nosných 

konstrukcí v patře pod stropní konstrukcí podle PD. V případě 1.NP bude vyzrálá 

podkladní vrstva betonu a zrealizované dva sloupy v 1.NP.  Pracoviště bude čisté a pokud 

možno suché, aby došlo k co nejlepšímu provedení. Před zahájením budou provedeny 

všechny kontroly dle KZP a jejich průběh a výsledek bude zaznačen v SD.  

8.3.3 Připravenost staveniště 

Staveniště bude jako při předchozích činnostech ohrazeno provizorním oplocením 

a vjezdovou bránou. Na staveništi budou zbudovány zpevněné plochy pro manipulaci 

strojů přivážejících bednění. Dále na staveništi budou obytné kontejnery a kontejnery 

s uskladněným drobným materiálem, dále mobilní toalety a přístup k vodovodnímu řadu. 

Kontejnery budou v zimním období vytápěny. Před započetím stropních konstrukcí bude 

na staveništi přístupný věžový jeřáb.  
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8.4 Pracovní podmínky 

8.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Provádění monolitických stropních konstrukcí bude prováděno od 7:00 do 15:30, 

každý pracovní den s půlhodinovou pauzou na oběd. Práce budou probíhat od května do 

července a vždy za denního světla. V případě zhoršených podmínek bude použito 

staveništní osvětlení.  

8.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Teplota vzduchu při betonování se musí pohybovat v rozmezí +5°C a 30°C. 

V případě jiných teplot je potřeba provést další opatření, aby došlo k bezproblémové 

realizaci dané konstrukce. Práce jsou popsány v postupu a nesmí probíhat v mraze, což 

se v letním období nepředpokládá. Práce nesmí probíhat při větru, překračujícím 11 m/s, 

v případě prací na vyšších nadzemních podlažích nesmí vítr překročit 8 m/s. Konstrukce 

při přerušení budou zajištěny proti destabilizaci.  

8.4.3 Podmínky pro pracovníky 

Pracovníci budou před zahájením prací seznámení s projektovou dokumentací, 

s předpisy BOZP a technologickým předpisem pro danou etapu výstavby, které všichni 

podepíší. Pracovníci budou opatření bezpečnostním vybavením. Dále budou seznámení 

s nakládáním s odpady a s požární bezpečností při práci. Pracovníci stvrdí seznámení 

s předpisy podpisem do SD, který bude po dobu výstavby uložen v kanceláři 

stavbyvedoucího. 

8.4.4 Podmínky pro nasazení pracovních strojů 

Bude objednán stroj podle množství materiálu a informacích o betonáži, Při 

betonáži musí být zajištěn dostatečný prostor pro čerpadlo. Při betonáži musí stavba 

zajistit přípojku vody pro čištění stroje a pracovníky pro pomoc při čerpání betonu. 

V okamžiku plnění násypky čerpadla musí být betonová směs v čerpatelném stavu. Při 

čerpání musí být dodržen bezpečný odstup od elektrického vedení pod napětím. Rychlost 

nesmí přesáhnout 50 km/h a teplota musí být v rozmezí -5 °C a 30 °C. Při jiných 

podmínkách může dojít k nerovnoměrnému tuhnutí. 

 

8.5 Pracovní postupy 
 

Pracovní postup je popsán pro etapu monolitických stropních konstrukcí hrubé 

stavby. V 1.NP budou před betonáží stropu vybetonovány dva sloupy, které budou sloužit 

jako podpora pro stropní konstrukci.  

Stropní deska je navržena dle statického výpočtu tloušťky 200mm jako monolitická 

betonová konstrukce s vloženou výztuží dle výkresu výztuže stropních desek. Stropní 

deska bude bedněna systémovým bedněním DOKA. Potřebné množství bednění a 

kladečské výkresy, které budou spočteny pomocí firemního softwaru dodá firma DOKA. 

 

8.5.1 Bednění stropní konstrukce 

Na bednění stropní desky budou použity prvky bednění Dokaflex 1-2-4. Schéma 

podepírání vypracuje firma Doka, dle svého softwaru. Jako bednící desky budou použity 

desky Doka rozměrů 2x0,5 a 2,5x0,5m. Desky budou uloženy na nosnících Doka H20, 



121 

 

primární podélné nosníky Doka H20 budou mít rozměr 3,90m a příčné sekundární 

nosníky Doka H20 budou mít rozměr 2,65m. Nosníky budou uloženy na spouštěcí hlavici 

H20, která je opatřena integrovanou funkcí snižování hlavy, která umožní snížení 

spotřeby materiálu na odbedňování. Dále je hlava opatřena stabilizací, která zabraňuje 

překlopení nosníků. Další stojky mimo trojnožek budou opatřeny přidržovací hlavicí H20 

DF. Stojky budou použity Doka Eurex 20 top 300 a top 400 pro dostojkování stropní 

monolitické konstrukce nad schodištěm. 

Nejdříve budou rozestavěny stojky s trojnožkami, dle výkresu poskytnutého 

pronajímatelem bednění. Bude použito stojek 

 

1. Sestavení stojek s trojnožkou 

Stojkování proběhne dle nákresu, vypracovaného firmou Doka. Stojky budou 

použity níže zaznačené Doka Eurex 20 top 300 pro výšku stropní konstrukce 2,8m a pro 

výšku stropní konstrukce nad schodišťovým prostorem Doka Eurex 20 top 400. 

 
Obr. 80 - Stojky Doka Eurex 
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Hlavní stojky budou opatřeny opěrnou trojnožkou výšky 100cm. 

 
Obr. 81 - Trojnožka stojky Doka Eurex 

2. Montáž spouštěcí hlavice H20 

Na hlavní stojky bude následně namontována spouštěcí hlavice H20, na které je 

integrována rektifikace a opatření proti překlopení nosníků. 

 
Obr. 82 - Spouštěcí hlava 

Po prvním zastojkování bude konstrukce vypadat schematicky takto. 

 
Obr. 83 - Schéma stojek s trojnožkami 
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3. Podélné nosníky Doka H20 

Na spouštěcí hlavice budou uloženy primární nosníky Doka H20 délky 3,9m. 

 
Obr. 84 - Podélný nosník Doka 

 

Nosníky budou uloženy tímto způsobem. 

 
Obr. 85 - Uložení podélných nosníků Doka 

Po uložení primárních nosníků bude konstrukce vypadat schematicky takto. 

 
Obr. 86 - Stojky s podélnými nosníky 
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4. Příčné nosníky Doka H20 

Po uložení primárních nosníků budou uloženy sekundární nosníky dle značek na 

primárních nosnících. Vzdálenost mezi sekundárními nosníky bude 1m. 

 
Obr. 87 - Příčné nosníky Doka  

 

Po uložení sekundárních nosníků bude konstrukce vypadat schematicky takto. 

 
Obr. 88 - Uložení příčných nosníků 

U nosníků je nutno dbát pokynů výrobce na maximální rozteč nosníků. Ta je udána 

montážním katalogem, který je online dostupný na serveru https://www.doka.com/. 

 
Obr. 89 - Maximální rozteče nosníků Doka 

https://www.doka.com/
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5. Montáž mezipodpěr s přidržovací hlavicí H20 DF 

Hlavice bude namontována na stojku a se stojkou bude vysunuta na požadovanou 

výšku spodní hrany primárního nosníku. 

 
Obr. 90 - Přidržovací hlavice H20 DF 

Po kompletním zastojkování nosníků bude konstrukce vypadat schematicky takto. 

 
Obr. 91 - Zastojkovaná konstrukce 

6. Montáž zábradlí  

Na vnější stranu hotové obvodové konstrukce bude nakotveno zábradlí. To bude 

zhotoveno dříve, než se začne s kladením bednicích desek. 

U zděných stěn je možné použít od systému Doka pouze variantu kotevní tyče 

s kotevní matkou s podložkou. Systém bednění na zděné stěně pak vypadá následovně. 

 
Obr. 92 - Svorka zábradlí 
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Dle dimenzování se připraví otvory ve zděné stěně. Dále se otvorem z vnitřní 

strany prostrčí kotevní tyč s kotevní matkou s podložkou. Na svorce se pomocí čepu 

nastaví výška svorky. Na bednění čel budou použity bednící desky. Na svorce se uvolní 

ustavovací a zajišťovací klíny a svorka se vysune na požadovaný odstup od stěny. 

 

 
Obr. 93 - Povolení svorky na zábradlí 

Dále se nasadí čelo desky a pomocí klínků se svorka zpevní. 

 

 
Obr. 95 - Povolení svorky na zábradlí 

Na horní část svorek bude namontováno zábradlí s výškou 1m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Desky zábradlí budou hřebíky zajištěny ve sloupku, aby nedošlo k jejich uvolnění. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 96 - Popis zábradlí 

Obr. 94 - Zaklínování svorky na zábradlí 
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7. Uložení bednících desek 

Po dokončeném stojkování a ukládání nosníků budou na sekundární nosníky 

kladeny bednící třívrstvé desky, které budou opatřeny odbedňovacím nátěrem, aby došlo 

ke snadnému odstranění desek po zatvrdnutí betonu. 

 
Obr. 97 - Bednící desky 

Desky budou kladeny kolmo na sekundární nosníky. Desky mají dle potřeby 

rozměry 200x50cm s tloušťkou desky 21mm. Desky jsou přitlučeny hřebíky do nosníků, 

aby nedošlo k zborcení nosníků. Konstrukce bude s bednícími deskami schematicky 

vypadat takto. 

 
Obr. 98 - Konstrukce s bedněním a zábradlím 

Po kompletním zabednění bude podklad připraven k uložení výztuže a k betonáži. 

Důležité je, aby byly všechny bednící desky řádně natřeny odbedňovacím přípravkem. 

Dle PD je nutné bednit také konstrukce balkonů. Bednění probíhá obdobným způsobem 

jako bednění stropní konstrukce. 

 

U konstrukcí monolitických překladů budou použity nosníky Doka a průvlaková kleština.  
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Hotové bednění průvlaku do výšky h=300 mm pak bude vypadat takto. 

 
Obr. 99 - Bednění průvlaků 

Bednění čela balkonů pak s průvlakovou kleštinou vypadá takto. 

 
Obr. 100 - Bednění čel balkonů 

8.5.2 Vyztužování stropní konstrukce 

Při armování bude použita prutová výztuž z oceli B500B. Výztuž bude 

připravována dle výkresové dokumentace. Krytí výztuže zajišťují distanční podložky. 

Spojování výztuže bude svařováním nebo vázáním. Svařování může provádět pouze 

osoba s platným svářečským průkazem. Na armování bude dohlížet statik. Výztuž bude 

připravována buď na ploše pro vázání výztuže, nebo přímo na bednění. Výztuž bude 

přepravena ze skládky pomocí věžového jeřábu.  

8.5.3 Betonáž stropní konstrukce 

Betonáž stropní desky a ostatních konstrukcí bude probíhat pomocí čerpadla 

betonové směsi. Koncovou část čerpadla (hadici) bude ovládat jeden pracovník. Beton 

bude čerpán postupně v mírnějším tempu, aby bylo ovládání hadice možné jednou 

osobou. Betonáž probíhá od kraje postupně přes celý půdorys. Výška dopadu betonové 

směsi musí být menší než 1,5m. Beton budou pracovníci rozhrnovat pomocí lopat a 

hráběmi.  

Během ukládání bude vrstva hutněna ponorným vibrátorem. Ten by z důvodu 

neporušení bednění měl být opatřen gumovým krytem. Zhutněný beton dále bude 
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srovnáván latěmi a vibračními deskami a bude kontrolována také tloušťka vrstvy betonu 

pomocí nivelačního přístroje. Přesah jednotlivých pracovních rovin vibrační lišty by měl 

být 250 mm. Vpichy ponorného vibrátoru do betonu budou cca 70 cm od sebe. Vibrování 

probíhá do té doby, dokud z betonové směsi vycházejí bubliny vzduchu. Správné 

zhutnění můžeme ověřit postavením prutu výztuže, ten by svou vlastní vahou měl 

propadnou směsí až na dno. Po dobetonování bude probíhat ošetřování betonu vodou. 

 

8.5.4 Schodiště 

Konstrukce schodiště budou probíhat po realizaci stropní desky, na kterou je 

položeno výstupní rameno schodiště. Schodiště je navázáno na výztuž desky. Bednění 

desky bude zhotoveno dle výkresu schodiště z voděodolného řeziva dle požadovaných 

rozměrů. Realizace schodiště proběhne včetně mezipodesty. Výztuž schodišťových 

ramen bude vázána od spodní části po horní. Krytí výztuže bude zajištěno distančními 

prvky jako jsou betonové podkladky aj. Betonová směs bude ukládána pomocí čerpadla 

betonové směsi Přímo do bednění. Beton musí být ukládán do konstrukce z maximální 

výšky 1,5m. Koncovou hadici čerpadla bude ovládat jeden pracovník. Další pracovník 

bude zajišťovat hutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru. Aby nedošlo o poškození 

bednění, bude ponorný vibrátor opatřen gumovým krytem. Vodorovné plochy konstrukce 

budou hlazeny vibrační deskou. Ošetřování betonu po realizaci bude probíhat shodně jako 

u konstrukcí stropní desky. Pohledový beton bude proveden s náležitou péčí a povrch 

bude následně broušen bruskou na beton. 

 

8.5.5 Ošetřování betonu 

Po uložení betonu do bednění stropní konstrukce i schodišťové konstrukce nastává 

fáze ošetřování betonu. Primárně ošetřujeme konstrukci vodou, aby nedošlo k praskání 

konstrukce vlivem rychlého smršťování. Voda se používá na betonové konstrukce ze 

dvou důvodů. Nahrazuje vodu, která se z konstrukce vypařila vlivem vysychání a mírně 

ochlazuje konstrukci. Teplota vody musí být maximálně o 10 stupňů nižší než je teplota 

povrchu ochlazované konstrukce. Pokud nastane situace, že budou převládat vysoké 

teploty, bude konstrukce zakryta geotextílií, která bude navlhčena a dále bude probíhat 

zkrápění vodou. Naopak pokud nastane situace, kdy bude na staveništi silný déšť, pokládá 

se na konstrukci folie, aby nedocházelo k vyplavování cementových částic. Na 

konstrukce nesmí být ukládán žádný materiál, aby nedošlo k mechanickému opotřebení. 

Dobu ošetřování stanovuje tabulka F.2 ČSN EN 13 670. 

 

Doba ošetřování betonu 

Teplota 

povrchu 

betonu [°C] 

Vývoj pevnosti betonu r (fc2d/fc28d) 

r ≥ 0,5 r ≥ 0,3 r ≥ 0,15 r < 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 1 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
Tab. 66 - Doba ošetřování betonu 
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8.5.6 Odbedňování stropní konstrukce 

Doba odbednění je spočítána statikem a odbedňuje se 25% bednění. Odbedňovány 

jsou desky a nosníky. Pod konstrukcí zůstávají stojky, aby se bezpečně mohly realizovat 

konstrukce nad stropní konstrukcí. Bednění je ukládáno do přepravních kontejnerů na 

skládce bednění a věžovým jeřábem jsou kontejnery přesouvány na nákladní automobil, 

který zajišťuje jejich odvoz. 

8.6 Personální obsazení 
Při provádění budou na postup dohlížet stavby vedoucí a pověřený pracovník. Dále 

může provádět dozor i TDI a koordinátor BOZP. Práce odborné jako například svařování 

smí provádět jen osoba s platným svářečským průkazem. 

 

 

Profese Počet Kvalifikace Práce 

Vedoucí čety - 

betonář 

1 minimálně SOŠ, proškolení, 

praxe 

Vedení a 

koordinace 

Betonář - železář 2 výuční list v oboru, proškolení, 

praxe 

Osazování výztuže, 

betonáž, kontrola 

Betonář - svářeč 1 svářečský průkaz, proškolení, 

praxe 

Sváření výztuže, 

osazování výztuže 

Tesař 2 výuční list v oboru, proškolení, 

praxe 

Výroba a osazení 

bednění  

Pomocný dělník 1 proškolení, poučení (praxe) Pomocné práce, 

přesuny materiálu 
Tab. 67 - Personální obsazení dělníků 

Profese Počet Kvalifikace Práce 

Jeřábník 1 průkaz obsluhy jeřábu, 

proškolení 

doprava bednění, 

doprava výztuže 

Obsluha 

autočerpadla 

1 průkaz obsluhy stroje, ŘP sk. C, 

proškolení 

doprava betonu do 

konstrukce 

Obsluha 

domíchávače 

2 průkaz obsluhy stroje, ŘP sk. C, 

proškolení 

doprava betonu na 

stavbu 

Řidič 1 řidičský průkaz sk. C, proškolení obsluha valníků při 

odvozu bednění 
Tab. 68 - Personální obsazení obsluhy strojů 

8.7 Stroje a pracovní pomůcky 
Strojní sestavou se zabývá kapitola: Návrh strojních sestav pro jednotlivou etapu 

výstavby. 

• Věžový jeřáb Liebherr 42K.1 

• Autodomíchávač společnosti TBG Betonmix, dle potřeby betonu s daným 

zásobníkem 

• Autočerpadlo Putzmeister 

• Nákladní auto s valníkem (výztuž) 

• Nákladní auto s valníkem (bednění) 

• Vibrační lať 

• Ponorný vibrátor 
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• Svařovací agregát 

• Pomůcky potřebné k výrobě bednění a jeho dořezů 

• Měřící pomůcky pro kontrolu a vytyčení konstrukce stropní desky a schodiště 

• Pomůcky na ošetřování betonu 

• Ochranné pomůcky pro pracovníky (rukavice, vesty, helmy, pevná obuv, 

pracovní oděv, svářeč při práci nesmí používat vestu a musí používat přilbu na 

sváření) 

8.8 Jakost, kontrola, zkoušení 

8.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola bude realizována vedoucím stavby. Bude kontrolovat množství a kvalitu 

dovezeného materiálu, zaměření stropní konstrukce, bednění (čistota, rovinatost, pevnost 

a stabilita), ochranu zdraví pracovníků na staveništi, napojení energií pro chod stavby. 

Vše bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

• Kontrola PD a dalších dokumentů 

• Kontrola provedených konstrukcí 

• Kontrola přístupnosti staveniště a jeho připravenost 

• Kontrola materiálu, potřebného pro danou etapu 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 

• Kontrola strojního vybavení a mechanizace 

8.8.2 Mezioperační kontrola 

V průběhu provádění konstruování bednění a betonáže bude vedoucí stavby, 

vedoucí pracovní čety a statik provádět náhodně kontroly, kdy se bude sledovat správné 

konstruování bednění a jeho usazení, kontrola horní hrany, svislost, těsnost a odbedňovací 

nátěr. Provedeme kontrolu betonu pomocí metody sednutí kužele a výztuže. 

Kontrolujeme vyvázání a krytí výztuže. Při betonáží bude kontrolováno správné lití 

betonu do bednění, správné provibrování betonu, vodorovnost a rovinnost povrchu. Po 

betonáži se dbá na dostatečné kropení či krytí základových pasů. Po odbednění se 

zkontrolují hrany a povrchy základových pasů, popř. jejich oprav.  Bude dbáno na 

ochranu a bezpečnost pracovníků při výkonu práce, betonáže, správnému lití betonu do 

bednění. Veškeré kontroly, jejich průběh, zapíší do stavebního deníku. 

• Kontrola bezpečnostních požadavků 

• Kontrola bednění 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola betonové směsi 

• Kontrola strojů 

• Kontrola ukládání 

• Kontrola klimatických podmínek 

8.8.3 Výstupní kontrola 

Provádí ji stavbyvedoucí, investor a vedoucí dělníků. Výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. Kontroluje se správnost provedení práce – vizuálně i měřením.  

Rovinatost konstrukce, kontrola odbedňování, zkontroluje se zda-li nejsou nějaké vady 
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na konstrukci nebo vzduchové bubliny. Provede se kontrola betonu: konzistence, 

kubatura, pevnostní třídy. Nechají se odlít zkušební vzorky (krychle) při lití betonu do 

bednění. Povolené odchylky pro stropní konstrukci je +-5mm na 2m lati. 

 

• Kontrola ošetřování betonu 

• Kontrola odbedňování 

• Kontrola geometrie 

• Kontrola pevnosti betonu 

• Kontrola provedení konstrukcí 

8.9 Bezpečnost práce 

8.9.1 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravného 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 

s návodem k používání zajistí.  

• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

8.9.2 Bednění 

• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

• Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

• Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

 

8.9.3 Přeprava a ukládání betonové směsi 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 

z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
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• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 

podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 

výztuži. 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

• Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 

obsluhou čerpadla. 

 

8.9.4 Práce železářské 

• Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. 

• Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 

8.9.5 Vibrátory 

• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 

délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 

ruce. 

• Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

 

8.9.6 Odbedňování 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 

jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

• Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze 

při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 

nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 

části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 

a podpěr. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

• Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Informace o dodržování předpisů, školení, zápisy o proškolení. Jakým způsobem se 

bude kontrolovat. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152687
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152687
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8.10   Nakládání s odpady 
Při nakládání s odpady bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. zákon o odpadech a 

vyhláška 383/2001 Sb., o nakládání s odpady, kterou novelizuje vyhláška 83/2016 Sb. 

Nakládání bude prováděno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. katalog odpadů. 

 Odpad bude na staveništi ukládán do připravených kontejnerů, které budou 

pravidelně odváženy na pokyn stavbyvedoucího na skládku odpadu. Nesmí docházet 

k přeplnění kontejnerů a tím k znečišťování staveniště, případně nemožnosti odvozu 

z důvodu přetížení. 

č.odpadu název odpadu kat. odp. způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O odvoz do tříděného 

odpadu 

17 01 01 Beton O odvoz na skládku dle mat. 

17 02 01 Dřevo O odvoz do sběrného dvora 

17 02 03 Plasty O odvoz do tříděného 

odpadu 

17 02 04 Sklo, plasty a dřebo 

obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami 

znečišťěné 

NO odvoz do sběrného dvora 

17 04 05 Železo a ocel O odvoz do sběrného dvora 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

O odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku kom. 

odpadu 
Tab. 69 - Tabulka odpadů 

8.11   Předpisy a literatura 
Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 381/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

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

odpadů) a dalších souvisejících předpisů. 

Při průběhu betonování základů musíme dbát na životní prostředí (zajištění 

snížení prašnosti kropením, hlučnost a znečištění komunikací). Musí být dodrženy časové 

limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí 

být před odjezdem ze stavby řádně očištěny, aby neznečišťovaly komunikaci. Pokud 

dojde k jejímu znečištění, musí se umýt. 

Likvidaci komunálních a jiných drobných odpadů vyřešíme přítomností 

kontejneru na stavbě. Prkna, která byla použita na bednění ponecháme na staveništi, 

protože budou použity při dalších stavebních procesech. Na stavbě musí být zajištěn 

v blízkosti hydrant pro případ požáru a také hasící přístroj přímo na stavbě. Zatřídění 

odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 381/2001 

Sb. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahující 

nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita 

firma, která tento souhlas vlastní. 

Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti 
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původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy ( 16 odst. 3 zákona č. 

185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.  

Zemina se stavby bude vyvezena a uskladněna, výkopek zeminy taktéž. 

Zákon 166/1999 Sb., 

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

Vyhláška381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

Nařízení vlády 148/2006  Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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9 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické stropní 

konstrukce 

Kontrolní a zkušební plán pro monolitické stropní konstrukce obsahuje seznam 

vybraných prováděných kontrol a jejich průběh. Součástí KZP je také tabulkový výstup, 

který je přílohou P.8 - Kontrolní a zkušební plán monolitické stropní konstrukce. 

9.1 Vstupní kontrola 

9.1.1 Kontrola PD a dalších dokumentů 

Kontrola projektové dokumentace spočívá v kontrole její úplnosti, rozsahu a 

platnosti. Dále odsouhlasení od autorizovaného projektanta a investora. Zapracování 

připomínek do projektové dokumentace. Po splnění kontroly provede stavbyvedoucí 

zápis do stavebního deníku. Projektová dokumentace musí být po celou dobu výstavby 

přístupná u stavbyvedoucího. 

9.1.2 Kontrola provedených konstrukcí 

• kontrola provedení zdících prací 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Součástí kontroly je 

shoda tvaru konstrukce, rozměrů, shoda polohy zděných konstrukcí dle projektu. Dále se 

při kontrole sleduje vazba zdiva, šířka, a způsob vyplnění prostoru mezi jednotlivými 

tvarovkami, svislost zděných konstrukcí, způsob provedení jednotlivých částí zdiva 

(prostupy, průduchy, komín) 

 

• kontrola svislosti a rovinatosti stěn 

Kontroluje se délkový a výškový modul pomocí hoblované latě s vyznačenými 

značkami po 125 mm. Obvyklá délka latě je 2 m, největší však na výšku zděné 

konstrukce. 

 

• kontrola provedení sloupů a jejich únosnosti 

Před zahájením bednění stropu je nutné, aby byly sloupy únosné a zajistili tak 

dostatečnou podporu pro stropní konstrukci.  

 

 

9.1.3 Kontrola bednění 

Při kontrole bednění se dbá na vizuální stránku bednění, zda není porušené, zda je 

ho správné množství před převzetím dodávky bednění. Kontroluje se certifikace bednění, 

statická únosnost a odolnost. Kontrola dodacího listu bednění - shoda objednaného a 

dodaného množství bednění. Dále kontrolujeme funkčnost, nezničitelnost a 

provozuschopnost. Zřetel pokládáme na správné skladování bednění. O kontrole bednění 

se zapíše záznam do SD. 

9.1.4 Kontrola výztuže 

U výztuže kontrolujeme její skladování - suchý, zpevněný povrch, podkladky, 

označení štítky. Štítky musí být čitelné, musí na nich být uvedeno množství a váha 
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svazku. Kontrolujeme ceny prutů dle dodacích listů a shodnost s PD. Výztuž 

kontrolujeme vizuálně případně měřením. Kontroly budou prováděny namátkově před 

přijetím dodávky. Vybere se od každého průměru několik prutů a kontroluje se shoda 

s PD. Dále kontrolujeme třídu oceli, hutní atesty, kvalitu, délku, průměr, žebírkování, 

koncová úprava. O kontrole výztuže a její předání udělá záznam do SD stavbyvedoucí. 

9.1.5 Kontrola betonové směsi 

Kontrolujeme certifikát betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi. 

Krychelná zkouška se provádí z dodaného množství betonu namátkově. Vyberou se 3 

zkušební krychle o hraně 150mm na kterých se po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost 

betonu v tlaku, hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou a odolnost proti působení 

vody a chemickým prostředkům.  

Dále kontrolujeme u dodávek betonu konzistenci. Tato kontrola se provádí 

pomocí zkoušky sedání kužele. 

9.1.6 Kontrola přístupnosti staveniště a jeho připravenost 

Na pracovišti musí být hotové konstrukce etap předcházejících etapu stropní 

konstrukce - svislé nosné konstrukce (zdi, sloupy). O tomto stavu bude proveden zápis 

do SD. Pracoviště i staveniště musí být dostupné dané četě, provádějící práce.  

9.1.7 Kontrola skladování materiálu 

Skladování materiálu musí být navrženo s ohledem na to, aby nedošlo k jeho 

poškození či degradaci. Plochy ukládání by měli být pokud možno rovné a odvodněné. 

Materiál by neměl být vystaven dešti, sněhu či jiným negativním klimatickým vlivům. 

Mezi materiálem by měly být zachovány průchozí uličky šířky 0,6m. Pro skladování je 

ideální použít dřevěné hranoly. Drobnější materiál bude uchováván v kontejneru k tomu 

určeném. Na skládkách materiálu je nutné dbát na pořádek a správné rozdělení materiálů 

aby nedošlo k záměně. 

9.1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před zahájením práce bude provedena kontrola odbornosti a zdravotní 

způsobilosti všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být proškolení na vykonávání 

práce, na níž budou pracovat. Kontrolovat se budou zejména jejich zdravotní a profesní 

průkazy, řidičské průkazy, pracovní povolení a bude kontrolována namátkou přítomnost 

alkoholu a návykových látek. Všichni pracovníci musí podepsat poučení o BOZP a 

předpisy související s požární ochranou. O proškolení bude proveden zápis do SD. 

9.1.9 Kontrola strojního vybavení a mechanizace 

Před započetím práce stavebních strojů bude kontrolována jejich technická 

bezvadnost, a provozní kapaliny. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku bude zjednaná 

okamžitá náprava. Stroje musí být funkční a bezpečné. V době nečinnosti strojů musí být 

stroje umístěny ve stabilní bezpečné poloze tak, aby neohrožovaly své okolí. Pod 

stojícími stroji bude zřízena vana, aby nedošlo k úniku provozních kapalin do podloží. U 

drobnějšího materiálu bude kontrolováno množství nářadí, stav a ukládání. 

Stavbyvedoucí bude provádět návrh strojů na danou etapu, za technickou bezvadnost 

odpovídá strojník. O strojích pracujících na staveništi bude každodenně veden zápis v SD. 
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9.2 Mezioperační kontrola 

9.2.1 Kontrola bezpečnostních požadavků 

Při kontrole bezpečnosti musí být zejména kladen důraz na ochranu pracovníků 

proti pádu z výšky nebo proti kolizi pracovníka se strojem. Všichni pracovníci budou 

poučení o bezpečnosti před zahájením prací. Pracovníci budou mít bezpečnostní prvky 

(helma, reflexní vesta, rukavice, pevnou obuv případně bezpečností brýle při svařování). 

Pracovníci, kteří budou pracovat u strojů musí dbát na oční kontakt se strojníkem, aby 

nedošlo k přehlídnutí a následnému zranění. 

9.2.2 Kontrola bednění 

U bednění kontrolujeme provádění vizuálním ohledáním a měřením u každého 

patra, zda výška horní hrany souhlasí s konstrukční výškou podlaží. Před betonováním 

musí být bednění správně spojeno, bez vážných vad a nedodělků, které by mohly ovlivnit 

výsledný vzhled nebo funkci betonové konstrukce. Návrh podpěr musí brát v úvahu 

přetvoření během a po betonování, aby se předešlo vzniku trhlin v mladém betonu. 

Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Kontrola bednění 

zahrnuje - kontrolu těsnosti, aby bylo zabráněno průniku jemných částic, kontrola čistoty 

bednění - především bláto, malta, úlomky cihel, dřevěné třísky a nečistoty, které se mohou 

na bednění vyskytnout. Stabilitu kontrolujeme vizuálním prohlédnutím a posouzením 

správného provedení, které posoudí stavbyvedoucí. Kontrolujeme dodržení výškové kóty 

dle PD. Maximální tolerance je 10 mm v kažném rohu. Kontrola pevnosti bočnice pro 

vytvoření okraje desky. Odchylky otvorů ± 25mm. Penetrační nátěr bednění musí být po 

celé ploše bednění aby došlo k jednoduchému odstranění bednění po zatvrdnutí betonu. 

Odbedňovací prostředky se musí vybírat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, na 

betonářskou výztuž a aby neměli škodlivý účinek na hotovou trvalou konstrukci. 

9.2.3 Kontrola výztuže 

Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou, namátkově v průběhu 

armování a před betonáží - na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a 

škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi 

nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Kontrola výztuže spočívá v posouzení 

správné polohy výztuží, vázání výztuže a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, 

dostatečný prostor mezi pruty pro uložení betonu a hutnění. S posuvným měřítkem 

kontrolujeme namátkově jmenovité profily, dle projektové dokumentace. Kontrola 

svázání a zajištění proti posunu výztuže. Posuvným metrem se kontroluje výška 

budoucího krytí, které je zajištěno distančními podložkami. Mezní odchylky v uložení 

výztuže od polohy předepsané v projektu nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v 

projektu, max. však ±30 mm. Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí 30 

mm a rozdělovací 50 mm. Kontroly zapisujeme do stavebního deníku s podpisem 

stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

 

9.2.4 Kontrola betonové směsi 

Kontrola je prováděna vizuální kontrolou, četnost kontroly – každá dodávka (doklad). 

Před přijetím dodávky čerstvého betonu se kontroluje pevnostní třída, certifikáty, atesty, 

množství. Kontrola dle dodacího listu – množství, čas výroby, čas dodání a její 

specifikace z označení. Maximální doba transportu - 0-25°C - 90min, t<0°C - 45min, 

t>25°C - 45min. 
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• Zkouška konzistence:  

Sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1–z počátku se odebere vzorek z každého 

autodomíchávače, postupně z každého třetího. 

 

9.2.5 Kontrola strojů 

Během prací musí strojník dbát na bezpečnost provozu stroje, na množství 

provozních kapalin. V případě vady musí být stroj vyřazen z prací a musí být zjednána 

náprava. Stroje musí být certifikované a splňovat bezpečností požadavky. 

9.2.6 Kontrola betonáže stropu 

Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během betonáže a 

při dokončení. Během betonáže se musí kontrolovat, že nedochází k rozmísení betonu. 

Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je nutno udržovat ústí 

potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 1,0 m. Beton se ukládá 

po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U 

ponorných vibrátorů nebude větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, u 

vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 mm. Beton uložený 

do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 

zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo 

nadměrným sedáním nebo přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování 

považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové 

mléko). Během ukládání a zhutňovaní se musí beton chránit proti nepříznivému 

slunečnímu zářeni, silnému větru, mrazu, vodě, dešti, sněhu. Během betonáže se 

kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se srovnává s přesností na 

10mm.  

 

Ošetřování čerstvého betonu:  

Čerstvý beton je nutno po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat 

– za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu se předpokládá 

min. +5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií. Minimální teplota 

vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C. 

 

9.2.7 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek bude probíhat každý pracovní den. O 

podrobnostech podmínek bude veden zápis v SD. Teplota bude měřena třikrát denně. 

V případě že bude teplota v rozmezí 5 až 30 °C budou teploty zprůměrovány. V případě 

teplot mimo toto rozmezí budou teploty zaznamenány jednotlivě. Práce, které se 

nemohou vykonávat mimo toto rozmezí budou okamžitě ukončeny nebo budou 

provedena opatření proti negativním vlivům teploty na konstrukci. Těmito opatřeními se 

rozumí např. vytápění objektu, případně přidání přísad do betonové směsi, zakrytí 

konstrukce aj. Dále se zapisuje stav srážek a síla větru podle větroměru na hlavě věžového 

jeřábu. Svařování probíhá pouze nad -10°C, viditelnost musí být vyšší než 30m a rychlost 

větru 11 m/s v nižších podlažích a 8 m/s v podlažích vyšších. Pokud je vítr silnější, musí 

být práce ukončeny a konstrukce zajištěny proti zhroucení. Počasí bude sledováno vždy 
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s předstihem před předpokládáním betonáže. V případě potenciálně špatného počasí bude 

připraven náhradní pracovní plán 

9.3 Výstupní kontrola 

9.3.1 Kontrola ošetřování betonu 

Čerstvý beton je nutno po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat 

– za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu se předpokládá 

min. +5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií. Minimální teplota 

vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C. 

9.3.2 Kontrola odbedňování 

Odbedňování bude zahájeno až po dosažení minimálně 70% pevnosti betonu. 

Odbedňování probíhá ve dvou etapách. V první etapě se odbedňuje 25% bednění. Stojky 

pod betonovou konstrukcí zůstanou na dobu deklarovanou statikem. S bedněním musí 

být zacházeno tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků. Všichni pracovníci musí mít 

potřebné vybavení pro tuto činnost. Jednotlivé části bednění budou očištěny od 

odbedňovacího nátěru, ukládány na palety a ukládány dle potřeby na skládku případně 

odváženy pryč ze staveniště dodavatelem bednění. Před odvozem bylo kontrolováno 

neporušení bednění a jeho stav. 

9.3.3 Kontrola geometrie 

Geometrie bude kontrolována za přítomnosti geodeta, který bude kontrolovat 

soulad s projektovou dokumentací. Odchylky betonových konstrukcí uvádí ČSN EN 

13670. 

9.3.4 Kontrola pevnosti betonu 

Zkoušky na betonové konstrukci budou prováděny dle ČSN EN 12390-3 

Zkoušeni ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Pevnostní zkoušky 

budou prováděny na zkušebních vzorcích (3 krychle o hraně 150 mm). Pevnosti musí 

odpovídat minimálně předepsané pevnosti betonu v projektové dokumentaci. 

9.3.5 Kontrola provedení konstrukcí 

Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou 

konstrukci. Zjišťují se odchylky, které nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 

20 mm na 1m do šířky. Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce – měřením ČSN 73 

0210-2, ČSN 73 0205 Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 73 0210-2, ČSN 73 

0205. Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206-1. Zkoušení pevnosti betonu v tlaku, 

vyjmutím vzorku z konstrukce nebo nedestruktivní kontrolou pomocí Smithova kladívka. 

Tloušťka stropu dle PD ±8mm 
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10 Ekologická a bezpečnostní rizika a plán řešení 

10.1 Ekologie 
 

Ekologické řešení stavby bylo řešeno jako podklad pro certifikaci LEED. 

 

10.1.1 Základní informace o stavbě 

 

Název stavby: Bytový dům B3 – Obytný soubor Sadová 

Katastrální území: Brno, Královo pole, Sadová 

Parcelní číslo: 143/1, 141 a 140  

Charakteristika: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Datum zpracování: 02/2017 

Stavebník 

Společnost: IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným 

 základním kapitálem, a.s. 

Adresa: Hlinky 114, PSČ 603 00 

Vedoucí projektant:  KUBE s.r.o. 

 Horova 68 

 616 00 Brno 

 IČ: 282 61 950 

Zastavěná plocha: 210 m2 

Obestavěný prostor: 2 650 m2 

Počet bytů: 10 

 

 
Obr. 101 - Vizualizace BD B3 
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10.1.2 Obecné informace o stavbě  

Novostavba bytového domu B3 obytného souboru Premium - Sadová se nachází 

v katastrálním území Sadová v Brně, známém spíš jako ,,Kociánka“. Objekt je v lokalitě 

určené pro výstavbu nových bytových i rodinných domů a bude sloučit zejména jako 

ubytovací zařízení.  

Jedná se o objekt bytového domu s plochou střechou, se 4 nadzemními podlažími. 

V domě je navrženo celkem 10 bytových jednotek, včetně kotelny, kočárkárny a sklepů 

pro jednotlivé byty. V domě není navrženo parkování. Parkování je realizováno na 

pozemku přiléhajícím k navrženému domu. Počet parkovacích stání byl určen pomocí 

normového požadavku na 12. 

Objekt je založen plošně na základových pasech, které jsou provedeny jako 

dvoustupňové. Pod podlahou v 1.NP bude proveden podkladní beton tl. 150mm 

vyztužený svařovanými sítěmi KARI, který bude ležet na zhutněném štěrkopískovém 

podsypu. Konstrukční systém je tvořen keramickými dutinovými tvarovkami, které jsou 

doplněny o železobetonové pilíře v místech velkého namáhání. Stropní konstrukce jsou 

tvořeny jako monolitické s konstrukční betonářskou výztuží. Střešní konstrukce je 

realizována jako plochá střecha s minimálním spádem 3%. Maximální výška objektu je 

13,250 m.  

10.1.3 SS P1 umístění stavby a její vliv na okolí 

Kredity, které je potřeba splnit pro certifikaci LEED: 

a) zabránění eroze půdy 

Vzhledem k umístění objektu v mírně svažitém terénu pokrytém vegetací, musíme 

před zahájením veškerých zemních prací tuto vegetaci odstranit. Na základě 

dendrologického průzkumu, mohou být stromy pokáceny bez dalších povolení. Spolu se 

stromy budou odstraněny veškeré nízké křoviny. Po odstranění porostů se provede 

odstranění ornice, a její odvoz na příslušnou skládku. Deponie ornice a výkopové zeminy 

nebude na staveništi z nedostatku místa řešena, až na menší množství ornice pro následné 

použití pro závěrečné terénní úpravy. Ostatní zemina se bude muset odvážet pryč ze 

staveniště na příslušnou skládku dle druhu zeminy. Skládka s ornicí bude zakryta 

geotextílií, aby nedocházelo k větrné erozi. Ornice nebude skladována ve vrstvě více jak 

1,2 metru, a bude každé 2 měsíce nakypřena a převrstvena. 

b) ochrana ornice 

V místě prováděných prací bude ornice sejmuta v plné mocnosti mechanizací a 

část ornice bude uložena v prostoru staveniště, který nebude využíván ke stavební 

činnosti. Zbylá ornice bude odvezena na skládku ornice v blízkém okolí. V prostoru 

přečerpávání betonové směsi do mobilního čerpadla bude plocha opatřena plachtou a 

geotextilií pro zachycení případných úniků betonové směsi. V prostoru staveniště bude 

zřízena výplachová vana pro vyplachování autodomíchávačů. Vana bude zhotovena z 

voděodolných dřevotřísek opatřena plachtou proti úniku kapalin. 

 

c) prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Na staveništi nejsou vhodné podmínky pro zachycování dešťové vody k 

opětovnému použití, proto nebude voda zachycována. Odčerpávání dešťové vody ze dna 
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stavební jámy budeme provádět pomocí čerpadel do místní dešťové kanalizace v severní 

části staveniště. Při odčerpávání do kanalizace musíme zabránit odplavování částic 

zeminy např. pomocí geotextilie, kterou vložíme jako záchytný koš do prostoru 

kanalizační vpusti a vodu budeme přes geotextilii filtrovat, aby nedocházelo k zanášení 

kanalizace. Čištění filtru bude probíhat minimálně 1x za týden. V místě vjezdu do stavby, 

kde bude úroveň terénu vyrovnána, bude mezi panelem a obrubníkem minimálně 30 cm 

mezera vyplněná štěrkem, pod který bude drenážní trubka, která bude odvádět dešťovou 

vodu směrem od vjezdu.  

Díky použití zhutněného štěrku na staveništi, by se mělo maximálně zamezit 

znečištění nákladních aut a automobilů, které vyjíždí a vjíždí na staveniště. Jelikož toto 

opatření nemusí být dostatečné, zkontroluje řidič před odjezdem čistotu vozidla a 

případnou nečistotu omete z vozidla. Řidič nebude provádět oplach vozidla, aby nedošlo 

ke znečištění spodních vod. V případě znečištění komunikace během dne, dojde k jejímu 

vyčištění okamžitě pracovníky, kteří způsobili znečištění, nebo na jejich náklady 

provozovatelem staveniště.  

d) prevence proti znečištění ovzduší 

Během výstavby se nepředpokládá práce s nebezpečnými či škodlivými plyny. 

Pro zajištění lepší kvality ovzduší budeme přednostně volit stroje splňující evropské 

normy emisní třídy výfukových plynů EURO 5 a 6. Oplocení kolem celého staveniště 

bude plotové, opatřené geotextilií z důvodu snížení hladiny hluku a snížení prašnosti v 

okolí. Nebude prováděna manipulace s žádným prašným materiálem v případě silnějšího 

větru. Pro manipulaci s břemeny je na staveništi zřízen věžový jeřáb, který nemá 

spalovací motor, tudíž bude omezena emisivita. Při realizaci zateplení bude zateplovacím 

materiálem minerální vlna, tedy není předpokládáno znečištění jak v případě 

polystyrénových dílců. 

e) vypracování plánu opatření povrchové dešťové vody 

V prostoru odstavení strojní mechanizace bude plocha opatřena plachtou a 

geotextilií pro případné vsakování ropných kapalin, pod převodovkou, rozvodovkou a 

motorem budou umístěny odkapávací vany zachycující ropné látky. Na staveništi bude k 

dispozici sorpční přípravek např. Vapex pro dekontaminaci při úniku ropných kapalin. 

Zařízení staveniště bude odstraněno bezprostředně po dokončení všech částí stavby dle 

projektu. Okolí objektu bude upraveno do požadovaného stavu v návaznosti na terénní 

úpravy bezprostředně související se stavbou. Stavba je situována a řešena tak, aby byly 

splněny základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Veškeré chemické látky 

budou skladovány ve skladovacím kontejneru, na záchytné vaničce. K přelévání 

chemických látek se mohou používat pouze nádoby k tomu určené a při manipulaci 

s látkami musí být pod nimi ochranná vanička. V místě, kde se budou nacházet 

skladované chemické látky, budou umístěny pytle se sorbentem, tak aby byli volně 

přístupné, a zároveň budou vedle nich i tašky nebo nádoby na odpad znečištěný 

chemickými látkami nebo oleji. 

10.1.4 MR C2 Management stavebního odpadu 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech. Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán na 

skládku nebo přímo na transportní vozidla. Odpady budou přednostně recyklovány. 

Doklady o způsobu likvidace odpadu budou uchovávány a vedeny v evidenci likvidaci 

odpadů.  
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Při provádění prací budou vznikat běžné stavební odpady, zařazené dle vyhlášky 

93/2016 Sb. (katalog odpadů) do skupiny 17. Při nakládání s odpady se musíme řídit 

zákonem o odpadech novelizovaným zákonem 223/2015 Sb. a dle vyhlášky 387/2016 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Práce budou prováděny s ohledem na dodržování ochrany životního prostředí. 

Veškeré odpady vzniklé na staveništi budou roztříděny a uloženy do kontejnerů na 

odpady. Kontejnery budou pravidelně vyváženy k likvidaci nebo skladování na skládkách 

odbornou firmou. O vyvážení a likvidaci odpadu musí být vedena dokumentace. 

 

č.odpadu název odpadu kat. odp. způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O odvoz do tříděného 

odpadu 

17 01 01 Beton O odvoz na skládku dle mat. 

17 02 01 Dřevo O odvoz do sběrného dvora 

17 02 03 Plasty O odvoz do tříděného 

odpadu 

17 02 04 Sklo, plasty a dřebo 

obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami 

znečišťěné 

NO odvoz do sběrného dvora 

17 04 05 Železo a ocel O odvoz do sběrného dvora 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

O odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku kom. 

odpadu 
Tab. 62 - Tabulka odpadů 

Speciální červená popelnice umístěna na staveništi, bude sloužit pro ukládání 

nebezpečného odpadu. Ten budou tvořit obaly od olejů (např. odbedňovacího), lepidel a 

kartuše od montážních pěn apod. Tento nebezpečný odpad, bude odvážet společnost 

EKO-KOM a.s.  

10.1.5 IEQ C3 Kvalita vnitřního prostředí 

V celém prostoru staveniště i stavby je zákaz kouření až na vymezený prostor 

umístěný na staveništi mimo stavbu. Vyhrazený prostor pro kuřáky bude vyznačen ve 

výkrese plánu organizace výstavby, dostatečně označen na staveništi a bude zde přidán 

popelník a odpadkový koš, který by měl zadržovat udržování čistoty v okolí tohoto 

prostoru. Při delším přerušení stavebních činností bude dohlíženo na zabezpečení 

používaného materiálu před klimatickými vlivy nebo před znečištění způsobené jinou 

stavební činností. Zajištění je nutné, aby nedošlo k degradaci a znehodnocení 

používaných materiálů. Při montáži technologií dbáme na zakrývání částí již hotových 

technologií, aby nedocházelo k jeho znečištění a tím i snížení jejich funkčnosti při 

budoucím zavedení do provozu. Při dělení, či bourání materiálů či konstrukcí primárně 

využíváme takové nářadí, které obsahuje i odsávání prachu. Pokud nelze použít odsávací 

zařízení, tak musíme zajistit snížení prašnosti použitím vody během prováděných prací, 

aby nedocházelo šíření prachu nejen v objektu ale i do okolí místa prováděných prací a 

tím i znehodnocování již hotových pracovišť. Při řezání vyzdívkových bloků budeme 

používat zařízení pro mokré řezání z důvodu snížení prašnosti. Pracovníci vykonávající 

stavební činnost v prašném prostředí budou vybaveni vhodnými pracovními ochrannými 

pomůckami, jako jsou roušky na ústa a ochranné pracovní brýle. 
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 Vzhledem k charakteru prováděných prací je pravděpodobné překročení 

hygienických limitů hluku v průběhu stavby dle nařízení vlády 217/2016 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel musí vyžadovat od výrobců 

stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu 

proti škodlivému působení hluku. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené 

předpisy ve výši 55 dB (A) pro denní dobu a 45 dB (A) pro noční dobu. Tato hladina se 

upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může 

proto v závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. 

Nasákavý materiál, tedy izolace, bude uložen v dokončeném 2.NP a po dokončení bude 

podle potřeby rozvezen do ostatních pater.  
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10.1.6 MR C4 recyklovaný obsah 

Z důvodu udržitelnosti výstavby budou při realizaci použity materiály, které 

vznikly recyklací. Materiál, do kterého vstupuje recyklovaný materiál je na stavbě použit 

v kontaktním zateplovacím systému s materiálem ISOVER S tl. 160mm. 

Certifikát materiálu: 

 
Obr. 102 - Certifikát o recyklovaném obsahu 
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10.1.7 Zdroje: 

www.isover.cz 

www.cenia.cz 

VCES a.s. 

Přednáška „certifikační systém LEED, Ing. Rostislav Doubek, Brno 2019 

 

10.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

10.2.1 Pohyb na staveništi 

Riziko:  

Poranění povolaných i nepovolaných osob způsobené pohybem po staveništi 

Opatření: 

Všechny osoby musí být proškoleny a seznámeny s provozními podmínkami na 

staveništi. Všechny osoby musí používat pevnou obuv (typ S3), reflexní vestu, 

bezpečnostní přilbu, dlouhé kalhoty a rukavice. Osoby se budou pohybovat pouze po 

komunikacích k tomu určených. 

 

Riziko: 

Pohyb nepovolaných osob po staveništi 

Opatření: 

Staveniště bude obestavěno drátěným oplocením min. výšky 2m. Ze strany silnice 

bude drátěné oplocení kryto neprůhledným materiálem. Vstup a vjezd na staveniště bude 

kontrolován pracovníkem ostrahy a kamerovým systémem, který bude kontrolovat 

identitu osob vstupujících na staveniště. 

 

10.2.2 Nebezpečné práce ve výškách 

Riziko: 

Pád do hloubky 

Řešení: 

Všechny volné okraje s hloubkou min. 1 m budou opatřeny zábradlím výšky min. 

1,1m. V místech, kde nemůže být umístěno systémové zábradlí, budou umístěny davové 

zábrany min. 1,5m od hrany. Zábrany budou viditelně označeny nápisem zakazující vstup 

nepovolaným osobám a případně, že pracovníci musí být bezpečně upoutání, aby nedošlo 

ke zranění. 

 

Riziko: 

Pád do hloubky z volné konstrukce 

Řešení: 

Pracovníci pohybující se po konstrukci bez zábradlí jsou povinni být připoutání 

k pevnému bodu, který určí odpovědný vedoucí pracovník, případně musí být připoután 

k jinému záchytnému systému, který je dostupný na dané konstrukci. 

 

Riziko: 

Možnost pádu z volného okraje při zdění obvodových stěn 

http://www.centralgroup.cz/
http://www.cenia.cz/


151 

 

Řešení: 

Při zdění obvodových stěn bude pověřený pracovník, provádějící tuto činnost, 

řádně připoután k pevnému bodu (určenému vedoucím pracovníkem) do doby, kdy bude 

stěna vyzděna do 1m výšky. V místech, kde nebude probíhat vyzdívání, bude zřízeno 

zábradlí do výšky 1 m. Tam kde nebude možnost zřídit bezpečné zábradlí, tak budou 

pracovníci vybaveni vymezovacím postrojem a ukotveni k pevnému bodu, který určí 

vedoucí pracovník. V případě otvorů v konstrukci, které mají nižší parapet než 1,1m bude 

otvor doplněn zábranou v podobě desky či fošny, která bude mít na obou stranách min. 

15 cm.  

 

Riziko: 

Pád do prohlubně 

Řešení: 

Otvory ve vodorovných konstrukcích musí být viditelně označeny a v případě, že 

to lze provést, musí být přeloženy plechovou deskou s přesahem 10cm. V případě, že 

deskou nelze zamezit pád, musí být otvor ohraničen ohrádkou výšky min. 1,1m a označen 

tabulkou: Pozor, nebezpečí pádu. 

 

Riziko: 

Pád předmětů z výšky 

Řešení: 

V případě probíhajících prací nad prostore, kde se pohybují pracovníci bude 

vedoucím pracovníkem vytyčen ochranný prostor, který bude viditelně označen páskou 

a nápisem: Pozor, probíhající práce ve vyšších patrech, zákaz vstupu.  

 

10.2.3 Práce spojené se stroji a materiálem 

Riziko:  

Kontakt se strojem 

Opatření: 

Pracovníci se nebudou zbytečně zdržovat v blízkosti aktivních strojů. Pracovníci 

vždy musí dbát na to, aby byli viděni strojníkem a předešli tím případnému přimáčknutí 

či dalšímu zranění 

 

10.2.4 Manipulace s věžovým jeřábem 

Riziko: 

Zřícení jeřábu, přetížení jeřábu, pád břemene z jeřábu 

Opatření: 

Strojník je přímo zodpovědný za kontrolu před započetím prací s jeřábem, za jeho 

funkčnost, průběžné vizuální kontroly. Nepřetěžuje jeřáb, a po skončení práce pokud to 

je možné je jeřáb nezajištěný k otáčení, aby v případě silného bočního větru nedošlo ke 

zřícení a jeřáb se mohl samovolně otočit. Vázání břemen provádí proškolená osoba 

způsobem předepsaným výrobci nebo dodržuje základní pravdila pro vázání břemen. Při 

rychlosti větru vyšším než 8m/s budou práce s jeřábem ukončeny. 
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10.2.5 Práce s elektrickým zařízením 

Riziko: 

Poranění osob elektrickým proudem 

Opatření: 

Veškeré práce s elektrickými přístroji mohou provádět pouze pracovníci řádně 

proškolení a vedoucím pracovníkem pověřeny. Odběr je možno využívat pouze 

z určených odběrných míst a manipulace s rozvodnou skříní je povolena pouze 

pověřeným osobám. Všechna elektrická zařízení musí projít platnou revizní zkouškou. 

Zakázáno je používání neprofesionálních elektronických kabelů a příslušenství. Veškeré 

poškozené kabely či jiné el. příslušenství musí být neprodleně ze staveniště odstraněny, 

aby nedošlo ke zranění pracovníků.   

10.2.6 Práce s nebezpečnými látkami, plamenem a svářečské práce 

Riziko:  

Popálení, možnost vzniku požáru 

Řešení: 

V prostoru celého staveniště je přísně zakázáno kouření, kromě míst, na kterých 

to je vedoucím pracovníkem povoleno a řádně označeno. Při práci s hořlavými a těkavými 

látkami je přísný zákaz manipulovat s otevřeným ohněm a s ním manipulovat. Svářečku 

může používat pouze řádně proškolený pracovník a při práci s ní musí být oděn do 

nehořlavého oděvu. Při práci nesmí být oděv potřísněný žádnou hořlavou látkou. 

10.2.7 Zemní práce 

Riziko: 

Půdní sesuv 

Opatření: 

Ve vzdálenosti 1,5m od hrány výkopu bude umístěna reflexní ve výšce min. 1,1m, 

aby došlo k upozornění pracovníků a nedošlo ke zranění pracovníku pádem do výkopu. 

Stroje nesmí najíždět blíže než 2,5m k hraně výkopu.  

 

Riziko: 

Práce při snížené viditelnosti 

Opatření: 

V případě snížené viditelnosti je staveniště zařízeno umělým osvětlením, které je 

zřízeno u kontejnerů, u jeřábu a vstupu na pracoviště. 

10.2.8 Betonářské práce 

 

Riziko: 

Pád nebo posun uskladněného bednění 

Řešení: 

Skladování bude realizováno pouze ve vodorovné poloze, aby nedošlo 

k vychýlení a následnému pádu bednění na pracovníka. Bednění nebude sloužit k jinému 

účelu než je určeno! 
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Riziko: 

Poranění o betonářskou výztuž 

Řešení: 

Veškeré vyčnívající části svislé výztuže budou opatřeny krytkami, páskou nebo 

nastříkány sprejem, aby nedošlo k zachytnutí pracovníka a následnému poranění. 

 

10.2.9 Legislativa 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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11 Histogram nasazení pracovníků 

Histogram byl zpracován v systému CONTEC od Ing. Jarského. Výstupem 

z programu je vypracování měsíčního nasazení pracovníků. 

Histogram je přílohou projektu dokumentu diplomové práce P.9 - Histogram 

nasazení pracovníků. 
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12 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je přílohou DP P.10 - Smlouva o dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

13 Posouzení dosahu autočerpadla betonové směsi 

Tato kapitola se zabývá určením dosahu autočerpadla betonové směsi, které bude 

nasazeno během prací na základových konstrukcích, na stropních konstrukcích, 

sloupech, monolitických překladech, výtahové šachtě a na střešní konstrukci. 

Jako nejobtížnější místo byl zvolen roh střešní konstrukci na protější straně BD. 

Pomocí diagramu dosahu autočerpadla bylo vypracováno schéma ukládání betonové 

směsi do konstrukce. Do schématu byla zohledněna délka jednotlivých ramen čerpadla a 

povolené úhly mezi jednotlivými rameny. 

 

 
Obr. 103 - Posouzení autočerpadla 

Dle schématu autočerpadlo vyhoví na vzdálenost i výšku ukládání betonové směsi. 
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14 Porovnání alternativy zvedacího mechanismu 

14.1 Vstupní údaje zkoumaných mechanismů 
V této části DP se budeme zabývat zhodnocením využití automobilního jeřábu 

místo navrhnutého věžového jeřábu Liebherr 42 K.1. Jako alternativa byl navrhnut 

automobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1. Součástí shodnocení bude i finanční rozvaha 

obou variant.  

 

Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 

Technická data 

Rozměr základny 4m x 4m 

Výška výložníku 18 m až 32 m 

Maximální délka výložníku 36 m 

Maximální únosnost 4 000 kg 

Únosnost na konci výložníku 1 200 kg 

Příkon věžového jeřábu 25 kW 

Nejtěžší břemeno 1290 
Tab. 70 - Technická data věžového jeřábu 

 
Obr. 104 - Složený věžový jeřáb 

Liebherr LTM 1030-2.1 

Technická data 

Rozměr jeřábu na patkách 8,5 m x 6 m 

Teleskop 9,2 m - 30 m 

Příhradová špička 8,6 m - 15 m 

Maximální únosnost 35 000 kg / radius 3 m 

Pohon/výkon 4x4x4/205 kW 

Hmotnost jeřábu 24 t 

Protiváha 5 t 

Maximální rychlost 80 km/h 
Tab. 71 - Technická data mobilního jeřábu 
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Obr. 105 - Mobilní jeřáb 

14.2 Splnění únosnosti nejtěžšího břemene 
Nejtěžším břemenem se předpokládá paleta tvarovek Porothem 30 AKU, která 

váží 1470 kg ve vzdálenosti 22m od umístění jeřábu. 

14.2.1 Splnění věžového jeřábu 

Věžový jeřáb je schopen unést ve vzdálenosti 22 m zatížení 1610 kg. 

1610 kg > 1470kg → věžový jeřáb splní požadavek 

 

 
Obr. 106 - Splnění požadavku věžového jeřábu 
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14.2.2 Splnění mobilního jeřábu 

U mobilního jeřábu předpokládáme zapatkování na zpevněné ploše skládky 

materiálu a manipulačního prostoru pro stavební stroje. Vzhledem k úhlu teleskopu je 

mobilní jeřáb postaven 9 m od fasády.  

 
Obr. 107 - Dosah mobilního jeřábu 

Dle diagramu autojeřáb může skládat paletu s tvarovkami nejdále 2 m od hrany atiky, 

což pro náš případ zcela postačuje. 

14.3 Ekonomické porovnání variant 
 

Předpokládaná vytíženost jeřábů bude 3 měsíce. 

14.3.1 Ekonomické vyhodnocení  věžového jeřábu 

Položka Počet MJ MJ Cena/MJ Celkem 

Montáž 1 soubor 12 000 Kč 12 000 Kč 

Příprava podloží 1 soubor 50 000 Kč 50 000 Kč 

Pronájem 90 den 2 000 Kč 180 000 Kč 

Demontáž 1 soubor 12 000 Kč 12 000 Kč 

Doprava 31 km 1 200 Kč 37 200 Kč 

Projekt 1 soubor 5 000 Kč 5 000 Kč 

Obsluha 480 h 350 Kč 168 000 Kč 

CELKEM 464 200 Kč 

Tab. 72 - Vyhodnocení věžového jeřábu 
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14.3.2 Ekonomické vyhodnocení mobilního jeřábu 

Položka Počet 

MJ 

MJ Cena/MJ Celkem 

Pronájem 320 h 1 200 Kč  384 000 Kč 

Doprava 1 150 km 65 Kč 74 750Kč 

CELKEM 458 750 Kč 
Tab. 73 - Vyhodnocení mobilního jeřábu 

Z průzkumu nám jako ekonomicky výhodnější vzešel automobilní jeřáb. Rozdíl mezi 

jeřáby byl 5 450 Kč. Vzhledem k využitelnosti mobilního jeřábu, který po práci odjíždí 

byl jako výhodnější volba určen věžový jeřáb, který bude na stavbě po celou dobu. 

Volím tedy věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. 

 

 
Obr. 108 - Vítězný jeřáb 
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15 Závěr 

Splnění vytyčených cílů se z počátku zdálo jednoduché. Opak byl pravdou. Nejdříve 

jsem musel prostudovat projektovou dokumentaci, kterou jsem hledal velmi dlouho. 

Vybíral jsem dokumentaci s přihlédnutím k mým praktickým znalostem a časovým 

možnostem. Po vyhodnocení vhodnosti tohoto objektu jsem začal vyhodnocovat 

vhodnost nasazení strojních zařízení s přihlédnutím na oblast, kam by se stroje dovážely. 

Jednotlivé části DP jsem zpracovával na několikrát, neboť moje znalosti nebyly 

dostatečně obsáhlé, abych vše posoudil z praktického hlediska. V tomto mi obrovskou 

pomoc a rady poskytl vážený pan inženýr Biely, se kterým jsem se snažil řešit praktičnost 

navrhnutých metod a mechanizací. Postupně jsem se dopracoval k programu BuildPower 

S, který je pro mě stále ještě velmi neprobádán. Z předchozího bakalářského studia oboru 

navrhování pozemních staveb jsem nebyl zvyklý s tímto programem pracovat a musel 

jsem se učit během studia samostatně. To stejné platilo u programu Contec, kde mi 

cennými radami pomáhali spolužáci. Dále jsem dopracovával hlavní dokument, 

technologické předpisy, ke kterým mi otevřelo bránu dosavadní studium a částečně i 

praxe, kterou jsem absolvoval v letním semestru předchozího ročníku. Následoval 

kontrolní a zkušební plán. Nakonec jsem dopracovával hlavní dokument. 

Dále bych chtěl říct, že musím smeknout klobouk před všemi, kteří se touto prací 

živí, neboť je to neskonale stresující a zodpovědná činnost, při které v reálném životě 

může člověk udělat obrovské finanční újmy a zodpovědnost mu zůstává do konce 

životnosti objektu.  

Mé velké díky patří všem kantorům, kteří mi vycházeli po dobu mého studia vstříc a 

až na pár výjimek byly opravdovými profesionály. Kombinace studia dvou vysokých 

škol, aktivity v hudebních tělesech, sportovní reprezentaci a konec konců i spolupráce 

s vedením fakulty a univerzity na úrovni studentského senátu a dalších studentských 

organizací pro mě byla velmi inspirativní. Nemohu s jistotou říci, zda zůstanu u této 

profese nadále. Rozhodně ale pro mě bude ,,stavařina‘‘ vzpomínkou na léta strávená 

studiem a studentským životem. Byla to doba dobrých i špatných okamžiků, ale věřím, 

že jednou na tu dobu budu se zalíbením vzpomínat.   
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16 Seznam použitých zkratek 

°C   stupeň Celsia 

a.s. akciová společnost 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CO2 oxid uhličitý 

čl. článek 

ČSN  Česká technická norma 

D x Š x V délka x šířka x výška 

dB decibel 

DN  vnitřní průměr potrubí 

DP diplomová práce 

DPS dokumentace provedení stavby 

EN Evropská norma 

EPS expandovaný polystyren 

IČ identifikační číslo 

IS inženýrské sítě 

k.ú. katastrální území 

kg kilogram 

KK kuchyňský kout 

km kilometr 

KN katastr nemovitostí 

KZP kontrolní a zkušební plán 

LV list vlastnictví 

m metr 

mm milimetr 

m n.m. metrů nad mořem 

MOE místo odběru elektřiny 

MOV místo odběru vody 

NN nízké napětí 

NO nebezpečný odpad 

NV nařízení vlády 

O standartní odpad 

OSB lisovaná deska z velkoplošných třísek 

parc. č. parcela číslo 

PD projektová dokumentace 

POI bod zájmu (point of interested) 

PVC polyvinylchlorid - plastový materiál 

resp. respektive 

s.r.o společnost s ručením omezeným 

Sb. sbírky 

SD stavební deník 

SDK sádrokarton 

SJM společné jmění 
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SO stavební objekt 

SO2 oxid siřičitý 

SoD smlouva o dílo 

STP stavebně technologický projekt 

str. strana 

SV stavbyvedoucí 

t tuna 

TDI technický dozor investora 

tj. to je  

tl. tloušťka 

TP technologický předpis 

TZB technické zařízení budov 

tzn. to znamená 

Uw součinitel prostupu tepla oknem 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

vyhl.č. vyhláška číslo 

VZT vzduchotechnika 

XPS extrudovaný polystyren 

ZS zařízení staveniště 

ŽB železobeton 

ŽP životní prostředí 
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17 Seznam použitých zdrojů a literatury 

[1] ČSN 26 90 30 Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

[2] ČSN 73 02 02 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

[3] ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

[4] ČSN 73 02 10-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 

[5] ČSN 73 02 12-3 Geometrická přesnost ve výstavbě část 3: Pozemní stavební objekty 

[6] ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb- Část 1: Základní požadavky 

[7] ČSN 73 04 20-2 Přesnost vytyčování staveb- Část 2: Vytyčovací odchylky 

[8] ČSN 73 05 40-2 - Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky 

[9] ČSN 73 08 10/2009 - Požární bezpečnost staveb 

[10] ČSN 73 13 73 Nedestruktivní tvrdoměrné metody zkoušení betonu 

[11] ČSN 73 23 10 - Provádění zděných konstrukcí 

[12] ČSN 73 29 01 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů 

[13] ČSN 73 29 02 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

[14] ČSN 73 34 50 - Obklady keramické a skleněné 

[15] ČSN 73 34 51 - Podlahy z dlaždic 

[16] ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

[17] ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

[18] ČSN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

[19] ČSN EN 10 080 Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

[20] ČSN EN 1027 Okna a dveře vodotěsnost 

[21] ČSN EN 12 350-(1-5) Zkoušení čerstvého betonu: (Část 1-5) 

[22] ČSN EN 12 390-(1-9) Zkoušení ztvrdlého betonu: (Část 1-9) 

[23] ČSN EN 13 501-2 o požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 

[24] ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 

[25] ČSN EN 1996-2 - Provádění zděných konstrukcí 

[26] ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[27] ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 

[28] ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

[29] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

[30] Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
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