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ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt rekonstrukce ESF MU v Brně. Objekt 
bude řešen ve třech hlavních etapách. První etapa jsou bourací práce, druhá konstrukce 
interiéru a třetí inovace světlíku. Rekonstrukce bude probíhat v 1NP a zejména ve 2NP v hale 
a knihovně. Budova je železobetonový skelet s monolitickými železobetonovými stropy. 

ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE 

This thesis addresses the construction and technological renovation project ESF MU in Brno. 
The building will be solved in three main stages. The first phase is the demolition work, the 
second is the renovation of interier and the third is the inovation of skylight. Reconstruction 
will take place in the 1st floor and 2nd floor especially in the hall and library. The building is 
a reinforced concrete skeleton with monolithic reinforced concrete ceiling. 
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ÚVOD 

Stavebně technologický projekt řeší rekonstrukci Masarykovy university v Brně. V rámci tří 
etap budou řešeny bourací práce, konstrukce interiéru a inovace světlíku. V rámci zadání 
diplomové práce je řešena dopravní situace v okolí Masarykovy university v Brně. 
Pro rekonstrukci je vypracován časový a finanční plán, návrh hlavních stavebních 
mechanismů. Pro celou stavbu je řešena studie hlavních technologických etap. Pro montáž 
ocelové konstrukce je řešen technologický předpis, plán zajištění materiálových zdrojů 
a kontrolní a zkušební plán. Je zhotoven rozpočet a registr rizik pro celou stavbu. Jako 
specializace bylo zvoleno použití uhlíkových lamel pro vyztužení stropu v 1NP. V rámci 
příloh jsou stěžejní výkresy zařízení staveniště pro všechny etapy a vybrané detaily ocelové 
konstrukce. 
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1.1 Identifikační údaje stavby 
Název: Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university 

v Brně 
Účel stavby: Rekonstrukce knihovny a vstupní haly ESF MU 
Dotčený objekt: Budova Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 
Místo stavby: Lipová 41 A, 602 00 Brno 
K. ú.: Pisárky 610208 
Parcela č.: 350/2 
Orientační cena: 25 mil. Kč s DPH 
Doba: květen – září 2012  

1.2  Hlavní účastníci výstavby 
Zhotovitel: 
 

Subterra a.s. 
Bezová 1658/1 
147 14 
Praha 4, Braník 
 

Technický dozor investora: INFRAM 
Pelušková 1407 
198 00  
Praha 9, Kyje 
 

Investor: 
 

Masarykova universita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 
601 77  
Brno - město 
Ekonomicko-správní fakulta 
Lipová 41a, 602 00 Brno 
 

Generální projektant: 
 

Architektonický a projekční atelier VV 
doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. 
Autorizovaný architekt se všeobecnou působností ČKA 
00827 (architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní 
plánování, zahradní a krajinářská tvorba, interiér, inženýrská 
činnost apod.) 
IČ: 155 63 855 
DIČ: CZ 481002435 
Osoby zplnomocněné zastupováním: Ing. Jana Piňosová 
Sídlo: Krátká 6, 796 01 Prostějov 
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1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 – Bourací práce 

SO 02 – Konstrukce interiéru 

SO 03 – Inovace světlíku 

1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 

1.4.1 Stavební řešení 

Jedná se o sedmipodlažní objekt sestávající ze dvou na sebe kolmých křídel, půdorysně jej lze 
vepsat do čtverce 59 x 59 m. 1NP a 2NP zaplňují celou plochu čtverce (vyjma vstupního 
prostoru s aulou), 2NP až 5NP je ve formě dvou křídel šířky 15,8 m, v úrovni 6NP a 7NP se 
křídla stupňovitě snižují. 

Konstrukčně se jedná o vyzdívaný železobetonový skelet, sloupy 50 x 50 cm a 55 x 55 cm 
jsou umístěny v modulové síti 7,2 x 7,2 m. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 
stropními monolitickými deskami tloušťky 240 mm s obvodovými průvlaky. Deska nad 1NP 
je ve střední části vyztužena průvlaky, deska nad 2NP je ve střední části zesílena na tloušťku 
360 mm. 

Základové konstrukce jsou plošné, řešené jako základové železobetonové patky. Podloží 
stavby je tvořeno zvětralou skalní horninou. 

Záměrem stavebních úprav je provést úpravu stávající haly a SVI ve 2NP objektu tak, aby 
po vybudování mezistropu vznikly nové užitné plochy v novém podlaží, v 1NP dojde jen 
k úpravám šaten uklízeček a příručního skladu střediska výzkumných informací. Dále bude 
vyměněna stávající výplň světlíku, včetně jeho nosné části. Stávající hala má světlou výšku 
4420 mm, podhled je tvořen bezprůvlakovou železobetonovou deskou tloušťky 360 mm 
podporovanou kruhovými sloupy průměru 600 mm a čtvercovými sloupy 500 x 500 
a 550 x 550 mm, rozmístěnými nepravidelně s osovým rozpětím 7,2 m (základní modul) 
a 10,182 m (modul pootočený o 45°). 

Stávající knihovna SVI je provedena jako dvoupodlažní s vestavěným mezistropem. Současná 
galerie mezipatra je ocelová, spojována šrouby a přivařena ke kotvícím plechům do sloupů. 
Její rozsah je pouze v prostoru knihovny. Galerie má plochu 201 m2. Na ocelové galerii je 
položen trapézový plech, na němž je kari výztuž a zalito betonem C20/25 tloušťky 10 cm. 
Na betonové vrstvě se nachází nalepený zátěžový koberec. 

Přístup na mezistrop v prostoru současné knihovny je řešen schodištěm s ocelovou konstrukcí. 
Nad vstupním schodištěm v hale je proveden rozměrný čtvercový světlík světlého 
půdorysného rozměru 9 x 9 m. Podporu světlíku tvoří atika výšky 1120 mm vytažená nahoru 
ze stropní železobetonové desky. Stávající nosná konstrukce světlíku je z ocelových profilů 
Jakl podepřených na atice. Výplň je řešena z polykarbonátových desek. 
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Obestavěný prostor: 5881 m3 

Zastavěná plocha:  949 m2 

Užitková plocha:  848 m2 

1.4.2 Architektonické řešení 

Vestavba je navržena jako plně kompatibilní se současnou kompozicí a hmotově prostorovou 
strukturou komplexu. Ve své podstatě navazuje tato varianta řešení na stávající mezonetové 
provedení prostor SVI  a bufetu. Dispozičními úpravami v 1NP budou rozšířeny prostory SVI 
o příruční sklad ve vazbě na provozní schodiště. Dispoziční řešení při úpravě haly v 2NP 
vychází z potřeb studentů, vycházejících ze zcela vyjasněného názoru na konkrétní potřeby 
vytvoření inspirativního pracovního, studijního, akademického i neformálního prostředí 
ve veřejných prostorách ESF. Současná hlavní vstupní hala je nevyhovující po stránce 
akustické, díky své funkci a současné využitelnosti, slouží zejména jako velmi frekventovaný 
komunikační koridor. Rovněž použité materiály, ve své době dosažitelné, jsou již nyní 
překonány. Pro současný požadavek se jeví interiér jako neosobní, v podstatě nečleněný, 
nevytváří tak vhodné prostředí pro akademický život v plném slova smyslu pro účely diskuzí, 
konzultací a samostudia. Ve výsledku je také plošně malý. Navrhované řešení ponechává 
současné hlavní hale funkci komunikační s vymezením koridorů a občerstvovací, dostavba 
galerií pak přejímá funkci víceúčelového a multifunkčního prostoru s klidovým prostředím 
při zachování světlých výšek minimálně 2100 mm, což je minimální dle nařízení vlády 
č. 381/2007 Sb. Podstatná rekonstrukce bude provedena v rozsahu současné knihovny – SVI 
v 2NP, cílem je vytvořit prostor s výrazným oddělením klidové části a hlučné zóny. Tyto zóny 
budou doplněny obkladovými a nástřikovými akustickými materiály. 

Vstupní prostor do knihovny bude tzv. skříňková šatna pro odložení svrchních oděvů 
a příručních zavazadel. Přes vstup s detekční bránou lidé vstoupí do výpůjční zóny, kde je 
umístěn výpůjční pult. Hlavní klidová zóna je navržena na mezonetovém podlaží v mezipatře. 
Původní galerie bude nahrazena novým, rozšířeným a staticky rozšířeným mezonetovým 
podlažím. Mezonetové podlaží SVI bude rozšířeno směrem ke vstupní hale o čtyři uzavřené 
a prosklené boxy s kapacitou od pěti do osmi míst. Tento prosklený prvek bude v mezipatře 
perforovat i do prostoru stávající vstupní haly a vytvářet kompoziční protipól galerie 
současného bufetu i galeriím nově navrženým. Navržené multifunkční prostory preferují 
použití pohltivých akustických materiálů. Je navrhován zátěžový koberec a na stropních 
plochách obkladové akustické panely. V místech mezních světlých výšek budou provedeny 
nástřiky. Materiály a barevnost v interiérech bude vyjadřovat současnou funkci dostavby 
a prostředí odpovídající dnešním požadavkům na prostory pro pohyb uživatelů, komunikaci, 
individuální studium a trendy pro studium vysoké školy. Samotný komplex vychází 
ze současných trendů a směrů našich i zahraničních vysokých škol a realizovaných projektů 
autorů s přihlédnutím na současný architektonický stav. 
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1.5 Situace stavby 

1.5.1 Popis staveniště 

Staveniště se nachází v prostoru Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university. 
V prvním a druhém nadzemním podlaží. Hlavní práce budou probíhat ve druhém nadzemním 
podlaží, kde bude probíhat rekonstrukce galerie mezonetového podlaží a výměna světlíku 
nad halou v prostoru 2NP. Ostatní práce budou spojeny s touto přestavbou.  

Zařízení staveniště bude v prostoru za budovou, bude opoceno plotovými dílci. Kontejnery 
a skládky materiálu budou v této lokaci. Některé skládky materiálu budou uvnitř budovy. 
Umístění autojeřábu bude před hlavním vstupem do objektu. Přípojky médií povedou 
ze zdrojů fakulty přes měřící přístroje. 

1.5.2  Napojení na inženýrské sítě 

Současné inženýrské sítě a přípojky byly shledány v době zpracování projektové 
dokumentace jako dostačující. Nejsou tedy součástí této projektové dokumentace. Veškerá 
napojení vnitřních rozvodů jsou provedena v rozsahu vnitřních instalací. Elektřina bude 
přiváděna z garáží přes měřící zařízení. Voda bude odebírána ze sociálního zařízení z důvodu 
absence mokrých procesů větších rozsahů. 

1.5.3 Napojení staveniště na dopravní systém 

Vnitřní vestavbou není dotčeno stávající napojení na dopravní infrastrukturu. V období 
výstavby bude pouze část parkoviště využita v rámci POV pro zařízení staveniště. 
Nepředpokládá se, vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací, znečištění vozovek 
(nejsou uvažovány výkopové práce ani práce se zeminou). Automobily budou přijíždět přes 
bránu do ESF MU, kde se nachází vrátnice, příjezd je přes parkoviště a vstup na staveniště 
přes bránu. 

V rámci města Brna je dobrá dopravní dostupnost. Stavba se nachází v blízkosti dálnice 
a příjezd k ní není komplikovaný, netvoří se zde ani ve špičce zácpy většího rozsahu. Nejlepší 
přístup je při cestě z dálnice přes ulici Hlinky na ulici Lipovou směrem na Žlutý kopec. 

1.6  Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu 

1.6.1 SO 01- Bourací práce 

Pro řešenou vestavbu je nutné odstranit stávající mezonetové podlaží v SVI v 2NP, vybourat 
některé stávající svislé konstrukce – příčky a odstranit stávající výplň světlíku v hale 2NP, 
v 1NP pak příčky současných šaten. Bourací práce budou provedeny ručně za maximálního 
zajištění bezprašnosti prostředí a bezpečnosti osob, vybourané materiály budou ihned 
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odváženy na skládku dle podmínek stavebního povolení. 

Bourací práce lze rozdělit do čtyř hlavních etap. První je demontáž ocelové galerie, která 
sestává z demontáží svítidel, koberce, železobetonu, kari sítě, trapézového plechu a demontáži 
samotné ocelové konstrukce, která bude uřezána od kotvících prvků a rozšroubována 
na jednotlivé díly a odvezena. 

Další část je demontáž hliníkových příček, které se nachází v prostoru haly v 2NP. Prvně se 
odstraní skleněná výplň. Stěny budou rozřezány na části a v poslední části odkotveny 
od podlahy. 

Třetí část je demontáž světlíku v prostoru haly. Světlík je vyplněn polykarbonátovými skly, 
která budou odstraněna, světlík pomocí autojeřábu přesunut na zem a rozřezán na části. 

Bourání zděných příček bude v 1NP i 2NP. Příčky budou z tvárnic pórobetonových. Rozsah 
těchto prací ovšem není značný. 

1.6.2 SO 02 – Konstrukce interiéru 

Záměrem vnitřních stavebních úprav je provést úpravu stávající haly a knihovny ve 2NP 
objektu tak, aby po vybudování galerií a mezonetového podlaží vznikly nové užitné plochy 
v novém podlaží. Dále bude provedena vestavba příček šatny uklizeček a příručního skladu 
SVI v 1NP. 

Vodorovné konstrukce ve stávající hale v části 2NP jsou navrženy jako nosné ocelové 
konstrukce mezistropu, které budou ke stávajícím sloupům kotveny systémem HILTI. Protože 
světlá výška stávající haly vyžaduje navrhnout mezistrop v minimální možné tloušťce, jsou 
použity silnostěnné profily HEB 240 snižující konstrukční výšku mezistropu na minimum 
při zachování světlých výšek minimálně 2100 mm, což je pro tyto víceúčelové prostory 
s krátkodobou délkou pobytu dle nařízení vlády č.361/2007 Sb. dostačující. Výplňové profily 
mezi hlavními nosníky jsou navrženy profilu I80, na těchto profilech bude podporována 
konstrukce podlahy tvořená trapézovým plechem a dále dvěma vrstvami OSB desek. 
Navržená úprava části prostor SVI v 2NP předpokládá rozšíření plochy mezipatra na plnou 
šířku modulu 7,2 m a zvýšení užitného zatížení v knihovně. Z tohoto důvodu je navržena 
demontáž stávající konstrukce včetně táhel a její nahrazení únosnější konstrukcí z profilů 
HEB 200. Silně namáhané prvky budou řešeny jako dvojice těchto profilů. Výplňové profily 
mezi hlavními nosníky jsou navrženy profilu HEB 100, na těchto profilech bude podporována 
konstrukce podlahy tvořená trapézovým plechem a dále dvěma vrstvami OSB desek. 
Vestavbou dojde k zatížení stropu nad 1NP, přičemž stávající ŽB stropní deska nad 1NP tl. 
240 mm bude přitížena v několika místech, kde podporuje vložené ocelové sloupky (13 ks) 
ve 2NP. Pro tyto konstrukce není stropní konstrukce dimenzována a musí být podepřená 
vložením uhlíkových lamel. 

V rámci svislých konstrukcí budou prováděny zděné příčky v obou řešených podlažích. 
V 1NP bude vyzděna jen příčka rozdělující prostor spojovací chodby s hlavním skladem 
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pro vytvoření nového prostoru šaten pro uklízečky. Zděné příčky ve 2NP budou pouze 
doplňkové pro zazdění vybouraných výplní otvorů a k zazdění vzniklých ploch, kde nebude 
možno použití příček prosklených. Zděné příčky ve 2NP budou malého rozsahu. Skleněné 
příčky budou osazovány pouze v prostoru 2NP při provádění vestavby nové dispozice SVI, 
a to jak na úrovni stávající podlahy 2NP, tak na úrovni mezonetového podlaží SVI. Na úrovni 
podlahy stávající haly v 2NP bude prosklená příčka víceúčelového prostoru- uzavřeného boxu 
a v úrovni galerie pak dvě krátké prosklené příčky víceúčelových boxů. Nově osazované 
prosklené příčky, budou tvořeny prosklenou částí osazovanou do hliníkových rámů a budou 
provedeny s bezpečnostním zasklením. Prosklená příčka oddělující prostor knihovny 
od hlavní haly bude provedena z bezpečnostního skla a bude řešena jako protipožární 
s minimální odolností EI 45 DP1. 

Přístup na mezonetové podlaží bude pomocí čtyř jednoramenných schodišť. Základní nosná 
konstrukce je tvořená schodnicemi z uzavřených profilů Jakl. Nášlapy jednotlivých stupňů 
budou provedeny z tvrzeného průsvitného (neprůhledného) skla a schodiště včetně zábradlí 
z nerezové oceli. 

Vertikální doprava pro možnost využití mezonetových prostor imobilními návštěvníky 
knihovny a studenty bude sloužit zvedací plošina. Celkový zdvih plošiny bude 3,3 m 
a nosnost 250 kg. Výtah bude mít 2 stanice. Výtahová šachta bude prosklená 
z bezpečnostního skla. Ocelová konstrukce šachty a nosné části výtahu bude chromována. 
Zvedací plošina zajišťuje přístup i do levé části mezonetu v hale dveřmi víceúčelového 
prostoru na mezonetu SVI. 

1.6.3 SO 03 – Inovace světlíku 

V rámci navrhnutých úprav bude řešena konstrukce světlíku. Stávající lehké polykarbonátové 
prvky budou nahrazeny prosklením s hliníkovými profily. Zasklení nového světlíku bude 
izolačním sklem Planibel. Tato úprava představuje zvýšení zatížení vlastní vahou a je 
navržena výměna nosné konstrukce. Nová nosná konstrukce světlíku je navržena jako čtveřice 
základních nosníků probíhajících diagonálně a podepřených v rozích čtvercového světlíku 
a dále výplňovými pruty Jakl. Po obvodu bude konstrukce svázána vodorovným uzavřeným 
rámem. 

1.7  Časový a finanční plán výstavby 

1.7.1 Časový plán 

Jelikož se jedná o prostory, které jsou využity ke studiu, je nutné tuto rekonstrukci časově 
orientovat do období, kdy se zde bude nacházet co nejméně zaměstnanců a ostatních osob. 
Proto je tato rekonstrukce naplánována na období prázdnin, po skončení letního semestru 
a musí být dokončena do začátku zimního semestru následujícího akademického roku. 

Z tohoto důvodu je nutno zvolit i vhodné konstrukce, systém a posloupnosti výstavby. Je 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

19 

 

nutno omezit mokré procesy, jako je např. zdění na co nejmenší rozsah. Zvolena je ocelová 
galerie svařovaných prvků a na tuto galerii je navrhnut trapézový plech se dvěma vrstvami 
OSB desek. Tento postup vychází časově lépe, než železobetonová nášlapná vrstva (která zde 
byla doposud) nebo dokonce zavěšená konstrukce do stropu přes táhla a předepnutá 
železobetonová deska. 

Z důvodu potřebného týdenního zkoušení budovy je zvolen začátek dalšího semestru o týden 
později. Ukončení letního semestru je opět voleno o několik týdnů dříve. Předání staveniště 
proběhne už ve zkouškovém období a buňky a ZS bude moci být navezeno dříve, než začne 
samotná výstavba uvnitř stávajícího komplexu. 

Předpokládaná doba výstavy:  4 měsíců 
Zahájení výstavby:    28. 5. 2012 
Dokončení výstavby:    27. 9. 2012 

1.7.2 Finanční plán 

Stavba bude potřebovat následující měsíční finanční zdroje: 

Měsíc Finanční zdroje (Kč bez DPH) 
Květen 2012 153 255,- 
Červen 2012 3 503 919,- 

Červenec 2012 10 287 789,- 
Srpen 2012 5 193 314,- 
Září 2012 386 924,- 

 
Celkem zdroje:      19 525 201 Kč 
Ostatní náklady (VRN + nerozdělené náklady do etap):   1 931 066 Kč 
Cena rekonstrukce bez DPH:    21 456 267 Kč 

1.8  Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se nachází v zadní části budovy. Z pohledu světových stran je to 
na severovýchodě. Oplocení bude tvořeno plotovými dílci. Z velké části bude ohraničen tento 
prostor železobetonovou opěrnou stěnou, která se nachází na severu od budovy. V prostoru 
zařízení staveniště, které bude na parkovišti, budou buňky pro dělníky, stavbyvedoucí, dále se 
zde bude nacházet sklad nářadí, kontejnery na odpady, sklady některých materiálů a budou 
zde také parkovat automobily, kterým nebylo přiděleno místo na parkovišti od fakulty.  

Další sklady materiálů budou v prostoru uvnitř budovy, budou tam např. sklady dřevěných 
materiálů a bude tam i uzamykatelný sklad pro příruční nářadí, který byl poskytnut od fakulty. 

Přípojky k zařízení staveniště budou poskytnuty převážně od fakulty ze sousední budovy 
350/12. Mokré procesy nebudou velkého rozsahu, tak bude voda odebírána ze sociálního 
zařízení v 2NP.  Ve zvláštních případech ji lze odebírat z technické místnosti v 1NP přes 
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prostor garáží. V tomto prostoru bude odebírána elektrická energie přes měřící přístroj. 

Osvětlení staveniště bude pomocí stávajících světel na stropech. Ve večerním provozu a např. 
při svařování budou umístěny speciální halogeny. Osvětlení zařízení staveniště venkovního 
bude pomocí svítilny umístěné před vchodem a stávajícím uličním osvětlením. 

Technická zpráva k ZS: 

Viz 5. – Technická zpráva k zařízení staveniště 

1.9 Hlavní stavební mechanismy 
Katalog stojů: 

Viz 6. – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

1.10 Vliv stavby na životní prostředí 
Při realizaci rekonstrukce vzniknou následující odpady: 

 15 01 01 – Papírové nebo lepenkové obaly – O 

 15 01 02 – Plastové obaly – O 

 15 01 06 – Směsné obaly – O 

 16 01 17 – Železný a ocelový odpad – O 

 16 02 14 – Vyřazená elektrická zařízení - O 

 17 01 01 – Beton – O 

 17 01 02 – Cihly – O 

 17 01 04 – Sádrová a stavební hmota – O 

 17 02 01 – Dřevo – O 

 17 02 02 – Sklo – O 

 17 02 03 – Plasty – O 

 17 04 05 – Železo, ocel – O 

 17 04 10 – Kabely – O 

 17 06 04 – Izolační materiály - O 

Při realizaci rekonstrukce musí být dodržován zákon č. 31/2011 Sb. o odpadech a o změně 
dalších zákonů. Tento zákon je doplněn vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
a nakládání s odpady. 

Veškeré odpady musí být na stavbě vedeny v evidenci odpadů. Musí zde být specifikováno 
množství odpadů a zatřídění do skupin, podskupin a druhu odpadu podle Katalogu odpadů 
(vyhláška MŽP č. 168/2007 Sb.). Zodpovědnost za způsob zneškodnění odpadů nese 
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zhotovitel stavby. Zhotovitel pověří zneškodněním odpadů oprávněné organizace, které mu 
vystaví doklad o způsobu zneškodnění odpadu, který musí být uschován např. pro technický 
dozor investora, který bude kontrolovat veškeré odpadové hospodářství. Některé suroviny 
jako např. ocel, sklo apod. mohou být prodány do sběren k dalšímu zpracování nebo 
recyklaci. 

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, 
musí mít atest či protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické 
požadavky a nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.  

Veškeré doklady o způsobu naložení s odpady předloží zhotovitel při kolaudačním řízení. 
Odpady musí být zatříděny, uvedeno jejich množství a oprávněná organizace, která odpad 
zlikvidovala či dále zpracovala. 

Při realizaci stavby nebude žádný negativní vliv na životní prostředí. Protože rekonstrukce 
bude probíhat uvnitř budovy a nebude zde práce se zeminou a jinými podobnými materiály, 
tak nebude muset být řešen výjezd ze stavby a následné očišťování vozidel a vozovky vzniklé 
tímto provozem. V případě, že vznikne v důsledku bouracích prací toto znečištění 
komunikace, budou dopravní prostředky a mechanizace neprodleně očištěny vodou.  

Při realizaci bouracích prací musí být dbáno na prašnost, která vzniká hlavně při bourání 
zděných a betonových konstrukcí. Tato prašnost bude řešena uvnitř budovy pomocí 
protiprašných zábran, které budou tvořeny tkanými geotextiliemi a sádrokartonovými 
deskami. Tyto materiály budou instalovány do otvorů bez výplně, do otvorů se dveřmi a také 
k výtahovým šachtám, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. 

Vestavba se nachází uvnitř budovy, ve které bude sice omezen provoz, ale nebude omezen 
úplně. Budou ještě probíhat zkoušky a zejména při bouracích pracích by mohla být 
překročena hladina povoleného hluku. Z tohoto důvodu je nutné provádět práce s maximálním 
omezením hlučnosti. 

Během stavby budou provedena taková opatření ze strany zhotovitele, aby nebyla překročena 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 21ººhod 
LAeq=55 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod LAeq=45 dB, po noční dobu LAeq=45 dB) 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

Po dokončení vestavby nebudou zhoršeny podmínky současného objektu a objekt nebude 
po dokončení rekonstrukce mít zhoršený vliv na životní prostředí ani na okolní pozemky. 
Vestavbou se nezvýší potřeby ESF MU ani na vytápění, ani na odběr vody, ani na vypouštění 
odpadních vod. Odpady, vzniklé provozem, budou vzhledem ke stejnému počtu osob 
stávající. 

Ochrana životního prostředí před negativními účinky po dokončení stavby není nutná.  
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1.11  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění rekonstrukce obou objektů je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
V tomto nařízení jsou stanoveny podmínky bezpečné práce pro jednotlivé činnosti. 

V příloze č. 1 jsou stanoveny obecné požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

V příloze č. 2 jsou stanoveny bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

V příloze č. 3 jsou stanoveny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX.2  Přeprava a ukládání betonové směsi 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII. Svařování 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

XV. Malířské a natěračské práce 

XVI. Sklenářské práce 

XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

V příloze č. 4 jsou stanoveny náležitosti oznámení o zahájení prací a v příloze č. 5 jsou 
stanoveny Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

Dále je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci ve výšce nebo nad hloubkou. V tomto nařízení jsou popsány zásady bezpečné 
práce ve výškách nebo s nebezpečím pádu do hloubky. Je nutné dodržet všechny níže uvedené 
body této vyhlášky:  
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I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI. Práce na střeše 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 
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2.1 Dopravní situace stavby 
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2.2 Situace v katastru nemovitostí 
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2.3 Situace v blízkosti objektu 
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3.1 Histogram pracovníků 
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3.2 Kompletní finanční plán 
Kompletní finanční plán, včetně objektového, viz příloha 6 – Kompletní finanční plán. 
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4.1 Přípravné práce 
Provedení přípravných prací je hlavní požadavek fakulty jako investora. Z důvodu vysoké 
prašnosti při bouracích pracích je nutné udělat protiprašné zábrany. Tyto zábrany je nutné 
udělat v prostoru hlavního schodiště do haly v 2NP, dále v prostoru schodiště v zadní části 
objektu. Důležité protiprašné zábrany budou v prostoru vstupů do výtahů a zakryty budou 
i chodby komunikačního charakteru v hale. Nutná je i ochrana některých konstrukcí v hale, 
které nebudou demontovány v průběhu rekonstrukce. 

Protiprašná zábrana v prostoru schodiště v zadní části stavby bude kombinovaná 
ze sádrokartonových desek usazených do C a U, v prostoru výstupu do 2NP, a tkané 
geotextilie v prostoru zrcadla schodiště, která bude připevněna pomocí provázku 
ke stávajícímu zábradlí. 

Protiprašná zábrana v prostoru hlavního schodiště 2NP bude tvořena sádrokartonovými 
deskami osazenými do U a C profilů po celé ploše vstupu do schodiště. Na požadavek 
investora bude vytvořen vstup pro technický dozor investora v jedné ze sádrokartonových 
desek. Vstup bude uzavíratelný a jako oporou mu bude seříznutý hranol 10 x 10 cm. 

Protiprašné zábrany u vstupů do výtahových šachet a chodeb budou opět ze sádrokartonových 
desek, spoje těchto desek budou pro jistotu přelepeny kobercovou izolepou. 

Další přípravné práce budou z hlediska ochránění stávajících konstrukcí jako je podlaha, 
informační nápisy a zábradlí u schodiště. 

Zábradlí u schodišť bude obaleno tkanou geotextilií a upevněno provázkem. Schodišťové 
stupně budou chráněny dřevotřískovými deskami.  

Informační nápisy budou chráněny geotextilií upevněnou provázky. Na podlahu budou 
položeny koberce, které budou strženy z prostoru galerie a knihovny a na ně budou položeny 
dřevotřískovými desky. 

Materiály: 

Kobercová izolepa - 4 ks 

Provázek - 3 klubka 

Dřevotřískové desky – rozměry 0,6 x 4 m, počet kusů 154 

Koberce – použity ze stávající knihovny, plocha 574 m2 

Sádrokartonové desky – rozměry 2,5 x 1,25 m, počet kusů 42 

Geotextilie - 150 g PES 2x 50 m, počet kusů 4 

Hranol - 10 x 10 cm, délka 3m 

Personál: 

2 sádrokartonáři 
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3 pomocní dělníci 

4.2 Bourání podlahy na ocelové galerii 
Na ocelové galerii se nachází několik vrstev podlahy. Je to zátěžový koberec, který bude 
v rámci přípravných prací stržen a použit jako krytí podlahy v hale, kde se nachází dlažba, 
která se nesmí porušit. Pod nalepeným zátěžovým kobercem se nachází železobetonová 
mazanina s výztuží ve formě kari sítě. Tato železobetonová vrstva je zhotovena 
na trapézovém plechu, na kterém jsou v kanálcích slaboproudé kabely. Součástí bourání 
podlahy na ocelové konstrukci je i vybourání betonu na stupních ve dvou schodištích 
v tloušťce 5 cm. 

Prvně se musí demontovat svítidla na spodní straně galerie, k tomu je nutno vypojit přívod 
elektrické energie a světla postupně demontovat. Následně s použitím elektrického kladiva 
bude rozbita betonová mazanina a kari výztuž vystříhána a odvezena do kontejneru. Kanálky 
pro slaboproud budou odstraněny a odvezeny do kontejneru. Trapézový plech bude rozřezán 
úhlovou bruskou na části a pomocí kolečka odvezen do kontejneru.  

Materiály: 

Betonová mazanina - 201,3 m2, tl. 10 cm 

Kari výztuž - 201,3 m2 

Personál: 

3 pomocní dělníci 

2 obsluha bouracího kladiva 

4.3 Demontáž ocelové konstrukce 
Ocelová konstrukce se nachází v prostoru knihovny, má nášlapnou plochu 201,3 m2. Přístup 
na ní je přes dvě jednoramenná schodiště. 

Po odstranění konstrukce podlahy se ocelová konstrukce začne od jižní části postupně 
demontovat za podpory vysokozdvižných vozíků. Demontáž šroubových spojů bude pomocí 
momentového klíče. Svary u kotvení do sloupů po obvodu budovy budou úhlovou bruskou 
rozřezány a odděleny. Postupovat se bude od jižní strany ke straně severní. 

Ze zábradlí bude odstraněno dřevěné madlo a poté bude na spodní straně u ocelové 
konstrukce úhlovou bruskou odděleno od ocelových nosníků. Hlavní schodiště bude odděleno 
od konstrukce nejpozději, když 

Materiály: 

Ocelová galerie mezistropu - 12 500 kg 
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Personál: 

2 obsluha vysokozdvižného vozíku 

2 vazači 

2 pomocní dělníci 

4.4 Bourání zděných konstrukcí 
Z důvodu změny dispozic vnitřních prostor a rozšíření galerie do prostor haly bude muset být 
zbouráno několik příček z pórobetonových tvárnic. Součástí těchto bouracích prací bude 
i vysazení dveřních křídel a vybourání kovových dveřních zárubní. 

Začínat se bude ve 2NP, z důvodu přístupnosti a vyvážení suti přes 2NP. Nejprve bude 
vybourána příčka při vstupu do knihovny o délce 4106 mm. V ní budou vysazeny dveřní 
křídla a posléze odstraněny zárubně. Následně bude vybourána pórobetonová příčka sousedící 
s touto zdí, a to do výšky 2100 mm. V ní bude vybourán otvor 2050 mm široký po celé výšce 
podlaží. Následně budou vysazeny všechny dveře a vybourány zárubně v 2NP. V knihovně 
bude vybourána pórobetonová příčka v její severní části. Na protější straně, než je knihovna, 
bude vybourána pórobetonová příčka o šířce 3250 mm, pozor bude muset být kladen 
na přítomnost radiátoru. Příčky v hale u posluchárny budou vybourány kvůli kotvení nové 
ocelové konstrukce galerie. Vysazeny budou i dveře v prostoru bufetu. 

Bourání zděných konstrukcí bude pokračovat v 1NP, kde je potřeba nejprve vybourat 
pórobetonovou příčky o délkách 4250 a 3060 mm v prostoru místnosti pro úklid. Závěrečná 
část bourání zděných příček bude vysazení dveří a zárubní v prostoru skladu, kde bude také 
vybourán otvor šířky 900 mm a výšky 2050 mm. Tyto otvory budou následně zakryty kvůli 
prašnosti. 

Materiály: 

Dveřní zárubně - 6ks 

Dveře - 6 ks 

Stavební suť - (pórobetonové tvárnice) 14,97 m3 

Personál: 

2 obsluha bouracího kladiva 

4 pomocní dělníci 

4.5 Demontáž hliníkových stěn 
Hliníkové příčky se nachází jen v prostoru haly v 2NP po obou stranách hlavního schodiště. 
Kvůli dostupnosti a přístupu do knihovny se nejprve musí odstranit právě tato příčka 
při vstupu. Následně se bude demontovat příčka na stejné straně a jako poslední příčka 
na straně protější. 
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Hliníkové stěny budou napřed oddělány rámy a posléze vyndány skla pomocí úchytek 
na sklo. Poté bude sestaveno pojízdné lešení z vnější strany stěn. Stěny budou nařezány 
úhlovou bruskou ve výšce 1 m od stropu. Bude odstraněna vrchní část hliníkových stěn. 
Jednotlivé prvky budou přesunuty do kontejneru. Poté budou rozřezány zbývající spodní části 
hliníkových stěn, demontovány dveře a odkotveny spodní části, které jsou na montážní pěně 
a přichyceny kovovými hřeby. 

Materiály: 

Pohledová plocha příček - 158,8 m2 včetně dílů dveří 

Personál: 

2 obsluha brusky 

2 pomocní dělníci 

4.6 Demontáž podhledů a vzduchotechniky 
Podhledy budou muset být demontovány v prostoru recepce do knihovny nad pultem v 2NP 
a částečně kvůli sondám, odtrhovým zkouškám a konstrukci uhlíkových lamel v 1NP. 

Podhledy jsou sádrokartonové na kovovém roštu zavěšeném na železobetonové stropní desce. 
Nejprve se odstraní sádrokarton, poté kovové profily a následně zavěšení. 

Nová koncepce dispozic 2NP a hlavně galerie ve 2NP nutí ke změnění trasy vzduchotechniky 
a jejího výkonu, protože by nebyla dodržena světlá výška ani správné trasování. Z tohoto 
důvodu bude vzduchotechnika demontována ze stropu v 2NP v průběhu bouracích prací. 
Trouby budou od konce odmontovávány od sebe a ze zavěšení ze stropu.  

Materiály: 

Vzduchotechnika - délka potrubí 32 m 

Sádrokartonové podhledy - 45 m2 

Personál: 

4 pomocní dělníci 

4.7 Uhlíkové lamely 
Technologie lepení lamel bude užita v 1NP, a to z důvodu potřebného prostoru, který je nutný 
pro tuto technologii. Z tohoto důvodu zde nejsou použity ocelové nosníky. Uhlíková lamela 
potřebuje pro aplikaci pouze zhruba 10 cm. Tento prostor nebude zasahovat do vedení a sítí, 
které se nacházejí zhruba 15 cm pod konstrukcí stropu nad 1NP. 

Uhlíkové lamely budou lepeny pod podpěrné sloupky od ocelové konstrukce v 2NP. Nejprve 
bude nutno provést odtrhovou zkoušku stropu na 1NP, která musí být minimálně 1,5 N/mm2 
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ve všech místech a průměrná 2 N/mm2. Dále musí být proveden odvrt ze stropu nad 1NP, 
jestli je použit beton, který je v původním projektu ESF MU z roku 1996. 

Uhlíkové lamely vyžadují pečlivou přípravu podkladu. Očištěním ho zbavujeme prachu, oleje, 
špíny, tuků a ostatních cizích hmot. Rovinnost povrchu nesmí překročit 10 mm na 2 m. 
Nerovnosti musí být opatřeny epoxidovou pryskyřičnou maltou. Vlhkost podkladu nesmí 
přesáhnout 4%. Všechny tyto operace děláme před nanesením lepidla. 

Lepení je naneseno v tloušťce 2 mm. Lamela se přilepí rukou a pomocí gumového válečku se 
vytlačí nadbytečné lepidlo. V místech křížení lamel, je nutno jednu lamelu instalovat 
do předem vyřezaných otvorů do železobetonové desky stropu nad 1NP. 

Lamely budou lepeny po demontáži ocelové konstrukce při co nejmenším zatížení, až 
po dokončení lamel bude prováděna ocelová konstrukce mezistropu. Finální úprava bude 
protipožárními deskami ze sádrokartonu, a to z důvodu požární bezpečnosti. Požární desky 
budou po celé ploše lamel + 25 cm přes každý okraj. 

Materiály: 

Uhlíkové lamely - 365 m 

Protipožární desky - 165 m2 

Personál: 

3 lameláři 

2 pomocní dělníci 

4.8 Ocelová konstrukce galerie 
Ocelová konstrukce galerie se nachází ve 2NP v prostoru knihovny a haly. Konstrukce je 
svařovaná. Konkrétní systém svarů a prvků je uveden v Technologickém předpisu Montáž 
ocelové konstrukce. 

Montáž ocelových sloupků TR152/6,3 o výšce 2200 mm bude prováděna na ocelový patní 
plech dodatečně čtyřmi lepenými šrouby do vyvrtaných kanálků. Zprvu se musí dát pozor 
na přítomnost podlahového topení. Bude nanesena cementová malta, sloupek vyrovnán, 
vytvořen otvor pro šroub, vyčištěn, vložen kotvící prvek a dodatečně utáhnut. Současně budou 
vytvořeny všechny kotvící prvky v nosných zdech a sloupech. Kotevní systém Hilti bude 
instalován do sloupů a do nosných zdí bude ukládán nosník do kapes. 

Na sloupky bude uložen ocelový plech a svařen. Na plech budou uloženy hlavní nosníky HEA 
a HEB. Nosníky budou podloženy stojkami ze systémového bednění tak dlouho, než budou 
schopny přenést veškeré zatížení. V místech kotvení budou ukotveny do sloupů nebo 
do nosných zdí. Vše bude vyměřeno dle výkresové dokumentace, jestli je ve správné pozici. 
Potom bude komplet svařen. Svářeči se budou pohybovat po pojízdném lešení. 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

40 

 

Příčné nosníky I80 budou vloženy do konstrukce, správně rozmístěny, zkontrolovány rozměry 
a vzdálenosti. Svařování bude probíhat směrem od stěn do středu haly/galerie. Svářeči se 
budou pohybovat na ocelové konstrukci ve výšce 2,2 m. Zajištěny budou postrojem pro pád 
z výšky nad 1,5 m. 

Materiály: 

Ocelové prvky – viz 8. – Plán zajištění materiálových zdrojů 

Kotvy - Hilti HIT-HY 150 + HIT-M 16 - 320 ks 

Hranoly - 10x10 cm, délky 3 m, celkem 16 ks 

Kotvy do patního plechu u sloupků - 13 x 4 = 52 ks 

Stojky systémového bednění - (výška 2200 mm) 40 ks 

Geotextilie - PES 2 x 50 m, 2 role 

Personál: 

3x pomocník 

1x montážník 

2x obsluha vysokozdvižného vozíku 

1x řidič NA s rukou 

1x vazač 

2x svářeč 

4.9 Zděné příčky 
Zděné příčky jsou z pórobetonu, nacházejí se v 1NP i 2NP. V 1NP bude vyzděna příčka 
rozdělující spojovací chodbu s prostorem hlavního skladu. Zděné příčky v 2NP budou 
doplňkové pro zazdění vybouraných otvorových výplní a k zazdění vzniklých ploch, kde 
nebude užito příček prosklených. V 1NP je světlá výška stropu 2940 mm, světlá výška 2NP je 
4350 mm. Ve druhém patře bude ovšem vyzdíváno pouze do výšky 2100 mm, a to do výšky 
galerie. 

Nejprve si vyznačíme polohu příčky. Poté položíme vápenocementovou maltu pro první řadu 
tvárnic. Příčkovky maltujeme po celé ploše, a to i na čelech. Spáru mezi příčkou a stropem 
vyplníme montážní pěnou. Příčku ukotvíme do nosného zdiva dodatečně pomocí hmoždinek 
do pórobetonu. Příčky k nosnému zdivu nelepíme. Vzniklou dilatační spáru vyplníme 
montážní pěnou. Překlady se uloží do tenkovrstvé malty. 

Nejprve vyzdíme příčky a zazdíme otvory v 1NP, poté budeme vyzdívat příčky v 2NP. 

Materiály: 

1NP:  2*0,9*0,1 + 0,15*2,95*2,94 – 0,15*0,8*2 = 1,24 m3 
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2NP:  4,94*0,15*2,1 + 3,3*0,15*2,1 + 0,15*2,1*0,9 + 0,1*2,1*1,4 + 0,1*2,1*1,4  = 3,46 
m3 

(8,91 + 0,783 + 4 + 2,1 + 4,93)*2,1*0,15 = 6,53 m3 

3,6*0,15*2,1 = 1,13 m3 

Celkem: 12,36 m3 

Personál: 

2 zedníci 

2 pomocní dělníci 

4.10 Prosklené příčky na galerii 
Prosklené příčky budou osazovány pouze v prostoru 2NP při provádění interiérové vestavby 
knihovny. Nově osazované příčky budou tvořeny prosklenou částí osazovanou do hliníkových 
rámů. Příčky umisťované uvnitř knihovny budou provedeny s bezpečnostním zasklením. 
Příčky budou dvojího druhu. Jedny budou oddělovat vnitřní prostory knihovny 
a víceúčelových místností na galerii u stávajícího bufetu mezi prostorem haly. Tyto příčky 
budou provedeny v protipožárním provedení o minimální odolnosti EI 45 DP1. Příčky 
umisťované v prostoru knihovny na galerii, které vytvářejí samostatné místnosti 
víceúčelového typu, budou provedeny jako nepožární s bezpečnostním zasklením. 

Prosklená příčka oddělující prostory knihovny a hlavní haly bude provedena jako předsazená 
před ocelovou konstrukci mezipatra. Tato příčka bude tedy provedena jako kompaktní 
na celou světlou výšku haly. Obvodová příčka bude v místě průchodu kolem vodorovné 
konstrukce mezonetu kotvena ke konstrukci mezonetu pomocí úhelníku, které budou 
zabezpečovat prostorovou tuhost samotné prosklené příčky. Dále zasklení v místě styku se 
stropní konstrukci mezonetu bude pískováno, aby nebyla tato konstrukce z venčí viditelná. 
Příčky, obvodové konstrukce, oddělujícího pláště (prostory knihovny =>hala), které nebudou 
instalovány na celou světlou výšku haly, ale pouze v horní části knihovny „na galerii“ bude 
tato příčka také předsazená a po celé spodní hraně bude kotvena do okrajového nosníku 
ocelové konstrukce mezonetového podlaží (galerie) přes pomocný ocelový úhelníkový profil. 
Část zasklení, které bude v souběhu s konstrukcí mezonetu, bude též pískována pro zajištění 
neviditelnosti samotné ocelové konstrukce. 

Materiály: 

Obvodová stěna u galerie knihovny - 33 * 4,35 = 143,55 m2 

Vnitřní dělící stěny - 54 * 2,1 = 113,4 m2 

Personál: 

3 specializovaní pracovníci 

2 pomocní dělníci 
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4.11 Konstrukce podlahy na galerii 
Nové konstrukce podlah budou pouze na nově umísťovaných variabilních prostorů 
víceúčelového typu s krátkodobým pobytem. Tyto prostory budou jak v hlavní hale tak v nově 
upravované knihovně. Konstrukce podlah a nášlapných vrstev bude shodná pro oba řešené 
prostory. 

Nášlapná vrstva podlahy je navržena s ohledem k akustice navrhovaného prostrou. Nášlapná 
vrstva bude tedy shodně řešena pro všechny prostory mezonetu a bude ji tvořit zátěžový 
koberec. 

Skladba podlahy mezonetu po nášlapnou vrstvu bude tvořena nosnou konstrukcí stropu, 
trapézovým plechem VIKA TR 40S/160, kročejová izolace Mirelon, dvěma vrstvami OSB 
desek a nášlapnou vrstvou tvořenou zátěžovým kobercem. 

Materiály: 

Trapézový plech - VIKA TR 40S/160 573,96 m2 

Mirelon - 573,96m2 

OSB desky - (0,15 m) 2*573,95 = 1148 m2 

Zátěžový koberec - 573,96 m2 

Personál: 

2 svářeči 

6 truhlářských pracovníků 

3 pomocní pracovníci 

4.12 Podlaha v prostoru knihovny 
Ze stávající podlahy ve 2NP prostor knihovny bude odstraněna stávající kobercová krytina. 
Podlahová konstrukce bude zabroušena pro odstranění lepidla stávající podlahové krytiny. 
Bude provedena samonivelační srovnávací stěrka o tloušťce cca 10mm, na kterou bude 
položeno korkové linoleum s PUR provedením. Tento druh podlahové krytiny bude 
v prostorách volného výběru, ve všech víceúčelových boxech 2NP situované v prostoru haly. 
V místě umísťovaných podpěrných ocelových sloupků, po osazení sloupku, se provede 
zapravení jednotlivých prostupů a to tak, že se místo až po spodní hranu stávající dlažby 
provede výplň z prostého betonu, na kterou se položí mozaiková dlažba v totožné barvě jako 
stávající okolní dlažba v hale. Jednotlivé přechody mezi dvěma různými povrchovými 
úpravami podlahy bude řešen pomocí nerezových přechodových lišt. 

Materiály: 

Samonivelační stěrka - 336 m2 

Korkové linoleum - 336m2 
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Personál: 

4 dělníci se specializací na podlahy 

4.13 Jednoramenná schodiště 
Schodiště budou provedena jako jednoramenná, přímá, schodnicová, kde nášlapy jednotlivých 
schodišťových stupňů budou z tvrzeného pískovaného pochozího skla, dostatečné únosnosti 
a trvanlivosti pro dané prostory příslušející, a schodnice, včetně zábradlí, z kartáčované 
nerezové oceli, případně chromované, o obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny 
průřezu 8mm. Schodiště pro pravostranný i levostranný mezonet v hlavní hale bude tvořeno 
čtrnácti stupni o výšce 163mm a šířce 304mm. Šířka schodišťového ramene je 1800mm vč. 
Schodnic světlý průchozí prostor je 1600mm. Schodnice jsou z nerezového ocelového 
uzavřeného profilu o obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny průřezu 8mm. 
Hlavní schodiště v prostoru knihovny bude tvořeno také čtrnácti stupni o výšce 167mm 
a šířce nášlapu 294 mm. Šířka schodišťového ramene je 1700mm vč. schodnic světlý průchozí 
prostor je 1500mm. Schodnice jsou z nerezového ocelového uzavřeného profilu 
o obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny průřezu 8mm. Pomocné vedlejší 
schodiště v knihovně bude provedeno ve stejném tvaru jako schodiště hlavní ale pouze 
o třinácti stupních, kde výška stupně je 180 mm a šířka nášlapu 268 mm. Šířka schodišťového 
ramene je 1100 mm. Schodnice jsou z nerezového ocelového uzavřeného profilu 
o obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny průřezu 8mm. 

Montáž schodiště bude probíhat s pomocí vysokozdvižných vozíků, kde bude schodnice 
vyzvednuta na stávající nosníky HEA a HEB na ocelové galerii. Montáž schodiště bude 
probíhat po dokončení. 

Materiály: 

4 schodiště - (7,66 + 2*6,99 + 3,83) = 25,47 m2 nášlapné plochy  

Personál: 

3x pomocník 

1x montážník 

2x obsluha vysokozdvižného vozíku 

1x řidič NA s rukou 

2x vazač 

2x svářeč 

4.14 Výtah pro imobilní 
Pro možnost využívání mezonetových prostor imobilními návštěvníky knihovny a studenty 
bude sloužit zvedací plošina. Jedná se o vertikální zvedací plošinu v provedení standardním 
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s nosností 400 kg/ 5osob. Rychlost jízdy 0,15 m.s-1. Počet stanic plošiny = 2. Zdvih plošiny 
2,33 m. Pro umístění zvedací plošiny je nutné zajistit prohlubeň 50mm. Pohonnou jednotku 
zvedací plošiny bude tvořit elektromotor s převodovkou. Šachta bude provedena jako 
prosklená. Nosnou konstrukci šachty bude tvořit ocelový rám, na který budou kotveny 
jednotlivé okenní výplně a zbývající část bude oplechována plechem s finální komaxitovou 
barvou v odstínu RAL 9016 – bílá. Barva plošiny bude šedostříbrná RAL 9006. Počet stanic 
plošiny budou 2 – průjezdné – v nástupní stanici hlavní knihovny nájezd ve směru kolnice 
na osu vstupních dveří do knihovny, na mezonetovém podlaží výstup ve směru opačném. 
Ovládání tlačítky ve stanicích i na plošině (všechny funkce – nahoru, dolů, stop a uzamčení), 
ve stanicích uzamykatelné ovladače. Zvedací plošina zajišťuje přístup i do levé části 
mezonetu v hale dveřmi víceúčelového prostoru na mezonetu knihovny. 

Materiály: 

1 komplet zvedací plošiny 

Personál: 

4 odborní montážníci 

4.15 Silnoproudá elektroinstalace 
Elektroinstalace vestavby budou napojena na vnitřní rozvody a stávající rozvaděč. Ze stávající 
rozvodny bude z rozvaděče vyveden nový přívodní kabel typu CHKE-J 5x35 do rozvaděče 
patra. Pro připojení kabelu bude stávající jistič pro rozvaděč vyměněn za nový typu 3x125A, 
charakteristiky B. Trasa kabelu bude shodná s trasou stávajícího kabelu. Stávající přívodní 
kabel bude demontován v celé své délce. Předpokládaná délka trasy kabelu bude 35 m. Kabel 
bude veden ve stávající stoupačce o patro níž, kde bude trasa pokračovat po el. roštech 
umístěných pod stropem až do místa hlavního rozvaděče. Prostupy mezi jednotlivými úseky 
budou opatřeny protipožární ucpávkou Raychem s požární odolností 2 hodiny. Stávající 
rozvaděč je nevyhovující. Má špatnou požární odolnost a velikost. Bude nahrazen novým 
rozvaděčem zapuštěným do zdi o šířce 70 cm, výšky 205 cm s jednokřídlovými dveřmi 
v protipožární úpravě. 

Vývody budou ukončeny zásuvkami 230V/16A a 400V/16A. Mezi jednotlivými požárními 
úseky budou instalovány požární uzávěrky. Jedná se o ucpávky s požární odolností 90 a 120 
minut. Požární ucpávky budou  Raychem. Zásuvky budou mít minimální krytí IP44. 
Pro výpočetní techniku budou vytvořeny samostatně jištěné rozvody. Zásuvky budou 
vybaveny přepěťovými ochranami IV. stupně. V prostorách čítáren provedeny parapetní 
žlaby. Výška zásuvek v chodbách bude 40 cm. Parapetní žlaby budou ve výšce 90 cm.  

Osvětlení bude provedeno zářivkovými a zavěšenými svítidly. Centrální ovládání bude 
z recepce a bude doplněno o individuální ovládání kolébkovými spínači, senzorovými čidly 
a kombinacemi obou. Hladina osvětlení bude 75-500 luxů. V chodbách a vybraných 
místnostech bude provedeno nouzové osvětlení únikových cest. Budou použita zářivková 
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svítidla s vestavěným invertorem s autonomností 1 hodiny. Toto osvětlení bude doplněno 
směrovými svítidly se stejnou autonomností.  

Materiály: 

Viz 13. – Rozpočet - Rozpočet silnoproudých instalací 

Personál: 

4 elektrikáři 

2 pomocní dělníci 

4.16 Slaboproudé instalace 
V objektu MU je vybudován stávající systém elektrické požární signalizace. Dle požárně 
bezpečnostního řešení stavby dojde k úpravě a doplnění stávajícího systému 
v rekonstruovaných prostorách 1NP a 2NP. Ve zbývajících prostorách bude zachován systém 
EPS beze změn. Systém EPS je navržen jako dvoustupňová EPS (signalizace úsekového 
a všeobecný poplach). V průběhu rekonstrukce bude stávající EPS demontována a bude 
provedeno nové rozmístění detektorů. Při rekonstrukci budou napojeny nové hlásiče tak, aby 
byla zajištěna plná funkcionalita stávajících prvků EPS v prostorách, které nebudou 
rekonstrukcí zasaženy. Manuální tlačítkové hlásiče budou instalovány v přístupových cestách 
u východů z objektu ve výšce 1,2 až 1,5 m. 

V rekonstruované části bude vybudována nová strukturovaná kabeláž. Všechny prvky budou 
provedeny v kategorii CAT6. Veškeré telefonní a datové zásuvky v rekonstruovaných 
prostorách budou vyměněny. Vzdálenost vedení od datového rozvaděče nesmí být větší 
než 90 m. Jednotlivá přípojná místa počítačové sítě budou ukončena v datových modulárních 
zásuvkách dvouportových. Tyto zásuvky budou umisťovány do podparapetních žlabů 
společných se silnoproudými rozvody. Vedení od jednotlivých zásuvek strukturované 
kabeláže bude svedeno do stávajících datových rozvaděčů. V prostorách knihovny nedojde 
k navýšení počtu telefonních přístrojů. 

V objektu je instalována stávající elektrická zabezpečovací signalizace. Při rekonstrukci dojde 
k doplnění stávajícího systému v rekonstruovaných prostorách 1NP a 2NP. Stávající systém 
bude ponechán beze změn. Tyto prvky budou připojeny k ústředně Galaxy, která je umístěna 
v prostoru vrátnice. V rekonstruovaných prostorách budou instalovány detektory pohybu PIR 
a detektory rozbití skla. 

V objektu je instalována elektrická kontrola vstupu od firmy Honeywell PW-5000. 
V rekonstruovaných prostorech bude provedeno ovládání dveří systémem EKV. Jedná se 
o vstupní dveře do jednotlivých víceúčelových prostor. Tyto dveře budou ovládány 
jednostranně ve směru vstupu. U těchto dveří budou instalovány čtečky karet, které budou 
ve shodném provedení se stávajícími. Dveře budou opatřeny elektromagnetickými zámky 
a dveřními kontakty. 
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V prostorách je instalován kamerový systém CCTV. Jsou instalovány analogové kamery 
CCTV, které jsou poté prostřednictvím koaxiálních kabelů připojeny do záznamového 
zařízení. V nově budovaných prostorech bude vybudován nový systém sledování. Bude 
provedeno osazení barevných IP kamer s megapixelovým rozlišením. Bude zde monitorován 
hlavní vstup, prostory u pultu a další prostory. 

V rekonstruovaných prostorech budou instalovány nové reproduktory k ozvučení. Zapojení 
reproduktorů bude pro každý box samostatně. 

Materiály: 

Viz 13. – Rozpočet - Rozpočet slaboproudých instalací 

Personál: 

5 elektrikářů 

4.17 Rozvody vzduchotechniky 
Stávající rozvody z prostoru knihovny budou demontovány z důvodu světlé výšky a nových 
dispozic prostor. Potrubní rozvody pro přívod vzduchu jsou zhotoveny z pozinkovaného 
čtyřhranného a polyuretanového potrubí. Rozvody jsou vybaveny regulačními prvky 
a distribučními elementy umístěnými pod stropem a jsou zavěšeny na závěsech s odpružením 
tlumící gumou. Do potrubí jsou vloženy účinné buňkové tlumiče hluku. Kde by mohlo 
docházet ke kondenzaci, je potrubí tepelně izolováno. V místě požárního předělu jsou 
instalovány požární klapky. Prostor haly zůstane nedotčen, budou ponechány stávající 
rozvody. 

Vzduchotechnické jednotky umísťované nad podhledovou konstrukcí v místnosti 2.06 budou 
odvodněny kuličkovým suchým sifonem (např. HL32) napojené do PP potrubí o DN 32 mm. 
Celková délka potrubí bude cca 7,0 m. Toto potrubí bude napojeno na hlavní nejbližší 
stoupací potrubí. Potrubí bude vedeno ve spádu v místnosti 2.06 pod podhledovou konstrukcí, 
dále bude zasekáno do stávajícího zdiva a poté přejde přes obslužnou chodbu, napříč, 
do napojení na stávající stoupací potrubí. Potrubí procházející bez spodní podpory je nutné 
zavěsit na stropní konstrukci, vždy tak aby nemohlo dojít k rozpojení tohoto odpadního 
potrubí a byla zajištěna jeho trvalá funkčnost. Situační řešení a umístění je patrné z výkresu 
tohoto prvku. 

Materiály: 

Viz 13. – Rozpočet – Rozpočet vzduchotechniky. 

Personál: 

4 montážní dělníci 
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4.18 Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře v řešené části 1.NP jsou navrženy s ocelovou lisovanou zárubní opatřenou 
základním nátěrem, s třístranným těsněním, s konečným nátěrem zárubní. Dveřní křídla jsou 
navržena jako dřevěný sendvič s povrchovou úpravou HP laminát. Velikost dveří je patrná 
z výkresové dokumentace. Celkem nových dveří v řešené části, pouze v 1.NP, jsou 2ks. 

Vnitřní dveře ve 2.NP jsou navrženy prosklené osazované do AL rámu. 

Velikost dveří je patrná z výkresové dokumentace. 

Dveře vstupní z prostory hlavní haly do skříňkové šatny budou dvoukřídlé s bezpečnostním 
protipožárním sklem osazené v AL rámu. Šířka těchto dveří je 1600mm a dveře budou 
opatřeny panikovým kováním. Odolnost těchto dveří je EI 45 DP1. Dveře ze skříňkové šatny 
do prostor knihovny budou též prosklené a dvoukřídlé prosklené s bezpečnostním sklem 
Connex 33.1 osazené v AL rámu. Šířka těchto dveří bude 1800mm. Dveře budou osazeny 
panikovým kováním. Dveře z bočního schodiště z prostoru knihovny do bočních prostor haly 
budou provedené též jako prosklené s panikovým kováním z bezpečnostního skla 
a protipožární s odolností EI 45 DP1. Místnost 2.05 pracovna výpůjční služby bude rozdělena 
posuvnými prosklenými dveřmi o dvou posuvných křídlech, kde křídlo pravé bude zásuvné 
do stěnového typizovaného podomítkového pouzdra a levé křídlo zásuvné vedle pevné příčky. 
Mezi místnostmi G.06 a G.05 budou posuvné dvoukřídlé dveře, které při maximálním 
otevření umožní propojit obě místnosti v jednu velkou konferenční nebo jednací místnost. 
Posuvné dveře jsou členěny na dvě zásuvné samostatné křídla, po obou stranách o šířce křídla 
cca 770 mm. Světlá šířka otvoru při celkovém otevření bude 2800 mm. Pro bezproblémový 
posun jednotlivých křídel bude v podlaze instalována kolejnice o šířce 32mm a hloubce 
32mm. Na mezonetovém podlaží z víceúčelového prostoru č. 7, místnost G.06, budou 
únikové protipožární dveře z bezpečnostního protipožárního skla osazené též do AL rámu. 
Odolnost těchto dveří bude EI 45 DP1. Šířka dveří bude 800mm. Mezi stávající chodbou 
a knihovnou u pomocného schodiště budou osazeny nové dvoukřídlé dveře o průchozí šířce 
1,2m s požární odolností EI 30 DP3. Dveře sloužící jako únikové bezpečnostní budou mít 
přípravu pro elektronické ovládání, popsané v projektové dokumentaci části slaboproudu. 
Ostatní vnitřní prosklené dveře jsou součástí dodávaných prosklených příček a jsou 
v provedení pouze s bezpečnostním sklem osazené do AL rámu. Velikost dveří je patrná 
z výkresové dokumentace. 

Materiály: 

Posuvné dveře o dvou křídlech – 1 ks 

Jednokřídlé dveře - 7 ks 

Dvoukřídlé dveře - 1 ks 

Personál: 

3 truhláři 
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4.19 Omítky a malby 
Na pórobetonové tvárnice naneseme lepidlo, poté dáme perlinku a poté naneseme opět 
lepidlo. Následně bude provedena štuková vrstva pod malbu. Pokud je podklad velmi suchý, 
je vhodné jej lehce postříknout vodou. Štuk se nanáší na podklad z jádrové omítky pomocí 
ocelového hladítka nebo hladítka z PVC. Po mírném zavadnutí se povrch upraví pomocí 
filcového nebo pěnového hladítka za současného zkrápění vodou nebo máčení hladítka 
ve vodě. Po provedení těchto vrstev bude na stěny nanesena bílá barva. 

Materiály: 

Nové zdivo 1NP: 17,7 m2 

2NP: 50,1 m2, 75,6 m2, 15,1 m2 

Celkem: 159 m2 

Celkem maleb: 859,96 m2, viz 13. – Rozpočet 

Personál: 

3 malíři 

4.20 Sádrokartonové obklady a sloupů 
V řešených prostorách nově umísťované knihovny dojde k dotčení stávajících prostor 
hygienickým místností. Dotčení bude způsobenu průnikem nosného ocelového nosníku 
mezonetové konstrukce knihovny. Jedná se o svařenec ze dvou ocelových prvků HEB180. 
Průchod dělícími příčkami hygienické místnosti bude ve výšce 2,1 m (spodní pásnice 
nosníku) nad stávající podlahovou krytinou v místě nad pisoárovým stáním. Samotné 
pisoárové stání zůstane zachováno, bude zde dodržena podmínka minimální podchodné 
výšky. Tento nosník bude opláštěný SDK deskami pro docílení potřebné požární odolnosti 
REI 45 DP1. Samotné práce budou prováděny s maximální šetrností pro zachování vnitřních 
prostor. V dotčené hygienické místnosti. v dotčených prostorách, se zvýšenou vlhkostí, bude 
proveden keramický obklad do výšky 2,20 m. V hygienických prostorách s odstřikující vodou 
bude pod obklad provedena hydroizolační povlaková stěrka včetně rohových bandáží. 

Materiály: 

Sádrokartonové obklady - Rigips, průřez do 16 x 16 cm, tl. 15 mm – 24,2 m 

Personál: 

2 sádrokartonáři 

2 obkladači 
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4.21 Podhledy 
Ve vstupní části 1NP, před hlavním schodištěm do centrální vstupní haly bude pro zlepšení 
dozvuku a vylepšení akustické pohody daného prostoru proveden akustický podhled 
z minerálních lamel o rozměrech 1200x600x19 mm s polozapuštěnou hranou. V řešené části 
hlavní haly bude proveden akustický podhled kotvený na stávající nosnou konstrukci stropu. 
Podhled bude proveden jako kazetový s minerálních kazet o rozměru 600x600x19 mm 
s polozapuštěnou hranou kazety. V prostoru u centrálního schodiště bude podhled doplněn 
prvky zavěšeného dodatečného podhledu umístěnému pod podhledem hlavním na silonových 
lankách symbolizující tvar „nebesa“ o rozměrech jednotlivých desek 1180 x 1905 x 32 mm 
v provedení konvexních i konkávních tabulí. V prostoru pod nově řešeným mezipatrem – 
mezonetovým podlažím - bude ocelová nosná konstrukce mezipatra opatřena akustickým 
minerálním podhledem montovanou na ocelovou podkonstrukci (Rigiton RL 12/25Q svěšení 
50mm bez vaty, alfaw 0,6, NRC 0,70). Podhled na stávajícím stropu v částech nad galerii 
v hale i v prostoru knihovny bude proveden jako dekorativní povrchová omítková (stěrková) 
úprava na bázi rostlinných a minerálních vláken, slídy, hliníkových vláken, derivátu celulózy 
a aditivit. Tato stěrková omítková hmota vytvoří prodyšnou, elastickou antistatickou 
povrchovou úpravu, která zároveň zlepšuje tepelnou pohodu a hlavně akustické parametry 
místnosti. V místnosti 2.06 denní místnost pro pracovníky výpůjční služby bude provedeno 
též snížení stropního podhledu. Světlá výška 2,6 m, předepsaná pro trvalé pracovní místo, 
bude dodržena. Nová světlá výška bude 3,4m. Prostor mezi podhledem a stávajícím stropem 
bude sloužit pro vzduchotechnické zařízení. Materiál podhledu bude stejného tvaru 
a provedení jako akustické minerální podhledy formátu 600x600x19 mm s polozapuštěnou 
hranou. Hlavní požadavek je, aby tento podhled byl snadno demontovatelný (kazety) 
pro přístup a servis vzduchotechnického zařízení umístěného nad tímto podhledem, 
v neposlední řadě i k utlumení hluku ze vzduchotechnických jednotek instalované nad tímto 
podhledem. 

Materiály: 

Podhled minerální kazetový - 600/600/19 - 648,830 m2 

Podhled minerální lamelový - 1200/600/19 - 95,300 m2 

Podhled minerální prostorový - 1180/1905/32 - 56,000 m2 

Personál: 

5 specializovaných pracovníků 

4.22 Demontáž světlíku 
Pod světlíkem je nutno sestavit lešení a v prostoru schodiště záchytnou síť pro pád předmětů 
a konstrukčních částí při demontáži nebo montáži světlíku. Ze světlíku bude nejprve 
demontováno polykarbonátové zasklení, poté bude nadzdvihnut autojeřábem a přemístěn dolů 
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na přilehlou komunikaci, kde bude rozřezán na díly a převezen nákladním automobilem 
do sběrny železa. 

Materiály: 

Zasklení světlíku - 116 m2 

Hmotnost světlíku - 2000 kg 

Personál: 

1 obsluha jeřábu 

2 vazači 

4 pomocní pracovníci 

4.23 Montáž světlíku 
Světlík bude svařen na prostoru tomu určenému. Světlík bude vyzvednut autojeřábem 
na místo určení, kde bude vycentrován pracovníky na správné místo. Následně bude zateplena 
obruba světlíku. Poté budou zaklopeny polykarbonátové desky, které budou zalištovány. 

Materiály: 

Technické specifikace střešní světlík: 

Konstrukce hliníkových exteriérových světlíků bude vyrobena z hliníkových profilů SAPA 
Rc systém konstrukční systém Elegance 52 – profily s přerušeným tepelným mostem (Uf = 
1,6 - 2,0 W/m2K), jedná se o fasádní systém. Zasklení polykarbonátovými deskami ve složení 
Float čirý kalený 6 – 16 Argon – 6,8 Connex+Planibel TOP N+ (U = 1,1 W/m2K). 

Hmotnost světlíku - 2000 kg 

Personál: 

1 obsluha jeřábu 

2 vazači 

3 pomocní pracovníci 

2 svářeči 
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5.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie 
a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název: Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university 
v Brně 

Účel stavby: Rekonstrukce knihovny a vstupní haly ESF MU 
Dotčený objekt: Budova Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 
Místo stavby: Lipová 41 A, 602 00 Brno 
K. ú.: Pisárky 610208 
Parcela č.: 350/2 
Orientační cena: 25 mil. Kč s DPH 
Doba: květen – září 2012 
 
Zhotovitel: 
 

 
Subterra a.s. 
Bezová 1658/1 
147 14 
Praha 4, Braník 
 

Technický dozor 
investora: 

INFRAM 
Pelušková 1407 
198 00  
Praha 9, Kyje 
 

Investor: 
 

Masarykova universita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 
601 77  
Brno - město 
Ekonomicko-správní fakulta 
Lipová 41a, 602 00 Brno 
 

Generální 
projektant: 
 

Architektonický a projekční atelier VV 
doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. 
Autorizovaný architekt se všeobecnou působností ČKA 
00827 (architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování, 
zahradní a krajinářská tvorba, interiér, inženýrská činnost apod.) 
IČ: 155 63 855 
DIČ: CZ 481002435 
Osoby zplnomocněné zastupováním: Ing. Jana Piňosová 
Sídlo: Krátká 6, 796 01 Prostějov 
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5.1.2 Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází v severní části areálu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Rekonstrukce bude situována pouze do interiéru, pouze světlík bude 
inovován na porůzné střeše nad 2NP. Objekty zařízení staveniště budou situovány v severní 
části na parkovišti. Z jedné strany bude chráněn budovou, z druhé opěrnou stěnou 
a ze zbylých dvou stran budou plotové dílce. V prostoru staveniště se nachází několik 
kovových nápisů a tabulek, které budou muset být zakryty před prachem a lehkým 
mechanickým poškozením v průběhu rekonstrukce. Prostor staveniště se nachází 
na parkovišti, tudíž zemní práce v rámci tohoto projektu nebudou řešeny. Inženýrské sítě 
nebudou dotčeny. Pouze umístění autojeřábu pří inovaci světlíku bude mimo tento prostor 
zařízení staveniště- podrobnosti budou řešeny v dalších částech této zprávy. 

5.1.3 Oplocení staveniště 

Prostor zařízení staveniště velký 933 m2 (venkovní část) bude z východní a západní části 
oplocen plotovými dílci rámovými. Zařízení staveniště v etapě inovace světlíku bude 781 m2. 
Ze severní strany bude opěrná zeď k ulici Vinařská. Vjezd na staveniště bude z ulice Lipová 
přes závoru a parkoviště na východní straně ESF MU. Mobilní oplocení bude značky 
Tempoline.  

Vstup do interiéru staveniště bude opatřen dveřmi s magnetickým zámkem ovládaným 
z prostoru recepce. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 3,5 metru. 
V etapě inovace světlíku bude brána velká 7 m. 

Vjezd na staveniště bude opatřen následujícími značkami (cedulemi): 

Zákaz vstupu na staveniště Nepovolaným vstup zakázán 

 
  

 
Vstup na staveniště jen v ochranné přílbě Nevstupuj pod zavěšené břemeno 
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Používej ochranné pracovní pomůcky Používej ochrannou obuv 

  
Maximální povolená rychlost 

 
 

Skladba oplocení Tempoline: 

1. Plotové dílce mobilního oplocení Tempoline 

- povrchová úprava: žárové zinkování 

- délka 3,5 m 

- výška 2 m 

- výplň ocelové pletivo 50 / 50 / 2,2 mm 
 

2. Nosné patky mobilního oplocení 

- vibrolisovaný betonový prefabrikát 

- výztuž v podobě dvou zabudovaných armatur 

- délka 600 mm 

- šířka 200 mm 

- výška 140 mm 

- hmotnost 27 kg 

- paletizace 50 ks (1,2 x 1 m)  
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3. Zajišťovací spona oplocení Tempoline 

- spona se skládá ze dvou identických 
půlspon dále z vratového šroubu a matice 

- povrchová úprava žárové zinkování 

- síla použitého materiálu půlspony je 2,5 mm 

- rozteč uchycovacích částí spony není 
shodná s roztečí otvorů v nosné patce, 
dotažením spony tak dochází k rozepření 
konců plotových dílců do betonové patky 

 

Postup montáže oplocení Tempoline: 

Nejprve se provede rozmístění betonových patek v požadované vzdálenosti od sebe. Tato 
vzdálenost je rovna délce plotového dílce. V tomto případě je to 3,5 metru. Podélná osa patky 
musí být umístěna kolmo k ose budovaného oplocení. Pokud provedeme umístění souběžně 
s osou oplocení, tak nebude zajištěna dostatečná stabilita oplocení a bude nutno tuto stabilitu 
doplnit pomocí vzpěr. 

Až máme umístěny betonové patky, můžeme přistoupit k osazování plotových dílců. Je to 
prováděno zasunutím konců jednotlivých dílců do otvorů v betonových patkách. Jeden dílec 
umisťujeme do předního otvoru v patce a druhý do otvoru zadního. V případě dodržení tohoto 
postupu dosáhneme vysoké stability oplocení. 

V závěrečné fázi se horní konce plotových dílců osadí do spony a pomocí klíče se dotáhne 
matice vratového šroubu. V místě, kde je požadovaný vjezd na staveniště se nezaloží 
betonové patky a vynechá se také spona. Tímto způsobem vznikne brána o jednom poli 
v šířce 3,5 metru. Krajní spony brány se nedotahují úplně, ale pouze tak, aby umožňovaly 
otevírání a zavírání brány. 

Při fázi inovace světlíku bude potřeba dalších 30 patek a 30 plotových dílců oproti 
základnímu zařízení staveniště, které bude po celou dobu rekonstrukce. V základní fázi bude 
12 patek a 10 plotových dílců. 

5.1.4 Trvalé deponie a mezideponie 

Skládka tvárnic: 

Pórobetonové tvárnice se budou skladovat v prostoru haly. Tudíž nebudou vystaveny vnějším 
vlivům. Dovezené palety na stavbu budou obsahovat 6o kusů tvárnic Ytong. Paleta bude 
zabalena v originální fólii od výrobce, ta ji bude chránit před povětrnostními vlivy. Překlady 
budou na stavbu dopravovány jako prefabrikáty. Skladovací plocha bude uvnitř haly 
na dlažbě pokryté kobercem a OSB deskami. Materiál z nákladního automobilu bude složen 
rukou a přemístěn vysokozdvižným vozíkem na skládku materiálu. Tato skládka bude 
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využívána ve II. etapě zařízení staveniště. Počet kusů na m2 zdiva je potřeba 6,7 ks. Počet 
kusů na paletě je 60. Spotřeba malty na m2 je 1,5 kg. Velikost palety 1200 x 800 mm. 

Skládka ocelových prvků: 

Ocelové prvky budou skladovány vně budovy na skládce ocelových prvků. Jednotlivé prvky 
musí být označeny a uskladněny dle druhu a délky. Skladovat se budou na dřevěné hranoly. 
Ocelové prvky musí být chráněny proti dešti, vždy po přivezení na stavbu. Zakryty budou 
pomocí plachty nebo vlnitého plechu. Tato skládka bude využívána ve I. a II. etapě zařízení 
staveniště. Materiál bude skládán pomocí mechanické ruky nákladního automobilu. 
Parkoviště je vyspárováno, tak odvodnění nebude muset být řešeno. Velikost skládky bude 
7 x 3,5 metru. 

Skládka tesařského řeziva: 

Veškeré tesařské řezivo bude skladováno v interiéru budovy. Jednotlivé řezivo bude označeno 
a uskladněno dle druhu a délky. Tato skládka bude využívána v I. a II. etapě zařízení 
staveniště. 

Skládka lešení: 

Skládka lešení bude v prostoru interiéru budovy. Tato skládka bude využívána zejména 
pro sestavení pojízdného lešení v I. etapě zařízení staveniště a v etapě III., kdy bude 
prováděna inovace světlíku. Toto lešení již nebude pojízdné a bude sestaveno v prostoru 
schodiště pod světlíkem v hale. 

5.1.5 Koncepce dopravy na staveništi 

Mimostavenišťní doprava: 

Mimostavenišťní doprava bude probíhat po příslušných komunikacích ve městě Brně. Hlavní 
příjezdová cesta bude přes dálnici D1, následně přes Pisárecký tunel, kolem Výstaviště (ulici 
Hlinky) až na ulici Lipová, kde je budova ESF MU. Vozidla budou přijíždět přes vrátnici se 
závorou po parkovišti až do prostoru zařízení staveniště. Napojení je patrné viz Koordinační 
situace širších dopravních vztahů. Výjezd ze staveniště bude stejným směrem. Část 
komunikace bude zabrána z důvodu umístění autojeřábu ve III. etapě zařízení staveniště. 

Odvoz odpadu a suti bude zajišťovat firma, která zajišťuje realizaci. Odvoz bude na skládku 
na ulici Labská v Brně. Vzdálenost bude 5,8 km. Na tuto skládku lze odkládat stavební suť, 
sklo, materiály na bázi sádrokartonu a směsný odpad. Odvoz bude do areálu Sako. Cesta 
povede přes ulici Lipovou na Hlinky, poté do Pisáreckého tunelu na ulici Bítýšskou, poté přes 
Jihlavskou a Osovou na ulici Labská. 

Železo bude odváženo do sběrny železa na ulici Trnitá v Brně, kde bude také odvážen hliník 
z hliníkových příček. Tato skládka je vzdálená 5,4 km. Z ulice Lipové se vydáme na sever, 
přes ulici Tvrdého na Úvoz, přes Pekařskou, Anenskou, Hybešovu a Úzkou na Trnitou. Sběr 
bude prováděn v TSR Czech Republic, s.r.o. 
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Stavební materiál bude dovážen ze stavebnin Stavomax s.r.o. s adresou Košinova 31 v Brně – 
Králově Poli. Ocelová konstrukce bude vyráběna ve firmě PS Brno se sídlem a výrobnou 
v Brně na ulici Vídeňská 153/119b. 

Po celou dobu rekonstrukce je nutné dbát na to, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. 
Vozidla musí být očištěna před výjezdem ze staveniště vodou. Protože se rekonstrukce netýká 
zemních těles, tak riziko znečištění je nižší. 

Vnitrostavenišťní doprava: 

Stavba bude probíhat ve třech hlavních etapách. V první etapě budou prováděny bourací 
práce. Ve druhé konstrukce interiéru a ve třetí bude inovován světlík. Prostor zařízení 
staveniště bude rozdělen do dvou prostor. Jedna bude v exteriéru a druhá v interiéru. 
V exteriéru se budou nacházet skladovací prostory, odpadní kontejnery, sklad a buňka 
pro dělníky s buňkou pro stavbyvedoucího, které budou přivezeny na nákladním automobilu 
s mobilní rukou a kvůli mírnému spádu parkoviště budou podloženy dřevěnými hranoly. 
Příjezd bude řešen přes bránu o jednom poli, automobily budou na stavbu vjíždět popředu 
a na konci parkoviště se budou otáčet a vyjíždět ze stavby. Parkoviště je v mírném spádu 
a odvodněno žlabem napojen na lapač olejů a benzínu. U vjezdu na staveniště musí být 
umístěno dopravní značení, viz výkres Zařízení staveniště. Doprava v interiéru bude 
zabezpečována vysokozdvižnými vozíky a pomocí koleček. Parkování pro dělníky 
a stavbyvedoucí bude v prostoru zařízení staveniště vedle kontejnerů. V případě nedostatku 
parkovacích míst je možné se domluvit s fakultou a parkovat vně prostoru zařízení staveniště 
na místech pro fakultu, kde bude probíhat omezený provoz. Maximální povolená rychlost 
na staveništi je 5 km/h, a to z důvodu pohybu pracovníků po komunikaci (parkovišti) 
a otáčení v zadním prostoru zařízení staveniště. 

5.2 Významné sítě technické infrastruktury 
V exteriéru zařízení staveniště se nachází odvodnění veřejné kanalizace a systém zásobování 
elektrickou energií. Veřejná kanalizace nebude muset z důvodu umístění na parkovišti být 
řešena. Při práci na staveništi bude muset být dáván pozor na rozvod elektrické energie, který 
se nachází nad zadním vstupem do objektu, tento rozvod je izolovaný. 

Voda a kanalizace bude napojena na objekt přilehlý 350/12 viz Příloha Výkres zařízení 
staveniště. Elektrická energie bude odebírána z objektu ESF. Ve třetí etapě bude vývod el. 
energie na jižní straně objektu z garáží 1NP. 

5.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, kanalizaci 
a odvodnění staveniště 

Za vytyčení stávajících inženýrských sítí a ověření polohy zodpovídá investor. V tomto 
případě nebudou žádné inženýrské podzemní sítě vytyčeny. 
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5.3.1 Voda 

Zásobování staveniště pitnou vodou, která bude používána pro vlhčení geotextilie, zdění 
pórobetonových tvárnic, k výrobě betonu a omítek a k hygienickým účelům. K požárním 
účelům budou přítomny hasicí přístroje a požární hydrant. Voda bude napojena z prostoru 
sociálního zařízení v knihovně ve 2NP. 

Voda bude přivedena potrubím z objektu. 

Voda pro stavební účely: 

0,7 l/m2 příčky => 0,7* 80 = 56 l 

Výroba betonu => 300 * 2,5 = 750 l 

Vlhčení geotextilie => 0,5 * 2 * 50 = 50 l 

Celkem: 856 l/den 

Voda pro sociální a hygienické potřeby: 

55 l střední norma * 20 pracovníků = 1100 l 

45 l střední norma (sprchování) * 20 = 900 l 

Celkem 2000 l/den 

Voda pro technologické účely: 

Mytí a čištění pracovních pomůcek komplet => 200 l 

Mytí vozidel => 1 vozidlo * 300 (střední norma) = 300l 

Celkem: 500 l/den 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn=(1,5*stav. účely + 2,7*soc. a hyg. + tech. účely) : (8 * 3600) 

On=(1,5*856 + 2,7*2000 + 500) / 28800 = 1284 + 5400 + 500 = 7184 / 28800 = 0,2494 l /s 

Pro průtok 0,25 l /s je potřeba průměr 25 mm. 

5.3.2 Elektřina 

Elektrická energie bude přivedena z 1NP ze strojovny. Rozvaděč bude vyveden i do 2NP. 
Na rozvaděči budou umístěny měřící hodiny. Stavbyvedoucí zapíše aktuální stav hodin 
před započetím prací. Tato hodnota bude podepsána i investorem. Elektřina pro prostor 
severního (hlavního) zařízení staveniště bude odebírána z 2NP- prostor kanceláří. 

Výpočet maximální spotřeby elektrické energie: 

Příkon elektromotorů na staveništi 

Úhlová bruska  1,2 kW * 2 ks = 2,8 kW 
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Svářečka   4 * 2 = 8 kW 

Strojní omítačka  6,05 * 1 = 6,05 kW 

Úhlová bruska Hilti  1,4 * 2 = 2,8 kW 

Celkem = 19,95 kW 

Osvětlení vnitřních prostor 

WC – plocha 10 m2 * 0,01(příkon osvětlení) = 0,1 kW 

Osvětlení vnitřního objektu – 1378 m2 * 0,01 = 13,78 kW 

Buňky – 20 m2 * 0,01 = 0,2 kW 

Sklady 10 m2 * 0,008 = 0,08 kW 

Celkem = 14,16 kW 

Osvětlení venkovních prostor není navrženo, protože se nepočítá s vícesměnným provozem. 

Výpočet zdánlivého příkonu: 

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

S = 1,1*√((0,5 * 19,95 + 0,8 * 14,16)2 + (0,7 * 20,35)2) = 1,1*√((10,175 + 11,328)2 + 
(14,245)2) = 1,1 * √(665,3) = 1,1 * 25,79 = 28,081 kW 

5.3.3 Kanalizace 

K užívání jsou povoleny stávající prostory WC, zřízena bude ovšem ještě buňka sociálního 
a hygienického zařízení, ke které bude přivedena provizorní přípojka kanalizace, která bude 
napojena na objekt s katastrálním číslem 350/12. 

5.3.4 Odvodnění staveniště 

Vnější prostor staveniště bude odvodněna spádem do odvodňovacího kanálku a posléze 
do veřejné kanalizace. 

5.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Do části budovy, kde probíhá rekonstrukce je zákaz vstupu nepovolaným osobám. Vstup 
na staveniště bude opatřen všemi potřebnými cedulemi s uvedením zákazu vstupu. Během 
rekonstrukce se nepočítá se vstupem osob s omezenou schopností pohybu, ovšem 
při rekonstrukci je s těmito osobami počítáno. 
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5.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

Na staveništi se mohou pohybovat pouze pracovníci hlavního zhotovitele stavby 
a podzhotovitelů stavby. Mimo tyto pracovníky se zde můžou pohybovat zástupci investora, 
kteří však musí být řádně poučeni a svůj příchod na stavbu musí ohlásit stavbyvedoucímu.  

Staveniště je situováno v areálu ESF MU v Brně na ulici Lipová. Na vrátnici je nepřetržitý 
provoz, tak je povoleno provádění prací v kteroukoli dobu, dle uvážení zhotovitele 
a s důrazem na hygienické normy. 

5.6 Zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

5.6.1 Provozní objekty 

Rozdělení na etapy: 

I. etapa - Bourací práce – 10 pracovníků, stavbyvedoucí 

II. etapa - Rekonstrukce interiéru – 15 pracovníků, stavbyvedoucí 

III. etapa – Inovace světlíku – 7 pracovníků, stavbyvedoucí 

Kanceláře: 

Pro řízení, provozní přípravu stavby, administrativu, kontrolní činnost je nutné na staveniště 
umístit kanceláře. Dohlížet na jednotlivé práce bude jeden stavbyvedoucí, na kterého je 
kladen požadavek na plochu 5 – 20 m2 kanceláří. 

Pro tento požadavek navrhuji jednu obytnou buňku Koma CL01, která má rozměry 
6,058 x 2,438 x 2,6 metru. Vnitřní užitná plocha této buňky je 13,93 m2. Tato buňka je 
standardně vybavena PVC podlahou, plastovou integrovanou roletou s bezpečnostními 
zarážkami, plastovým oknem o rozměru 1765/1335 mm, vstupními dveřmi oboustranně 
lakovanými 875/2000 mm, osvětlením a zásuvkami 220 V a rozvaděčem s jističi. Elektřina 
bude napojena z objektu s katastrálním číslem 350/12. 
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Kancelář bude vybavena dvěma psacími stoly, 6 plastovými židlemi, 2x zásuvkový kontejner, 
2x šansonová skříň, 1x přímotopné těleso, dvěma kombinovanými skříněmi, dvěma věšáky 
a dvěma odpadními koši. 

Autojeřáb: 

Na stavbě bude použit autojeřáb Grove GMK 4100L. Tento jeřáb je pojízdný a má rameno 
v maximální délce 82 metrů. Maximální nosnost autojeřábu je 100 tun, a to ve vzdálenosti 
3 metry. Tento autojeřáb má 4 nápravy. Rozměry tohoto jeřábu jsou 3990/2750/13040 mm. 
Výška zdvihu 80 m / 2 t. 

Jeřáb bude na stavbě přítomen pouze při inovaci světlíku. Z hlediska dosahu a hmotnosti 
světlíku je navržen velký autojeřáb s dobrou nosností ve větších vzdálenostech. Jeřáb bude 
muset být na místě zapatkován. Pevný podklad v místě trávníku bude tvořen 
železobetonovými panely 3000x1500x150. Panely budou uloženy do zpevněného podkladu. 
Jelikož bude jeřáb umístěn mimo oplocený prostor zařízení staveniště, bude muset být prostor 
v době montáže světlíku uzavřen. Podrobněji viz Výkres zařízení staveniště a podrobnější 
popis jeřábu včetně posouzení viz 6 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

Sklad: 

Na staveništi bude umístěn jeden skladovací kontejner Koma ZL 3 o rozměrech 
6,058x2,438x2,6 m. Tento kontejner bude sloužit k uskladnění drobného nářadí, pracovních 
pomůcek a přístrojů. Kontejner bude uzamčen pomocí bezpečnostních zámků. Klíče 
od skladu bude mít stavbyvedoucí. Sklad bude využíván ve všech etapách výstavby. Navržená 
buňka je standardně vybavena podlahou z překližky a uzamykatelnými venkovními vraty 
o rozměrech 2160x2285 mm. 
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Staveništní komunikace: 

Ve všech třech etapách bude použito jako vnější komunikace parkoviště. Nákladní 
automobily se budou otáčet (viz 2. – Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních 
tras) při maximální rychlosti 5 km/h. Vnitřní komunikace budou tvořeny podlahou, na které je 
dlažba a vše bude kryto OSB deskami proti poškození této dlažby. 

Míchačka: 

Ve druhé etapě rekonstrukce interiéru bude přítomna míchačka na beton. Značka této 
míchačky bude Atika Expert 185. Jedná se o spádovou míchačku na 3,5 kolečka. Míchačka je 
vhodná i na větší stavby. Přívod elektrického proudu bude z 2NP kanceláří a voda bude 
použita ze sociálního zařízení ve 2NP. 

Kontejner na odpad: 

Je zvolen kontejner od firmy Siegl. Kontejner má nosnost 5 t, jsou vhodné pro odvoz suti, 
zeminy, stavebního a komunálního odpadu a ostatních materiálů. Rozměry kontejneru jsou 
4,1x2,1x0,7 m. Kontejnery budou rozlišovány barvou- modrý, žlutý a červený. 

Kontejner na stavební suť bude umístěn v exteriéru v prostoru zařízení staveniště. Bude 
umístěn vedle buněk v severní části. Tento kontejner bude využit při bouracích pracích 
v I. etapě zařízení staveniště. 

Kontejner na sklo bude umístěn v prostoru zařízení staveniště vně budovy. Bude využíván 
v I. etapě zařízení staveniště. Tento kontejner bude vedle buněk v severní části zařízení 
staveniště. 

Kontejner na směsný odpad bude využíván zejména v I. a II. etapě zařízení staveniště. 
Okrajově bude využíván v etapě III. Bude umístěn také v prostoru vedle buněk, ale jako 
jediný bude přítomný po celou dobu výstavby. 

5.6.2 Sociální a hygienické objekty 

Šatny: 

V rámci zařízení staveniště je nutné vybudovat zázemí pro zaměstnance v podobě šaten. Tyto 
šatny musí být větratelné, vytápěné a musí v nich být elektrické osvětlení. 

Požadavky na tyto šatny jsou: vzdálenost od pracoviště nesmí být větší než 300 m, na jednoho 
pracovníka musí být minimálně 1,25 m2 podlahové plochy, slouží ke konzumaci jídla, tak se 
musí plocha na jednoho pracovníka zvětšit o 0,5 metru, světlá šířka místnosti musí být 
u zděných objektů 2,6 metru, u montovaných stačí 2,3 metru, interiér musí být vybaven 
dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. V objektu ESF MU se počítá, že se 
budou dělníci stravovat v nedaleké školní menze nebo v interiéru budovy, tudíž uvažujeme 
podlahovou plochu na osobu 1,25 m2. 

 I. etapa: 10 pracovníků * 1,25 m2 = 12,5 m2 
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II. etapa: 15 pracovníků * 1,25 m2 = 18,75 m2 

III. etapa: 7 pracovníků * 1,25 m2 = 8,75 m2 

Dle výše uvedených požadavků navrhuji buňku Koma CL 01 o rozměrech 
6,058x2,438x2,6 metru s vnitřní užitnou plochou 13,93 m2. 

I. etapa: 12,5 / 13,93 = 0,897 => 1 buňka 

II. etapa: 18,75 / 13,93 = 1,346 => 2 buňky 

III. etapa: 8,75 / 13,93 = 0,628 => 1 buňka 

II. +III. etapa: 27,5/13.93 = 1,974 => 2 buňky 

Navržená buňka je standardně vybavena podlahou z PVC, plastovou integrovanou roletou 
s bezpečnostními zarážkami, plastovým oknem o rozměrech 1765/1335 mm, vstupními 
lakovanými dveřmi o rozměrech 875/2000 mm, osvětlením, zásuvkami 220 V a rozvaděčem 
s jističem. 

 
Jednotlivé buňky sloužící jako šatny budou doplněny přímotopným tělesem, 11x dělenou 
šatní skříní, 3x lavicí na sednutí délky 2 m, 3x věšákem a odpadkovým košem. 

Umývárny: 

Na stavbě musí být přítomny umývárny, které budou sloužit k hygienickým potřebám 
zaměstnanců. Budou v podobě buněk a přístupné budou i toalety v 2NP prostoru knihovny. 
V rámci buněk musí být napojeny na provizorní přípojku vody, kanalizace a elektřinu. Voda 
a kanalizace bude napojena z objektu s katastrálním číslem 350/12. 

Požadavky na umývárny na staveništi kladou důraz na přítomnost vytápění, musí být 
v blízkosti šaten, přístup musí být krytý přístřeškem nebo musí být přístup přes zádveří, musí 
být vybaveny teplou a studenou tekoucí vodou, opatřeny dostatečným osvětlením a větráním, 
na 10 osob musí být jedno umyvadlo, na 15 osob jedna sprchová kabina. 

I. etapa: 10+1 = 11 osob = 2 umyvadla, 1 sprchová kabina 

II. etapa: 15+1 = 16 osob = 2 umyvadla, 2 sprchové kabiny 

III. etapa: 7+1 = 8 osob = 1 umyvadlo, 1 sprchová kabina 

II. +III. etapa: 15+7+1=23 osob= 3 umyvadla, 2 sprchovací kabiny 
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Dle výše uvedených požadavků navrhuji buňku Koma CS 10 o rozměrech 
6,058x2,438x2,6 m. Tato buňka je standardně vybavena podlahou PVC s podlahovou vpustí, 
plastovým oknem o rozměrech 600/450 mm, vstupními dveřmi oboustranně lakovanými 
o rozměrech 875/2000 mm, osvětlením, zásuvkami 220V a rozvaděčem s jističi, 2x klozetové 
WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo s teplou a studenou vodou, elektrický bojler, 2x sprchová 
kabina. 

 

WC: 

V rámci sociálního zařízení musí být vybudovány toalety, které budou sloužit k hygienickým 
potřebám pracovníků. Požadavky na toalety: záchod nemá být ve větší vzdálenosti než 120 m 
od pracoviště, 1 sedadlo musí být na 10 mužů nebo žen, 2 sedadla na 11-50 mužů nebo 11-30 
žen, na každých 50 mužů nebo 20 žen se přidává jedno sedadlo, záchody pro muže se vybaví 
stejným počtem pisoárů, jako je sedadel. Na stavbě je počítáno pouze s muži. 

I. etapa: 11 osob = 2 sedadla, 2 pisoáry (10 + 1 stavbyvedoucího) 

II. etapa: 16 osob = 2 sedadla, 2 pisoáry (15 + 1 stavbyvedoucí) 

III. etapa: 8 osob = 1 sedadlo, 1 pisoár (7 + 1 stavbyvedoucí) 

II. +III. etapa: 23 osob = 2 sedadla, 2 pisoáry (15 + 7 + 1 stavbyvedoucí) 

Využíváno bude vnitřních prostor, kde je jedno sedadlo a dva pisoáry a mobilní buňka Koma 
CS 10, kde jsou dva pisoáry a dvě sedadla.  

5.7 Popis staveb zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. uvádí v § 103, že stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací 
práce nevyžadují povolení ani ohlášení, o paragraf dále uvádí, že ohlašování jednoduchých 
staveb, terénních úprav, terénních úprav a udržovacích prací. Dle těchto paragrafů podléhá 
ohlášení tyto: 

Buňka pro stavbyvedoucího CL 01 o velikosti 6,058 x 2,438 x 2,6 m. Buňka je vybavena 
standardním kancelářským vybavením a buňka bude fungovat jako kancelář nebo místo, kde 
se budou scházet zástupci fakulty, technického dozoru investora a zástupci firmy, která tuto 
stavbu realizuje. 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

66 

 

Buňka Koma CL 01 o rozměrech 6,058x2,438x2,6 metru s vnitřní užitnou plochou 13,93 m2, 
která bude sloužit jako šatna pro dělníky a zaměstnance. Ve druhé etapě budou na staveništi 
přítomny buňky dvě. 

Kontejner sloužící jako sklad bude Koma ZL 3 o rozměrech 6,058x2,438x2,6 m. Tento sklad 
bude sloužit k uložení nářadí a pomůcek v průběhu celé rekonstrukce. 

V rámci hygienických a sociálních objektů bude na staveništi Koma CS 10 o rozměrech 
6,058x2,438x2,6 m, která bude sloužit jako WC a umývárna. 

Tato buňková sestava bude situována za vjezdem do staveniště, všechny buňky budou 
napojeny na elektrickou energii a pro sociální zařízení bude zřízena dodatečná přípojka vody 
a kanalizace. 

5.8 Stanovení podmínek pro zavádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Hlavní zhotovitel i podzhotovitelé musí dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci dle platných zákonů a vyhlášek. 

Nejdůležitější předpisy jsou: 

- zákon č. 365/2011 Sb., zákoník práce 

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

- nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákon č. 365/2011 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

Na dodržování těchto požadavků bude dohlížet stavbyvedoucí. Dodržování těchto požadavků 
může být kontrolováno koordinátorem bezpečnosti práce, kterého zvolí investor. 

Povinnosti zhotovitele pro bezpečný výkon práce: 

- dodržování čistoty a pořádku na staveništi 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- staveniště musí být uspořádáno dle příslušné dokumentace 

- předcházení pracovních úrazů při práci se zavěšenými břemeny 

- provádění kontroly před prvním použitím stroje 

- musí být splněny požadavky na odbornou způsobilost pracovníků 
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- splnění podmínek pro nakládání s odpady 

- správné uskladnění a odvoz nebezpečných odpadů 

- přizpůsobení času na jednotlivé práce dle skutečného postupu prací 

- předcházení ohrožení života osob, které se zdržují na staveništi 

- spolupráce s podzhotoviteli 

- nutné vedení evidence přítomných osob na staveništi 

5.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci rekonstrukce vzniknou následující odpady: 

 15 01 01 – Papírové nebo lepenkové obaly – O 

 15 01 02 – Plastové obaly – O 

 15 01 06 – Směsné obaly – O 

 16 01 17 – Železný a ocelový odpad – O 

 16 02 14 – Vyřazená elektrická zařízení - O 

 17 01 01 – Beton – O 

 17 01 02 – Cihly – O 

 17 01 04 – Sádrová a stavební hmota – O 

 17 02 01 – Dřevo – O 

 17 02 02 – Sklo – O 

 17 02 03 – Plasty – O 

 17 04 05 – Železo, ocel – O 

 17 04 10 – Kabely – O 

 17 06 04 – Izolační materiály - O 

Při realizaci rekonstrukce musí být dodržován zákon č. 31/2011 Sb. o odpadech a o změně 
dalších zákonů. Veškeré odpady musí být na stavbě vedeny v evidenci odpadů. Musí zde být 
specifikováno množství odpadů a zatřídění do skupin, podskupin a druhu odpadu podle 
Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 168/2007 Sb.) 

Zodpovědnost za způsob zneškodnění odpadů nese zhotovitel stavby. Zhotovitel pověří 
zneškodněním odpadů oprávněné organizace, které mu vystaví doklad o způsobu zneškodnění 
odpadu, který musí být uschován např. pro technický dozor investora, který bude kontrolovat 
veškeré odpadové hospodářství. Některé suroviny jako např. ocel, sklo apod. mohou být 
prodány do sběren k dalšímu zpracování nebo recyklaci. 
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Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
vyhlášky a normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, 
musí mít atest či protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické 
požadavky a nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.  

Veškeré doklady o způsobu naložení s odpady předloží zhotovitel při kolaudačním řízení. 
Odpady musí být zatříděny, uvedeno jejich množství a oprávněná organizace, která odpad 
zlikvidovala či dále zpracovala. 

Při realizaci stavby nebude žádný negativní vliv na životní prostředí. Protože rekonstrukce 
bude probíhat uvnitř budovy a nebude zde práce se zeminou a jinými podobnými materiály, 
tak nebude muset být řešen výjezd ze stavby a následné očišťování vozidel a vozovky vzniklé 
tímto provozem. V případě, že vznikne v důsledku bouracích prací toto znečištění 
komunikace, budou dopravní prostředky a mechanizace neprodleně očištěny vodou.  

Při realizaci bouracích prací musí být dbáno na prašnost, která vzniká hlavně při bourání 
zděných a betonových konstrukcí. Tato prašnost bude řešena uvnitř budovy pomocí 
protiprašných zábran, které budou tvořeny tkanými geotextiliemi a sádrokartonovými 
deskami. Tyto materiály budou instalovány do otvorů bez výplně, do otvorů se dveřmi a také 
k výtahovým šachtám, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. 

Vestavba se nachází uvnitř budovy, ve které bude sice omezen provoz, ale nebude omezen 
úplně. Budou ještě probíhat zkoušky a zejména při bouracích pracích by mohla být 
překročena hladina povoleného hluku. Z tohoto důvodu je nutné provádět práce s maximálním 
omezením hlučnosti. 

Během stavby budou provedena taková opatření ze strany zhotovitele, aby nebyla překročena 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 21ººhod 
LAeq=55 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod LAeq=45 dB, po noční dobu LAeq=45 dB) – 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

Po dokončení vestavby nebudou zhoršeny podmínky současného objektu a objekt nebude 
po dokončení rekonstrukce mít zhoršený vliv na životní prostředí ani na okolní pozemky. 
Vestavbou se nezvýší potřeby ESF MU ani na vytápění, ani na odběr vody, ani na vypouštění 
odpadních vod. Odpady, vzniklé provozem, budou vzhledem ke stejnému počtu osob 
stávající. 

Ochrana životního prostředí před negativními účinky po dokončení stavby není nutná.  

5.10 Orientační lhůty výstavby 
Předpokládaná doba výstavy:  4 měsíce 

Zahájení výstavby:    28. 5. 2012 

Dokončení výstavby:    27. 9. 2012 
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6.1 Stroje pro přepravu materiálu a suti 

6.1.1 Nákladní automobil Liaz 110 s hydraulickou rukou Hiab 650 

Použití: 

Tento nákladní automobil s rukou bude používán při dovozu a odvozu buněk, při práci 
s kontejnerem, dovozu řeziva a oceli, hliníku, zasklení hliníkových stěn a pro dovoz prvků 
Jakl na svařování světlíku. 

Technické parametry: 

Výkon: 152 kW 

Nosnost: 7 t 

Palivo: Nafta 

Obsah: 11940ccm 

Počet míst: 3 
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6.2 Stroje pro přepravu pracovníků, nářadí a drobného 
materiálu 

6.2.1 Ford Transit 

Použití: 

Užitkový automobil bude na stavbu dovážet dělníky, nářadí a drobný materiál.  

Technické parametry: 

Motor: Duratorq TDCi 2,2 l 

Výkon: 74 kW 

Točivý moment: 310 Nm 

Převodovka: Manuál / 6stupňů 

Počet sedaček: 3 

Nosnost: 1100 kg 
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6.3 Zvedací mechanismus 

6.3.1 Autojeřáb Grove GMK 4100L 

Použití: 

Zvedací mechanismus je navrhnut kvůli inovaci světlíku nad halou ve 2NP. Velikost světlíku 
je 10x10 metrů. Jeho váha jsou 2 tuny. Je zasklen polykarbonátovým sklem, ale jeřáb bude 
přenášet pouze kovovou konstrukci. Jeřáb této velikosti je navržen kvůli dosahu a zatížení 
břemenem o hmotnosti 2 t.  

Technické parametry: 

Jeřáb třídy 100tun 

Výložník hydraulicky vysouvaný 11,65 – 60,0 m (dosah háku až 59m/8t, vyložení 
až 48m/1,6t) 

Patentovaný systémem výsuvu výložníku GROVE TWIN-LOCK 

- Nástavec o délce až 22 m, hydraulicky sklopný v rozsahu 5°-40° 

- Elektronické řízení a kontrola jeřábu systémem ECOS 

- Kabina jeřábníka hliníkové konstrukce, hydraulicky sklopná do 20° 

- Protiváha až 26,1 t, hydraulicky montovaná 

- Automatická převodovka Daimler Chrysler 

- Pohon 8x6x8 

- Maximální rychlost 85 km/h 
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Zátěžový diagram autojeřábu Grove GMK 4100L: 

 Legenda: 
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6.4 Stroje pro práci s ocelí, betonem a bourací práce 

6.4.1 Svařovací inventor TECNICA 168 GE MMA 

Použití: 

Svářecí stroj bude použit pro svařování nové ocelové galerie v 2NP a při svařování světlíku 
na staveništi. 

Technické parametry: 

Napětí: 230V 

Příkon: max. 4 kW 

Napájecí proud: 25 A 

Jištění minimální: 16 A 

Svařovací proud: 5 – 130 A 

Elektrody: 1,6 - 3,2 mm 

Váha: 7,9 kg 

Rozměry: 380 x 420 x 170 mm 
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6.4.2 Vysokozdvižný vozík 7893 - BT LSV 1600 - AKU 

Použití: 

Vozík bude používán k přepravě materiálu, demontáže ocelových prvků a jejich odvozu 
na skladovací plochu. 

Technické parametry: 

Nosnost: 1600 kg 

Celková výška: 1730 mm 

Pohon: AKU 

Vidle: 1130 mm 

Výška zdvihu: 3350 mm 

Zvedací zařízení: Triplex 

Baterie: 24V 
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6.4.3 Hydraulická stříhačka oceli Krenn is 16 SMC 

Použití:  

Tato stříhačka bude využívána při stříhání ocelové výztuže v betonové mazanině galerie. 

Technické parametry: 

Příkon: 520 W 

Max. průměr stříhání: 16 mm 

Síla střihu: 7,5 t 

Rychlost střihu: 2 s 

Hmotnost: 5,1 kg 
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6.4.4  Elektrické nůžky na plech Narex EN 35 

Použití: 

Elektrické nůžky na plech budou použity při stříhání trapézového plechu na ocelové galerii. 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon: 820 W 

Max síla ocelového plechu: 3,5 mm 

Max. síla AL plechu: 4,5 mm 

Max. poloměr střihu: 40 mm 

Počet zdvihů naprázdno: 1950 min-1 

Hmotnost: 4,5 kg 
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6.4.5  Sekací kladivo Hilti T 500 

Použití: 

Sekací kladivo bude používáno při demoličních pracích ve stěnách ze zdiva, pro sekání 
drážek pro kabelové a instalační vedení, osekávání obkladů, dlaždic a omítek. 

Technické parametry: 

Jmenovitý výkon: 1100 kW 

Energie příklepu: 7,5 J 

Frekvence příklepu: 0-3180 př./min 

Hmotnost: 5,7 kg 

Rozměry: 471x108x243 mm 
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6.4.6  Bourací kladivo Hilti TE 905 AVR 

Použití: 

Toto kladivo bude použito při těžkých bouracích pracích. Zejména na bourání betonové 
mazaniny. 

Technické parametry: 

Jmenovitý výkon: 1600 W 

Napětí: 230 V 

Frekvence: 50-60 Hz 

Energie příklepu: 20 J 

Počet příklepů: 2200/min 

Hmotnost: 11,3 kg 

Hluk: 108 dB 

Vibrace: 8 m/s2 
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6.4.7  Vrtací kladivo Hilti TE 76P 

Použití: 

Vrtací kladivo bude použito se speciálním nástavcem pro šroubování kotev do sloupů a stěn 
v době konstruování galerie. 

Technické parametry: 

Výkon: 1300 W 

Hmotnost: 7,5 kg 

Napájecí napětí: 230 V 

Vrtací výkon: 40/150 mm 

Síla příklepu: 11 J 

Počet úderů: 282/min 
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6.4.8  Míchačka na beton Atika Expert 185 

Použití: 

V míchačce na beton bude vyráběna betonová směs. Tato směs bude použita například 
pro zalívání kotvení sloupů u galerie ve 2NP. 

Technické parametry: 

Objem: 185 litrů 

Výkon motoru: 900 W 

Napájení: 230 V 
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6.5 Zařízení pro distribuci elektrické energie 

6.5.1 Staveništní rozvaděč RS 3.0.1.1 IP 44 

Použití: 

Tento rozvaděč bude napojen na hlavní rozvaděč v 1NP ve strojovně. V jedné fázi povede ven 
vraty (3. etapa- světlík), jinak povede do 2NP přes garáže, chodbu a schody. 

Technické parametry: 

Zásuvky: 3x 5k/32A/400V, 4x 4k/16A/230V 
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6.6 Dělící stroje stavebních materiálů a stroje na broušení 
povrchů 

6.6.1 Úhlová bruska Hilti DC 125 

Použití: 

Úhlová bruska bude zapotřebí při řezání cihel (pórobetonové cihly lze řezat ruční pilou), 
při demontáži hliníkových příček, kovových profilů (např. zábradlí na ocelové galerii). 

Technické parametry: 

Příkon: 1400 W 

Výkon: 820 W 

Napětí: 230 V 

Otáčky: 11000/min 

Průměr kotouče: 125 mm 

Maximální hloubka řezu: 35 mm 

Hmotnost: 1,8 kg 

 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

86 

 

6.6.2  Elektrická talířová bruska Contec Omega 450 

Použití: 

Tato bruska betonových podlah bude využita na podlahu v prostoru knihovny při broušení 
stávajícího betonového podkladu. 

Technické parametry: 

Motor: 3 x 400 V 

Výkon: 5,5 kW 

Otáčky: 0-1500/min 

Průměr obrusného talíře: 45 cm 

Typ brusného talíře: segmentový 

Váha: 75 kg 
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6.7 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

6.7.1 Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 

Tato kapitola podléhá vyhlášce č. 591/2006 Sb. přílohy 2. Jsou zde nejdůležitější požadavky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Obecné požadavky: 

Před použitím stroje seznámí zhotovitel obsluhu stroje s místními pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména pro tento objekt sklony pojezdové 
roviny a pozice vedení. Při obsluze stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, jedná se 
o zvukový nebo světelný signál. Po tomto signálu uvede obsluha do provozu až tehdy, dojde- 
-li k opuštění dotčeného prostoru těmito osobami. Jedná se o maximální dosah zařízení + 2m. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci, je vybaven zvláštním oranžovým světlem 
a jeho činnost se řídí zvláštními právními předpisy. Zhotovitel musí postupovat dle těchto 
předpisů a dohled a bezpečnost provozu musí řídit dostatečný počet pracovníků s výstražnými 
oděvy s vysokou viditelností. Stroje, které jsou svými výkony zdrojem vibrací, musí s tímto 
strojem být nakládáno tak, aby nedošlo k přenosu vibrací na okolní předměty.  

Další požadavky na obsluhu strojů: 

Další požadavky pro jednotlivé činnosti jsou uvedeny v nařízení vlády pří l.2 Sb. (Nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích). Je nutné dodržet veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi stanovené dle výše uvedeného nařízení 
vlády. Dalším předpisem, který je nutné dodržovat je nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení 
vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). 

Posledním předpisem, který také nutno dodržovat je zákon č.309/2006 Sb. (Zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nejčastější příčiny úrazů: 

Pro tuto stavbu jsou možné tyto příčiny úrazů: Zásah elektrickým proudem způsobený 
nedostatečně chráněným elektrickým zařízením nebo nedostatečně izolovaným eventuálně 
poškozeným elektrickým kabelem. Zásah elektrickým proudem během transportu stavebních 
strojů, které jsou napájeny elektrickým kabelem a neměly odpojený přívod proudu během 
tohoto transportu. Zásah elektrickým proudem při neodborném používání svařovacího 
agregátu. Zachycení eventuálně vtažení pracovníka nekrytými nebo nedostatečně zakrytými 
pohyblivými částmi stavebních strojů, toho nebezpečí hrozí zejména u ozubených kol 
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a rotujících částí motoru. Pád pracovníka z nedostatečně ohrazených plošin pro ovládání, 
údržbu a opravy stavebních strojů. 
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Časový plán hlavního stavebního objektu s harmonogramem zařízení staveniště a využitím 
pracovních strojů: viz příloha 6 - Kompletní časový plán. 
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8.1 Ocelové prvky 
Použití: Ocelové prvky budou potřeba k montáži ocelové konstrukce 

mezipatra v 2NP, součástí budou i 4 jednoramenná schodiště. 

Umístění skládky: Skládka bude umístěna v exteriéru zařízení staveniště, viz 
Výkres zařízení staveniště II. Etapa – Konstrukce interiéru. 
Prvky budou skladovány na dřevěných hranolech a proti 
působení deště bude chráněna plachtou. Skládka bude 
odvodněna sklonem stávajícího parkoviště. 

Výkaz výměr: 
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Velikost největšího prvku: XXXII – HEB 240 – 10290 mm 

Velikost skládky: 7 x 3,5 m (tři nejdelší prvky o délce 10290, 9050 a 9500 budou 
dopraveny na místo zabudování, z tohoto důvodu skládka 
dimenzována na 7 m) 

Doba výstavby: 3. 7. 2012 – 16. 7. 2012 

Přívoz prvního prvku: 3. 7. 2012 

Použití posledního prvku: 14. 7. 2012 

Celková potřeba:  47525,9 kg 

Způsob spotřeby: 3. 7. se přiveze první část (35 % z celkové hmotnosti) a začne se 
montovat ocelová konstrukce v knihovně 

8. 7. 2012 bude přivezena další část (35 % z celkové hmotnosti)  
prvků a bude smontována ocelová konstrukce v hale přiléhající 
ke knihovně 

12. 7. 2012 bude přivezena třetí část (25 % z celkové hmotnosti)  
prvků pro montáž protější části ocelové galerie 

14. 7. 2012 bude přivezena poslední část(5 % z celkové 
hmotnosti)  ocelové konstrukce, při které se budou montovat 
jednoramenná schodiště 
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8.2 Pórobetonové tvárnice 
Použití: Tvárnice z pórobetonu budou použity při zdění příček v 1NP 

a 2 NP. Tloušťka příček bude 150 mm. 

Umístění skládky: Skládka bude umístěna v prostoru 2NP dle Výkresu zařízení 
staveniště II. Etapa Konstrukce interiéru. Skládka bude umístěna 
za druhými vstupními dveřmi na pravé straně. 

Velikost největšího prvku: Prvky budou skladovány na paletách o rozměrech 
1200 x 800 mm, výška 1 m. Skládka je dimenzována 
na 4 palety. 

Velikost skládky: 3 x 2 metry 

Doba výstavby: 21. 6. 2012 – 28. 6. 2012 

Přívoz prvního prvku: 21. 6. 2012 

Použití posledního prvku: 28. 6. 2012 

Celková potřeba: 12,34 m3 => 13 palet 

Způsob spotřeby: 21. 6. přívoz 5 palet (1 přímo do prostoru zdění 1NP přes vstup 
do garáží, zbylé 4 do prostoru skládky ve 2NP) 

24. 6. přívoz 4 palet do prostoru skládky 2NP 

26. 6. přívoz 4 palet do prostoru skládky 2NP 
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9.1 Obecná charakteristika 
Stávající objekt se nachází na ulici Lipová v Brně. Jedná se o sedmipodlažní objekt, který 
slouží jako ESF MU v Brně. Rekonstrukce se týká 1NP a 2NP. V 1NP se nachází prostor 
garáží a v 2NP knihovna s mezonetovou ocelovou galerií. Půdorys objektu je členitý, 
s rozměry 48 x 48 metrů.  

Jedná se o sloupový systém s výplňovým zdivem a monolitickými železobetonovými stropy. 
Střešní konstrukce je pultová, ovšem nebude rekonstrukcí dotčena. Uprostřed půdorysu 
objektu je pochůzná střecha se světlíkem 10 x 10 metrů.   

Při rekonstrukci objektu se bude vyztužovat strop nad 1NP, z důvodu zvýšení zatížení 
vloženou ocelovou galerií, inovovat se bude i konstrukce světlíku. 

9.2 Připravenost 

9.2.1 Stavby 

Před započetím bouracích prací je nutno ukončit provoz školy v části 2NP, ve kterém se 
nachází knihovna a přístup do objektu ze strany severní. Do budovy se bude vcházet předním 
vchodem a pokračovat na levou stranu přes chodbu do zbylých částí budovy. Tento provoz 
bude ovšem v průběhu rekonstrukce značně omezený a řádně označený značkami pro 
orientaci. 

9.2.2 Staveniště 

Prostor zařízení staveniště bude muset být oplocen, navezeny buňky pro nářadí, dělníky 
a stavbyvedoucí, kontejnery na suť, sklo a směsný odpad. Bude muset být připravena skládka 
ocelových prvků pro demontáž galerie, tato skládka se nachází v prostoru venkovního zařízení 
staveniště a prvky budou průběžně odváženy do sběrny železa. Prostor knihovny bude 
vyklizen od pojízdných regálů a knih. Vytvořeny budou protiprašné clony v prostoru 
schodiště na severní straně a přístupového schodiště z 1NP. Zacloněny budou také výtahy 
a přístupová chodby v prostoru haly. Jako materiál budou použity sádrokartonové desky, které 
budou osazeny do U a C profilů pomocí vrutů. Zábradlí bude ochráněno proti mechanickému 
poškození geotextilií přivázanou provázky. Na podlahy budou nataženy koberce, které budou 
pokryty OSB deskami. Koberce budou použity stržené ze stávajícího prostoru knihovny 
ve 2NP. Na požadavek investora budou vytvořeny vstupní dveře na stavbu v prostoru 
schodiště, aby TDI a zástupci fakulty nemuseli obcházet budovu. Tento vchod bude řádně 
označen proti vstupu nepovolaných osob a bude řádně zajištěn v průběhu výstavby. 
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Obrázek 9.2-1 Ochrana schodiště a protiprašná zábrana ze sádrokartonových desek 

9.3 Materiál, doprava a skladování 

9.3.1 Materiál 

Plotové dílce – rozměry 3,5 x 2 m, počet kusů 10 

Betonové patky pro plotové dílce - počet kusů 12 

Dřevotřískové desky – rozměry 0,6 x 4 m, počet kusů 84 

Koberce – použity ze stávající knihovny plocha 364 m2 

Sádrokartonové desky – rozměry 2,5 x 1,25 m, počet kusů 42 

Geotextilie 150 g PES 2x 50 m, počet kusů 4 

Dřevěná prkna 0,015 x 0,2 x 5, počet kusů 14 

9.3.2 Doprava 

Všechny materiály budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou Liaz 110 s hydraulickou rukou Hrab 650. Elektřina bude poskytnuta z prostoru 
technické místnosti přes měřící zařízení. Voda bude odebírána z prostoru stávajících toalet 
a WC ve 2NP prostoru knihovny. Přípojka pro sociální a hygienické zařízení v prostoru 
staveniště bude odebírána ze sousedního objektu 350/12. Horizontální doprava uvnitř objektu 
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bude ručně nebo pomocí koleček nebo vysokozdvižného vozíku. Vertikální doprava pomocí 
zvedacího mechanismu - vysokozdvižného vozíku. 

9.3.3 Skladování 

Skladování bude provedeno na vyčleněné ploše uvnitř objektu v 2NP v prostoru haly viz 
Výkres zařízení staveniště. 

9.4 Pracovní podmínky 
Povětrnostní podmínky: nebudou řešeny, práce probíhají uvnitř stávajícího objektu 

Vybavení staveniště: Na staveništi musí být zpřístupněny všechny potřebné místnosti, 
zejména WC, voda, garáže a přístup ke zdroji elektrické energie. 

Instruktáž pracovníků: Všichni pracovníci musí být seznámeni, že na fakultě probíhá 
omezený provoz a musí vědět, kde se pohybují lidé (recepce, vyšší patra, vstupní část haly 
1NP, v okolí budovy). 

9.5 Stroje, nářadí, pomůcky 

9.5.1 Stroje 

- nákladní automobil Liaz s hydraulickou rukou, Ford Transit, vysokozdvižný vozík, bourací 
kladivo, hydraulická stříhačka oceli, elektrické nůžky na plech, sekací kladivo 

9.5.2 Nářadí 

- nůžky 1x, lopata 2x, kladivo 2x, štípací kleště 2x, kombinačky 2x, kolečko 2x, nožík 2x, 
laserový dálkoměr, úchytky na sklo, pojízdné lešení, reflexní sprej, síť je 1041091119 PP 
5mm EN1263-1 SA2 Q100 10x10 m 

9.5.3 Pomůcky 

- pracovní oděv, obuv, helmy, zacpávky uší, pracovní brýle, rukavice, antivibrační rukavice, 
ochranná rouška 

9.6 Složení pracovní čety 
Na provádění přípravných a bouracích prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí. Ten bude 
také kontrolovat kubatury. Nutno dodržet přesně technologický postup bourání. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce 
při provádění bouracích prací budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět 
žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 
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Pracovní četa: 

1x řidič nákladního automobilu s rukou, 5 pomocných pracovníků, 2x sádrokartonář, 2x 
proškolený pracovník pro práci s úhlovou bruskou, 2x proškolený pracovník pro práci 
s bouracím a sekacím kladivem. 

9.7 Pracovní postup 
Technologický postup je stanoven na základě zevrubné prohlídky bouraného objektu a jeho 
statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability 
objektu nebo jeho částí. O provedení průzkumu bude pořízen zápis do SD. Před započetím 
každé části bourání bude provedena vizuální prohlídka bourané konstrukce, jestli předchozí 
práce nezměnili statické působení dalších konstrukcí. Bourání objektů vyšších 
než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť, 
strojní bourání a bourací práce nad sebou budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 
pod stálým dozorem stavbyvedoucího. Pro snížení prašnosti bude zajištěn zdroj vody 
ze sociálního zařízení 2NP  pro použití ke kropení. Při bouracích pracích musí být zajištěn 
prostor, ve kterém se bourací práce provádí – toto bude zejména aplikována pro prostor 
pod ocelovou galerií pří bourání železobetonové vrstvy. Vybouraný materiál bude neprodleně 
odstraňován na skládky během bouracích prací. 

9.7.1 Demontáž ocelové konstrukce galerie v 2NP 

Prvně bude vypojena elektřina a demontovány svítidla ze spodní strany ocelové konstrukce 
nacházející se na spodu trapézového plechu. Poté bude s použitím bouracího kladiva rozbit 
železobeton a vystříhána vložená kari síť. Železobeton bude nakládán lopatami a kolečky 
odvážen do přistavěného kontejneru. Strany ocelové konstrukce budou prkny zajištěny proti 
pádu železobetonu z konstrukce. Po odstranění železobetonu budou odstraněny dřevěná madla 
na zábradlí, posléze zábradlí rozřezáno úhlovou bruskou a nakonec ze spodní strany rozřezán 
trapézový plech a odvezen do kontejneru. Poté budou rozšroubovány spoje ocelové 
konstrukce a odřezány svary ke sloupům. Jedná se o šroubované spoje nosné, které přenášejí 
zatížení a jejich přesah za maticí je minimálně 2 závity. Tyto šroubové spoje budou 
rozšroubovány pomocí momentového klíče. Během této demontáže jednotlivých prvků budou 
podepřeny vysokozdvižným vozíkem a po rozšroubování a odřezání pomalu přemístěny 
k zemi (po odjištění z ostatních částí stávající konstrukce). Konstrukce musí být po celou 
dobu demontáže zajištěna proti zborcení. 
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Obrázek 9.7-1 Bourání galerie mezipatra v knihovně 

9.7.2 Demontáž hliníkových příček v 2NP 

U hliníkových stěn budou napřed oddělány rámy a posléze vyndány skla pomocí úchytek 
na sklo. Poté bude sestaveno pojízdné lešení z vnější strany stěn. Stěny budou nařezány 
úhlovou bruskou ve výšce 1 m od stropu. Bude odstraněna vrchní část hliníkových stěn. 
Jednotlivé prvky budou přesunuty do kontejneru. Poté budou rozřezány zbývající spodní části 
hliníkových stěn, demontovány dveře a odkotveny spodní části, které jsou na montážní pěně 
a přichyceny kovovými hřeby do podlahy. 
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Obrázek 9.7-2 Hliníková příčka v 2NP 

9.7.3 Demontáž světlíku v prostoru haly 

Demontáž světlíku se řadí do III. etapy – inovace světlíku. Pod světlíkem je nutno sestavit 
lešení a v prostoru schodiště záchytnou síť pro pád předmětů a konstrukčních částí 
při demontáži nebo montáži světlíku. Světlík je usazen na zesílené železobetonové střešní 
konstrukci, tudíž jeho nadzdvihnutí nebude dělat problém. Ze světlíku bude odlištováno 
a následně odděláno stávající polykarbonátové zasklení. Vše budou dělat kvalifikovaní dělníci 
s uvázáním proti pádu. Světlík bude nadzdvihnut autojeřábem a přemístěn dolů na přilehlou 
komunikaci, kde bude rozřezán na díly a převezen nákladním automobilem do sběrny železa. 

Při inovaci světlíku bude zřízena konstrukce lešení v prostoru haly po obvodě schodiště a přes 
toto lešení bude natažena bezpečnostní síť typu S jako forma kolektivní ochrany pracujících 
na světlíku a osob pohybujících se v prostoru schodiště. Tato síť splňuje normu EN 1263. 
Vlastnosti této sítě jsou, že je chráněna proti sněhu, vodě a UV záření, neabsorbuje vlhkost, 
udržuje své vlastnosti ve vlhkém prostředí, jedná se o bezuzlovou technologii, průměr 
pramene je 5mm a má zmenšenou velikost ok 5x5 cm. Označení této sítě je 1041091119 PP 
5mm EN1263-1 SA2 Q100 10x10 m. 
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Obrázek 9.7-3 Střešní světlík nad 2NP 

9.7.4 Bourání zděných příček 

Před započetím bourání musí být prohlédnuta konstrukce statikem, aby nedošlo k popraskání 
příček ve vyšších podlažích, i když přesně nekopírují půdorys příček bouraných v 2NP. 
Příčky jsou tvořeny z pórobetonu tloušťky 15cm. Výška stropu je 4,35m. Nejprve musí být 
odpojeny všechny přístroje na elektrickou energii. Konstrukční prvky budou odstraňovány 
pouze, když nejsou nijak zatíženy. Příčky se bourají bouracím kladivem, a to od stropu 
směrem dolů. Pracovníci se budou pohybovat po pojízdném lešení a vybouraný materiál bude 
okamžitě odvezen do přistavěného kontejneru pomocí koleček. Postup bourání bude 
od volného kraje nenosné příčky po její okraj u stěny napojené. Prostor příčky u topení bude 
ponechán až do doby, kdy bude odpojeno od oběhu, posléze bude toto topení demontováno 
a příčka zbourána. 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

106 

 

 
Obrázek 9.7-4 Bourání zděných příček a vybouraná galerie v knihovně 

9.8 Jakost a kvalita 

9.8.1 Vstupní kontroly 

Před započetím bouracích prací musí být zkontrolována dokumentace skutečného provedené 
stavby, která bude předána investorem. Poté dle technologie bouracích prací musí být 
v technické zprávě popis konstrukčního systému stavby, hodnocení stavu jejího systému, 
výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb, rozměry a jakost 
hlavních konstrukčních prvků, upozornění na neobvyklé technologické postupy apod., 
technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce 
či sousední konstrukce, návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru, 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí či postupů, 
nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací, speciální 
požadavky, rozsah odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení na stavbě před 
zahájením bouracích prací. Musí být zkontrolována výkresová část bouracích prací 
a popřípadě doložen statický či dynamický výpočet. Stavbyvedoucí provede kontrolu 
staveništního rozvaděče pro přívod elektrické energie. Dále bude provedena kontrola, jestli je 
vypnut přívod elektrické energie do zařízení, které se nacházejí v bouraných konstrukcích. 
Dále bude zjištěna kvalita rozvodů elektrické energie a stroje, se kterými se bude pracovat 
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při bouracích činnostech. Dále budou vyznačeny a zkontrolovány veškeré označení bouraných 
konstrukcí a jejich případných mezí reflexními spreji. 

9.8.2 Mezioperační kontroly 

V průběhu bouracích prací musí být stavbyvedoucím kontrolován postup těchto prací dle 
dokumentace bouracích prací a přítomnost nežádoucích osob v těchto prostorech. Musí být 
dodržována technologie těchto prací. Musí být také kontrolován vliv na ostatní konstrukce. 
Např. u bourání nenosných příček z pórobetonových tvárnic tl. 15 cm musí být kontrolován 
vliv na 3NP, jestli nedochází k popraskání zdí. Pokud ano, musí tento strop být dočasně 
podepřen. Musí být také dbáno na bezpečnost pracovníků, např. u ocelové galerie v průběhu 
bourání železobetonu.  

9.8.3 Výstupní kontroly 

Výstupní kontrola bude probíhat po dokončení bouracích prací. Bude zkontrolováno 
provedení všech bouracích prací dle dokumentace a zkontrolovány odchylky v rovinatosti. 
Kvalita bude zhodnocena opticky. Dále bude zkontrolováno, zda všechen vybouraný materiál 
byl odvezen do kontejnerů nebo na skládky a nezůstal v interiéru budovy. 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Na staveništi se bude vyskytovat množství rizik, které budou muset být řešeny v rámci 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Může nastat neřízené, předčasné nebo náhlé zřícení konstrukce. 
Z tohoto důvodu je nutné udělat průzkum stavby, zvolit správný postup a musí práci provádět 
kvalifikovaní pracovníci s dozorem. Může nastat pád materiálu či konstrukce, z tohoto 
důvodu musíme zajistit ohrožený prostor, držet se zvoleného postupu a bourat shora dolů. 
Může vzniknout porušení stability, z tohoto důvodu musíme vyvažovat bouraný materiál 
a nepracovat pouze na části bourané konstrukce. Řešíme i pád pracovníků nebo materiálu, 
zejména při inovaci světlíku, z tohoto důvodu bude sestrojeno lešení, přes které bude natažena 
síť, viz 12. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Bude vznikat i nadměrná prašnost, 
z tohoto důvodu budou sestaveny protiprašné zábrany a pracovníci budou nosit ochrannou 
roušku při bourání konstrukcí. Objekt bude taky pravidelně větrán. Před zahájením bourání 
budou zkontrolovány rozvodné sítě, jestli jsou všechny odpojeny, zejména elektřina. 
Pracovníci budou také vystaveni odlétajícím jiskrám při použití úhlové brusky, budou 
z tohoto důvodu nosit ochranné pracovní brýle a vhodný oděv. Pokud by hrozilo přerušení 
prací, není to možno udělat v průběhu, kdy by byla ohrožena stabilita bourané konstrukce. 

Nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

V příloze č. 1 jsou stanoveny obecné požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

V příloze č. 2 jsou stanoveny bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

VII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

V příloze č. 3 jsou stanoveny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

VII. Bourací práce 

XVI. Sklenářské práce 

V příloze č. 4 jsou stanoveny náležitosti oznámení o zahájení prací a v příloze č. 5 jsou 
stanoveny Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

9.10 Ekologie 
Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 31/2011 Sb. Na staveniště je nutné 
umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu bourání vznikne. Budou umístěny 
3 druhy, a to na sklo, směsný odpad a suť. 

Katalog odpadů: 

 17 01 01 – beton – O 

 17 01 02 – cihly – O 

 17 02 02 – sklo - O 

 17 04 02 – hliník - O 

 17 04 05 – železo a ocel - O 

 17 08 02 – stavební materiál na bázi sádry - O 

9.11 Literatura a předpisy 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- Zákon č. 31/2011 Sb. 

9.12 Přílohy 
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10.1 Obecná charakteristika 
Stávající objekt se nachází na ulici Lipová v Brně. Jedná se o sedmipodlažní objekt, který 
slouží jako ESF MU v Brně. Rekonstrukce se týká 1NP a 2NP. V 1NP se nachází prostor 
garáží a v 2NP knihovna s mezonetovou ocelovou galerií. Půdorys objektu je členitý, 
s rozměry 48 x 48 metrů.  

Jedná se o sloupový systém s výplňovým zdivem a monolitickými železobetonovými stropy. 
Střešní konstrukce je pultová, ovšem nebude rekonstrukcí dotčena. Uprostřed půdorysu 
objektu je pochůzná střecha se světlíkem 10 x 10 metrů.   

Při rekonstrukci objektu se bude vyztužovat strop nad 1NP, z důvodu zvýšení zatížení 
vloženou ocelovou galerií, inovovat se bude i konstrukce světlíku. 

10.2 Připravenost 

10.2.1 Stavby 

Před započetím montování ocelové konstrukce je nutné provést bourací práce, aby 
nepřekážely žádné konstrukce provádění montáže ocelové konstrukce (např. 
vzduchotechnika, příčky atd.) a ochránit stávající konstrukce, hlavně dlažbu v prostoru haly 
před zatížení od vysokozdvižného vozíku. Sloupy v hale a knihovně budou seříznuty 
pro ukotvení ocelové konstrukce, viz příloha Vybrané konstrukční detaily ocelové konstrukce. 
Podklad pro ukotvení sloupu sestává ze zjištění přítomnosti podlahového topení, které nesmí 
být přítomno v daném místě, protože kotvení sloupu vyžaduje 10-15 cm. Při jeho přítomnosti 
musí být upraveno, aby se zde nenacházelo. Musí být také odstraněna dlažba v prostoru 
sloupků. Ještě před započetím prací musí být zhotoveny uhlíkové lamely v 1NP.  

10.2.2 Staveniště 

Prostor zařízení staveniště bude muset být oplocen, navezeny buňky pro nářadí, dělníky 
a stavbyvedoucí, kontejnery na suť, sklo a ostatní. Prostor knihovny a haly bude muset být 
vyklizen od materiálu, který byl demontován nebo vybourán v bouracích pracích. OSB desky 
budou položeny v prostoru haly, kde se nachází dlažba. OSB desky budou kryté navlhčenou 
geotextilií, a to v průběhu svařování prvků. V knihovně byl pouze koberec, který byl stržen. 
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu. O převzetí pracoviště se zhotoví záznam 
do stavebního deníku. Zajištění minimálního příkonu pro provoz dvou svářeček je 10 kW. 
Jedna svářečka má příkon 5 kW. Musí být přítomen 40 A jistič. Skladování ocelových prvků 
bude probíhat ve venkovní části zařízení staveniště (viz Výkres zařízení staveniště). Blízko 
prostoru pro sváření musí být připraveny hasicí přístroje. 
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10.3 Materiál, doprava a skladování 

10.3.1 Materiál 

Ocelové prvky – viz 8. Plán zajištění materiálových zdrojů. 

Kotvy Hilti HIT-HY 150 + HIT-M 16 - 320 ks 

Hranoly 10x10 cm, délky 3,5 m, celkem 16 ks 

Kotvy do patního plechu u sloupků 13 x 4 = 52 ks 

Stojky systémového bednění (výška 2200 mm) 40 ks 

Geotextilie PES 2 x 50 m, 2 role 

10.3.2 Doprava 

Všechny materiály budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu. Dílce budou 
na nákladním automobilu uloženy a ustáleny na dřevěných prazích, odděleny od boků, 
podlahy a vzájemně od sebe. Materiál bude z nákladního automobilu sundáván pomocí ruky 
na vysokozdvižný vozík. Horizontální doprava uvnitř objektu bude pomocí vysokozdvižného 
vozíku, a to z důvodu světlé výšky objektu a dveří, kam se nevejde jiný zvedací 
mechanismus. Vertikální doprava pomocí zvedacího mechanismu - vysokozdvižného vozíku. 

10.3.3 Skladování 

Skládka ocelových prvků se bude nacházet v exteriéru zařízení staveniště. Dílce dovezené 
nákladním automobilem budou složeny pomocí vázacích ocelových lan, které budou v místě 
hran dílců podepřeny dřevěnými destičkami, a to z důvodu poškození dílců. Při přemisťování 
dílců se jejich pohyb usměrňuje konopnými lany nebo tyčemi. Dílce budou skládány 
v prostoru parkoviště na dřevěné prahy. Označení dílců bude viditelně značeno a poloha dílců 
bude odpovídat jejich budoucí poloze v konstrukci. Mezi hranami dílců bude ulička 
minimálně 60 cm. Dílce budou zakrývány plachtou. 

10.4 Pracovní podmínky 
Povětrnostní podmínky - nebudou řešeny, práce probíhají uvnitř stávajícího objektu 

Vybavení staveniště: Na staveništi musí být zpřístupněny všechny potřebné místnosti, 
zejména WC, voda, garáže a přístup ke zdroji elektrické energie. 

Instruktáže pracovníků 

- všichni pracovníci musí být seznámeni, že na fakultě probíhá omezený provoz a musí 
vědět, kde se pohybují lidé (recepce, vyšší patra, vstupní část haly 1NP, v okolí budovy) 

- pracovníci budou dále instruování o technologickém 
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- postupu výstavby, kde se nachází sociální zařízení, budou seznámeni s požární ochranou 
včetně zabezpečení prostor při montážích, budou také instruováni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách, které vzniknou při montáži ocelové konstrukce 

- pracovníci budou seznámeni se současným provozním řádem školy a o míře hluku, která 
je v jednotlivých hodinách povolena dle normy (viz Technologická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu) 

10.5 1Stroje, nářadí, pomůcky 

10.5.1 Stroje 

- nákladní automobil Liaz s hydraulickou rukou Hiab 650, Ford Transit, vysokozdvižný vozík, 
svářečka Technica 

10.5.2 Nářadí 

- laserový dálkoměr, momentový klíč, šňůrka, olovnice, pojízdné lešení, žebřík, vodováha 

10.5.3 Pomůcky 

- pracovní oděv, obuv, helmy, zacpávky uší, pracovní brýle, rukavice, vesta (pro svářeče 
nesmí být vesta reflexní z hořlavého materiálu), speciální svářečský oděv, kukly 

10.6 Složení pracovní čety 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce 
při provádění ocelové konstrukce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno 
provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Svářeči budou mít platné svářečské zkoušky 
a oprávnění- mezinárodní dle ČSN EN ISO 17660 – 1,2. Vazači budou mít vazačské zkoušky. 

Pracovní četa: 

3x pomocník, 1x montážník, 2x obsluha vysokozdvižného vozíku, 1x řidič NA s rukou, 
1x vazač, 2x svářeč 

10.7 Pracovní postup 
Před započetím montáže ocelové konstrukce se musí vytvořit kontrolní body na konstrukci. 

Měření kontrolních bodů na konstrukci: 

Nejjednodušší signalizací je nalepovací odrazný terč (krátká životnost, citlivost na směr 
měření). Při použití bezodrazných dálkoměrů nebo metody úhlového protínání může být 
použit terč bez odrazné vrstvy. Kontrolní body jsou voleny na významných místech 
konstrukce a to tak, aby jejich poloha definovala základní rozměry a umístění konstrukce 
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a výrobních dílců. Body musí být voleny tak, aby byly technicky měřitelné a označitelné 
na konstrukci. Polohu kontrolních bodů stanovuje Realizační dokumentace stavby, včetně 
jejich souřadnic a výšek pro jednotlivé fáze výroby a montáže. Kontrolní body jsou součástí 
dílenské dokumentace a vyznačují se na dílcích podle dílenských výkresů. 

1) Ocelová konstrukce bude tvořena nosníky HEA240 a HEB240, v některých místech 
budou zdvojeny přivařením k sobě na 2x HEB160. Zdvojené průřezy se budou vzájemně 
svařovat po celé délce styku svarem s plným průvarem. Příčné nosníky jsou HEB 200 
a I80, které budou také přivařovány. Sloupky jsou TR152/6,3, které budou ukládány 
na čtvercový patní plech a chemicky kotveny do podlahy. Na vrchu sloupu bude opět 
čtvercová deska, která bude přivařena k hlavnímu ocelovému nosníku HEA nebo HEB. 
Kotvení ke sloupům bude podmíněno předchozím seříznutím kruhových sloupů 
pro umístění ocelové plotny do lože s jemnozrnnou maltou. Velikost seříznutí 
u kruhových sloupů tloušťky 500 mm je 15 mm. Otvory do sloupů se budou dělat vrtacím 
kladivem. Plotny budou ukotveny a utaženy z obou stran závitovými tyčemi, pokud se 
jedná o sloup, na kterém je z obou stran napojena ocelová konstrukce galerie. Vzdálenost 
mezi kotvami ve svislém směru bude 200 nebo 250 mm. Kotvení u čtvercových sloupů 
bude opět skrz celý sloup závitovou tyčí M20, pokud se jedná o sloup, který bude napojen 
z obou stran. Pokud se jedná o “koncové“ napojení na sloup, potom bude přimontován 
kotvami M16 ve střídavém postavení – viz výkres detailu kotvení. Otvory pro závitové 
tyče budou tvořeny vrtákem tloušťky 12 mm. Styk ploten s nosníky HEA nebo HEB bude 
tvořen koutovými svary 8 a 10. Uložení ocelového nosníku do nosných svislých 
konstrukcí – tvárnice Porotherm bude prováděno do kapsy na betonovou plombu C 25/30 
o velikosti v příčném řezu 265 x 160 mm. 

2)  Montáž ocelových sloupků TR152/6,3 o výšce 2200 mm bude prováděna na ocelový 
patní plech dodatečně čtyřmi lepenými šrouby do vyvrtaných kanálků. Zprvu se musí dát 
pozor na přítomnost podlahového topení. Bude nanesena cementová malta, sloupek 
vyrovnán, vytvořen otvor pro šroub, vyčištěn, vložen kotvící prvek a dodatečně utáhnut. 

3) Současně budou vytvořeny všechny kotvící prvky v nosných zdech a sloupech. Systém 
Hilti bude instalován do sloupů a do nosných zdí bude ukládán nosník do kapes. 

4)  Na sloupky bude uložen ocelový plech a svařen. Na plech budou uloženy hlavní nosníky 
HEA a HEB. Nosníky budou podloženy stojkami ze systémového bednění tak dlouho, než 
budou schopny přenést veškeré zatížení. V místech kotvení budou ukotveny do sloupů 
nebo do nosných zdí. Vše bude vyměřeno dle výkresové dokumentace, jestli je ve správné 
pozici. Potom bude komplet svařen. Svářeči se budou pohybovat po pojízdném lešení. 

5)  Příčné nosníky I80 budou vloženy do konstrukce, správně rozmístěny, zkontrolovány 
rozměry a vzdálenosti. Svařování bude probíhat směrem od stěn do středu haly/galerie. 
Svářeči se budou pohybovat na ocelové konstrukci ve výšce 2,2 m. Zajištěny budou 
postrojem pro pád z výšky nad 1,5 m. 
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6)  Svařování bude probíhat elektrickým obloukem. Elektrody budou ocelové dráty 
o průměru 3,2 mm obalené struskovou hmotou. Délka elektrod bude 450 mm. Zápis 
do montážního deníku bude probíhat denně.  

 
Obrázek 10.7-1 Schéma postupu montáže ocelové konstrukce 

10.8 Jakost a kvalita 

10.8.1 Vstupní kontroly 

- příprava pro prováděcí práce 

- přejímání staveniště 

10.8.2 Mezioperační kontroly 

- zhotovení ocelové konstrukce 

10.8.3 Výstupní kontroly 

- kontrola úplnosti ocelové konstrukce  

- předání a převzetí kompletní ocelové konstrukce 
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Podrobné rozvedení kontrol viz 11. – Kontrolní a zkušební plán – Montáž ocelové konstrukce. 

Povolené odchylky ocelových prvků: 

Výrobní odchylky: 

Požadované tolerance výroby a montáže musí být uvedeny a následně zpracovány ve výrobní 
dokumentaci. Současně musí být výrobcem nebo montážní organizací předložen způsob 
zaměření úchylek, s chybou měření, která odpovídá velikosti úchylek. Mezní velikost úchylek 
se stanoví dle ČSN 73 2611, pokud objednatel nestanoví jinak na základě statického výpočtu. 
Měření jiných než uvedených úchylek může být předepsáno na požadavku projektanta. 

Přímost průřezů výšková: 0,001 x d, maximálně 8 mm 

Přímost průřezů směrová: 0,0015 x d, maximálně 15 mm 

Zkroucení průřezů kolem podélné osy: 0,001 x d, maximálně 8 mm 

Délka dílce bez čelních přípojů d<=12000: +- 3,0 mm 

Úchylky v místech svarových spojů: 

Výškové zalomení: max. 2 mm 

Směrové zalomení: max. 2 mm 

Koutový svar: (sestavení se měří mezerovníkem před svařováním) 0-2 mm 

10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pohyb musí probíhat po přístupových cestách, minimální pohyb v dosahu strojů, aby nedošlo 
ke střetu osob s dopravními prostředky. Vázání musí být zásadně proškolenou osobou, aby 
nedošlo k pádu břemene. Nářadí musí být předem zkontrolováno, poškozené vyřazeno, aby 
nedošlo ke zranění drobnou mechanizací. Pracovníci musí mít předepsané OOPP, aby nedošlo 
k odření nebo poškrábání pracovníka. Na žebřík pracovníci zásadně vylézají čelem a vždy 
nejméně 0,8 m od horního okraje. Vyloučení práce nad sebou a tím ochránit prostor 
pod místem montáže. 

Svářeči musí mít OOPP, svářečský průkaz, požární asistence musí probíhat minimálně 
8 hodin po skončení svařování. Navlhčená geotextilie musí být položena pod místy svařování 
na místech pod svařováním. Po svařování musí být vypnut proud, elektrody musí být 
na izolační pojistku, aby nedošlo k úrazu od elektrického proudu po svařování. 

Nutná kvalitní dílenská výroba a dodržování postupu práce na staveništi. Při vykládání 
z dopravního prostředku musí být dílce zabezpečeny proti překlopení nebo sesunutí. Vázání 
a zabezpečování břemen můžou provádět pouze vazači s platným oprávněním. Břemena 
zasypaná, přimrzlá nebo upevněná se nesmějí zdvihat, pokud není zařízení vybaveno 
přetěžovací pojistkou. Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být 
zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesunutí. Zavěšený dílec se nesmí 
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pohybovat nad pracovníky. Usměrňování dílce lanem při zdvihání lze jen z dostatečné 
vzdálenosti. Odvěsit díl lze pouze, až je napevno nainstalován v konstrukci.  

Při montáži musíme dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Musíme dodržovat 
zásady požární ochrany, vybavení pracovními pomůckami: oděv, rukavice, helma, obuv, 
kukly, reflexní vesty. 

V příloze č. 1 jsou stanoveny obecné požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

V příloze č. 2 jsou stanoveny bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

V příloze č. 3 jsou stanoveny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

XIII. Svařování 

10.10 Ekologie 
Při montáži ocelové konstrukce bude vznikat několik druhů odpadů. Bude to ocel, která bude 
odvážena do sběrny nákladním automobilem. Obaly kartuší, obaly kotevní techniky, 
svařovací dráty a barvy obsahující organická rozpouštědla. Nedopalky elektrod se budou 
odkládat do nehořlavé nádoby s pískem. Sloupky budou zabetonovány, až budou ve správné 
poloze a nakonec položena dlažba. Nebezpečný odpad musí být jako nebezpečný taky 
označen od výrobce. Odpadové hospodářství se řídí vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 31/2011 Sb. 

Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 31/2011 Sb. Na staveniště je nutné 
umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu bourání vznikne. Budou umístěny 
3 typy, a to na sklo, směsný a suť. Dále bude přítomna nehořlavá nádoba s pískem. 
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Katalog odpadů: 

 08 01 11 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky – N 

 12 01 13 - Odpady ze svařování - O 

 15 01 02 - Plastové obaly (nerecyklovatelné) - O 

 17 01 01 – Beton – O 

 17 04 05 – Železo a ocel - O 

10.11 Literatura a předpisy 
- Technologie provádění montovaných konstrukcí – doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. 

- www.hilti.cz 

- Ocelové konstrukce – prof. Ing. Jiří studnička, DrSc. 

- Zákon č. 31/2011 Sb. 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

10.12 Přílohy 
1) 5 - Vybrané konstrukční detaily ocelové konstrukce 
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11.1 Projektová dokumentace 
Způsob kontroly: kontrola úplnosti, rozsahu, zapracování připomínek do PD, její potvrzení 
a uvolnění k realizaci 

Četnost kontroly: pokaždé před zahájením prací 

Popis dle normy: podkladem pro vypracování technologického postupu montáže 
na staveništi je montážní projektová dokumentace, která je potvrzená a uvolněná k realizaci 

11.2 Technologický postup 
Způsob kontroly: kontrola úplnosti, rozsahu a aktuálnosti TP 

Četnost kontroly: pokaždé před zahájením prací 

Popis dle normy: montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost 
smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela zajištěna, montážní postup musí 
obsahovat i bezpečnost pracovníků podle příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
při stavebních a montážních pracích, návrh složitých montážních lešení, pomocných 
konstrukcí a přípravků je nutno doložit statickým výpočtem 

11.3 Převzetí staveniště 
Způsob kontroly: místní šetření 

Četnost kontroly: před zahájením montáže ocelové konstrukce v prostoru ESF MU 

Popis dle normy: staveniště musí být předáno před zahájením montáže ocelové konstrukce, 
vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu 

11.4 Převzetí vytyčovacích bodů 
Způsob kontroly: převzetí vytyčovacích bodů konstrukce, včetně směrového a výškového 
zaměření kotvících prvků, zejména na stávajících sloupech 

Četnost kontroly: před zahájením montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: základy, úložné plochy, zabetonované ocelové kotevní desky apod. se musí 
předat zbavené bednění s vytýčenými osami sloupů, výškově a směrově zaměřené 
v návaznosti na výchozí záměrné výškové a směrové body, nebo na údaje uvedené v projektu, 
osy na základech musí být vyznačeny trvalým způsobem (např. nastřelením), na základě 
provedeného měření, které zajistí zhotovitel, se v záznamu o měření uvedou skutečné 
naměřené odchylky, záznam o měření musí být předán při převzetí staveniště 
subdodavatelem, o převzetí staveniště se zapíše zápis mezi zhotovitelem a subdodavatelem 

11.5 Dodávka materiálu 
Způsob kontroly: vizuální kontrola přivezeného materiálu 
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Četnost kontroly: kontrola namátkových prvků v dodávkách materiálu 

Popis dle normy: stavbyvedoucí nebo pověřený mistr kontroluje dodávky materiálů, jejich 
množství, délky a také typ. Pro výrobu ocelových konstrukcí musí být použito předepsaných 
ve výrobní dokumentaci. Předepisuje-li konstrukční dokumentace dodávku hutního materiálu 
s hutním atestem, zajistí se jeho dodání podle podmínek stanovených v ČSN 420015. 
Základní materiál musí odpovídat příslušným technickým dodacím podmínkám 
a rozměrovým normám 

11.6 Doložení kvality 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, doložené zkoušky přivezeného materiálu 

Četnost kontroly: kontrola namátkových prvků v dodávkách materiálu 

Popis dle normy: není-li známa jakost základního materiálu, zajistí se prověření jeho jakosti 
příslušnými zkouškami, jakost použitého materiálu se prokazuje tzv. „Prohlášením o schodě“, 
výrobky mohou být označeny buď českým označením CCZ nebo evropským CE, které je 
v dnešní době více používané 

11.7 Skladování materiálu 
Způsob kontroly: vizuální kontrola způsobu skladování 

Četnost kontroly: kontrola během celé montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: při nakládání musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a celkově 
tvarově poškozeny, aby nebyla přetížena a nebyla poškozena základní protikorozní ochrana. 
Proti poškození se v místech závěsů dílce obkládají dřevěnými nebo jinými podložkami, 
u dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, se vyznačí barevně místa vhodná 
pro umístění závěsu. Celkové řešení skládky musí vyhovovat těmto podmínkám: 

 Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn vhodným materiálem tak, aby 
vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků 
a bezpečnostním předpisům. 

 Spodní hrana skladovaného materiálu musí být ve výši nejméně 300 mm nad terénem 

 Výška prokládky mezi skladovanou ocelovou konstrukcí musí být nejméně 100 mm 
s přihlédnutím k tvaru skladovaných dílců 

 Výška skladovaného materiálu může být maximálně 2000 mm od úrovně terénu 

 U materiálů s ostrými hranami nebo u svařenců s vyčnívajícími styčníkovými plechy 
nesmí být výška svařovaného materiálu vyšší než 1600 mm od úrovně terénu 

 Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání svařovaného 
materiálu 
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 Při skladováním v zimním období musí být dílce ocelové konstrukce uloženy tak, aby 
se v jejich částech nezdržovala voda, která by po zamrznutí mohla způsobit poruchy 
konstrukce 

 Skládka na staveništi musí být vybavena zdvihacími a dopravními prostředky takové 
nosnosti, aby jimi bylo možno bezpečně dopravovat i nejtěžší dílce 

11.8 Způsobilost pracovníků 
Způsob kontroly: vizuální podoba v kontrole dokladů a průkazů 

Četnost kontroly: kontrola musí být provedena u vazačů a hlavně u všech svářečů před 
započetím jejich prací na montáži ocelové konstrukce 

Popis dle normy: ručně svařovat konstrukce nebo dílce výrobních skupin A a B a stehovat 
tupé svary u konstrukcí nebo dílců výrobních skupin A a B s označení „a“ smějí pouze svářeči 
se stupněm hodnocení B nebo C podle ČSN EN 287-1. Ručně svařovat konstrukce nebo dílce 
skupin C, pomocné svary a stehování ve výrobních skupinách A a B, smějí svářeči se 
základním kursem dle ČSN EN 287-1 

11.9 Montážní pomůcky 
Způsob kontroly: vizuální kontrola 

Četnost kontroly: průběžná kontrola po celou dobu montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: pro zdvihadla a vázací prostředky pro montáž OK platí ČSN 270140, ČSN 
270143, ČSN ISO 12480 a ČSN EN 13000. Montážní lešení, pomocné konstrukce, výtahy 
vrátky a navijáky musí odpovídat příslušným technickým normám 

11.10 Sestavování ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální kontrola 

Četnost kontroly: po celou dobu montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: konstrukce musí být na stavbě sestavena bez násilného vkládání 
jednotlivých dílců tak, aby se zamezilo vzniku nežádoucích přídavných napětí jednotlivých 
částí, při sestavování je dovoleno používat jen trnů z oceli menší tvrdosti, než má ocel 
montované konstrukce, vrtat pomocné díry, které nejsou v dokumentaci, lze pouze se 
souhlasem zpracovatele projektové dokumentace, jednotlivé dílce musí být vzájemně 
sestaveny podle výrobních a montážních výkresů, není dovoleno montovat dílce 
bez dočasného podepření, je-li nebezpečí, že by u velkého vyložení nebo rozpětí vzniklo 
napětí, které by ohrozilo stabilitu konstrukce, dočasné podpěry, závěsy, vyztužení apod. 
nesmí být odstraněny dříve, dokud není zabezpečena stabilita konstrukce dle projektu, 
montážní styky musí být v průběhu montáže spojeny nejméně tolika spojovacími prvky, aby 
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přenesly vlastní tíhu dílců, dílců nesených a síly vyvozené v konstrukci, pro kotvení 
ocelových konstrukcí platí ON 732615(12/1978) 

11.11 Svařování ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální kontrola a kontrola měřícími přístroji 

Četnost kontroly: průběžná kontrola po celou dobu svařování ocelové konstrukce 

Popis dle normy: je-li předepsáno, označí se svary vyznačením osobní značky svářeče, 
svarové a k nim přiléhající plochy o šířce nejméně 20mm se musí před svařováním odmastit, 
vysušit a zbavit všech nečistot, které nepříznivě ovlivňují kvalitu svarů, provedené svary musí 
pomalu chladnout na klidném vzduchu, urychlené ochlazování svařovaného vzduchu není 
dovoleno, během svařování a chladnutí svaru nesmějí být svařované dílce namáhány otřesy, 
chvěním, tahem apod., provedené svary musí mít rozměry předepsané v projektové 
dokumentaci, svařuje-li se mimo prostor dílny, musí být místo pro svařování i svářeč chráněni 
před deštěm, sněhem, větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0°C se dovoluje 
jen výjimečně, provedou-li se vhodná opatření a předehřev materiálu nejméně na 70°C, 
při svařování konstrukcí a dílců všech výrobních skupin se kontroluje zejména: 

 oprávnění svářečů 

 dodržení stanoveného technologického postupu 

 způsob svařování 

 průběh a pravidelnost svařování jednotlivých vrstev 

 tupé svary, u nichž je v konstrukční dokumentaci předepsán klasifikační stupeň 1 nebo 
2, musí být kontrolovány prozářením nebo ultrazvukem, záznamy o postupu 
a provedených svářečských pracích se zaznamenávají do montážního deníku 

11.12 Šroubování ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální kontrola 

Četnost kontroly: po celou dobu montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: pro šroubové spoje se musí použít šroubů předepsaných v projektové 
dokumentaci, délka šroubů musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub z matice 
nejméně dvěma závity. Pokud není předepsáno jinak, musí být vždy pod maticí vložena 
podložka a to rovná nebo klínová, podle sklonu podložené plochy, klínová podložka musí být 
vložena i pod hlavu šroubu, není-li dosedací plocha kolmá ke šroubu, šrouby se smějí 
dotahovat normalizovanými klíči bez prodlužovacích pák nebo strojními utahováky 
utahovacím momentem stanoveným pro příslušný šroub. Šrouby v delších řadách se utahují 
střídavě od středu ke krajům 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

127 

 

11.13 Geodetické zaměření a vyrovnání ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: kontrolní geodetické měření 

Četnost kontroly: po sestavení ocelové konstrukce 

Popis dle normy: po sestavení musí být celá konstrukce vyrovnána směrově i výškově 
v mezích povolených tolerancí dle ČSN 732611, vyrovnání konstrukce je možno dokončit 
montážní styky a dotáhnout kotevní šrouby, aby matice plně dosedaly a zabezpečit je proti 
uvolnění 

11.14 Povrchová úprava ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální kontrola a kontrola měřením 

Četnost kontroly: po sestavení ocelové konstrukce 

Popis dle normy: při provádění kontroly povrchové úpravy OK se kontrolují kvantitativní 
znaky: 

 počet vrstev nátěru 

 celková tloušťka nátěrů 

 rovnoměrnost nátěru 

 dále se kontrolují kvalitativní znaky: 

 čistota povrchu před nátěrem 

 stupeň odrezení 

 přilnavost nátěru k podkladu 

 vzájemná přilnavost vrstev nátěru 

11.15 Svarové spoje ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální konsola a kontrola měřením 

Četnost kontroly: po dokončení montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: na hotových svařených dílcích se u konstrukcí všech výrobních skupin 
kontrolují: 

 rozměry svaru 

 vnější znaky rozhodující o posouzení jakosti 

 nadvýšení 

 deformace 
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11.16 Šroubové spoje ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: vizuální konsola a kontrola měřením 

Četnost kontroly: po dokončení montáže ocelové konstrukce 

Popis dle normy: na hotových ocelových konstrukcích se kontrolují: 

 použitý druh kotevního prvku a jeho soulad s PD 

 umístění dle PD 

11.17 Předání a převzetí ocelové konstrukce 
Způsob kontroly: kontrolní prohlídka 

Četnost kontroly: v momentě před převzetím ocelové konstrukce 

Popis dle normy: při prohlídce smontované ocelové konstrukce před převzetím se kontroluje, 
zda je konstrukce provedena dle projektové dokumentace, podle ustanovení normy ČSN EN 
1090, podle podmínek stanovených smlouvou, podle zvláštních předpisů pro danou 
konstrukci, zjištěné závady musí být do převzetí odstraněny 

11.18 Předložení dokladů o provedených zkouškách a měřeních 
Způsob kontroly: předávací prohlídka 

Četnost kontroly: při předávání hotové ocelové konstrukce 

Popis dle normy: Při převzetí předloží montážní organizace doklady o kontrole montážních 
svarů, u kterých byla kontrola předepsána, a to: 

 radiogramy a jejich vyhodnocení nebo 

 osvědčení o zkouškách ultrazvukem jejich vyhodnocení 

 potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky od výrobce 

 záznamy o měření OK podle ČSN 732611 

 osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže 

 -mezní odchylky musí být zkontrolovány dle ČSN 732611, o převzetí smontované 
ocelové konstrukce se provede zápis podle příslušných předpisů 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

129 

 

 

Přehled použitých norem (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO): 

- ČSN EN 287-1 - Zkoušky svářečů 

- ČSN EN 1090 -Provádění ocelových konstrukcí 

- ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí  

- ČSN 73 1495 - Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí 

- ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 

- ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí  

Přehled použitých zkratek v tabulce Kontrolního a zkušebního plánu: 

PD – projektová dokumentace 

TP – technologický předpis 

TK – technická kontrola 

SD – stavební deník 

SOD – smlouva o dílo 

SUB – subdodavatel 

G – geodet 

Z – zhotovitel 

TDI – technický dozor investora 
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Části příloh nařízení vlády 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), které se týkají: 

V příloze č. 1 jsou stanoveny obecné požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

V příloze č. 2 jsou stanoveny bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

V příloze č. 3 jsou stanoveny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I.  Skladování a manipulace s materiálem 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

XV. Malířské a natěračské práce 

XVI. Sklenářské práce 

XVII.Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

12.1 Požadavky na zajištění staveniště 
 Vstup nepovolaných osob na staveniště, pád do hloubky, úraz od pádu materiálu 

na staveništi 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
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b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. Bodu 2. 
K tomuto nařízení nebo zasypány. 

 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

  Staveniště bude oploceno plotovými dílci Tempoline do výšky 2 m, které budou stát 
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na betonových patkách. Staveniště bude oploceno po celou dobu výstavby včetně třetí 
etapy Inovace světlíku v jižní části budovy. Na staveništi nebudou žádné prostory, které 
by vyžadovaly provizorní zabezpečení proti pádu do hloubky. Staveniště bude na všech 
vstupech označeno značkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Na staveništi bude 
možnost použít stávající osvětlení v prostoru uvnitř budovy, venku bude osvětlení 
využito stávající. Ovšem se nepočítá s prací ve večerních či nočních hodinách. Staveniště 
v prostoru haly 1NP bude označeno nejen proti zákazu vstupu nepovolaných osob, ale 
také bude informovat osoby o upraveném omezeném provozu celé budovy a správným 
směrem cesty. Ostatní detaily a značky jsou v 5. - Technická zpráva k zařízení staveniště. 

12.2 Zařízení pro rozvod energie 
 Úraz elektrickým proudem 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů 
a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 
a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků 
a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků 
a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 

  Zařízení pro rozvod energie bude staveništní rozvaděč RS 3.0.1.1 IP 44. Tento rozvaděč 
bude umístěn na viditelném místě a bude s ním manipulovat pouze proškolený personál. 
Staveništní rozvaděč splňuje všechny normové požadavky. Hlavní vypínač bude umístěn 
na tomto rozvaděči. Elektrická energie bude vedena z 1NP strojovny přes garáže 
a chodbu na schodiště až k rozvaděči, tato cesta bude patřičně označena a zabezpečena 
proti pojezdu automobilů v prostoru garáže. 
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12.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Úraz na staveništi vlivem poruchy či pádem materiálu 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 
k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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  Jelikož se rekonstrukce až na světlík odehrává v interiéru, nebudou pracovníci vystaveni 
povětrnostním vlivům. Skladování materiálu bude probíhat v souladu zvláštních právních 
předpisů, všechny materiály musí být pevně ukotveny, aby nedocházelo k nechtěnému 
přesunu materiálu po staveništi. Pokud by mohlo poškození některého stroje způsobit 
újmu na zdraví či majetku, bude okamžitě pozastavena veškerá probíhající práce, o tomto 
pozastavení rozhodne stavbyvedoucí. Při tomto pozastavení zhotovitel provede nezbytná 
opatření k ochraně zdraví a vyhotoví zápis o provedených opatření do SD. Při změně 
technologického postupu prací okamžitě zhotovitel proškolí příslušné fyzické osoby. 

12.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Úraz od stavebního stroje 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. 
Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu 
až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností 
též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu 
na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

  V interiéru budou hlavním stavebním strojem vysokozdvižné vozíky, z tohoto důvodu 
musí být označeno elektrické vedení, aby nedošlo k jeho poškození. V prostoru exteriéru 
bude používáno nákladního automobilu s hydraulickou rukou, z tohoto důvodu při 
uskladňování materiálu a jeho další manipulaci nesmí být přítomni dělníci v dosahu ruky 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

137 

 

+2 metry. 

12.5 Míchačky 
 Úraz elektrickým proudem od míchačky, úraz od rotujícího bubnu 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 

  Míchačka Atika Expert bude umístěna mezi prostorem pro parkování automobilů 
a kontejnerem na odpad. Míchačka bude nejdříve řádně ustavena a zajištěna. Buben bude 
plněn pouze při rotaci. Nelze lopatou zasahovat do rotujícího bubnu. Nelze vstupovat 
na konstrukci míchačky, je-li pod proudem. 

12.6 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 

 Úraz od nezabezpečeného stroje, neoprávněné použití stroje 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, 
ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
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4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 

  Při střídání obsluhy je nutno případné závady na stroji hlásit následujícímu pracovníkovi. 
Vysokozdvižné vozíky a nákladní automobily musí při přerušením provozu být zajištěny 
parkovací brzdou. Obsluha stroje musí vyjmout klíček ze spínací skříňky při přerušení 
provozu. Při přerušení práce vysokozdvižného vozíku musí být zaparkován mimo 
komunikace, a aby nezasahal do jiných prací. Nákladní automobil musí být zaparkován 
na parkovišti, když bude přerušen provoz. 

12.7 Přeprava strojů 
 Úraz nezabrzděným strojem při přepravě, úraz při nakládání a skládání stroje 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup 
při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu 
a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
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dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno. 

  Přeprava stojů je uvedena v návodu na použití stroje. Stroje jako vysokozdvižný vozík 
budou přepravovány na valníku nákladního automobilu. Při přepravě na valníku nebudou 
žádné osoby. Vozík bude mechanicky zabrzděn brzdou. Při skládání stroje musí být vozík 
na pevném podkladu. Při skládání stroje nebudou přítomny v dosahu ruky žádné osoby. 

12.8 Skladování a manipulace s materiálem 
 Úraz pádu materiálu na skládce nebo při manipulaci s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, že 
které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
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více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se 
stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu 
použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 
1,5m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5m. Upínání 
a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 

  Skladovaný materiál musí být primárně skladován v poloze, jak bude zabudován 
do konstrukce. Toto se zejména počítá u ocelových prvků do galerie mezipatra. Skládka 
musí být dobře přístupná (viz Výkres zařízení staveniště). Skladovací plochy jsou rovné 
a odvodněné v exteriéru a rovné na OSB deskách a koberci v interiéru. Sládky jsou 
navrženy tak, aby nemohlo dojít k pádu či kutálení materiálu. Tabulové sklo 
do hliníkových příček bude skladováno na stojato s měkkými podložkami. Odebírán bude 
pomocí úchytek na sklo. Veškerý materiál bude skladován max. do výšky 1,5m. 

12.9 Betonářské práce a ukládání betonové směsi 
 Úraz při manipulaci s betonovou směsí 

1. 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. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 
aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

  Jelikož půjde pouze k zalívání ocelových sloupků – doplnění mazanin betonových 
a množství betonu je zhruba 0,5m3, bude ukládání betonové směsi ruční. Nebude 
přítomno ani bednění. Nebude využito čerpadlo na betonovou směs. 

12.10 Zednické práce 
 Úraz pádem materiálu nebo zedníka při zdění 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
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používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých 
a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou- 
-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

  Dodávání materiálu ze skládky na místo zdění bude pomocí vysokozdvižného vozíku, 
při čemž vznikne pracovní pruh o šířce 1 m. Zdění ve výšce vyšší než 1,8 m bude pomocí 
žebříku, který musí být pevně ustaven a zedník musí být vždy čelem k němu. Žebřík bude 
na pevném stabilním podkladu. Pracovník musí být minimálně 0,5 m od horního okraje 
chodidly. Materiál bude pevně uskladněn proti sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak i po jejím ukončení. Pro nářadí bude mít vhodnou výstroj. Vše bude splňovat zákon 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

12.11 Montážní práce 
 Úraz při montáži konstrukcí 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při  montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
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bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

  U montážních prací se jedná především o montáž ocelové konstrukce a inovace světlíku. 
Pracoviště musí být patřičně předáno a musí být zhotoven zápis do stavebního deníku. 

  Při inovaci světlíku bude zřízena konstrukce lešení v prostoru haly po obvodě schodiště 
a přes toto lešení bude natažena bezpečnostní síť typu S jako forma kolektivní ochrany 
pracujících na světlíku a osob pohybujících se v prostoru schodiště. Tato síť splňuje 
normu EN 1263. Vlastnosti této sítě jsou, že je chráněna proti sněhu, vodě a UV záření, 
neabsorbuje vlhkost, udržuje své vlastnosti ve vlhkém prostředí, jedná se o bezuzlovou 
technologii, průměr pramene je 5mm a má zmenšenou velikost ok 5x5 cm. Označení této 
sítě je 1041091119 PP 5mm EN1263-1 SA2 Q100 10x10 m. Materiál na světlík bude 
dopraven pomocí autojeřábu GROVE GMK 4100L. 

  Prvky ocelové galerie budou ze skládky ocelových prvků dováženy pomocí 
vysokozdvižných vozíků. Instalovány do konstrukce budou pomocí pracovníků 
na žebřících a zvedány vysokozdvižným vozíkem. Dbáno bude na bezpečnost 
montážních pracovníků a žebříky budou splňovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dílec z vysokozdvižného vozíku se 
uvolňuje, až je napevno ustálen a zkorigován v konstrukci na správné místo.  

  Podrobně řešeno v 10. - Technologický předpis - Montáž ocelové konstrukce. 

12.12 Bourací práce 
 Úraz pádem materiálu při bouracích pracích, úraz el. proudem 

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 
Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 
předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 
provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení 
a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 
sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé 
a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury 
a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu 
prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném 
průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem 
zajištěny. 
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3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 
provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje 
a nevykonává jinou činnost než dozor. 

4. Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického 
postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného 
zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8m, 
pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být 
zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud 
u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 
bouracích prací. 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací 
zabezpečit proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
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12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě 
v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 
pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
užívají. 

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 
konstrukcí a částí stavby. 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 

21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem 
shora dolů. 

22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až 
po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 

23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi 
nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 

24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 

25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním 
způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 

26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí 
provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu 
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k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 

  Bourací práce se týkají demontáži ocelové konstrukce, bourání zděných a hliníkových 
příček inovace světlíku, demontáži vzduchotechniky. Před zahájením prací musí být 
veškeré instalace, které se nachází v bourané konstrukci vypojeny a vedení odstraněno. 
Při bouracích pracích nesmí být bourání přerušeno, dokud není zajištění zbylé konstrukce 
proti sesunutí nebo pádu. Materiál z bouraných částí musí být okamžitě odstraňován 
na skládky nebo kontejnerů. Při bourání musí být zásadně postupováno vertikálně 
od shora dolů, a to zejména při bourání hliníkových příček a pórobetonových příček. 

  Světlík bude přemístěn autojeřábem Grove GMK 4100L na pozici pro demontáž světlíku, 
polykarbonátové zasklení bude ovšem odstraněno už na pochůzné střeše. Světlík bude 
rozřezán úhlovou bruskou na části a odvezen nákladním automobilem do sběrny železa 
a hliníku. 

  Podrobně řešeno v 9. - Technologický předpis - Bourací práce. 

12.13 Svařování 
 Úraz při svařování, vznik požáru, popálení  

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem. 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem 
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 
chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem 
a s návodem na používání příslušného zařízení. 
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  Pracoviště: Musí být dodržena požární bezpečnost při svařování dle vyhlášky 
87/2000 Sb. Na začátku se zhodnotí hořlavé látky v dosahu svařování, a to jsou zejména 
OSB desky v prostoru haly, které budou opatřeny navlhčenou geotextilií. Změní-li se 
požadavky na požární bezpečnost v průběhu výstavby, musí být opět nově vyhodnocena 
tato situace. Materiál bude na pracovišti rozmístěn tak, aby nezasahoval do prostoru 
nutného pro svařování anebo nepoškodil svařovací zařízení. Pracoviště bude vybaveno 
hasicími přístroji, které budou použity v případě požáru. Pracoviště bude také vybaveno 
minimálně dvěma přenosnými hasicími přístroji, z toho jeden hasicí přístroj musí mít 
minimální obsah hasicí látky 5 kg. Na místě vstupu do objektu bude umístěna tabulka 
s výstražnými informacemi s uvedením plynu a množstvím lahví. Jelikož se jedná 
o svařování ve výšce nad 2 metry, musí být stanoveno ochranné pásmo. Z tohoto pásma 
se odstraňuje hořlavý materiál v době svařování. Minimální okruh je volen o poloměru 
10 m. Pro tento případ ESF MU bude prostor haly vyklizen celý od hořlavých materiálů. 
Vodiče elektrického proudu a hadice rozvádějící plyn ke svařovacímu zařízení se ukládají 
tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby, materiálem, mastnotami, 
chemikáliemi a účinky svařovacího procesu. Je-li některá část svařovacího zařízení 
poškozena, tak se nesmí ve svařování pokračovat ani ho zahájit. Jelikož budou přítomni 
dvě osoby na svařování, předem si musí domluvit prostředek dorozumívání a signály. 

  Svařování el. proudem: Spojky elektrických vodičů se umisťují na nehořlavý izolační 
podklad. U svařování elektrickým obloukem se držák elektrod odkládá tak, aby nemohlo 
dojít k náhodnému vzniku elektrického oblouku a rozstřiku žhavého kovu. Nedopalky 
elektrod se budou odkládat do nehořlavé nádoby s pískem. Po skončení svařování bude 
svářecí zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie. Teplota elektrického oblouku 
při svařování je cca 5000°C. 

  Svářeči musí prokázat svou odbornou způsobilost odpovídající normovým požadavkům 
nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění 
certifikačního orgánu akreditovaného v České republice. 

  Po skončení svařování bude po dobu 8 hodin probíhat požární dohled nad pracovištěm. 
Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými 
právy a povinnostmi v tomto ohledu. 

12.14 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 Vznik požáru, nadýchání par  

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových 
a obdobných materiálů se považuje: 

1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 

2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 
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nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, 

3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem 
podle zvláštního právního předpisu, zejména 

a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními 
značkami, 

b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného 
prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení 
provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by 
mohly hořlavé páry pronikat, 

c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné 
atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 

d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení 
lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického 
zařízení po celou tuto dobu, 

 

4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce 
provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 

5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních 
předpisů. 

  Při lepení zátěžových koberců bude nutno mít otevřená okna a zajistit dobré větrání. 
Během lepení nesmí být v budově kouřeno, svařováno, topeno lokálními topidly. 

12.15 Malířské a natěračské práce 
 Pád ze žebříku, nadýchání škodlivin 

1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání 
a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto 
prací, 

2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 

3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků 
k tomu upravených. 

  Během těchto postupů musí být dodržen technologický předpis prováděné práce. 
Malířské práce ve výšce vyšší než 1,8m bude pomocí žebříku, který musí být pevně 
ustaven a malíř musí být vždy čelem k němu. Žebřík bude na pevném stabilním 
podkladu. Pracovník musí být minimálně 0,5m od horního okraje chodidly. 
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12.16 Sklenářské práce 
 Pád při zasklívání světlíku, zranění při manipulaci s tabulemi skla 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se 
považuje: 

1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná, 

2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu 
pohybu, 

3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha 
je větší než 1m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5°C, 

4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných 
a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 

5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3m2 nejméně třemi fyzickými 
osobami, 

6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 

7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 

8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 

  Přepravník bude dovezen do prostoru haly a bude pevně ustaven, aby nedošlo 
k nežádoucímu pohybu. Při silném větru nebude možno skládat sklo z nákladního 
automobilu na vysokozdvižný vozík, aby nedošlo k převržení přepravníku tabulí. 
Při zasklívání světlíku nebudou tyto práce povoleny, jestliže bude vítr větší než 11m/s. 
Zasklívání světlíku polykarbonátovými deskami bude podmíněno uvázáním pracovníků 
popruhy proti pádu do hloubky. Zaměstnanec se před použitím OOPP přesvědčí o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vhodný OOPP proti pádu včetně 
kotevních míst musí být uveden v technologickém postupu. Pokud se TP nezhotovuje, 
poté určí kotevní míst a OOPP způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo 
kotvení musí být vůči směru pádu dostatečně odolné. Detailní určení technických 
požadavků na OOPP je v nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Osobní ochranný prostředek 
určený pro zamezení pádům z výšky nebo jejich  důsledkům musí obsahovat 
nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke spolehlivému kotvícímu 
bodu. Musí být navržen tak, aby při předpokládaných podmínkách použití byl vertikální 
pokles uživatele snížen na minimum, aby se zabránilo střetnutí s překážkami a aby 
brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž překročení by mohlo dojít k fyzickému 
poškození, roztržení nebo prasknutí jakékoli součástky osobního ochranného prostředku, 
což by mohlo vést k pádu uživatele. Musí být též zajištěno, že po zabrzdění je uživatel 
udržován v takové poloze, ve které může očekávat pomoc, je-li to nezbytné. Pokyny 
výrobce musí blíže určovat zejména všechny důležité informace týkající se: a) 
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charakteristik spolehlivého kotvícího bodu a nezbytné minimální světlé výšky pod 
uživatelem; b) řádného způsobu navlečení nosného postroje na tělo a připojení 
upevňovacího systému ke spolehlivému kotvícímu bodu. Kotvící bod je hák v pochůzné 
střeše s dostatečnou únosností. 

  Odpad bude skladován do kontejneru na sklo. 

12.17 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického 
vybavení 

 Pád při zasklívání světlíku 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 
staveb a jejich vybavení se považuje: 

1. provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými 
osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze, 

2. provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu určenými 
zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 
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Položkový rozpočet 

 

Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet: 

Číslo: 

1 
1 
1 

Název: 

Rekonstrukce ESF MU 
Vstupní část 
Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně 

Projektant: 
 

 
 
 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

Rozpočtové náklady 

Základní rozpočtové náklady: Ostatní rozpočtové náklady: 

HSV celkem 6 848 724,76 Kompletační činnost (IČD) 0,0 

PSV celkem 13 982 601,97 Mimostaveništní doprava  0,0 

M práce celkem 0,0 Oborová přirážka  0,0 

 

Z 
R 
N 

M dodávky celkem 0,0 Provoz investora  104 156,63 

ZRN celkem 20 831 326,73 Přesun stavebních kapacit  0,0 

    Rezerva rozpočtu  0,0 

HZS 0,0  Zařízení staveniště  416 626,53 

ZRN+HZS 20 831 326,73 Ostatní náklady neuvedené 104 156,63 

ZRN + HZS + ostatní náklady 21 456 266,52 Ostatní náklady celkem 624 939,79 

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: 

Jméno : 
Datum :  

Podpis : 

Jan Kovařík  
25.12.2012 

 

Jméno : 
Datum : 

Podpis: 

Jméno : 
Datum : 

Podpis: 

 

Základ pro DPH 15% CZK 

DPH 15%  CZK 

Základ pro DPH 21% 21 456 266,52 CZK 

DPH 21% 4 505 815,97 CZK 

Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem: 25 962 082,49 CZK 

Popis:  
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 Rekapitulace dílů 
Číslo Název      HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 63 125,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
61 Úpravy povrchů vnitřní   169 441,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
64 Výplně otvorů   3 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
91 Doplňující práce na komunikaci 279 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
94 Lešení a stavební výtahy 11 854,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 365 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
96 Bourání konstrukcí   420 487,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
99 Staveništní přesun hmot   9 535,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 762 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 988 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F0851 Elektroinstalace   2 889 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
F0861 Slaboproudé rozvody   885 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
725 Zařizovací předměty   0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 
735 Otopná tělesa   0,0 61 236,0 0,0 0,0 0,0 
762 Konstrukce tesařské   0,0 360 455,4 0,0 0,0 0,0 
7631 Konstrukce sádrokartonové 0,0 1 627 440,6 0,0 0,0 0,0 
766 Konstrukce truhlářské   0,0 9 064,2 0,0 0,0 0,0 
767 Konstrukce zámečnické   0,00 10 804 079,1 0,0 0,0 0,0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,0 3 122,0 0,0 0,0 0,0 
776 Podlahy povlakové   0,0 689 144,0 0,0 0,0 0,0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0,0 143 744,0 0,0 0,0 0,0 
781 Obklady keramické   0,0 8 993,8 0,0 0,0 0,0 
783 Nátěry     0,0 230 890,5 0,0 0,0 0,0 
784 Malby     0,0 36 032,4 0,0 0,0 0,0 

     6 848 724,8 13 982 602,0 0,0 0,0 0,0 

VRN, rezerva a kompletace 
Název       Procento  Hodnota  
Kompletační činnost (IČD)    0,00 %  0,0 
Mimostaveništní doprava    0,00 %    0,0 
Oborová přirážka    0,00 %    0,0 
Provoz investora    0,50 %    104 156,6 
Přesun stavebních kapacit    0,00 %    0,0 
Rezerva rozpočtu    0,00 %    0,0 
Zařízení staveniště    2,00 %    416 626,5 
Ztížené výrobní podmínky    0,50 %    104 156,6 

 Celkem:         624 939,8 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

155 

 

 
Stavba: 

Objekt: 
Rozpočet: 

1 

1 
1 

Rekonstrukce ESF MU 

Vstupní část 
Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně 

List č.155 

Poř. Číslo Název MJ Množství 
Cena / 

MJ 
Cena 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce      
1 340239233U00 Zazdívka -4m2 příčky Ytong 10cm m2 1,84 511,0 942,8 

   Výkaz výměr: 0,9*2,05 1,85     
2 342272523U00 Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 82,40 666,0 54 878,4 

   Popis: 1NP: 2*0,9*0,1 + 0,15*2,95*2,94 – 0,15*0,8*2 = 1,24 m3 
    2NP: 4,94*0,15*2,1 + 3,3*0,15*2,1 + 0,15*2,1*0,9 + 0,1*2,1*1,4 + 0,1*2,1*1,4  = 3,46 m3 
    (8,91 + 0,783 + 4 + 2,1 + 4,93)*2,1*0,15 = 6,53 m3 
    3,6*0,15*2,1 = 1,13 m3 
    Celkem: 12,36 m3 

3 342291112U00 Ukotvení příčka tl 10cm- PU pěna m 14,12 71,2 1 005,1 
   Výkaz výměr: 1NP : 2,95 2,95     
    2NP knihovna : 3,584+0,852+0,9*2+4,93 11,17     

4 342291122U00 Ukotvení příčka tl 10cm- zeď kotva m 32,14 196,0 6 299,4 
   Výkaz výměr: 1NP : 3,3*2 6,60     
    2NP knihovna : 2*2,1+2*2,1+2,05*2*2+2*4,47 25,54     
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce     63 125,7 
      
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní      

5 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 68,98 168,5 11 623,1 
   Výkaz výměr: 1NP : 27,78+9,23+31,97 68,98     

6 612402500U00 Vyplň rýh stěn hl 5 mm š 15 mm m 38,90 91,0 3 539,9 
7 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 530,34 137,5 72 921,5 
8 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 164,80 271,0 44 660,8 
9 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 164,80 113,0 18 622,4 

10 612421434 1 x perlinka + tmel m2 164,31 110,0 18 074,2 
   Výkaz výměr: ytong : (51,435+4,5)*2 111,87     
    spára-kotvení : (51,435+14,116)*0,4*2 52,44     
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní     169 441,9 

      
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce      

11 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,59 2 985,0 1 773,1 
    Výkaz výměr: 0,6*0,6*11*0,15 0,59     
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     1 773,1 
      
Díl: 64 Výplně otvorů      

12 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00   580,0 1 160,0 
13 642946112U00 Mtž pouzdro dveře 1kř -120cm zeď 1k kus 1,00   1 020,0 1 020,0 
14 55330301 Zárubeň ocelová H 95    600x1970x95 L kus 2,00   563,3 1 126,7 

Celkem za: 64 Výplně otvorů     3 306,7 
       

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci      

15 919732111R00 Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm m2 336,00   540,0 
181 

440,0 

16 911 001 Ochrana stávajících podlah m2 750,00   30,2 
22 

650,0 
17 911 002 Ochrana stávajících sloupů m2 38,50   60,0 2 310,0 
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18 911 003 Ochrana stávajících hlavního schodiště vč.zábradlí kpl 1,00   3 000,0 3 000,0 

19 93 003 Stavební práce pro řemesla kpl 1,00   70 000,0 
70 

000,0 
Celkem za: 91 Doplňující práce na komunikaci     279 400,0 

       
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy      

20 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 30,00   135,0 4 050,0 
21 943211111U00 Mtž leš prostor rám leh +podl v10m m3 129,00   25,4 3 276,6 

   Výkaz výměr: 1,5*10,75*4*2 129,00    
22 943211211U00 Přípl ZKD den lešení k 94321-1111 m3 387,00   5,0 1 935,9 

   Výkaz výměr: 129*3 387,00      
23 943211811U00 Dmtž leš prostor rám leh+podl v10m m3 129,00   20,1 2 592,0 

   Výkaz výměr: 10,75*4*1,5*2 129,00   

Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy     11 854,5 
      
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách      

24 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 675,38   72,7 267 199,8 
   Výkaz výměr: 49,5*49,5*1,5 3 675,38     

25 953961112U00 Kotva chem tmel M10 hl 9cm ŽB vyvrt kus 32,00   32,2 1 030,4 
26 953961113U00 Kotva chem tmel M12 hl 11cm Žbvyvrt kus 28,00   44,8 1 254,4 
27 953961114U00 Kotva chem tmel M16 hl 12,5cm ŽBvrt kus 10,00   63,1 631,0 
28 953961115U00 Kotva chem tmel M20 hl 17cm Žbvyvrt kus 10,00   135,0 1 350,0 
29 953965116U00 Kotevní šroub chem kotv M10 hl 17cm kus 32,00   62,4 1 996,8 
30 953965123U00 Kotevní šroub chem kotv M12 hl 26cm kus 28,00   122,0 3 416,0 
31 953965132U00 Kotevní šroub chem kotv M16 hl 26cm kus 10,00   135,0 1 350,0 
32 953965143U00 Kotevní šroub chem kotv M20 hl 30cm kus 10,00   187,0 1 870,0 
33 95.002 Práce související s montáží a demontáží stávajícíc kpl 1,00   30 000,0 30 000,0 

   Popis: Práce související s montáží a demontáží stávajících konstrukcí pro realizaci stavby 
34 95.003 Zajištění interiéru stavby před prachem a poškozen kus 624,00   26,4 16473,6 
35 953994400 Kotevní prvek K1 ks 7,00   1186,0 8302,0 
36 953994401 Kotevní prvek K2 kus 7,00   919,0 6433,0 
37 953994402 Kotevní prvek K3 kus 12,00   770,0 9240,0 
38 953994403 Kotevní prvek K5 kus 6,00   396,0 2376,0 
39 953994406 Kotevní prvek K6 kus 12,00   1020,0 12240,0 

Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách     365 163,0 
       

Díl: 96 Bourání konstrukcí      
40 767112812R00 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 158,81   279,5 44387,4 

   Výkaz výměr: 1NP : 3,1*(3,0+4,3) 22,63      
    2NP : 4,4*(2,8+4,4+0,8+3,7+2,5+3,25+3,7+2,9+6,9) 136,18      

41 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 116,08   141,5 16424,6 
42 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 2 000,00   22,3 44600,0 
43 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 12 500,00   20,2 252500,0 
44 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 99,80   99,7 9950,2 

   Výkaz výměr: 1NP : 2,94*(4,25+3,6)-1,45*1,97 20,22      

    
2NP : 4,42*(3,125+0,8+4,106+5,0+1,0*2+0,316)-1,45*1,9+(4,42-
2,2)*(2,726+0,1+0,9+0,227)+2,726*2,1 79,58      

45 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00   11,0 66,0 
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46 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,00   259,0 1554,0 
47 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 5,74   118,5 680,2 
48 965040000 Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 10 m2 201,30   250,0 50325,0 

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí     420 487,4 
       

Díl: 99 Staveništní přesun hmot      
49 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 44,35 215,0 9 535,5 

  
 Popis: Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy 

pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. 
    Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. 

    
Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen 
montážních prací. 

    
Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní 
vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu. 

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot     9 535,5 

   
Díl: F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace      

50 767586221RV5 
Desky Ordexal Karbon - protipožární ochrana uhl. lamel, lamely Ultima, tl. 
19 mm m2 165,00 4 620,0 762 300,0 

   Popis: na bázi minerálních vláken Orsil Pyro 
Celkem za: F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace     762 300,0 
   
Díl: F0830 Klimatizace, vzduchotechnika      

51 F0830 Vzduchotechnické rozvody - viz sam. rozpočet kpl 1,00 957 275,0 957 275,0 
52 71601 Protipožární ucpávky kus 50,00 615,0 30 750,0 

   Popis: "Utěsńování instalací : 
    VZT - PO elastický tmel (doplnění měkkými ucpávkami v případě potřeby). 

    
Voda, plyn, technické plyny  - PO zpěnující tmel, alt. PO manžeta a páska (doplnění měkkými ucpávkami v případě 
potřeby) 

    Kanalizace - PO manžeta a páska (doplnění měkkými ucpávkami v případě potřeby) 

    
MaR - kabelové žlaby - měkká ucpávka, chráničky - PO zpěńující a el. tmel (doplnění měkkými ucpávkami v případě 
potřeby). 

    UT - PO elastický tmel (doplnění měkkými ucpávkami v případě potřeby) 
    Slaboproudé kabely - PO zpěńující tmel, měkké ucpávky - žlaby (doplnění měkkými ucpávkami v případě potřeby) 
    Silnoproudé rozvody - PO zpěńující tmel, měkké ucpávky- kabel. žlaby (doplnění měkkými ucpávkami v případě potřeby)." 
Celkem za: F0830 Klimatizace, vzduchotechnika     988 025,0 

   
Díl: F0851 Elektroinstalace      

53 F0851-1 Elektroinstalace - viz sam. rozpočet kpl 1,00 
2 880 
900,0 

2 880 
900,0 

54 F0851-2 Revize EL kpl 1,00 8 400,0 8 400,0 
Celkem za: F0851 Elektroinstalace     2 889 300,0 

       
Díl: F0861 Slaboproudé rozvody      

55 F0861 Slabouproud - viz sam. rozpočet kpl 1,00 885 012,0 885 012,0 
Celkem za: F0861 Slaboproudé rozvody     885 012,0 

       
Díl: 725 Zařizovací předměty      

56 796 Dodávka a montáž hasících přístrojů PHP kus 7,00 1 200,0 8 400,0 
   Popis: Dodávka a montáž hasících přístrojů PHP s hasící schopností 21A 
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Celkem za: 725 Zařizovací předměty     8 400,0 

   
Díl: 735 Otopná tělesa      

57 735 Topení - viz sam. rozpočet kpl 1,00 61 236,0 61 236,0 
Celkem za: 735 Otopná tělesa     61 236,0 

       
Díl: 762 Konstrukce tesařské      

58 762511244U00 Podlaha OSB 18 sraz šroub m2 1 231,20 267,0 328 730,0 
   Výkaz výměr: (240,0+190,0+140,0)*1,08*2 1 231,20     

59 774711114 Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací... m2 615,60 24,0 14 774,0 
   Popis: Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 5 mm 

60 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 13,97 1 213,0 16 950,1 
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské     360 455,1 

       
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové      

61 7631331 Podhled minerální kazetový 600/600/19 m2 648,83 592,0 384 107,4 
   Popis: Podhled minerální kazetový 600/600/19 zavěšená nosná kce ocel profil  v.č. F 1.1.2.12 

62 763168250 SDK obklady RIGIPS ocelových sloupů průřezu do 16x   24,20 432,0 10 454,4 
   Popis: SDK obklady RIGIPS ocelových sloupů průřezu do 16x16 cm desky RFI tl 15 mm 

63 767586201RT1 Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety Sahara, tl. 15 mm m2 576,00 385,5 222 048,0 
64 716100 Ochrana ocelových nosných prvků systémem Rigips m2 1 000,57 730,0 730 413,2 

   Výkaz výměr: 58,99149*16 943,86     
    3,54389*16 56,70     

65 7631332 Podhled minerální lamelový 1200/600/19   95,30 592,0 56 417,6 
   Popis: Podhled minerální lamelový 1200/600/19 zavěšená nosná kce ocel profil  v.č. F 1.1.2.12 

66 7631333 Podhled minerální prostorový Ultima Canopy   56,00 4 000,0 224 000,0 
   Popis: Podhled minerální prostorový např. Ultima Canopy 1180/1905/32 zavěšený na strop.kci  v.č. F 1.1.2.12 
Celkem za: 7631 Konstrukce sádrokartonové     1 627 440,6 
   
Díl: 766 Konstrukce truhlářské      

67 61162963 DV VNITR OTOC 80X197 PLNE HLADKE - KOPIE STÁVAJÍCÍ kus 2,00 3 939,0 7 878,0 
   Popis: DV VNITR OTOC 80X197 PLNE HLADKE - KOPIE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  odk. T01 

68 766660002U00 Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň kus 2,00 550,0 1 100,0 
69 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,15 567,0 86,2 

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské     9 064,2 
       

Díl: 767 Konstrukce zámečnické      

70 318951218R00 Dodateč. zesílení lamelami Sika CarboDur S1214/220 m 365,00 3 500,0 
1 277 
500,0 

  
 Popis: Vždy ověřte pevnost podkladu. Průměrná hodnota odtrhové pevnosti povrchových vrstev má být v rozmezí 1,5 – 2,0 

N/mm2 
    Cena zahrnuje: 
     - očištění povrchu betonu (jehličkování, pemrlování atd.), odsátí prachu, kontrola rovinnosti podkladu 
     - příprava lamel - nařezání, očištění, odmaštění (přípravkem Colma Reiniger) 
     - nalepení lamel - epoxidový tmel Sikadur 30 

71 76716-000B Vnitřní schodiště - š.1800 m 16,18 32 678,0 528 599,3 

  

Popis: Schodiště budou provedena jako jednoramenná, přímá, schodnicová, kde nášlapy jednotlivých schodišťových stupňů budou 
provedeny z tvrzeného pískovaného pochozího skla a schodnice  z kartáčované nerezové oceli případně chromované o 
obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny průřezu 8mm. 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

159 

 

Stavba: 

Objekt: 
Rozpočet: 

1 

1 
1 

Rekonstrukce ESF MU 

Vstupní část 
Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně 

List č.155 

Poř. Číslo Název MJ Množství 
Cena / 

MJ 
Cena 

72 943.001 Nosné ocelové konstrukce z válcovaných profilů kg 49 902,00 53,0 
2 644 
806,0 

   Popis: Nosné ocelové konstrukce z válcovaných profilů - včetně zákl. nátěru 
73 943.002 OK mezistropu - trapézový plech  dodávka a montáž kg 5 386,50 43,0 231 619,5 
74 990 Dodávka a montáž zvedací plošiny kpl 1,00 465 000,0 465 000,0 

   Popis: "vč. nutných stavebních prací 
    celkový zdvih plošiny cca 3,3 m; 

    
délka pojezdové dráhy, kotvené na pomocnou konstrukci nebo přímo do nosné stěny  bude cca 6 m; případná pomocná 
konstrukce bude kotvená do stěny domu a částečně do země (nutno upřesnit při zaměření); 

    plošina ve standardním provedení ve zděné šachtě 
    počet stanic: 2-(ne)průjezdné 

    
vstup a výstup na plošinu v obou stanicích dveřmi, osazenými ve stěnách šachty, dveře jsou blokovány proti nežádoucímu 
otevření; dveře 2 ks a instalace celé montované části jsou součástí dodávky plošiny 

    systém pohonu - elektromechanický - plošina zavěšená na řetězech se zachycovačem; 
    rozměr přepravní desky navrhujeme 1 400 x 900 mm, což je v souladu s požadavky vyhlášky 369/2001 Sb.; 
    rychlost zdvihu 0,06 m/s, nosnost 250 kg; 

    
ovládání tlačítky ve stanicích i na plošině (všechny funkce - nahoru, dolů, stop a uzamčení) - ve stanicích uzamykatelné 
ovladače (řeší zapnutí a vypnutí el. přívodu pomocí klíče); 

    příkon 0,8 kW, napájecí napětí 3 x 400 V / 50 Hz; 

    
povrchová úprava - krytování a konstrukční části zařízení - nátěr práškovou barvou (komaxitem) v požadovaném odstínu 
RAL, pojezdové vodící trubky – nerez ocel s kartáčovaným povrchem; 

    
stavební úpravy nutné k instalaci plošiny: betonový základ pod šachtu – prohlubeň v dolní stanici 150 mm, zhotovení 
elektrické přípojky a případné další úpravy dle dohody;" 

75 76714-001 AL vnitřní prosklenné 2-kř dveře 1900/2100 kus 1,00 25 529,0 25 529,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenné 2-kř dveře 1900/2100, samozavírač , kl-kl  odk. AL/1 

76 76714-002 AL vnitřní prosklenné 1-kř dveře 900/2100 kus 1,00 51 924,0 51 924,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenné 1-kř dveře 900/2100, samozavírač , kl-kl  odk. AL/2 

77 76714-003 AL vnitřní prosklenné 2-kř dveře 1300/2100 kus 1,00 22 815,0 22 815,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenné 2-kř dveře 1300/2100, samozavírač , kl-kl  odk. AL/3 

78 76714-004 AL vnitřní prosklenná stěna 2850/2100 kus 1,00 72 000,0 72 000,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 2850/2100, 2-kř posuv. dveře 1800/2100  AL/4 

79 76714-005 AL vnitřní prosklenná stěna 6225/2100 kus 1,00 42 350,0 42 350,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 6225/2100, 1-kř otev.. dveře 1200/2100 samozavírač, kl-kl AL/5 

80 76714-006 AL vnitřní prosklenná stěna 4220/2170 kus 1,00 108 000,0 108 000,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 4220/2170, 4-kř posuv. dveře 2800/1970  AL/6 

81 76714-007 AL vnitřní prosklenná stěna 1456/2140 kus 1,00 26 851,0 26 851,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 14562140, 1-kř otev. dveře 800/2100 samozav. kl-kl  AL/7 

82 76714-008 AL vnitřní prosklenná stěna 7280/2140 kus 1,00 61 530,0 61 530,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 7280/2140, 1-kř otev. dveře 800/2100 samozav. kl-kl AL/8 

83 76714-009 AL vnitřní prosklenná stěna 2850/2100 kus 1,00 39 627,0 39 627,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 2850/2100, 1-kř otev. dveře 800/1970 samozav, kl-kl  AL/9 

84 76714-010 AL vnitřní prosklenná stěna 7410/2140 kus 1,00 37 674,0 37 674,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 7410/2140  AL/10 

85 76714-011 AL vnitřní prosklenná stěna 9080/2140 kus 1,00 54 510,0 54 510,0 
86 76714-012 AL vnitřní prosklenná stěna 1150/2140 kus 1,00 21 375,0 21 375,0 

   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 1150/2140, 1-kř otev. dveře 800/1970 samozav. kl-kl  AL/12 
87 76714-013 AL vnitřní prosklenná stěna 7230/2140 kus 1,00 40 306,0 40 306,0 

   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 7230/2140  AL/13 
88 76714-014 AL vnitřní prosklenná stěna 7360/2140 kus 1,00 41 499,0 41 499,0 

   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 7360/2140  AL/14 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

160 

 

Stavba: 

Objekt: 
Rozpočet: 

1 

1 
1 

Rekonstrukce ESF MU 

Vstupní část 
Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně 

List č.155 

Poř. Číslo Název MJ Množství 
Cena / 

MJ 
Cena 

89 76714-015 AL vnitřní prosklenná stěna 11970/2140 kus 1,00 72 280,0 72 280,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 11970/2140, 1-kř otev. dveře 800/1970 samozav. kl-kl  AL/12 

90 76714-016 AL vnitřní prosklenná stěna 6225/2140 kus 1,00 46 150,0 46 150,0 
   Popis: AL vnitřní prosklenná stěna 6225/2140, 1-kř otev. dveře 800/1970 samozav. kl-kl  AL/16 

91 76714-P/1 AL vnitřní,fasádní proskl stěna 7550/2100 kus 1,00 281 950,0 281 950,0 
   Popis: AL vnitřní,fasádní proskl stěna 7550/2100, 1-kř otev. dv 800/1970 samozav. kl-kl PO EI45 DP1  AL-P/1 

92 76714-P/2 AL vnitřní,fasádní proskl stěna 96,0m2 kus 1,00000 
1 774 
000,0 

1 774 
000,0 

   Popis: AL vnitřní,fasádní proskl stěna 96,0m2, 2-kř otev. dv 1800/1970 samozav. kl-kl   PO EI45 DP1  AL-P/2 
93 76714-P/4 AL vnitřní,fasádní proskl stěna 4705/2100 kus 1,00 165 274,0 165 274,0 

   Popis: AL vnitřní,fasádní proskl stěna 4705/2100, 1-kř otev. dv 800/1970 samozav. kl-kl PO EI45 DP1  AL-P/4 
94 76714-P/5 AL vnitřní,fasádní proskl stěna 5215/2100 kus 1,00 207 558,0 207 558,0 

   Popis: AL vnitřní,fasádní proskl stěna 5215/2100, 1-kř otev. dv 800/1970 samozav. kl-kl PO EI45 DP1  AL/17 
95 76716-000A Vnitřní schodiště š.1000 m 3,52 39 100,0 137 749,3 

  

 Popis: Schodiště budou provedena jako jednoramenná, přímá, schodnicová, kde nášlapy jednotlivých schodišťových stupňů budou 
provedeny z tvrzeného pískovaného pochozího skla a schodnice  z kartáčované nerezové oceli případně chromované o 
obdélníkovém průřezu 150x100mm a tloušťce stěny průřezu 8mm. 

96 76716-002 Kovové zábradlí z kart. nerezu, vč. osazovacích pl m 115,00 4 750,0 546 250,0 

97 76716-003 Dodávka a montáž pláště světlíku AL 10000/10000 kpl 1,00 
1 100 
000,0 

1 100 
000,0 

   Popis: Dodávka a montáž pláště světlíku Al 10000/10000, jehlan, sklon 30st. 
98 76716-005 Kovové madlo osazené do zdi - úprava kartáč. nerez m 7,50 1 140,0 8 550,0 
99 76716-006 Krycí plech parapetního kabelového žlabu 225/260 m 60,00 1 503,0 90 180,0 

100 76716-007 Krycí plech parapetního kabelového žlabu 125/20 m 72,00 411,0 29 592,0 
101 76716-008 Krycí plech parapetního kabelového žlabu 210/20 m 15,00 813,0 12 195,0 
102 76716-010 Kryt po vnitřní straně galerie se štěrbinou pro os m 69,42 684,0 47 486,0 

   Výkaz výměr: 1,017+3,75+8,836+9,3+1,573+0,1+2,691+3,456+,07+3,94+2,09+2,921 39,74     
    6,685+7,0+10,395+3,75+1,017+0,833 29,68     

103 76716-011 Dodávka a montáž pojízdných policových regálů v. 2,5 vč. drah 
m2Z

P 14,20 30 676,0 435 599,2 
   Výkaz výměr: 3,2*2,0+3,9*2,0 14,20     

104 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 66,06 844,0 55 750,8 
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické     10 804 079,1 

       
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady      

105 771571107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm m2 3,96 345,0 1 366,2 
  Popis: Doplnění v místě oc. Sloupků 

106 771573810U00 Dmtž podlaha keramika lepidlo m2 3,96 64,2 254,2 
107 597623122R Dlaždice 19,7x19,7 Color Two šedá mat m2 3,96 374,2 1 481,8 
108 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,06 352,0 19,8 

Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady     3 122,0 
       

Díl: 776 Podlahy povlakové      
109 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 529,21 25,6 13 547,8 

   Výkaz výměr: 51,13+274,0+17,52+31,45+26,07+3,58+103,21+22,25 529,21     
110 776572100R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 570,10 108,0 61 570,8 

   Výkaz výměr: 152,52+14,86+21,15+24,39+22,2+30,53+5,71+7,2+123,67+70,89+96,98 570,10     
111 69741044 Koberec zátěžový  š. 4 m m2 677,16 456,0 308 785,0 
112 776511008 Podlahová krytina, korkové linoleum m2 570,41 535,0 305 169,3 
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   Výkaz výměr: 9,230 9,23     
    31,970 31,97     
    51,13+274,0+17,52+31,45+26,07+3,58+103,21+22,25 529,21     

113 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,21 346,5 71,1 
Celkem za: 776 Podlahy povlakové     689 144,0 

       
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot      

114 777557204 Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání tl.10mm m2 570,41 252,0 143 743,3 
115 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t      0,68 0,9 0,7 

Celkem za: 777 Podlahy ze syntetických hmot     143 744,0 
       

Díl: 781 Obklady keramické      
116 781413810U00 Dmtž obklad pórovina lepidlo m2 20,00 48,1 962,0 
117 59781705 OBKL.POROVINOVE 200X200 m2 42,00 178,0 7 476,0 
118 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,44 386,0 555,8 

Celkem za: 781 Obklady keramické     8 993,8 

       
Díl: 783 Nátěry      

119 7839991 Akustická podhledová stěrka s obsahem celulozy m2 570,10 405,0 230 890,5 
   Popis: Akustická podhledová stěrka s obsahem celulozy  v.č. F 1.1.2.12 
   Výkaz výměr: 152,52+14,86+21,15+24,39+22,2+30,53+5,71+7,2+123,67+70,89+96,98 570,10     
Celkem za: 783 Nátěry     230 890,5 
      
Díl: 784 Malby      

120 784441111U00 Malba 2x latex HET tón míst 3,8m m2 859,96 41,9 36 032,4 
   Výkaz výměr: 86,404 86,40     

    
2,1*(5,618+5,421*2+5,56*2+1,0+3,5+3,55+4,258+14,39+1,7+5,85+2,0+5,966+2,
7+1,31+3,66+0,032+0,045+6,73+7,0+35,0)*2 530,34     

    2,94*(3,128*2+2,195+1,29*2+8,617*2+3,0+(6,9+2,94+4,16)*2) 174,24     
    27,78+9,23+31,97 68,98     
Celkem za: 784 Malby     36 032,4 
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Rozpočet Slaboproudé instalace: 
Součty odstavců Materiál Montáž Celkem 
Slaboproudé rozvody       
  1) Elektrická požární signalizace 51 316,00 Kč 40 102,00 Kč 91 418,00 Kč 
  2) Strukturovaná kabeláž 85 407,00 Kč 188 413,00 Kč 273 820,00 Kč 
  3) Elektrická zabezpečovací signalizace 24 124,00 Kč 22 828,00 Kč 46 952,00 Kč 
  4) Elektrická kontrola vstupu       103 827,00 Kč 32 076,00 Kč 135 903,00 Kč 
  6) Ozvučení 8 686,20 Kč 3 645,00 Kč 12 331,20 Kč 
  7) Bezpečnostní knižní systém 214 860,00 Kč 24 126,00 Kč 238 986,00 Kč 
  8) Hlídání vybavení knihovny 29 592,03 Kč 56 009,87 Kč 85 601,90 Kč 
    
  Celkem: 885 012,10 Kč 
 

Rozpočet Silnoproudé instalace (Elektroinstalace): 
 
Popis prací, materiálu a dodávek    
včetně ocenění MJ Poč. Dodávka 
    
Trubková vedení, krabice, svorky    
Materiál nosný:    
Trubka ohebná typ 2323 m 12 282 
Lišta LE 60 m 7 579,53 
KR 97 ks 25 2792,25 
003.CS.K +ochrana před přepětím 3. typ ks 13 9165,13 
    
Ocelové konstrukce    
Materiál nosný:    
Parapetní kanál 53x100 ALU vč. příslušenství m 74 75258 
Parapetní kanál 53x160 ALU vč. příslušenství m 120 192600 
SKSF90RW1 ks 133 14136,57 
ochrana před přepětím 3. typ  ks 47 32307,8 
    
Vodiče, šňůry a kabely měděné PRAFlaSafe® X    
Materiál nosný:    
1-CXKH-R  2Ax1,5 m 84 2781,24 
1-CXKH-R  3Ax1,5 m 131 4717,31 
1-CXKH-R  3Cx1,5 m 1943 69967,43 
1-CXKH-R  3Cx2,5 m 2415 110027,4 
1-CXKH-R  3Cx10 m 55 6649,5 
1-CXKH-R  5Cx1,5 m 935 44141,35 
1-CXKH-R  5Cx2,5 m 89 5481,51 
1-CXKH-R  5Cx4 m 55 4928,55 
1-CXKH-R  5Cx35 m 37 17808,1 
1-CXKH-R  7Cx1,5 m 89 5640,82 
1-CXKH-R  12x1,5 m 53 4843,14 
1-CXKH-R  19x1,5 m 116 13827,2 
    
Ukončení vodičů    
Ukončení Cu a Al drátů a lan    
Do 50 mm2 ks 30 1123,2 
Ukončení kabelů záklopkou    
Do 4x10 mm2 ks 90 16380 
Do 5x10 mm2 ks 12 2184 
Do 5x50 mm2 ks 2 397,6 
Do 19x4 mm2 ks 3 660 
Ukončení kabelů ucpávkou    
Do P21 ks 22 712,8 
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Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí    
Materiál nosný:    
Spínače standart např. Time - ABB ELEKTRO-PRAGA    
bílé příslušenství    
3558-A01340 - řazení 1 ks 5 700,5 
3558-A05340 - řazení 5 ks 10 1440 
3558-A06340 - řazení 6 ks 10 1438,2 
3558-A52340 - řazení 6 dvojitý ks 7 1148 
3558-A07340 - řazení 7 ks 5 740 
    
5519E-A02357 03 - jednonásobná ks 7 1008,14 
5513F-C02357 03 - dvojnás. natočená dutina ks 79 12047,5 
Zásuvky standart např. SEZ    
STOLOVÁ  SZ16 ks 88 10720,16 
ochrana před přepětím 3. typ ks 68 36482 
    
Rozvodnice oceloplech. a plastové    
Dodávka:    
Rozvaděč RS21 ks 1 60340 
Ovládací skříň NF59 ks 1 6117,39 
Ovládací skříň NF80 ks 1 6484 
Ovládací skříň NF75 ks 1 8244 
Ovládací skříň NF75 ks 1 7366,64 
    
Svítidla a osvětlovací zařízení    
Materiál nosný:    
Svítidla vč. zářivek nebo výbojek    
A - Svítidlo přisazené 1x35/49/80W  ks 13 62582 
B - Svítidlo přisazené 2x35/49/80W  ks 55 517660 
C - Svítidlo přisazené 3x35/49/80W  ks 35 439320 
AZ - Svítidlo závěsné 1x35/49/80W ks 2 19604 
BZ - Svítidlo závěsné 2x35/49/80W ks 17 169184 
CZ - Svítidlo závěsné 3x35/49/80W ks 4 55008 
D - Svítidlo asymetrické 2x54W+2x24W ks 12 136584 
E - Svítidlo symetrické 4x24W ks 5 50060 
F - Svítidlo přisazené 70W ks 5 28910 
G - Svítidlo stojací 255/80 ks 4 27968 
I - Svítidlo přisazené 2x54W ks 10 96020 
J - Svítidlo přisazené 1x35/49/80W ks 78 250536 
K - Svítidlo přisazené 1x28/54W ks 28 88536 
L - Svítidlo přisazené 2x58W ks 8 6400 
M - Svítidlo přisazené 1x58W ks 5 3560 
neozn. - Svítidlo holé přisazené 1x36W ks 38 39520 
Invertéry do svítidel ks 47 56400 
recyklační poplatek za zdroje kpl 1 2429,43 
recyklační poplatek za svítidla kpl 1 2146 
    
Přirážka na podr. materiál    3203,62 
Dopravné a režie   13000 
    
  Celkem: 2 880 900 Kč 
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Rozpočet vzduchotechnika: 

Č. 
pozice Název Měr. 

jed. Počet  Celková 
dodávka 

Celková  
montáž 

AHU1 knihovna - přívod vzduchu     
      
1.001 Kompaktní vzduchotechnická jednotka  1 236 500,0 Kč 27 600,0 Kč 
 podstropní v sestavě:     
 uzavírací klapky, manžety     
 provedení s zdvojenou akustickou izolací     
 filtry EU4      
 deskový rekuperátor s obtokem     
 teplovodní ohřívač voda 80/60°C, Qt=22kW     
 přímý výparník, R410a, Qch=18kW     
 ventilátor přívod Qv=4125m3/h, pext=300Pa     
 ventilátor odvod Qv=4125m3/h, pext=350Pa     
 integrovaná regulace:     
 servopohony klapek, teplotní čidla     
 dálkový ovladač s nastavením funkcí     
 regulační uzel teplovodního ohřívače     
 tlaková čidla     
 kabeláž dle schématu a zprovoznění     
 např. DUPLEX-BT-CHF 6000/31/0 dle ZD01278     
      
1.002 Tlumič hluku buňkový  2 2 930,0 Kč 440,0 Kč 
 500x500-1000, útlum 15 dBA     
1.003 Tlumič hluku buňkový  1 2 330,0 Kč 350,0 Kč 
 500x500-1500, útlum 22,5 dBA     
1.004 Žaluzie protidešťová se sítem a UR, bílá  1 2 377,0 Kč 360,0 Kč 
 900x500 (atyp do okna, doměřit)     
1.005 Požární klapka 400x400 s koncovým spínačem  1 2 507,0 Kč 370,0 Kč 
 s ručním a teplotním spouštěním      
1.006 Požární klapka 450x200 s koncovým spínačem  1 2 220,0 Kč 330,0 Kč 
 s ručním a teplotním spouštěním      
1.007 Požární klapka 315x200 s koncovým spínačem  1 4 551,0 Kč 680,0 Kč 
 se servopohonem 230V (EPS)     
 a teplotním spouštěním     
1.008 Tlumič hluku buňkový  1 1 080,0 Kč 160,0 Kč 
 500x200-1500, útlum 22,5 dBA     
1.009 Stěnová mřížka uzavřena, t=20mm  2 795,0 Kč 122,0 Kč 
 600x300     
1.010 Vyústka na čtyřhranné potrubí hliníková  36 13 200,0 Kč 2 052,0 Kč 
 dvouřadá  325x75-R1       
      
AHU1A knihovna - odvod vzduchu     
      
1A.002 Tlumič hluku buňkový  4 5 260,0 Kč 880,0 Kč 
 500x500-1000, útlum 15 dBA     
1A.004 Žaluzie protidešťová, bílá  1 2 210,0 Kč 356,0 Kč 
 900x500 (atyp do okna, doměřit)     
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1A.005 Požární klapka 400x400 s koncovým spínačem  1 2 506,0 Kč 370,0 Kč 
 s ručním a teplotním spouštěním      
1A.006 Požární klapka 450x200 s koncovým spínačem  1 2 220,0 Kč 333,0 Kč 
 s ručním a teplotním spouštěním      
1A.007 Požární klapka 315x200 s koncovým spínačem  1 4 551,0 Kč 682,0 Kč 
 se servopohonem 230V (EPS)     
 a teplotním spouštěním     
1A.010 Vyústka na čtyřhranné potrubí hliníková  15 6 850,0 Kč 702,0 Kč 
 jednořadá  325x75-R1       
1A.011 Vyústka na čtyřhranné potrubí hliníková  10 4 042,0 Kč 605,0 Kč 
 jednořadá  525x75-R1       
      
AHU1B knihovna - chlazení vzduchu     
      
1B.001 kondenzační jednotka axiální Qch=16kW  1 62 800,0 Kč 10 200,0 Kč 
 např. ERQ140AV1     
1B.001a expanzní ventil  1 7 900,0 Kč 1 150,0 Kč 
 např.EKEXV140     
1B.001b komunikační modul inverteru  1 13 560,0 Kč 2 336,0 Kč 
 např. EKEQFCBA     
1B.002 CU potrubí  9,52/19,1 iz  13 8 073,0 Kč 2 825,0 Kč 
      
1B.003 Chladivo R410a  2 600,0 Kč 0,0 Kč 
      
1B.004 Konzola   2 3 105,0 Kč 460,0 Kč 
      
AHU1C knihovna - klimatizace     
      
1C.001 kondenzační jednotka axiální Qch=10kW  1 36 950,0 Kč 6 240,0 Kč 
 např. RZQ100BW1     
1C.001a podstropní jednotka jednocestná Qch=10kW  1 24 350,0 Kč 3 980,0 Kč 
 např.FHQ100B     
1C.001b dálkový ovladač  1 2 180,0 Kč 340,0 Kč 
 např.BRC1D52     
1C.002 CU potrubí  9,52/16,9 iz  33 16 980,0 Kč 6 840,0 Kč 
      
1C.003 Chladivo R410a  4 1 100,0 Kč 180,0 Kč 
      
1C.004 Konzola   2 1 070,0 Kč 310,0 Kč 
      
AHU2 Hygienické zázemí - odvod vzduchu     
      
2.001 Ventilátor potrubní DN160  1 908,0 Kč 138,0 Kč 
 Qv=320m3/h, pext=150Pa, 230V     
 např. TT 160     
2.001a Spona rychloupínací DN160  2 118,0 Kč 18,0 Kč 
      
      
2.002 Elektrický ohřívač DN160  1 2 960,0 Kč 490,0 Kč 
 Qt=3,4kW, 400V     
 např. EOK-160-3,4-2-B     
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2.002a Regulátor výkonu  1 1 780,0 Kč 310,0 Kč 
 3,4kW/400V     
2.002b Čidlo teplotní potrubní  1 820,0 Kč 125,0 Kč 
      
2.003 Filtr kapsový EU3, DN160  1 580,0 Kč 87,0 Kč 
 vč. filtrační vložky EU3     
2.004 Tlumič hluku kruhový DN160  1 950,0 Kč 142,0 Kč 
 l=900mm, útlum 10 dBA     
2.005 Protidešťová žaluzie 200x200  1 516,0 Kč 78,0 Kč 
 pozinkovaná     
2.006 Samočinná klapka DN160  1 375,0 Kč 56,0 Kč 
      
2.007 Vyústka na čtyřhranné potrubí hliníková  1 318,0 Kč 48,0 Kč 
 jednořadá  200x100-R1       
2.008 Vyústka na kruhové potrubí komfortní  2 561,0 Kč 84,0 Kč 
 jednořadá  325x75-R1       
      
AHU2A Hygienické zázemí - odvod vzduchu     
      
2A.001 Ventilátor potrubní DN125  1 518,0 Kč 78,0 Kč 
 Qv=370m3/h, pext=150Pa, 230V     
 např. TT 160     
2A.001a Spona rychloupínací DN160  2 105,0 Kč 5,0 Kč 
      
2A.004 Tlumič hluku kruhový DN160  1 950,0 Kč 140,0 Kč 
 l=900mm, útlum 10 dBA     
2A.005 Protidešťová žaluzie 200x200  1 515,0 Kč 78,0 Kč 
 pozinkovaná     
2A.006 Samočinná klapka DN160  1 375,0 Kč 56,0 Kč 
      
2A.007 Stěnová mřížka uzavřena, t=20mm  2 285,0 Kč 43,0 Kč 
 200x100     
2A.008 Vyústka na kruhové potrubí komfortní  3 840,0 Kč 125,0 Kč 
 jednořadá  325x75-R1       
2A.009 Talířový ventil odvodní DN100  1 53,0 Kč 8,0 Kč 
 Qv=50m3/h     
      
AHU3 Šatna 1.NP - přívod a odvod vzduchu     
      
3.001 Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem  2 4 280,0 Kč 580,0 Kč 
 s ručním a teplotním spouštěním      
3.002 Vyústka na kruhové potrubí komfortní  8 2 296,0 Kč 380,0 Kč 
 jednořadá  325x125-R1       
Položka Název       
      
 Potrubí a izolace     
      
 BFU 315 45  1 520,0 Kč 182,0 Kč 
 BFU 315 90  2 1 060,0 Kč 370,0 Kč 
 BU 160 45  2 1 046,0 Kč 365,0 Kč 
 BU 160 90  4 2 132,0 Kč 748,0 Kč 
 ESU 160  2 1 080,0 Kč 380,0 Kč 
 ESU 315  2 1 140,0 Kč 398,0 Kč 
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 NPU 160  2 1 090,0 Kč 384,0 Kč 
 NPU315  5 2 895,0 Kč 1 015,0 Kč 
 PSU 160 100  1 620,0 Kč 218,0 Kč 
 SR 100 3000  1 160,0 Kč 55,0 Kč 
 SR 160 3000  6 1 545,0 Kč 542,0 Kč 
 SR 315 3000  7 4 216,0 Kč 1 480,0 Kč 
 Polyuretanové potrubí Sk.I-rovné, tl.20mm  193 95 620,0 Kč 1 500,0 Kč 
 Polyuretanové potrubí Sk.I-tvarovky, tl.20mm  37 26 805,0 Kč 4 020,0 Kč 
 Čtyřhranné potrubí Sk.I-rovné  110 22 300,0 Kč 6 831,0 Kč 
 Čtyřhranné potrubí Sk.I-tvarovky  35 10 780,0 Kč 2 825,0 Kč 
 Tepelná izolace 40 mm  62 18 260,0 Kč 0,0 Kč 
 Akustická izolace 60 mm  34 12 250,0 Kč 0,0 Kč 
 Požární izolace 40 mm, PO 30min  27 9 420,0 Kč 0,0 Kč 
      
 Ostatní     
      
 Demontáže a montáže podhledů  22 0,0 Kč 22 770,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 350x350 z toho 2 z PO ucpávkou  3 1 552,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 850x100 z toho 4 z PO ucpávkou  7 5 796,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 550x250 z toho 2 z PO ucpávkou  3 2 174,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 650x350 z toho 2 z PO ucpávkou  2 1 242,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 350x150  8 4 060,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
 Prostupy 450x150  2 1 225,0 Kč 0,0 Kč 
 (dodávky stavby)     
Položka Název       
 Servisní práce stávající zařízení  4   
 Demontáže  16 4 970,0 Kč 0,0 Kč 
 Lešení  1   
 Doprava  3   
 Zprovoznění a zkoušky  30   
 Realizační dokumentace  1 10 350,0 Kč 0,0 Kč 
 montážní, spoj. a těsnící materiál kpl 1 9 200,0 Kč 2 300,0 Kč 

  Celkem     748 408,0 Kč 120 705,0 Kč 
 
 

celková dodávka 748 408,0 Kč 
celková montáž 120 705,0 Kč 
komplexní vyzkoušení 23 078,0 Kč 
vertikální doprava 20 000,0 Kč 
doprava 45 084,4 Kč 
CELKOVÁ CENA BEZ DPH 957 275,4 Kč 
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Rozpočet Topení: 

Poř.č. Položka Popis    
      MJ Množství Cena/MJ Cena v Kč 

713 IZOLACE TEPELNÉ    
1 631-0009998 MONTAZ IZOLACNICH TRUBIC    

   M 42 19,00 798,00 
2 631-0009999 MONTAZ IZOLACNICH DESEK    

    M2 1,4 251,00 351,40 
3 631-0011388 IZ.ARMACELL, D-28, AF/ARMAFLEX    

    M 42 47,00 1 974,00 
4 631-0019986 LEPIDLO ARMAFLEX 520, 2.5 KG    

    KUS 2 740,00 1 480,00 
5 99871-3101.00 PŘESUN HMOT IZOLACE TEPELNÉ DO  6m    

    T 0,40 420,00 168,00 
6 99871-3192.00 PŘÍPL. ZVĚTŠ. PŘESUN IZOL. TEPEL. 100m    

   T 0,40 179,50 71,80 
   Celkem za IZOLACE TEPELNÉ    
     

732 STROJOVNY    
7 484-0050050 NÁPLŇ UPRAVENÉ VODY DO VODNÍHO SYSTÉMU TOPENÍ   

    M3 0,25 420,00 105,00 
8 998732102 PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY V OBJ. VÝŠKY DO 12m   

    T 0,25 650,00 162,50 
9 99873-2193.00 PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠ. PŘESUN DO 500m    

   T 0,25 300,00 75,00 
  Celkem za STROJOVNY    
       
  ROZVOD POTRUBÍ    

10 73311-1114.00 POTRUBÍ MĚDĚNÉ 28x1,5    
    M 42 430,00 18 060,00 

11 73319-1925.00 NAVAŘENÍ ODBOČKY NA POTRUBÍ, ODBOČKA DN25   
    KUS 2 228,00 456,00 

12 73314-1127.00 PRUŽNÁ PANCÉŘ. HADICE DN 25/500    
    KUS 2 570,00 1 140,00 

13 73319-0107.00 TLAK. ZKOUŠKA POTRUBÍ MĚDĚNÉHO DO DN 40   
    M 20 38,00 760,00 

14 99873-3101.00 PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ DO 6m    
    T 0,50 320 160,00 

15 99873-3193.00 PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠ. PŘESUN DO 500m    
    T 0,50 128 64,00 
  Celkem za ROZVOD POTRUBÍ    
        
 ARMATURY    

16 73420-9102.00 MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH, 1ZÁVIT G3/8    
   KUS 2 25,00 50,00 

17 73420-9103.00 MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH, 1ZÁVIT G1/2    
   KUS 4 31,80 127,20 

18 73420-9115.00 MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH, 2ZÁVITY G1    
    KUS 4 42,30 169,20 

19 73426-1211.00 FITINKY (VSUVKY, ŠROUBENÍ,…)    
   SOUBOR 8 140,00 1 120,00 

20 73449-4121.00 NÁVARKY M 20x1,5 DÉLKA DO 220mm    
   KUS 4 51,75 207,00 

21 73449-4213.00 NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM G 1/2    
   KUS 4 57,50 230,00 

22 73449-9211.00 MONTÁŽ NÁVARKŮ M 20x1,5    
   KUS 4 35,95 143,80 
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23 423-0000620 AUTOMAT.ODVZDUŠŇ.VENTIL DN10    
   KUS 2 108,00 216,00 

24 551-0000003 KUL. KOHOUT, IMT, 491 F-F,G1,ZAVIT    
   KUS 4 190,00 760,00 

25 411-025400 KOHOUT VYPOUŠŤ. KULOVÝ ZÁVIT. G 1/2    
   KUS 4 90,50 362,00 

26 99873-4102.00 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY DO 24m    
   T 0,40 380,00 152,00 

27 99873-4193.00 PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠ. PŘESUN DO 500m    
   T 0,40 658,00 263,20 
   Celkem za ARMATURY    
       
  KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ    

28 76799-8105.00 MTŽ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ       5kg    
    KG 30 82,00 2 460,00 

29 76799-8106.00 MTŽ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ      10kg    
    KG 25 61,00 1 525,00 

30 132-31042 UHELN ROVNOR 11373 35X35X4mm    
    T 0,035 21 000,00 735,00 

31 133-31564 UHELN ROVNOR 11373 70X70X7MM    
    T 0,025 21 000,00 525,00 

32 99876-7101.00 PŘESUN HMOT PRO KDK V OBJEKTECH  6m    
    T 0,055 480,00 26,40 

33 99876-7192.00 PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠENÝ PŘESUN   100m    
    T 0,055 236,50 13,01 
  Celkem za KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ    
       
 NÁTĚRY     

34 78322-5100.00 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 2+1xEMAIL    
   M2 3,1 84,50 261,95 

35 78322-6100.00 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK ZÁKLADNÍ    
   M2 3,1 33,40 103,54 
  Celkem za NÁTĚRY    
       
 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY    

36 913.00 HZS-ZKOUŠKY V RÁMCI MONTÁŽ. PRACÍ    
   HOD 4 240,00 960,00 

37 914.00 HZS-DOREGULOVÁNÍ SYSTÉMU    
   HOD 6 220,00 1 320,00 

38 915.00 HZS-ZKOUŠKY DLE PÍSM. b - REVIZE    
   HOD 20 220,00 4 400,00 

39 916.00 SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU    
   HOD 8 220,00 1 760,00 

40 917.00 NEPŘEDVÍDATELNÉ PRÁCE    
   HOD 10 240,00 2 400,00 

41 920.00 PROVOZNÍ ZKOUŠKA    
   HOD 72 210,00 15 120,00 
       
       Celkem bez DPH:  61 236,00 Kč
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Zdroj 
rizika 

Rizikový 
faktor Možné ohrožení Bezpečnostní opatření 

pád pracovníka z 
pomocných 
konstrukcí 

montáž lešení - zábradlí, osobní nebo 
kolektivní zajištění, nepřetěžování lešení lešení 

pád lešení staticky vyhovující, nosnost, stabilita a 
kotvení zábradlí 

vysokozdvižný vozík pravidelné revize a kontroly, kvalifikovaná a 
proškolená obsluha, předepsané OOPP 

úraz elektrickým 
proudem 

pravidelné revize a kontroly, kvalifikovaná a 
proškolená obsluha, předepsané OOPP 

mechanizace 

Bourací kladivo kvalifikovaná a proškolená obsluha 

zakopnutí a pád osob 
soustředěnost a pracovníka na činnost, vhodná 

pracovní obuv, údržba a úklid přístupových 
cest 

nebezpečí odření 
nebo poškrábání 

předepsané OOPP, soustředěnost a 
pracovníka na činnost, seznámení s možným 

nebezpečím 

pád materiálu, sutě 
ukládání materiálu na určená místa, 

dostatečný pracovní prostor, neprodlené 
vyvážení materiálu 

ruční manipulace 
břemen, nošení 

jeden pracovník smí ručně přenášet 
maximálně 50kg, při větší hmotnosti provádí 

četa 

Ze
dn

ic
ké

 p
rá

ce
 

zdění 

zřícení konstrukce dodržet technologický postup a projekt, 
předepsaný materiál, patřičné OOPP 

neřízené, předčasné a 
náhlé zřícení 
konstrukce 

průzkum, zvolení vhodného postupu, 
zajištění, ohrazení, kvalifikovaný pracovníci s 

dozorem 
pád materiálu nebo 

části konstrukce 
zajistit ohrožený prostor, dodržení postupu, 
vyloučit práce nad sebou, bourat shora dolů 

porušení stability, 
přetížení 

vyvážení vybouraného materiálu - ihned, 
ukládání na určená místa, kontrola skutečné 

nosnosti příček 
pád nebo propadnutí 

pracovníka 
zajištění otvorů, střežení, pomocné pracovní 

podlahy, zajištění volných okrajů 

nadměrná prašnost, 
hluk 

používat OOPP, skrápění vodou, uzavřené 
shozy, protiprašné zábrany (sádrokarton, 

geotextilie) 

rozvodné sítě kontrola odpojení před zahájení prací, zřízení 
elektrického proudu 

B
ou

ra
cí

 p
rá

ce
 

bourání 

odletující prach a 
jiskry při řezání 

vhodná pracovní obuv, oděv, rukavice, 
kontrola komunikací a jejich úklid 
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doprava 
materiálu 

střed osob s dopravním 
prostředkem 

výstražné značení, vyloučit osoby v 
nebezpečném dosahu stroje 

zvedání 
břemen 

pád břemene, vysunutí 
břemene 

vázání pouze proškolenou osobou, OOPP, 
bezpečné vázací prostředky 

montáž ze 
žebříku pád ze žebříku 

kontrolovat pevnost a stabilitu žebříků, 
osobní zajištění, držet se oběma rukama, 

čelem k žebříku 
odlet prachu a jisker OOPP (štítek, brýle, oblek) 

úraz elektrickým 
proudem 

OOPP, seznámení pracovníků s používáním 
elektrických zařízení 

práce s 
ručním 
nářadím nadměrná prašnost, 

hluk 

používat OOPP, skrápění vodou, uzavřené 
shozy, protiprašné zábrany (sádrokarton, 

geotextilie) 
svářečské 

práce 
popálení, oslnění, úraz 

el. Proudem 
odborně a zdravotně způsobilý pracovník, 

OOPP, seznámení s riziky 
zasažení ukládanou 

směsí (oči) 
OOPP, soustředěnost, dodržení postupu, 

kontrola před zahájením prací Te
sa

řs
ké

, ž
el

ez
ář

sk
é 

a 
be

to
ná

řs
ké

 p
rá

ce
 

ukládka 
betonu ztráta pevnosti v 

důsledku nedodržení 
technologie 

zákaz ředit betonovou směs, chemické 
přísady, promíchávání směsi 

doprava 
materiálu 

střed osob s dopravním 
prostředkem 

výstražné značení, vyloučit osoby v 
nebezpečném dosahu stroje 

zvedání 
břemen pád břemene vázání proškolenou osobou 

zakopnutí a pád osob soustředěnost pracovníků, chůze po 
vyhrazených cestách, údržba cest montážní 

práce úrazy s drobnou 
mechanizací 

kontrola stavebního nářadí, poškozené 
vyřazovat, dodržovat BOZ, použití dle 

návodu výrobce 

nebezpečí odření nebo 
poškrábání 

předepsané OOPP, soustředěnost a 
pracovníka na činnost, seznámení s možným 

nebezpečím ruční 
manipulace 

nebezpečí prořezání 
nebo píchnutí soustředěnost, OOPP 

tepelné nebezpečí v 
horku a chladu OOPP, podávání ochranných nápojů 

pád nářadí a materiálu 
pro montáž 

vyloučit práce nad sebou, prostor ohrazen 
nebo střežen 

práce při krajích 
střechy 

kolektivní a osobní zajištění, zákaz vstupu, 
při couvání minimálně 1,5 metru od kraje 

pád z lešení 
kontrola lešení, kontrola stavu a kotvení, 

staví pouze osoba odborně způsobilá, 
nepřekračovat nosnost 

pád ze žebříku vylézá a slézá čelem k žebříku vždy 
nejméně 0,8m od horního okraje, 

M
on

tá
žn

í p
rá

ce
 

práce ve 
výšce a nad 

volnou 
hloubkou 

prostor pod místem 
montáže 

vyloučení práce nad sebou, ohraničení proti 
vstupu osob nebo střežen 
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střetnutí osob s 
dopravním 

prostředkem 

chůze po přístupových cestách, dopravní řád 
- seznámení pracovníků, OOPP - reflexní 

vesty 

pád břemene proškolená osoba, vazačský průkaz, OOPP, 
kontrola vazačských prostředků 

nebezpečí přiražení 
těla a končetin 

soustředěnost, OOPP, seznámení s 
nebezpečím, dodržování TP 

pád pracovníka z 
výšky 

proškolení pracovníků pro práci ve výšce, 
osobní zajištění 

prostor pod místem 
montáže 

vyloučit práce nad sebou, prostor ohrazen 
nebo střežen 

pád nářadí a 
materiálu 

vyloučit práce nad sebou, prostor střežen, 
soustředěnost pracovníků 

montáž 
konstrukcí 

práce prováděné ze 
žebříku 

atest žebříku, 1,1 nad horní hranu, sklon 
2,5:1, zajištění proti posunu 

elektrický proud OOPP, soustředěnost, umístění hlavního 
vypínače proudu 

odlet prachu a jisker OOPP (štítek, brýle, oblek) 

sváření, řezání odborná a zdravotní způsobilost, OOPP, 
průkaz, ohraničení prostoru svařování 

svářečské práce 

elektrické nářadí proškolená osoba, dle návodu výrobce, 
kontrola stavu nářadí 

neočekávaný pohyb 
břemene 

seznámení s touto možností, soustředěnost, 
opatrnost, kontrola posunu břemene 

zvedací zařízení revize, technický stav, proškolená osoba 
ukládka, skladování 

konstrukcí 
na určený prostor, ukládat na podkladcích, 

stabilita stohu 
nebezpečí odřenin a 

poškrábání 
OOPP, soustředěnost, seznámení s 

nebezpečím 

M
on

tá
žn

í p
rá

ce
 - 

oc
el

ov
á 

ko
ns

tru
kc

e 

manipulace s 
materiálem 

zakopnutí a pád 
osob 

soustředěnost, prostory vyhrazené pro chůzi, 
vhodná pracovní obuv 

pád jeřábu 
prohlídka, revize, zkoušky, dokumentace, 

únosnost terénu, klimatické podmínky, 
přetížení 

přiražení, přitlačení, 
rozdrcení 

vazač, vázací prostředky, signalizace, zákaz 
se zdržovat pod zavěšeným břemenem, 

OOPP 

pád břemene vazač, vázací prostředky, signalizace, 
kontrola vyváženosti těsně nad zemí 

jeřábová 
doprava 

zasažení el. 
proudem (bleskem) 

signalizace nebezpečného napětí, vypnutí 
elektrického rozvodu, přerušení práce při 

bouřce 
pád vozíku kontrola, údržba, únosnost V

er
tik

ál
ní

 d
op

ra
va

 m
at

er
iá

lu
 

vysokozdvižný 
vozík přiražení, přitlačení, 

rozdrcení 
signalizace, pohybovat se po vhodných 

cestách, soustředěnost, opatrnost 
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pád ze žebříku pohyb čelem k žebříku, 0,8 m od horního okraje 
pád nářadí nebo 

materiálu 
nezdržovat se pod místem, nepoužívat pneumatické 

nářadí, řetězové pily, bezpečné uložení materiálu 
prasknutí, zlomení 

žebříku 
pravidelná kontrola před vydáním ze skladu, 

břemena max. 20 kg, 
jednoduchý 

žebřík 

umístění žebříku 
min sklon 2,5:1, zajištění proti posunutí a zvrácení, 
přesah přes horní hranu 1,1m, za příčlemi 0,16m, u 

paty 0,6m 
podklouznutí 

žebříku 
1x ročně zkouška stability, zajištění v pracovní 

poloze proti nežádoucímu pohybu 

Že
bř

ík
y 

výsuvné 
žebříky 

úraz el. Proudem OOPP, soustředěnost, bezpečná dotyková 
vzdálenost, vypnout el. Proud a ověřit 

pád pracovníka z 
lešení, prolomení 

kolektivní zajištění, poklopy, zajištění podlahových 
dílců, vzdálenost od objektu max. 25 cm 

pád nářadí nebo 
materiálu 

nezdržovat se pod místem práce, zajištění materiálu 
proti posunutí, bezpečné uložení materiálu a nářadí 

práce na 
lešení 

úraz el. Proudem dodržení ochranných pásem, vypnutí el. Vedení - 
kontrola, OOPP 

pád lešení 
stat. výpočet, dokumentace, zápis o předání, 

označení a dodržování nosnosti, montáž 
kvalifikovanou osobou stabilita 

lešení 
ztráta stability kotvení do stěn, úhlopříčné ztužení ve dvou 

rovinách 

Le
še

ní
 

pojízdné 
lešení 

nekontrolovatelný 
pohyb, pád 

lešení přemisťovat nezatížené, při práci zajistit proti 
samovolnému pohybu 

sečné, bodné a tržné 
rány 

vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje, OOPP? 
Praxe, zručnost, zácvik 

odlétající střepiny, 
úlomky a střepy 

OOPP, vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje, 
odstranění střepů 

pád nářadí z výšky zajištěná místa práce a jeho okolí, poutka (brašny), 
okopové zarážky na lešení 

ruční 
nářadí 

vyklouznutí nářadí 
nebo nástroje 

nepoškozené nářadí a nástroje, správné používání, 
provedení a tvar úchopové části 

zhmoždění ruky, 
vykloubení 

používat nářadí jen pro účely určené výrobcem, 
OOPP 

poruchy 
elektroinstalace 

vypnutí přístroje, oprava odborníkem, neodstraňovat 
kryty 

vyklouznutí, 
vysmeknutí řídit se dle návodu, OOPP, suchá a čistá držadla 

ohrožení el. 
Proudem 

prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, 
proškolení 

namotání oděvu 
nebo vlasů nepoužívat volný oděv, vlasy sepnout nebo skrýt 

R
uč

ní
 n

ář
ad

í 

elektrické 
ruční 
nářadí 

zranění odlétajícími 
částicemi OOPP, vhodné a nepoškozené nářadí a nástroje 
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elektrická 
zařízení dotek nebo přiblížení dodržování zákonů, vyhlášek, CŠN a místně 

provozních předpisů 

El
ek

tro
-r

iz
ik

a 

obsluha a 
práce s 

elektrickými 
zařízeními 

dotknutí neživých 
částí (el. Oblouk) 

dodržování zákonů, vyhlášek, CŠN a místně 
provozních předpisů 

pád pracovníka z 
lešení nebo ze 

žebříku 

pevný a rovný podklad, nepřetěžovat, max. 20 
kg - náklad, max. 0,5 m vždy jeden pracovník 

od konce 

práce ve 
výšce a nad 

volnou 
hloubkou pád materiálu nebo 

nářadí 
nezdržovat se pod místem práce, zajištění 

materiálu proti posunutí 
otrava, 

poleptání 
požití, vdechnutí, 
potřísnění látkou 

OOPP, pracovní postup dodržovat, větrání, 
osobní hygiena 

hořlavé a 
výbušné 

látky 
požár, exploze originální a nepoškozené obaly, zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm, tech. postup 

M
al

ířs
ké

 a
 n

at
ěr

ač
sk

é 
pr

ác
e 

tlakové 
nádoby 

poškozená, vadný 
pojistný ventil kontrola, zkouška, revize, tech. Postup 

skladování 
materiálu 

prasknutí, pád, 
roztříštění skla 

rovné a pevné manipulační plochy, OOPP, 
odpad ukládat do zvláštních nádob 

ostré řezné hrany OOPP, tech. Postup, k nošení tabulí nad 2m 
použít přepravky 

Sk
le

ná
řs

ké
 

pr
ác

e 

manipulace s 
materiálem 

pád materiálu plocha nad 3m2 - minimálně 3 pracovníci, nad 
8m/s zákaz manipulace 

popálení, oslnění očí, 
škodlivé látky 
požár, výbuch 

Sv
ař

ov
án

í elektrickým 
obloukem 

působení el. Proudu 

OOPP, zástěra, svářečský průkaz, v objektech 
po písemném povolení, pož. Asistence po dobu 

8 hodin, předpisy 

pád pracovníků na 
staveništi 

obuv, údržba cest, označit překážky, přechody 
nad 0,1m označit, značky, tabulky 

propíchnutí chodidla obuv, úklid komunikací podlahy a 
komunikace 

schůdky, schody, 
plošiny, rampy CŠN, zábradlí, obuv, pořádek 

způsob skladování dle vyhl. 324/1990 Sb., zajištění, podložení, 
dílce v montážní poloze 

místo skládky vyznačené, tabulky, mimo komunikace a 
ochranná pásma 

skladování 
materiálu 

ruční manipulace s 
břemeny 

OOPP, limity 50kg muž a 15kg žena, volné a 
čisté povrchy komunikací 

mechanizovaná 
doprava 

odborně a zdravotně způsobilá osoba, zvuková 
a výstražná signalizace, nezdržovat se v dosahu 

stroje 

St
av

en
iš

tě
 

zabezpečení 
objektu 

ohrožení provozu a 
osob 

souvislé oplocení 1,8m vysoké, kovový plot s 
patkami, označení, výstražné pásky, 

uzamykatelné vstup 
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15.1 Obecné informace 
V současné době dochází velmi často ke změnám v užívání stavebních konstrukcí. Tento jev 
je často doprovázen zvýšením užitného zatížení. Z tohoto důvodu je nutno často stavby 
rekonstruovat a jedním ze způsobů je vyztužení (zesílení) pomocí uhlíkových lamel. 

Z historie víme, že první pokusy byly provedeny již v roce 1949 ve Velké Británii. Lamely 
byly vyráběny z ropy a tato technologie byla prodána do Japonska. Od roku 1969 se používají 
lamely ocelové, které mají dvě velké nevýhody, a to že podléhají korozi a že mají velkou 
hmotnost. Tato technologie se posléze vyvinula v roce 1990 do zkoušení zesilování pomocí 
lamel z uhlíkových vláken, které jsou lepeny pomocí dvousložkového lepidla. 

Jedná se o kompozitní materiál složen ze dvou substancí s rozdílnými vlastnostmi, které 
dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá žádná z jeho součástí. Průměr 
uhlíkových vláken je 0,005-0,008 mm, nejsou tudíž oken viditelné. Atomy uhlíku jsou 
spojeny dohromady v mikroskopické krystaly, které jsou více méně orientovány paralelně 
k dlouhé ose vlákna. Krystalové uspořádání způsobuje, že vlákno je na svou tloušťku velmi 
pevné. Vlákna jsou impregnována pryskyřicí a tažena silou 80 kN a následně tvarována 
lisováním. Lamely se v peci nechávají ztuhnout a zakalí se. Lamela obsahuje 32% epoxidové 
pryskyřice a 68% vláken. V dnešní době se dají vyrobit už uhlíkové lamely s obsahem 
uhlíkových vláken větší než 70 %. Lamely jsou smotávány do cívek a dodávány v dřevěných 
krabicích. Lamely jsou vyráběny ve dvou základních tloušťkách 1,2 a 1,4 mm. 

V současné době jsou nejpoužívanější Karbon Faser Kunstoff lamely (dále jen CFK lamely). 
Tyto lamely dosahují pevnosti v tahu až 3000 MPa ve směru jejich vláken, modul pružnosti 
155 GPa, koeficient teplotní roztažnosti 6 x 10-6 K-1, hmotnost 125 g/běžný metr. Tyto lamely 
mají sice velmi malou pevnost v tahu kolmo k vláknům, ovšem pro účely vyztužování 
konstrukcí to nemá vliv. Pokud se přenášejí velká zatížení v příčných směrech, použijeme tak 
křížení lamel. Lamely z uhlíku mají velmi vysokou odolnost proti únavě. Pryskyřicová 
matrice má v lamele funkci přenosu zatížení mezi jednotlivými uhlíkovými vlákny a udržení 
stálého tvaru průřezu. Pryskyřice není odolná vůči UV záření, tudíž nemůže být vystavena 
slunečnímu záření, pokud jsou lamely v exteriérech jsou zakryty povětšinou omítkou. Pokud 
není lamela kryta omítkou, musí být opatřena speciálním ochranným nátěrem. Epoxidová 
lepidlo, kterým se lamela lepí k podkladu je dvousložkové a musí se před použitím dokonale 
smíchat v homogenní hmotu. Kvalita smíchání je důležitá pro pevnost spojení beton x lamela. 

15.2 Průzkumné práce 
Po zvolení způsobu zesílení konstrukce uhlíkovými lamelami je nutné provézt odtrhové 
zkoušky konstrukce. Jedná se o tahovou zkoušku v laboratoři nebo v terénu (v našem případě 
v garážích 1NP) s použitím odtahového přístroje. Jde o kontrolní prověření kvality povrchu 
pro lepení uhlíkové lamely. Pevnost v tahu podkladu je výsledkem testu přídržnosti kovového 
terčíku. Minimální průměrná hodnota pevnosti musí být 2 N/mm2 a žádná hodnota nesmí 
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klesnout pod 1,5 N/mm2. Volená místa zkoušek musí být volena dle umístění uhlíkových 
lamel dle výkresu. Počet odtrhů by měl být 6-9, ovšem dle rozsahu stropní konstrukce a počtu 
lamel.  

 
Obrázek 15.2-1Odtrhová zkouška stropu 

Dále musí být proveden jádrový vývrt stropní konstrukce. Jedná se především o zjištění 
použití správného betonu jako je v projektové dokumentaci. Vývrt má průměr 10 cm a výšku 
15 cm. Pozice vývrtu by měla odpovídat přibližně pozici lamel, ovšem nesmí se protínat 
v této dráze, aby šlo lamelu nalepit. Obvykle stačí jeden jádrový vývrt pro stropní konstrukci. 

Další předpoklad je vlhkost podkladu. Tato veličina nesmí přesáhnout 4%. Při nedodržení této 
podmínky musí být zmenšena relativní vlhkost vzduchu. Během pokládky se musí teplota 
pohybovat 8-35°C. 



STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ A VSTUPNÍ HALA MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ 

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  Bc. Jan Kovařík 

180 

 

 
Obrázek 15.2-2Odtržený kovový terčík 

15.3 Příprava podkladu 
Začneme očištěním povrchu, na kterém se mohou nacházet cizí hmoty (špína, prach, tuky, 
oleje). Správně očištěný podklad je základem spojení betonu a uhlíkové lamely. Přilnavost 
kameniva je obecně lepší než přilnavost cementového tmelu, proto je třeba odhalit kamenivo 
tak, aby bylo zapuštěno do cementového tmelu. Vhodná metoda je pískování, které vytvoří 
optimální střední zrnitost 0,5-1 mm. Další metoda je obrus diamantovým kotoučem. 

Těsně před nanesením lepidla je potřeba zkontrolovat čistotu a očistit ho štětcem a vysát 
zbylý prach a ověřit rovnost podkladu kovovou lištou. Nerovnost nesmí být větší než 10 mm 
na 2 m. Nerovné povrchy jsou vyrovnány a vyhlazeny epoxidovou pryskyřičnou maltou. 

15.4 Lepení uhlíkových lamel 
Lamely jsou dodávány na motané na cívkách. Jednu stranu mají hladkou a druhou zdrsněnou. 
Tato strana je bez epoxidového filmu. Zdrsněná plocha je znečištěná prachem z uhlíkových 
vláken, musíme ji tedy otírána bílou tkaninou napuštěnou ředidlem, dokud nebudou zcela 
čisté. Bez tohoto předpokladu nemůžeme nanášet lepidlo. K lepení bude použito 
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dvousložkového epoxidového lepidla. Toto lepidlo je nanášeno rovnoměrně po celé délce. 
Doporučená tloušťka nánosu lepidla je 1,5-2,5 mm. 

Na betonový podklad se nanese také lepidlo, ideálně za použití ocelového hladítka. Lamela se 
přitlačí k povrchu rukou, následně pomocí gumového válečku se vytlačí přebytečné lepidlo. 
Ocelovou stěrkou se odstraní přebytečné lepidlo. Následně se lamela očistí a připraví k finální 
úpravě - např. zakrytí omítkou. 

Pro požadavek křížení lamel se vytvoří do konstrukce dodatečně vyřezané otvory pro lamely 
v jednom směru, provede se nalepení a zatvrdnutí lepidla. Poté se v kolmém směru nalepí 
zbylé lamely. Na konci se provede opět finální úprava v podobně omítky nebo protipožárních 
desek. 

 
Obrázek 15.4-1Nalepené uhlíkové lamely v místě porušení předpjaté výztuže 

15.5 Další použití uhlíkových lamel 
Při zvýšení užitného zatížení konstrukce, kdy by stávající navrhnutá výztuž již nevydržela 
napětí v tahu od nového využití objektu či změně provozu. 
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Další využití nastává, když dojde k poškození nosných prvků. Vzniká, pokud agresivita 
prostředí narušuje krycí vrstvu výztuže nebo dojde k nepředpokládaným haváriím např. 
konstrukce s dopravním prostředkem. 

Když průhyby stropních konstrukcí dosahují takových hodnot, že narušují provoz ve vyšších 
patrech, použijeme uhlíkové lamely, abychom snížili deformace, a tím dosáhneme snížení 
napětí ve výztuži. 

Pokud vzniknou chyby při projektování nebo provádění konstrukce. Nedostatečná velikost 
průřezu nebo malá kvantita výztuže může být opět důvod k vyztužení uhlíkovými lamelami. 

15.6 Princip návrhu zesílení stropní konstrukce 
Základní rozhodování přinese výběr předpjaté lamely nebo lamely nepředpjaté. V praxi se 
používají především lamely nepředpjaté. Aktivace lamely předepnuté je ve chvíli uvolnění 
z čelistí přepínacího zařízení. Prvek funguje podobně jako předpjatá železobetonová 
konstrukce ovšem s jednou výjimkou. Předpětí bylo vloženo počátečním přetvořením, kterým 
je sníženo přetvoření od konstrukce, tak tato předepnutá lamela dosáhne mezních stavů dříve 
než lamela nepředepnutá. Aktivace nepředepnuté lamely dochází v momentě zvýšení zatížení 
konstrukce, proto se např. při rekonstrukci objektu (jako je tomu v případě ESF MU) provede 
vybourání konstrukce, která zatěžuje vyztužovanou konstrukci a až potom se sama zatíží. 

Pro samotný výpočet jsou důležité následující veličiny: 

- výpočtové zatížení s extrémními hodnotami 

- základní předpínací síla 

- pevnosti materiálů s výpočtovými hodnotami 

- pracovní diagramy oceli, betonu, lamel 

Poměrná přetvoření jednotlivých vláken je úměrné vzdálenosti od neutrální osy. Namáhání 
stanovíme dle pracovních výpočtových diagramů jednotlivých materiálů, z kterých 
usuzujeme, že beton v tahu nepůsobí. Výsledek je, když u jednoho materiálu dosáhne 
výpočtové hodnoty mezního poměrného přetvoření. U tlačeného betonu a výztuže 
ɛ= - 0,0025, tažená ocel ɛ= 0,01, tažené lamele ɛ= 0,0127 - 0,0162. 

Dosažené meze únosnosti jsou dosaženy jestli: 

- nastane tečení výztuže => přetrhne se lamela 

- ocel je pružné oblasti => lamela se přetrhne 

- přetržení oceli => přetržení lamely 

- tečení výztuže + drcení betonu => přetržení lamely 

- tečení výztuže + drcení betonu => lamela se ovšem nepřetrhne 

- drcení betonu + ocel je v pružné oblasti => lamela se nepřetrhne 
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- drcení betonu  + přetržení oceli => lamela se nepřetrhne 

15.7 Aplikace uhlíkových lamel na objektu ESF MU 
Při rekonstrukci objektu ESF MU dojde ke zvětšení plochy galerie mezipatra v 2NP z 201 m2 
na 573 m2. 

 
Obrázek 15.7-1Původní ocelová galerie ESF MU ve 2NP 

Galerie bude podepřena 20-ti ocelovými sloupky. Původně bylo navržení vyztužení stropu 
nad 1NP jako ocelové válcované nosníky, ovšem během realizace se vyskytl problém 
s rozvody médií, které vedou v prostoru garáží pod stropem. Z tohoto důvodu 
i na ekonomický úkor byla zvolena varianta uhlíkových lamel, která vyjde finančně včetně 
požární ochrany asi 4x dráž. V prostoru garáží už částečné vyztužení je, a to právě ocelovými 
nosníky, ovšem v prostorech, kde je to možné. Uhlíkové lamely potřebují na aplikaci zhruba 
10-12 cm, to by byla ovšem zhruba výška pouze pro ocelový prvek, a to ještě nedostačující. 
Přeložky sítí by taky nešly v celé míře a na všech místech udělat. Celková délka uhlíkových 
lamel tloušťky 1,4 mm je 365 m. Bodové zatížení sloupků bude od 10 kN do 69 kN. Dle 
statického výpočtu je stálé zatížení v knihovně 1,54 x gama (různý koeficient pro jednotlivé 
vrstvy) = 1,71 kN/m2 a užitné 5 x 1,2 =6 kN/m2. Celken 7,71 kN/m2. Dle statického výpočtu 
zatížení galerie v hale 1,24 x gama = 1,34 kN/m2 a užitné zatížení 2 x 1,3 = 2,6 kN/m2. 
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Celkem zatížení galerie v hale bude 3,98 kN/m2. Zatížení od sloupků viz příloha Výkres 
uhlíkové lamely. 

V rámci požární ochrany budou muset být požární lamely přikryty deskami Ordexal Karbon 
tl. 19 mm na bázi minerálních vláken Orsil pyro.Tyto desky splňují požadavky Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. Podstatou lepených obkladů jsou speciálně upravované desky Orsil pyro, 
vyrobené z vláken, vzniklých rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky 
a diabasu a dále upravované. Desky neobsahují žádná azbestová vlákna a jejich aplikace je 
schválena v ČR hygienickými orgány bez omezení. Aplikace těchto obkladů je lepením 
pomocí žáruvzdorného lepidla a tmelu. 
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 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt rekonstrukce 
Masarykovy university v Brně.  

Dílčí části jsem řešil dle poskytnuté projektové dokumentace. Na stavbě jsem se účastnil 
v rámci odborné praxe bouracích prací. Několik dokumentů, které jsou součástí této práce 
byly součástí reálného řešení stavby. Jednotlivé části diplomové práce jsou řešeny 
v předpokládaném postupu, kvůli absenci prováděcích dokumentací stavby a absenci mé 
osoby při výstavbě. 

Hlavní výsledky mé práce byly ve zjištění, že bych nedoporučoval zvolenou technologii 
montované ocelové konstrukce v 2NP. Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby je minimální světlá podchodná výška 
2100 mm. Dle měření na stavbě bylo zjištěno, že se světlá výška haly pohybuje mezi       
4,32 - 4,36 m. S návrhem skladby galerie by nebyl tento požadavek o několik cm dodržen 
a při kolaudačním řízení by tato stavby nebyla zkolaudována. V rámci výpočtového užitného 
zatížení již není možno zmenšit profily ocelových prvků, proto bych navrhoval spíše 
železobetonovou předpjatou konstrukci, která by mohla být zavěšena na stropu nad 2NP. 
V knihovně tento problém nevznikne, protože se světlá výška pohybuje 4,44-4,46 m. Navíc 
ocelové konstrukce jsou v dnešní době poměrně zastaralou technologii pro tento účel a neplní 
zcela adekvátně estetickou formu daných prostorů. 

Také bych nevolil výměnu nosné konstrukce světlíku, pouze bych vyměnil polykarbonátové 
desky za zasklení izolační a nosnou konstrukci světlíku bych pouze ošetřil a provedl nový 
nátěr. 

Všechny ostatní práce a postupy jsou adekvátní a pro stavbu bych je doporučil. Při návrhu 
jsem použil všechny platné ČSN. 
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 SEZNAM POŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SD – stavební deník 

TDI – technický dozor investora 

ESF MU – ekonomicko správní fakulty Masarykovy university 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TK – technická kontrola 

Z – zhotovitel 

PD – projektová dokumentace 

SVI – středisko vědeckých informací 

TP – technologický předpis 

VRN – vedlejší rozpočtové náklady 

DPH – daň z přidané hodnoty 
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