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Abstrakt  

Diplomová práce s názvem Stavebně- technologický projekt výstavby výrobního objektu - 
areál Papírny Brno a.s. se zabývá přípravou a samotnou realizací výrobního objektu. Hlavním 
cílem je návrh časových, finančních a lidských a materiálově věcných zdrojů. Všechna tato 
hlediska byla zpracována podle předlohy, jíž je projektová dokumentace pro stavební 
povolení.  
  
Klí čová slova 
Výrobní objekt Papírny Brno a.s., rozpočet, harmonogram, zařízení staveniště, technologický 
předpis, kontrolní a zkušební plán, studie realizace hlavních etap, železobetonový skelet  

  
  
  
Abstract 
Master´s thesis named Construction technology project  of production facility of Brno 
papermill s.c. is focused od technological preparation and realization of production facility 
itself. Main goal is to design time, financial, human and material sources. All these aspects 
were designed according to project documentation for construction permit.  
  
Keywords 

Production facility of Brno papermill s.c., budget, time schedule, building-site facility, 
technological prescription, control and trial  
plan, study of realization of main phases, reinforced concrete skeleton 
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1. ÚVOD 
V mé diplomové práci s názvem Stavebně - technologický projekt výstavby výrobního 

objektu – areál Papírny Brno a.s. jsem se zaobíral stavebně technologickou přípravou a 

řízením stavby samotné. 

Projekt je rozdělen na několik částí, v nichž se zabývám dopravou a širšími vztahy okolí 

stavby, časovým a finančním plánem objektů, harmonogramem a časovým plánem 

hlavního objektu SO 01 a jeho zařízením staveniště, návrhem strojů, pak lidské zdroje. 

Tento projekt je spíše řešen v obecné rovině, jediným trochu detailnějším prvkem je 

řešení technologického předpisu pro drátkobetonovou podlahu. Dále je zohledněno 

BOZP, na který jsem zpracoval seznam rizik vyplývajících z výstavby. 

Dále jsem použil software jako je Autocad, Build Power, Contec a Microsoft office 
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1. INFORMACE O STAVB Ě 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:   Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. 

Místo Stavby:    Brno, ulice Křenová 

Pozemek:    viz tabulka 

Katastrální území:   Trnitá 

Charakter stavby:   Novostavba 

Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s. 

Křenová 60, 656 97 Brno 

Dohodnutý termín výstavby: 12 měsíců 

Orientační cena stavebního díla: dle THU cca. 179 000 000 Kč 

Pozemek s objektem je situován v katastrálním území Trnitá ve střední části města, 

mezi ulicemi Křenová a Mlýnská v zastavěné části poblíž centra města. Na území 

pozemku jsou objekty a zpevněné plochy, které nekorespondují s novým záměrem 

investora. Pozemek je rovinného charakteru, na němž jsou stávající objekty určeny k 

provozu PAPÍRNY BRNO a.s. 

2. ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s.  

Křenová 60, 656 97 Brno 

Projektant:   K4 a.s. Mlýnská 326/13,  

602 00 Brno, IČ 60734396 

Zhotovitel:   Metrostav a.s. 

2.1. ZHOTOVITELSKÝ SYSTÉM 
Veškeré práce týkající se s výstavbou si hlavní dodavatel zajišťuje sám, bez jakékoli 

asistence subdodavatelských firem. 

3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

3.1. PROVOZNÍ SOUBORY 
Stavba žádné provozní soubory neobsahuje 
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3.2. STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 VÝROBNÍ OBJEKT PAPÍRNY BRNO a.s. 

SO 02 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE 

SO 04 AREÁLOVÁ KANALIZACE 

SO 05 AREÁLOVÝ VODOVOD 

SO 06 ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SO 07 OPLOCENÍ 

SO 08 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 09 POŽÁRNÍ NÁDRŽ 

3.3. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKT Ů 

3.3.1. SO 01 Výrobní objekt papírny Brno a.s. 

V prostoru vzniklém po demolici drobných objektů a části stávající haly pro výrobu 

a skladování ve vnitrobloku je navržena nová výrobní hala ve tvaru obráceného písmene 

„L“. Demolice stávajících objektů, ubourání části stávajících objektů a stavební úpravy 

stávajících objektů, na které hala navazuje je součástí samostatných dokumentací – 

dokumentace demolic a dokumentace stavebních úprav. 

Stavební objekt (hala) je navržena jako univerzální prostor pro výrobu. Výrobní část 

bude stavebně dělena dle požadavků technologie, bude rozlišena zóna výrobní, 

manipulační a komunikační a skladová. 

Vstup pro zaměstnance do areálu je ze severu ve vazbě na průjezd z ulice Křenové, 

kde se očekává vedle příjezdu zaměstnanců osobními vozy také jejich příchod od 

nejbližších zastávek MHD. Zázemí zaměstnanců se sociálním zařízením v dostatečné 

kapacitě, šatnami, denní místností, několika kancelářemi a zasedací místností bude 

umístěno ve stávající budově „Obaly“, která bude před výstavbou rekonstruována – 

dokumentace stavebních úprav je součástí samostatné dokumentace. 

Hlavní skladové prostory jsou navrženy ve stávající hale pro výrobu a skladování, 

která bude rekonstruována. Přes tuto halu bude probíhat také příjem /expedice. 

Konstruk ční řešení objektu SO 01 

Základové poměry 

Základové poměry jsou uvažovány podle provedených průzkumných prací a 

poměrů v těsném sousedství parcely. Inženýrsky geologický průzkum v lokalitě 

budoucího staveniště je uvažován jádrovými vrty. 
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Předkvartérní podklad – vápnité jíly byly zastiženy v hloubce 9,6 – 10,0 m pod úrovní 

terénu. Konzistence jílů je tuhá až pevná, dále do hloubky až tvrdá. 

Kvartérní pokryv- je budován fluviálními, aluviálními a eolitickými sedimenty. 

Mocnost štěrků a štěrkopísků fluviální terasy řeky Svitavy je okolo 3 – 3,5 m. Nad tímto 

souvrstvím je vrstva aluviálních jílů a hlín měkké a tuhé konzistence dosahující 

mocnosti 3 – 4 m. Nejsvrchnější, přirozeně uloženou vrstvou, jsou sprašové hlíny 

měkké konzistence. Vrchní sled zakončuje vrstva antropogenních navážek mocnosti cca 

1,0 m. Radonovým průzkumem zájmového území byl výsledný radonový index 

stanoven jako nízký. 

Plynopropustnost- v zájmovém území byla stanovena jako střední. To vyžaduje u 

navrhovaných staveb opatření proti radonu podle ČSN 730601 jen v jednoduché formě. 

Budou provedena obdobná opatření jako proti vlhkosti, spočívající v uplatnění 

hydroizolace, která nemusí být prověřena proti radonu. 

Základové konstrukce 

Založení výrobního objektu vzhledem ke geologickým poměrům je navrženo 

pomocí vrtaných pilot ∅ 630 mm a vrtaných kalichových hlavic ∅ 1500mm piloty jsou 

vyztuženy výztuží tvořící armokoš a vytaženy do kalichové hlavice. Kalichové hlavice 

jsou navrženy kruhového tvaru pro následné osazení prefabrikovaných 

železobetonových sloupů. Kalich má v patě rozměr 700/700 mm a hloubku 950 mm. 

Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce výrobní haly tvořící tvar obráceného písmene „L“ je navržena 

jako prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet. Konstrukce skeletu umožňuje 

dodatečné rozšíření haly do tvaru obráceného písmene „T“. 

Střecha haly je tvořena předpjatými železobetonovými vazníky na rozpětí 24,0 m, v 

osových vzdálenostech 12,0 m. Na vazníky jsou uloženy předpjaté železobetonové 

vaznice na rozpětí 12,0 m v osových vzdálenostech 6,0 m. Po obvodu jsou navržena 

železobetonová obvodová ztužidla. 

Podlahová deska 

Podlahová deska je navržena železobetonová v tl. 200 mm vyztužená 

rozptýlenou výztuží. V prostoru vrat a dveří je podlahová deska vytažena přes 

základové nosníky pro vnější obrys objektu. Práh v těchto místech je lemován 

ocelovými profily U 200 a přivyztužen. Podkladem pro podlahu bude sloužit deska z 

vhodného zhutněné zeminy prováděná po vrstvách, minimální tloušťky 800 m. Pro 

zhotovení desky je použit beton pevnosti C30/37 

Obvodový plášť 

Svislý obvodový plášť je navržen z pórobetonových panelů HEBEL tl. 300 mm. 
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Tyto panely šířky 600 mm jsou montovány vodorovně na sloupy a přichyceny 

systémovými kotevními spoji. 

Skladba obvodového pláště 

- porobetonové panely HEBEL tl. 300mm  

- fasádní nátěr 

U=0,467 Wm-2K-1 ≤ 0,49 Wm-2K-1 (ČSN 730540-2 pro θi=18°C, θe=-12°C) 

Střešní plášť 

Střešní plášť objektu je navržen lehký, skládaný, montovaný. Spádování střech 

je vytvořeno v nosné konstrukci. 

Skladba střešního pláště: 

- hydroizolační fólie s PES vložkou, mechanicky kotvená (ALKORPLAN 

35176) 

 - separační polypropylenová textilie (FILTEK 300) 

 - tepelně izolační desky EPS 100S tl.100mm 

 - tepelně izolační desky z kamenné vlny příp. minerálních vláken (ROCKWOOL 

MONROCK MAX) tl.40mm 

 - parotěsnící vrstva – asfaltový pás (Glastek 30 Sticker) 

 - nosný trapézový plech  

U=0,27 Wm-2K-1 ≤ 0,32 Wm-2K-1 (ČSN 730540-2 pro θi=180C, θe=-120C) 

Plocha střechy je členěna požárními pásy šířky 2m, na plochy menší než 1500 

m2.V požárních pásech je vrstva tepelné izolace EPS nahrazena izolací z kamenné vlny 

nebo minerálních vláken. 

Nosné a nenosné konstrukce 

Jsou navrženy zděné příčky z pórobetonových tvárnic YTONG v tl. 200 mm, a 

příčky z SDK desek 12,5 mm. Založení vnitřních příček bude na drátkobetonové nosné 

podlaze. V příčkách YTONG jsou navrženy ztužující ocelové sloupy z profilů HEA 

160. Rastrem pro SDK příčky jsou profily UW a CW. 

Překlady nad otvory ve zdivu budou použity typové nosné a nenosné překlady 

YTONG NOP a NEP. Příčky musí být provedeny v souladu s požadavky požární 

ochrany objektu. 

Především je nutno dotěsnit na požadovanou požární odolnost všechna ukončení 

příček u střešního pláště, u vazníků, průvlaků a stropní konstrukce 
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Konstrukce vyrovnávající různé výškové úrovně 

V objektu je navrženo ocelové jednoramenné schodiště sloužící k přístupu do 

klimatizační jednotky výrobní haly. 

Podhledy 

V sociálním zázemí, v kancelářích a v některých dalších místnostech je navržen 

zavěšený minerální kazetový podhled z panelů 600/600 s viditelnou konstrukcí rastru. 

Podlahy 

Skladby podlah 

Keramická dlažba: 

 - keramická dlažba včetně soklu v.80mm  tl. 15 mm 

 - lepící tmel 

 - v místnostech s mokrým provozem - nátěrová hydroizolace, vytažená také na 

stěnu 

 - železobetonová deska s rozptýlenou výztuží tl. 200 mm 

PVC: 

 - povlaková podlahovina z PVC včetně soklíku v. 80mm  tl. 3 mm 

 - uzavírací nátěr 

 - železobetonová deska s rozptýlenou výztuží   tl. 200 mm 

Okapový chodník 

Kolem objektu, v místech bez zpevněných ploch bude nasypán kačírek v šířce 

500 mm, včetně separační geotextilie a zahradního lemovacího obrubníku. 

Omítky 

Pórobetonové zdivo ve výrobních prostorách bude opatřeno bezprašným 

nátěrem. V ostatních prostorách bude provedena systémová tenkovrstvá omítka štuková, 

vyztužená sklotextilní síťovinou. 

 

Obklady 

V sociálním zázemí budou provedeny keramické obklady stěn do výše 2,2 m z 

obkladů velkoformátových. 

Malby a nátěry  
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Porobetonové zdivo ve výrobních prostorách bude opatřeno bezprašným 

nátěrem. Úprava hotových povrchů vnitřních stěn je provedena disperzním 

dvojnásobným nátěrem. 

Podlahy s nášlapnou vrstvou z betonu jsou opatřeny uzavíracím nátěrem na beton. 

Izolace 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace ve střeše je navržena z desek z kamenné vlny ROCKWOOL MONROX 

MAX v tl.40mm, na kterých jsou položeny desky EPS 100S tl.100mm. 

Obvodové základové prahy budou izolovány polystyrenem XPS tl. 60mm. 

Izolace proti vodě a radonu 

Přesto, že vzhledem ke stanovenému nízkému radonovému indexu není požadována 

speciální ochrana proti radonu, je navržena foliová hydroizolace z PVC (standard 

ALKORPLAN 35034) tl.1,5mm, včetně ochranných vrstev (geotextilie 500 g/m2) 

3.3.2. SO 02 Příprava území 

V rámci přípravy území budou prováděny demoliční práce některých objektů a 

zpevněných ploch, prováděné specializovanou firmou. Ta podle projektové 

dokumentace odstraní objekty a zpevněné plochy neodpovídající novému záměru 

(především u vjezdu z ulice Křenová). Před započetím výkopových prací budou veškeré 

sítě nacházející se v území vytýčeny jejich správci nebo majiteli. Přeložky inženýrských 

sítí jsou řešeny samostatně, nejsou předmětem technického řešení této dokumentace.  

3.3.3. SO 03 Zpevněné plochy, komunikace 

Zpevněné plochy z ulice Křenová 

Vnitroareálová komunikace navazující na severní sjezd na ulici Křenová je 

navržena s povrchem z betonové dlažby. Šířka komunikace je 6,0 m, poloměry 

vnitřních hran zakružovacích oblouků jsou navrženy na hodnotu 6,0 m. V místě styku s 

plochou ze zatravňovacích dlaždic bude komunikace lemována betonovým nájezdovým 

obrubníkem ABO 15-15 uloženým do betonového lože s boční opěrou, výška obrubníku 

bude 2 cm nad vozovkou. V místě styku se zelení bude komunikace lemována 

betonovým silničním obrubníkem ABO 15-25 uloženým do betonového lože s boční 

opěrou, výška obrubníku bude 12 cm nad vozovkou komunikace. 

Většina parkovacích stání je navržena s povrchem ze zatravňovacích tvárnic, pouze 

u vstupu do výrobního objektu SO 01 jsou navržena parkovací stání pro osoby se 

sníženou pohyblivostí s povrchem z betonové dlažby. Parkovací stání budou v místě 

styku s betonovou dlažbou nebo zelení lemována betonovým silničním obrubníkem 

ABO 15-25 uloženým do betonového lože s boční opěrou, výška obrubníku bude 12 cm 
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nad vozovkou. V místě styku s plochu ze zatravňovacích dlaždic budou parkovací stání 

lemována betonovým nájezdovým obrubníkem ABO 15-15 uloženým do betonového 

lože s boční opěrou, výška obrubníku bude 2 cm nad vozovkou. 

Před vstupem do stávající administrativní budovy a před vstupem do výrobního 

objektu SO 01 jsou navrženy zpevněné plochy pro pěší s povrchem z betonové dlažby. 

Ostatní zpevněné plochy jsou navrženy s povrchem ze zatravňovacích tvárnic. V místě 

styku zpevněných ploch určených k případnému pojíždění se zelení je navržen betonový 

silniční obrubník ABO 15-25 uložený do betonového lože s boční opěrou, výška 

obrubníku bude 12 cm. V místě styku ploch určených pro pohyb pěších se zelení je 

navržen betonový chodníkový obrubník ABO. 

Zpevněné plochy z ulice Mlýnská 

Plocha zásobovacího dvoru je navržena s asfaltovým povrchem. Podél ulice 

Mlýnská je u objektu SO 02 navržena komunikace s podélnými parkovacími stáními, 

obojí s povrchem ze zatravňovacích dlaždic. Šířka komunikace je navržena na 3,5 m, 

komunikace bude lemována betonovým silničním obrubníkem ABO 15-25 uloženým do 

betonového lože s boční opěrou, výška obrubníku bude 12 cm nad vozovkou. 

3.3.4. SO 04 Areálová kanalizace 

Všechny stávající kanalizační přípojky budou zachovány. Koncové šachty 

domovních přípojek, do kterých se napojují navrhované stoky, budou obnoveny. 

V návrhu odvádění dešťových vod je snahou max. omezit odtok dešťových vod do ulice 

Křenové a tento odtok směrovat do stávající kanalizace DN 1600/1450 v ulici Mlýnské.  

Do ulice Křenové jsou do stávající kanalizační přípojky DN 150 (KT), zaústěné 

do stávající kanalizace DN 400(KT), napojeny splaškové vody z obou stávajících 

administrativních budov (stávající stav). Do druhé stávající kanalizační přípojky DN 

500 (KT), napojené do také stávající kanalizace DN 400 (KT), budou stokou J1 

napojeny veškeré dešťové odpadní vody, a to z obou stávajících administrativních 

budov (stávající stav), a také menší část dešťových vod z nové haly v areálu Papíren 

Brno. Dále budou do této stoky napojeny i splaškové odpadní vody z nově 

navrhovaného objektu (SO 01).  

Do ulice Mlýnské budou do stávající kanalizační přípojky DN 150(KT), 

napojené do stávající jednotné kanalizace DN 750/500(BEO), zaústěny odpadní vody ze 

stávající výrobní haly. Tato přípojka není součástí revitalizace, množství odváděných 

odpadních vod se nemění.   

Do kanalizační přípojky DN 400(KT), napojené do stávající jednotné kanalizace 

DN 750/500(BEO), bude zaústěna stokou J2 část dešťových vod ze zpevněných ploch 

mezi stávající výrobní halou (SO 03) a stávající budovou „Obaly“, napojeny budou 

splaškové odpadní vody z objektů sousedních. Do další kanalizační přípojky DN 400 
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(BEO), napojené do stávající jednotné kanalizace DN 1600/1450 (BEO), budou 

napojeny stokou D1 dešťové odpadní vody z větší části střechy výrobní haly v areálu 

Papíren Brno, z podstatné části zpevněné plochy mezi stávajícími objekty. 

Veškeré areálové kanalizace budou provedeny z plastových hladkých PP trub, 

uložených do hutněného pískového lože. Na stokách budou provedeny typové vstupní 

prefabrikované šachty s těžkými litinovými poklopy. 

Přípojky splaškových a dešťových vod z jednotlivých budov budou do stok 

napojeny v místech vysazených odboček na hlavním kanalizačním řadu. Dešťové vody 

ze zpevněných pojížděných ploch budou zachycovány uličními vpustmi a budou 

napojeny do areálových kanalizačních stok. Vpusti jsou dodávkou projektu 

komunikace. 

Stoka J1 bude odvádět jednak odpadní vody (dešťové a splaškové) z haly SO 01, 

ale bude také odvádět dešťové vody z komunikace a ze zpevněných ploch, ve kterých je 

vedena. Napojena bude do dna stávající kanalizační šachty v areálu Papíren Brno, která 

je na kanalizační přípojce DN 500, vyústěné do ulice Křenové.  

Stoka je navržena v celkové délce 166,42 m, a to jednak z hladkých 

plnostěnných plastových PP trub DN 400 SN12 (148,0 m), a také z hladkých 

plnostěnných plastových PP trub DN 200 SN12 (18,42 m). 

Na stoce jsou navrženy typové prefabrikované vstupní kanalizační šachty s 

litinovými poklopy, a to jednak s vnitřním průměrem 1,0 m, ale také s vnitřním 

průměrem 1,20 m. Do těchto šachet s vnitřním průměrem 1,20 m bude zaústěn 

podtlakový kanalizační systém odvodňující část střechy haly SO 01. Uliční vpusti 

budou do této stoky napojeny v místech, kde budou vysazeny odbočné tvarovky DN 

400/150.  

Stoka J2 bude odvádět dešťové a splaškové odpadní vody jednak ze stávající 

výrobní haly, ale bude také odvádět dešťové vody z komunikace a ze zpevněných ploch, 

ve kterých je vedena. Napojena bude do dna stávající kanalizační šachty v areálu 

Papíren Brno, která je na kanalizační přípojce KT DN 400, vyústěné do ulice Mlýnské. 

Stoka je navržena v celkové délce 104,26 m, a to jednak z hladkých plnostěnných 

plastových PP trub DN 300 SN8 (54,53 m) a také z hladkých plnostěnných plastových 

PP trub DN 250 SN8 (49,74 m). V místech průchodu pod základy SO 01 bude potrubí 

uloženo do PE chráničky DN 400 celkové délky 4,20 m. Na stoce jsou navrženy typové 

prefabrikované vstupní kanalizační šachty s litinovými poklopy, a to s vnitřním 

průměrem 1,0 m. 

Stoka D1 bude odvádět dešťové odpadní vody, a to jednak z větší části střechy 

haly haly SO 01, ale bude také odvádět dešťové vody ze stávající budovy a větší část 

dešťových vod ze zpevněné plochy mezi stávajícími objekty (na jihu areálu).  
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Napojena bude do dna stávající kanalizační přípojky DN 400 (nutno ověřit před 

realizací) v areálu Papíren Brno, kde bude zřízena nová vstupní šachta s monolitickým 

dnem o rozměrech 1,5 x 1,5 m. Přípojka je zaústěna do stávající dešťové kanalizace DN 

1600/1450 – BEO, vedené v ulici Mlýnské. Stoka je navržena v celkové délce 64,92 m 

z hladkých plnostěnných plastových PP trub DN 400 SN8. Na stoce jsou navrženy 

typové prefabrikované vstupní kanalizační šachty s litinovými poklopy s vnitřním 

průměrem 1,0 m. Do některých z šachet s vnitřním s vnitřním průměrem 1,5 m bude 

zaústěn podtlakový kanalizační systém odvodňující část střechy haly  

3.3.5. SO 05 Areálový vodovod 

Všechny stávající vodovodní přípojky budou zachovány. Přípojky z ulice Mlýnské 

jsou napojeny na stávající vodovodní řad DN 150 z THL. Přípojka z ulice Křenové je 

napojena na stávající vodovodní řad DN 300 z THL.  

Vodovodní přípojkou (PE d90 mm) z ulice Křenové budou zásobovány pitnou 

vodou stávající administrativní budovy, které nejsou nyní součástí revitalizace objektu 

papíren Brno.  

Vodovodní přípojkou DN 80 (THL) z ulice Mlýnské bude napojena budova 

Stávající výrobní hala (jižní strana areálu), a to jak pro zásobení vodou pro sociální 

účely, tak také pro vnitřní požární rozvod v budově.  

Vodovodní přípojkou DN 100 (THL) z ulice Mlýnské bude napojena stávající hala 

obalů (jižní strana areálu)a nová výrobní hala SO 01, a to jak vody pro sociální účely, 

tak také voda pro vnitřní požární rozvod v budově. Dále bude z této přípojky napojena 

podzemní požární nádrž, umístěná v pojížděné ploše v areálu.  

Areálové rozvody vodovodu budou provedeny z plastových PE trub příslušné 

dimenze. Venkovní rozvody budou ukončeny domovním uzávěrem, který bude osazen 

ihned po vstupu vodovodního potrubí do příslušné budovy. 

Areál bude vybaven nádrží na požární vodu o objemu nejméně 72 m3, která bude 

napojena z areálového rozvodu vody (napojení na rozvod z přípojky DN 100).  

Sací potrubí této požární nádrže bude vyvedeno do obvodového pláště haly SO 01, kde 

bude potrubí ukončeno šroubením DN 100 pro napojení požární techniky. 

Vodovodní rozvod „V1“ z plastových trub PE100+ SDR11 d110/10,0 mm délky 

73,43 m. Napojen bude na jedné straně ve vodoměrné šachtě za fakturačním 

vodoměrem, a to na vodovodní přípojce z litinových trub DN 100, která je napojena v 

ul. Mlýnské na stávající vodovod z THL DN 150. Ukončen bude domovním uzávěrem 

Vodovodní rozvod „V3“ je navržen v celkové délce 5,73 m z plastových trub 

PE100+ SDR11 d63/5,8 mm. Napojen bude na řad V1. Ukončen bude v požární nádrži. 
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V místě vyústění přívodního potrubí v této nádrži bude osazen mechanický plovákový 

ventil z nerezové oceli 2“. 

Vodovodní rozvod „V4“ celkové délky 18,95 m je navržen z plastových trub 

PE100+ SDR11 d110/10,0 mm. Tento vodovodní rozvod bude začínat v požární nádrži 

u dna sacím košem bez zpětné klapky a ukončený bude šroubením DN 100 umístěným 

v obvodovém plášti haly SO 01. Svislé části rozvodu budou z nerezového potrubí DN 

100 celkové délky cca 5,5 m.  

Vodovodní rozvod „V5“ – je navržen v celé délce 18,89 m z plastových trub 

PE100+ SDR11 d90/8,2 mm. Napojen bude na jedné straně ve vodoměrné šachtě za 

fakturačním vodoměrem, a to na vodovodní přípojce z litinových trub DN 80, která je 

napojen v ul. Mlýnské na stávající vodovod z THL  DN 150. Ukončen bude domovním 

uzávěrem DN 80 v budově – Stávající výrobní hala. V této hale bude propojen se 

stávajícím rozvodem pitné vody.  

Vodovodní rozvod „V6“ – je navržen v celkové délce 13,03 m z plastových trub 

PE100+ SDR11 d63/5,8 mm. Tento vodovodní rozvod je napojený na vodovodní 

rozvod V1. Ukončený bude domovním uzávěrem DN 50 v budově – Stávající výrobní 

hala. Vody budou sloužit jak pro sociální účely, tak jako požární. 

V hale SO 01 Výrobní hala bude proveden rozvod požárního vodovodu. Z 

tohoto rozvodu bude vyvedeno vodovodní potrubí, které bude nově vyvedeno i do 

stávajícího objektu na parc. č. 304/28, který není součástí této stavby. Propojení je 

navrženo z plastových trub PE100+ SDR11 d 40/3,7  mm v celkové délce 32,17 m.  

Vodovodní rozvod „V7“. V areálu jsou stávající podzemní hydranty DN 80 (2 ks), 

které po dokončení revitalizace objektu Papíren Brno nebudou sloužit svému účelu, 

budou proto zrušeny. Nově bude osazen jeden podzemní hydrant ve funkci vzdušníku v 

nejvyšším bodu na řadu V1. 

 

3.3.6. SO 06 Rozvod elektrické energie 

Z rozvodny VN bude vedeno kabelové vedení uložené v zemi kabely 70 mm2 do 

nově budované trafostanice umístěné v objektu, kde budou ukončeny na jednotlivých 

transformátorech. 

3.3.7. SO 07 Oplocení 

Drátěné panelové oplocení na západě areálu – TYP A 

Systém z drátěného oplocení Nylofor 2D s panely z bodově svařovaných drátů a 

ocelových sloupků z ocelových profilů. Sloupky jsou kotvené do patek. Mezi sloupky je 

navržena betonová deska. Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C12/15 o 

průměru 150mm, jsou hluboké 0,7m. Do základů jsou zapuštěny svařené trubkové 
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sloupky 60x60x1,5mm délky 2,4m s plastovými příchytkami pro přichycení panelů a 

plastovou krytkou. Na sloupky jsou připevněny pomocí příchytek a bezpečnostních 

šroubů drátěné panely Nylofor 2D 2500/1830mm. Ke sloupkům jsou ve spodní části 

pomocí plastových držáků Bekaert připevněny betonové podhrabové desky 

2450/300/50mm.   

Výška oplocení   2,08m 

Délka oplocení   95m 

Plné oplocení z trapézových plechů – TYP B 

Oplocení je navrženo z trapézových plechů připevněných k vodorovným 

profilům. Vodorovné profily jsou připevněny k ocelovým sloupkům. Základové patky 

pro kotvení sloupků jsou navrženy z prostého betonu C12/15 o průměru 200mm, jsou 

hluboké 0,7m. Do základů jsou zapuštěny trubkové čtyřhranné sloupky 80x60x5mm 

délky 3,0m s plastovými krytkami. Mezi sloupky jsou navrženy vodorovné L - profily 

80x80x8mm na které jsou následně připevněny lakované trapézové plechy 35/207/0,63. 

Výška oplocení   2,2m 

Délka oplocení  116m 

 

Kovové zábradlí s podezdívkou – TYP C 

Stávající oplocení areálu podél ulice Mlýnská bude doplněno v délce 13,8 

kovovým trubkovým oplocením na podezdívce v jednotném stylu se stávajícím plotem. 

Základový pás délky 13,8m je navržen z prostého betonu C12/15 , má šířku 300mm, 

v místech pilířků je rozšířen na 450mm. Hloubka základů je 1,1-1,25m. Podezdívka a 

pilířky jsou navrženy z vápenopískových cihel 290/140/65mm vyzděných na zdící 

maltu, zdivo je vyspárováno a opatřeno betonovými krycími deskami 350x30mm a 

500x500x30mm. Výplň mezi pilířky je z ocelových svařovaných trubek. Horní část je 

doplněna trubkami 21,3x2,3mm, které jsou ukončeny do špičky a brání přelezení plotu. 

Výška oplocení   2,02 - 2,22m 

Délka oplocení  13,8m 

3.3.8. SO 08 Terénní a sadové úpravy 

Oproti dřevinám navrženým k odstranění je navrženo vysadit dřeviny nové. 

Dřevinné výsadby budou doplněny záhony okrasných travin a trvalek, a bude zřízen 

parkový trávník a navíc bude oseta trávníkem i plocha vegetační dlažby (tzv. 

zatravňovák). Navrhované řešení znamená zvýšení estetické hodnoty u vstupních 

prostor do objektů. Návrh řešení zeleně vychází z nových skutečností a nově vzniklých 

provozních a kompozičních vazeb, daných rozsáhlými stavebními úpravami v areálu 
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podniku. Řada zastaralých budov bude demolována a nahrazena novou rozlehlou 

výrobní halou. 

V rámci nového uspořádání areálu bude nutné řešit zejména tyto problémy a 
požadavky: 

- umístění vzrostlé zeleně do převážně okrajových zbytkových ploch 

- oddělení ploch jednotlivých funkcí (parkování, nástupní prostory budov, průjezdy) 

- zajištění přehlednosti a jednoduché orientace v prostoru 

Výběr rostlinného materiálu je proveden s ohledem na místní stanovištní podmínky 

a kompoziční záměr. Návrh zeleně se snaží výrobní areál v co největší možné míře 

oživit zelení. Z prostorových důvodů je možnost použití stromové zeleně omezena. 

Nabízí se možnost využití popínavých dřevin k pokrytí plotů a zdí a zřízeny záhony 

keřů, travin a trvalek. 

3.3.9. SO 09 Požární nádrž 

Jako požární nádrž je navržena oválná prefabrikovaná železobetonová montovaná 

nádrž Dywidag GB 500/300/790. Nádrž je podzemní, uzavřená, sestavovaná ze 3 

základních spodních dílů, stropu, 2 vstupních a obslužných šachet a kruhovými 

poklopy. Díly jsou vyrobeny z betonu C35/45, mají typovou statiku a továrně 

dozorovanou kvalitu. Prefabrikáty jsou spojovány systémem svorníků a vkládaného 

těsnění. Montovaný systém je nepropustný. Konstrukce nádrže je dimenzována na 

přejezdné silniční zatížení, kterému odpovídají i šachtové poklopy tř.D400. 

Do nádrže je přivedena vodovodní přípojka, přívod vody je regulován plovákem. V 

případě požáru je voda z nádrže čerpána suchovodním potrubím se sacím košem 

vyvedeným na fasádu objektu SO01. Nádrž má přepad do kanalizace a stav vody 

v nádrži (minimum a maximum) je monitorován čidlem Měření a regulace. 

Rozměry nádrže 

- šířka vnější   5,40 m 

- šířka vnitřní   5,00 m 

- délka vnější   7,90 m 

- délka vnitřní   7,90 m 

- základní výška nádrže 3,03m 

- celkový objem  90 m3 

- užitný objem   72 m3 při hloubce vody 2,25m 

4. SITUACE STAVBY 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích v městské části Brna 

Trnitá, na hranici, určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně 
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jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude 

určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z jižní strany bude 

určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty různého dispozičního 

uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany slouží jako vjezd do areálu 

pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. Tyto plochy projdou 

revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a nedisponuje 

dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu bourání 

některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena na části 

sociální skladovací a pracovní. Staveniště není umístěn na státem chráněném území, čili 

nevznikají žádné zvláštní nároky na staveniště a tato ochranná pásma. 

Zastavěná plocha: 5527 m² 

Obestavěný prostor: 49 450 m3 

 

Informační tabulka parcel dotčených výstavbou: 

 

Číslo parcely Vlastnické právo Druh plochy Výměra /m2/ 

304/1 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 3929 

304/5 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 61 

304/11 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 1648 

304/19 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 556 

304/20 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 426 

304/21 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

304/26 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 86 

304/27 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 902 

304/28 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 955 

304/29 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6188 

304/30 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 281 

304/32 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 144 

304/34 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 56 

304/35 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 17 
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Tab. č. 1 - tabulka dotčených parcel 

 

 

Obr. č. 1 – výřez z katastrální mapy 

 

5. ČASOVÝ A FINAN ČNÍ PLÁN STAVBY 
Je zpracován časový a finanční plán pro stavební objekty. Dále je pak zpracován 

podrobnější časový plán pro hlavní objekt SO 01 Výrobní objekt Papírny Brno a.s. 

Finanční obnos jednotlivých objektů byl získán zatříděním objektů do JKSO. 

Procentuální podíl výstavby byl získán také pomocí JKSO. Termíny výstavby 

jednotlivých objektů byly vyčteny z nomografů. Finanční plán pro SO 01 byl vytvořen 

v programu Build Power. V tom jsou zahrnuty zemní práce, piloty, základové 

konstrukce, montáž skeletu, zastřešení, Vnitřní vyzdívky, montáž výplní otvorů, 

304/39 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 62 

311/1 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 409 

311/2 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

311/3 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6 

311/4 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 199 

311/6 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 87 

311/7 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 290 
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montáže schodišť, a dokončovací práce. Časový plán hlavního objektu byl zhotoven 

v programu Contec. Je sestaven z činností od zemních prací až po práce dokončovací. Je 

zde znázorněna délka trvání jednotlivých činností, a počet pracovníků, kteří tuto činnost 

zhotovovali. Je zde znázorněna kritická cesta, čili nejkratší možný termín výstavby. 

6. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 

6.1. POPIS STAVENIŠTĚ 
Staveniště je dostupné ze dvou ulic, a to ulice Křenové a ulice Mlýnské. Čili 

napojení na dopravní infrastrukturu je bezproblémové. Staveniště je z převážné části 

zastavěno a není příliš prostoru pro zbudování zařízení staveniště. Zařízení staveniště je 

navrženo s maximálním ohledem na volné plochy, které staveniště poskytuje. 

6.2. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

6.2.1. Mobilní kontejnery 

 Na staveništi jsou umístěny mobilní kontejnery pro potřeby zaměstnanců (viz 

textová část A2). Kontejnery budou sloužit jako šatny pro zaměstnance, hygienické 

zařízení, zázemí pro technicko – hospodářské pracovníky, a jako sklad pro materiál, a 

v neposlední řadě kontejnery pro odpadové materiály. Kontejnery bude dodávat 

společnost KOMA. Dále jsou na staveništi mobilní wc TOI TOI. Ke kontejnerům bude 

zajištěn přívod elektřiny, vody, a odvod splašek kanalizací.  

6.2.2. Zpevněné plochy pro kontejnery 

Pod kontejnery bude zhotovena zpevněná plocha. Materiálem bude betonový 

recyklát, zhutněný vibračním válcem. Pod buňky samotné bude navržen nosný prvek, 

který bude položen na zhutněný betonový recyklát (např. dřevěný trám, viz. příloha 

B1.3). 

Zpevněná plocha: 260 m2 

6.2.3. Staveništní osvětlení 

 Na staveništi není určen speciální požadavek na dodatečné osvětlení areálu. 

Pracovní doba je určena od 7.15 do 15.45 hod. Během betonáží, kdy může být pracovní 

doba delší než 8 hodin bude využito halogenových reflektorů, napojených do odběrných 

elektrických zařízení. 

6.2.4. Staveništní komunikace 

Pro účely pohybu stavebních strojů po staveništi budou sloužit staveništní 

komunikace, která bude zhotovena z betonového recyklátu. Tyto dočasně zřízené 

komunikace budou dále sloužit jako jedna z vrstev nově budovaných cest. Ty jsou 
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napojeny na dopravní infrastrukturu. Přesné umístění nalezneme viz. příloha B1.3. Před 

výjezdem z areálu budou vozidla očištěny od nečistot. 

6.2.5. Parkoviště 

Parkoviště pro stavbyvedoucího, technický dozor a pracovníky (v omezeném počtu) 

se bude nacházet ze strany vjezdu z ulice Křenová. Bude zhotoveno z betonového 

recyklátu. Z důvodů nedostatku ploch pro zřízení staveniště je uvažováno s parkováním 

automobilů mimo areál stavby. Všechna těžká mechanizace (mimo činnosti zemích 

prací) bude staveniště opouštět. Přesné umístění bude vyznačeno viz. příloha B1.3 

6.2.6. Oplocení staveniště 

Po obvodu areálu je navrženo oplocení, které společně se stávajícími objekty areál 

ohraničuje. Kolem areálu jsou navrženy celkem tři typy oplocení (viz. charakteristika 

hlavních obejktů) 

6.2.7. Zdroj elektrické energie 

Elektrická energie pro účely stavby a zařízení staveniště vybudováním staveništní 

přípojky NN. Staveništní přípojka NN bude napojena na stávající trafostanici 

vybudované do oplocení areálu z ulice Mlýnská. Odtud bude pak dále vedena přes 

hlavní staveništní rozvaděč až ke staveništním rozvaděčům umístěných dle potřeby 

stavby (viz. příloha B1.3). Od místa napojení u trafostanice bude přípojka vedena po 

celé délce v zemi v plastové chráničce. 

Z přípojky bude napojeno sociální zařízení stavby – šatnové buňky, kanceláře, 

sociální zařízení a dále bude proveden rozvod po staveništi. Po ukončení stavby bude 

přípojka demontována. 

6.2.8. Zdroj vody 

Potřeba vody určená pro provoz realizace a dodávku vody pro sociální zázemí 

staveniště je dána výpočtem (viz textová část A2). Je zajištěna staveništními rozvody 

napojenými ze stávající objektů). V místě napojení je instalován podružný vodoměr. 

odtud je voda rozvedena přípojkami k sociálnímu zařízení, a administrativním buňkám, 

či sprchám Dimenze potrubí jsou dány výpočtem. Na vodoměrnou šachtu bude také 

napojena PVC hadice pro ostatní potřeby stavby. Přesné trasy vodovodních rozvodů 

jsou viditelné viz. příloha B1.3 

6.2.9. Návrh hlavních strojů a mechanismů 

 V tomto bodě jsou popsány stroje a mechanismy používané při výstavbě 

Výrobního objektu. Jsou rozděleny dle etap, ve kterých našly své využití. Pro upřesnění 

informací (viz textová část A5) 

Stroje a mechanizace pro zemní práce: 
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- Rypadlo- nakladač CAT 428C 

- Smykem řízený nakladač CAT 272C 

- Nákladní automobil TATRA T158-8 

- Tandemový vibrační válec CAT 

- Vibrační pěch Weber SRX75DH: 

 

Stroje pro hrubou spodní stavbu: 

- Vrtná rotační souprava Liebherr LB16 

- Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 

 

Stroje pro hrubou vrchní stavbu 

- Automobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

- Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 

- Svářečka Omicron OMI 165 

- Stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16: 

- Ponorný vibrátor WEBER MVX 

- Stahovací vibrační lišta Wacker P 35A: 

 

Stroje pro dokončovací práce 

- Omítkový agregát Kaleta 3S 

 

Drobná mechanizace: 

- Příklepová vrtačka Bosch PSB 50 RE  

- Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH Professional 

- Bourací kladivo Bosch GSH 11 VC Professional: 

- Míchadlo Bosch GRW 11E Professional 

- Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 410 CX 

- Aku vrtačka GSB 14,4 V-LI Professional 

- Řezačka na dlažbu 
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7. KVALITATIVNÍ, ENVIROMENATÁLNÍ A 
BEZEPČNOSTNÍ POŽADAVKY  

7.1. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI 
Pro kontrolu jakosti je zřízen kontrolní a zkušební plán, který je kontrolován 

hlavním dodavatelem. Dále pak je určen kontrolní orgán (ten je většinou ze strany 

investora, který dohlíží na hladký průběh výstavby.) Kontrolní plán je vyhotoven pro 

všechny činnosti probíhající na stavbě. Všechny materiály zabudované do konstrukce 

byly podepsány v protokolu o shodě, a jsou navrženy dle PD. Všechny tyto protokoly 

budou ověřeny při kontrolních dnech, či u závěrečné kolaudace stavby. Po vytvoření kcí 

se zaměří skutečný stav a zhotoví se dokumentace skutečného provedení. 

KZP pro vybranou etapu byl zhotoven v programu Microsoft excel 2007. 

7.2. ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY 
Při výstavbě je kladen důraz na to, jak nakládat s odpady vznikajícími při výstavbě, 

a na to jak omezit některé negativní vlivy, omezující životní prostředí a okolí, kde jsou 

lidé zasažení výstavbou (prašnost, hlučnost). Odpady jsou tříděny dle zákona 185/ 2001 

Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 381 až 384/2001  Sb.). Odpady 

budou tříděny dle zákona č. 185/2001 Sb. § 16 odst. 1 písmene e). Všechny odpady jsou 

tedy tříděny do připravených kontejnerů. Pro komunální odpad bude sloužit nádoba 

s vyměnitelným pytlem. 

 

Tabulka odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

Legenda kategorie odpadu:  Legenda likvidace odpadu: 

O ostatní odpad   A bude uloženo na skládku 

N nebezpečný odpad  B bude odevzdáno do sběrných surovin 

     C bude předáno k recyklaci 

 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

170101 beton O A 

170102 cihla O A 

170201 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek O A 
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170202 odpadní sklo O C 

170405 železo a ocel O B 

170501 zemina a kameny O A 

120113 odpady ze svařování N A 

150101 papírové a lepenkové obaly O C 

150102 plastové obaly PVC O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

080409 
odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla 
N A 

Tabulka č. 2. Zatřídění odpadů 

 

7.3. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o 

bezpečnosti práce a prevenci rizik. Všichni pracovníci musí používat předepsané 

ochranné pomůcky. Činnosti provádějí pouze pracovníci řádně vyškolení a uzpůsobení 

na právě tuto činnost. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. Veškeré 

pracovní postupy budou vycházet z předpisů výrobců. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu staveniště se vychází z platných 

norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání staveniště dodržovány 

všemi pracovníky a osobami pohybujícími se po staveništi. Jedná se o tyto předpisy: 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

- 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 

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

práci 

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády. 11/2001 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

- Nařízení vlády 441/2004 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 
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- Nařízení vlády 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády 494/2001 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

7.3.1. BEZPEČNOSTNÍ NORMY A PŘEDPISY 

- ČSN 73 8106 ochranné a záchytné konstrukce-částečně nahrazena ČSN EN 

1263-1 

- ČSN 73 8102 pojízdná a volně stojící lešení 

- ČSN 74 3282 ocelové žebříky – základní ustanovení 

- ČSN EN 50110-1 BP pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

- ČSN ISO 12480-1 jeřáby-bezpečné používání-část 1:všeobecně 

- ČSN EN 13155 jeřáby-bezpečnost-volně zavěšené prostředky pro uchopení 

8. POPIS TEXTOVÝCH A VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ 
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ STUDIE 

8.1. KOORDINA ČNÍ SITUACE S ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS 

 V situaci jsou znázorněny trasy, odkud jsou na staveniště dováženy materiály, 

mixy s betonovou směsí, nebo prefabrikované prvky. Je zde popsán primární způsob 

dopravy (cesty, kritické křižovatky, podjezdy). Dále pak je znázorněna situace širších 

vztahů, kde jsou znázorněny okolní budovy a parcely. Viz výkres B1.2 

8.2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH STAVEBNÍCH ETAP 
 Zde je popsán způsob, jakým jsou hlavní etapy realizovány. Za jakých 

podmínek, jaké jsou materiály použité pro výstavbu, a v jakém období jsou etapy 

budovány. Časové údaje vychází z časového plánu vypracovaného v programu Contec. 

8.3. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 Součástí projektu je technická zpráva zařízení staveniště a výkresy zařízení 

staveniště pro dvě technologické etapy.(v druhé etapě je staveniště znázorněno pro víc 

etap najednou – obecně)  

8.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 V Technické zprávě je popsán rozsah a stav staveniště, na kterém se stavba 

nachází, napojení na technickou infrastrukturu, dále pak technické a sociální zázemí 

staveniště, tabulka parcel na kterých se stavba nachází, úpravy staveniště, pokud jsou 

potřeba. Dále jsou popsány objekty zařízení staveniště, jako jsou kanceláře, a sociální 

zařízení, inženýrské sítě stávající a nově zbudované, oplocení, staveništní oplocení, 
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deponie, sklady materiálů, komunikace a parkoviště. Řešeny jsou přístupy na staveniště 

a nakládání s odpady. Viz. textová část A2 

8.5. VÝKRESY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 Jsou zhotoveny výkresy zařízení staveniště pro dvě technologické etapy. Na 

výkresech jsou zobrazeny navržené nové objekty i objekty stávající, jako jsou 

inženýrské sítě, objekty, příjezdové a staveništní komunikace. V druhé etapě je 

staveniště znázorněno pro víc etap najednou – obecně) Viz přílohy B1.3 a B1.4. 

8.6. TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS PRO DRÁTKOBETONOVOU 
PODLAHU 

 Předpis je zaměřen na postup zhotovení základové desky objektu. Předpis dále 

obsahuje materiálové složení v této etapě, připravenost staveniště, pracovní podmínky, 

složení pracovní čety, použité stroje a mechanizmy, samotný pracovní postup, jakost, 

BOZP a enviroment. 

8.7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO TECHNOLOGICKÝ 
PŘEDPIS 

 Při výstavbě je důležité sledovat jakost prováděných prací. Proto se zhotoví 

kontrolní a zkušební plán. V něm jsou obsaženy tři druhy kontrol, dělené dle toho v jaké 

fázi nastanou (vstupní, mezioperační a výstupní.). Vstupní kontrola může například 

znamenat fázi předání staveniště, převzetí materiálů), kontrola mezioperační je 

prakticky jakákoli kontrola v průběhu výstavby od začátku, až po její samotný konec. 

Dále pak kontrola výstupní, ve které se hodnotí kvalita provedených prací před 

samotným předáním díla. Ta se provádí po skončení činnosti. U kontrol je účastníkem i 

pověřená osoba investora. Kontrolní a zkušební plán byl zhotoven v programu 

Microsoft Excel 2007. 

8.8. PLÁN RIZIK VZNIKAJÍCÍCH P ŘI VÝSTAVB Ě 
 Plán rizik byl sestaven v programu Microsoft excel 2007. V tomto dokumentu 

jsou zahrnuta rizika, která by se mohla vyskytovat během celé výstavby. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

1.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT Ě, 
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě, JEHO 
OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, P ŘÍJEZDY 
A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

1.1.1. Rozsah a stav staveniště 

Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích celkové ploše 16 732 m2 

v městské části Brna Trnitá na hranici určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a 

Mlýnská na straně jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je 

vjezd užší, čili bude určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z 

jižní strany bude určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty 

různého dispozičního uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany 

slouží jako vjezd do areálu pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. 

Tyto plochy projdou revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a 

nedisponuje dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu 

bourání některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena 

na části sociální skladovací a pracovní. 

Staveniště je rozloženo na parcelách vypsaných níže v tabulce. Po demoličních 

pracích bude povrch staveniště převážně rovinný.  

1.1.2. Předpokládané úpravy staveniště 

Staveniště nebude podrobeno větším změnám. Očekává se, že všechny zpevněné 

plochy, stromoví, a keře budou odstraněny během demoličních prací, zhotovenými 

odbornou firmou. Již budou zhotoveny nové inž. sítě. 

1.1.3. Oplocení staveniště 

Po obvodu areálu je navrženo oplocení, které společně se stávajícími objekty 

areál ohraničuje. Kolem areálu jsou navrženy celkem tři typy oplocení (viz. 

charakteristika hlavních objektů textové části A1) 

Oplocení podél ulice Mlýnská 

Stávající oplocení areálu podél ulice Mlýnská bude doplněno v délce 21 m kovovým 

oplocením na podezdívce v jednotném stylu se stávajícím oplocením, které částečně 

zůstává zachováno. 

 

Západní hranice areálu- oplocení z drátěných panelů 

Systém z drátěného oplocení se skládá z panelů a ocelových sloupků z ocelových 

profilů HR 60/40 délky 2,4m. Sloupky jsou kotvené do patek. Drátěné panely šířky 
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2,5m s pletivem ze svařených prutů s pravoúhlými oky jsou uchyceny na sloupky 

pomocí systémových šroubů. Panely se mezi sebou spojují kovovými spojkami.  

- Výška oplocení:  2,03m 

- Délka oplocení:  95m 

- Povrchová úprava oplocení bude polyesterovým lakem. 

 

Východní hranice areálu- oplocení z ocelového lakovaného plechu 

Neprůhledné oplocení se skládá z rámů, které jsou vyplněny trapézovým plechem. 

Rámy jsou uchyceny na sloupky délky 2,4m. Sloupky jsou kotvené do patek. 

- Výška oplocení:  2,0m 

- Délka oplocení:  116m 

 

1.1.4. Trvalé deponie a mezideponie 

Při zemích pracích pro založení objektu a následný násyp pod drátkobetonovou 

podlahu je potřeba upravit základovou spáru. Většina vytěžené zeminy je okamžitě 

vyvezena skládku, avšak přibližně 20 % zeminy bude uloženo na staveništní 

mezideponii, která však nebude trvalá z hlediska stísněného prostoru staveniště. Zemina 

však na mezideponii bude jen po dobu nezbytně nutnou, poté bude využita do násypů.  

S dalšími trvalými mezideponiemi není do budoucna počítáno. Výška zeminy uložené 

na skládce nepřesáhne výšku 1,5 m. Přesné umístění a velikost mezideponie bude 

vyznačeno v příloze  

1.1.5. Příjezdy a přístupy na staveniště 

Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na v městské části Brna Trnitá, na hranici, 

určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně jižní a je napojen na 

dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude určen převážně pro 

osobní automobily (do 3,5 t). V případě potřeby je povolen průjezd s vjezdem z ulice 

Křenové a výjezdem na ulici Mlýnská. Vjezd z ulice Mlýnská je určen především pro 

vozidla nad 3,5 t. Oba hlavní tahy jsou napojeny přímo na staveništní komunikaci 

tvořenou zhutněným betonovým recyklátem. Širší dopravní vztahy můžeme vidět 

v příloze č. B1.1 a B1.2 

1.1.6. Úpravy staveništního provozu 

Na staveništi je potřeba navrhnout dočasné dopravní značení, které bude zajišťovat 

plynulý pohyb strojů po staveništi, za druhé má vliv na osobní zdraví zaměstnanců 

areálů a všechny pracovníky, a zdraví třetích osob. Dopravní značení je znázorněno ve 

výkrese zařízení staveniště. 
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1.2. VÝZNAMNÉ SÍT Ě INFRASTRUKTURY 
Problematika sítí technické infrastruktury je řešena v dílčích částech projektové 

dokumentace bouracích prací. Tento projekt neřeší je neřeší 

1.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKT ŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Po dobu výstavby bude ZS napojeno přes hlavní rozvaděč stavby a podružný 

elektroměr el.energie pro ZS z vedlejší budovy zavěšeno vhodným způsobem na 

objektech tvořící dvůr popř. vyneseno jinou kcí. Vnitřní rozvody stavby budou vedeny 

a uloženy v chráničkách uloženým v chráničkách. Z tohoto rozvodu budou napojeny 

buňky a stavba. Vyrovnání za odebranou energii dohodnuto distributorem elektrické 

energie Odběr přes mobilní stavební rozvaděčové sestavy 230/400V umístěny vhodně 

po ploše staveniště. V předstihu je nutné vybudování provizorní vodovodní přípojky 

pro ZS z vedlejšího objekt. Vodovodní potrubí bude po ukončení stavby odstaveno a 

bude po likvidaci ZS ponecháno v zemi. Odběr vody přes podružný vodoměr. Potrubí 

vedeno k hygienickému zařízení mobilních buněk. (v nezámrzné hloubce pod 

komunikací v chráničce). V rámci přípravy území bude vybudováný areálový rozvodu 

kanalizace. Do nově zbudované revizí šachty splaškové kanalizace bude zaústěna 

provizorní přípojka splaškové kanalizace z hygienického zařízení mobilních buněk ZS 

PVC DN 100. Areálová síť napojena na veřejnou kanalizační stoku.Po ukončení 

stavby bude potrubí demontováno a otvor v šachtě zaslepen. Do zbudování funkční 

kanalizace pro ZS budou užívány mobilní WC s chemickou likvidací odpadu. 

1.4. ÚPRAVY Z HLEDSIKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 
TŘETÍCH OSOB VČETNĚ ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU 

Staveniště bude oploceno (viz textová část A1). Bude opatřeno uzamykatelnou bránou 

na jižní straně staveniště, a opatří se neprodyšnou folií, aby nedocházelo k prášení do 

okolních prostor. Před vjezdy budou instalovány značky nepovolaným osobám vstup 

zakázán, a i dopravní systém bude omezen snížením rychlosti až na rychlost 30 km/h. 

Tyto značky budou v jednotlivých ulicích instalovány 200 m před a za začátkem 

staveniště. 

Provoz staveniště se řídí platnými legislativami: 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu. 

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

práci 
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- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

1.4.1. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Staveniště svým uspořádáním částečně omezuje provoz pěších po chodníku i po silnici 

(výjezd vozidel ze stavby). Pěší musí přejít na druhou stranu chodníku a provoz na 

přilehlé silniční komunikaci bude snížen omezením maximální povolené rychlosti na 

rychlost 30Km/h. Přilehlá veřejná komunikace bude pravidelně čištěna. Pracovní doba 

bude probíhat s ohledem na noční klid v době od 7:00 do 15:45 hod. 

1.4.2. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště budou zřízeny buňky KOMA, celkem 10 KS, které budou 

sloužit jako kanceláře, sociální zařízení, jídelna a šatny. Dočasné sklady a skládky pro 

uskladnění zeminu a posléze sypké materiály, oplocení staveniště, přípojky vody, 

kanalizace a elektřiny. Vnitrostaveništní komunikace šířky 6m betonového recyklátu, 

pozdi použitého jako konstrukční vrstva komunikace 

1.4.3. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu staveniště se vychází z platných 

norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání staveniště dodržovány. 

Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy:  

Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu. 

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

Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

1.4.4. Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

Realizace řešených technologických etap se bude dále řídit dle zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády  

Zákon č.166/1999 Sb. o životním prostředí 

Zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech 

Vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Zákonu č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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Zákonu č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Provoz zařízení staveniště nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani 
prašností.  

1.4.5. Orientační lhůty výstavby  

Předpokládaný termín zahájení stavby……………………………………….04/2013 

Ukončení prací na stavbě……………………………………………………….02/2014 
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1. INFORMACE O STAVB Ě 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:   Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. 

Místo Stavby:    Brno, ulice Křenová 

Pozemek:    viz tabulka 

Katastrální území:   Trnitá 

Charakter stavby:   Novostavba 

Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s. 

Křenová 60, 656 97 Brno 

Projektant:   K4 a.s.Mlýnská 326/13,  

602 Brno, IČ 60734396 

Dohodnutý termín výstavby:  12 měsíců 

Orientační cena stavebního díla: dle THU cca. 179 000 000 Kč 

1.2. ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ: 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích v městské části 

Brna Trnitá na hranici určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na 

straně jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili 

bude určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z jižní strany bude 

určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty různého dispozičního 

uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany slouží jako vjezd do areálu 

pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. Tyto plochy projdou 

revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a nedisponuje 

dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu bourání 

některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena na části 

sociální skladovací a pracovní. 

Staveniště je rozloženo na parcelách vypsaných níže v tabulce. Po demoličních 

pracích bude povrch staveniště převážně rovinný.  

Informační tabulka parcel dotčených staveništěm 

 

Číslo parcely Vlastnické právo Druh plochy Výměra /m2/ 

304/1 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 3929 
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Tab. č. 3 - tabulka dotčených parcel 

 

1.3. GEOLOGICKÉ POM ĚRY 
Základové poměry jsou uvažovány podle provedených průzkumných prací a 

poměrů v těsném sousedství parcely. Inženýrsky geologický průzkum v lokalitě 

budoucího staveniště je uvažován jádrovými vrty. 

304/5 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 61 

304/11 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 1648 

304/19 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 556 

304/20 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 426 

304/21 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

304/26 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 86 

304/27 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 902 

304/28 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 955 

304/29 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6188 

304/30 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 281 

304/32 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 144 

304/34 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 56 

304/35 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 17 

304/39 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 62 

311/1 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 409 

311/2 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

311/3 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6 

311/4 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 199 

311/6 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 87 

311/7 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 290 
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Předkvartérní podklad – vápnité jíly byly zastiženy v hloubce 9,6 – 10,0 m pod úrovní 

terénu. Konzistence jílů je tuhá až pevná, dále do hloubky až tvrdá. 

Kvartérní pokryv- je budován fluviálními, aluviálními a eolitickými sedimenty. 

Mocnost štěrků a štěrkopísků fluviální terasy řeky Svitavy je okolo 3 – 3,5 m. Nad tímto 

souvrstvím je vrstva aluviálních jílů a hlín měkké a tuhé konzistence dosahující 

mocnosti 3 – 4 m. Nejsvrchnější, přirozeně uloženou vrstvou, jsou sprašové hlíny 

měkké konzistence. Vrchní sled zakončuje vrstva antropogenních navážek mocnosti cca 

1,0 m.  

Radonovým průzkumem zájmového území byl výsledný radonový index stanoven jako 

nízký. 

Plynopropustnost- v zájmovém území byla stanovena jako střední. To vyžaduje u 

navrhovaných staveb opatření proti radonu podle ČSN 730601 jen v jednoduché formě. 

Budou provedena obdobná opatření jako proti vlhkosti, spočívající v uplatnění 

hydroizolace, která nemusí být prověřena proti radonu. 

1.4. PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě 
Staveniště nebude podrobeno větším změnám. Očekává se, že všechny zpevněné 

plochy, stromoví, a keře budou odstraněny během demoličních prací, zhotovenými 

odbornou firmou. Již budou zhotoveny nové inž. sítě. 

2. OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 Stavební kontejnery jsou navrženy dle potřeb všech pracovníků, kteří jsou do 

výstavby aktivně zapojeni  

- Minimální plocha pro jednoho pracovníka je:  1,2 m2 

- Předpokládaný max počet pracovníku na pracovišti: 23 (3. týden v srpnu) 

- Navržené buňky jako šatny:     3 ks 

- Buňky pro THP:      2 ks 

- Sociální buňky:      1 ks 

- Jídelny:       2 ks 

- WC +TOI TOI      6ks 

 

2.1. KANCELÁ ŘE, ŠATNY, JÍDELNY A SOCIÁLNÍ ZA ŘÍZENÍ 
 Jako sociální zázemí a zázemí technicko – hospodářských pracovníků budou 

využity stavební buňky KOMA následujících typů. 
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2.1.1. Obytný kontejner typ CL 01 

 

 

 

okno 1x1765/1335mm plastové OS, sklo ditherm;k=1,1 

roleta 1x plastová integrovaná s bezp. zarážkami 

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC 

dveře venkovní 875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 1x36W 

elektro 2 3x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II. stupeň, III. a vyšší stupeň  
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2.1.2. Sanitární kontejner typ CS 12 

 

 

 

okno 1x600/450mm sklopné,sklo ditherm;k=1,1  

roleta - 

sv. výška 2.500mm  

podlaha GFK vana s podlahovou vpustí 

dveře venkovní 875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 2x36W, 1x9W 

elektro 2 3x220V zásuvka, rozvaděč s jističi 

stohovatelnost 3 x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II. stupeň, III. a vyšší stupeň  

sanitární vybavení 5x umývadlo TUV/SV, 4x sprcha, 2x boiler  
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2.1.3. Sanitární kontejner typ CS 01  

 

 

okno 2x600/450mm plastové sklopné, sklo ditherm; k=1,1  

roleta - 

sv. výška 2.500mm  

podlaha PVC 

dveře venkovní 2x875/2000mm oboustranně lakované  

elektro 2x380V - vstup, výstup, 2x osvětlení 9W  

elektro 2 2x220V zásuvka, rozvaděč s jističi  

stohovatelnost 3x stohovatelný  

požární odolnost za příplatek II. stupeň, III. a vyšší stupeň  

sanitární vybavení 2x WC, 2x umývátko SV, 1x pisoár, ostydová deska 
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2.2. PROVOZNÍ ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Provozními zařízeními staveniště jsou myšleny např. inženýrské sítě, které bude 

staveniště využívat. Jedná se zpravidla o přípojku vodovodu, přípojku elektřiny. Dále 

kanalizační přípojka, staveništní oplocení, sklady a skládky staveništní komunikace atd. 

2.2.1. Inženýrské sítě 

Úpravy a přeložky 

Není uvažováno s přeložkami. Všechny napojení (přípojky) na inženýrské sítě 

jsou ponechány. Dále je uvažováno s odstraněním všech sítí napojených na demolované 

objekty a jejich znovu zhotovení odbornou firmou řešící demoliční práce. 

Ochranná pásma 

Pro jednotlivé druhy komunikací a sítí technické infrastruktury platí předepsaná 

ochranná pásma dle platných předpisů. 

- pozemní komunikace  zákon č. 13/1997Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 

100 m, měřený od osy vozovky. 

- od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako 

rychlostní komunikace:       100 m 

- od osy vozovky silnice I. třídy:    50 m 

- od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace, pokud je budována jako 

rychlostní komunikace:     25 m 

- od vozovky silnice III. třídy:     20 m 

- od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy:  15 m 

 

- elektroenergetika  zákon č. 458/2000Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. 

 

- Podzemní vedení  do 110 kV včetně:  1 m 

nad 110 kV:   3m 

 

- Nadzemní vedení  nad 1 kV do 35 kV:  7m 

nad 35 kV do 110 kV: 12 m 

nad 110 kV do 220kV: 15 m 
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nad 220 kV do 440 kV: 20 m 

nad 440 kV:   30 m 

- plynárenství   zákon č. 458/2000Sb. 

Ochranné pásmo je tvořeno prostorem po obou stranách potrubí, jehož hranice 

jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vodorovné vzdálenosti od vnějšího 

okraje potrubí. 

- u plynovodů a přípojek: do 200 mm včetně:  4 m 

od průměru 200 do 500 mm 8 m 

 

- vodovody a kanalizace zákon č. 274/2001Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou 

vymezeny svislou plochou vedenou v uvedené vzdálenosti od vnějšího okraje 

potrubí. 

vodovodní potrubí: do průměru 500 mm. včetně:  1,50 m 

nad průměr 500 mm:   2,50 m 

kanalizační stoky: do průměru DN 500 včetně přípojek:1,50 m 

stoky nad DN 500:      2,50 m 

 

2.3. INFORMA ČNÍ CEDULE 
 Na staveništi budou osazeny dvě informační tabule označující základní 

informace o stavbě. Obě informační cedule budou umístěny na výjezdech ze staveniště.  

2.4. OPLOCENÍ STAVENIŠT Ě 
Po obvodu areálu je navrženo oplocení, které společně se stávajícími objekty 

areál ohraničuje. Kolem areálu jsou navrženy celkem tři typy oplocení (viz. 

charakteristika hlavních objektů textové části A1) 

2.4.1. Oplocení podél ulice Mlýnská 

Stávající oplocení areálu podél ulice Mlýnská bude doplněno v délce 21 m 

kovovým oplocením na podezdívce v jednotném stylu se stávajícím oplocením, které 

částečně zůstává zachováno. 
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2.4.2. Západní hranice areálu- oplocení z drátěných panelů 

Systém z drátěného oplocení se skládá z panelů a ocelových sloupků z 

ocelových profilů HR 60/40 délky 2,4m. Sloupky jsou kotvené do patek. Drátěné 

panely šířky 2,5m s pletivem ze svařených prutů s pravoúhlými oky jsou uchyceny 

na sloupky pomocí systémových šroubů. Panely se mezi sebou spojují kovovými 

spojkami.  

- Výška oplocení:  2,03m 

- Délka oplocení:  95m 

- Povrchová úprava oplocení bude polyesterovým lakem. 

 

2.4.3. Východní hranice areálu- oplocení z ocelového lakovaného plechu 

Neprůhledné oplocení se skládá z rámů, které jsou vyplněny trapézovým 

plechem. Rámy jsou uchyceny na sloupky délky 2,4m. Sloupky jsou kotvené do 

patek. 

- Výška oplocení:  2,0m 

- Délka oplocení:  116m 

2.5. STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ 
 Na staveništi není určen speciální požadavek na dodatečné osvětlení areálu. 

Pracovní doba je určena od 7.15 do 15.45 hod. Během betonáží, kdy může být pracovní 

doba delší, než 8 hodin bude využito halogenových reflektorů napojených do odběrných 

elektrických zařízení. 

2.6. TRVALÁ DEPONIE A MEZIDEPONIE 
Při zemích pracích pro založení objektu a následný násyp pod drátkobetonovou 

podlahu je potřeba upravit základovou spáru. Většina vytěžené zeminy je okamžitě 

vyvezena skládku, avšak přibližně 20 % zeminy bude uloženo na staveništní 

mezideponii, která však nebude trvalá z hlediska stísněného prostoru staveniště. S 

dalšími trvalými mezideponiemi není do budoucna počítáno. Výška zeminy uložené na 

skládce nepřesáhne výšku 1,5 m. Přesné umístění a velikost mezideponie bude 

vyznačeno v příloze B1.3. 

2.7. SKLADY MATERIÁLU 
Pro skladování sypkých nebo kusových materiálů, či lehké mechanizace budou použity 

stavební kontejnery. Rozměry jsou dány dle výrobce. Přesné umístění je vyznačeno 

v příloze B1.4 

Skladový kontejner pegas 
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Navržený počet kontejnerů: 2 ks 

 

 

Technické parametry: 

- Stohovatelnost: 3 x stohovatelný 

- Délka:   6058 mm 

- Šířka:   2438 

- Otvor dveří:  2276 / 2204 

- Objem:  32,85 m3 

 

2.8. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Pro účely pohybu stavebních strojů po staveništi bude sloužit staveništní 

komunikace, která bude zhotovena z betonového recyklátu, Ty jsou napojeny na 

dopravní infrastrukturu. Šířka těchto cest bude zřejmá z přílohy B1.3 a B1.4. Před 

výjezdem ze staveniště budou těžké stroje a automobily očištěny. 

2.9. PARKOVIŠT Ě 
Parkoviště pro stavbyvedoucího, technický dozor a pracovníky se bude nacházet při 

vjezdu z ulice Křenová. Bude zhotoveno z betonového recyklátu, řádně hutněného. 

Z důvodů nedostatku ploch pro zřízení staveniště je uvažováno s parkováním 

automobilů mimo areál stavby. Všechna těžká mechanizace (mimo činnosti zemích 

prací) bude staveniště opouštět. Přesné umístění parkoviště a parametry stání vozidel je 

vyznačeno v příloze B1.3 a B1.4 

3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ Ů 
Stroje použité pro zřízení zařízení staveniště: 

- Nákladní automobil TATRA T158 

- Rypadlo- nakladač CAT 428C 
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- Tandemový vibrační válec CAT CC24 

- Automobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍK Ů 
Předpokládaný počet pracovníků je odlišný pro každou etapu výstavby. Zázemí 

staveniště pro dělníky a technické pracovníky je navrženo podle maximálního počtu 

pracovníků. Přesné umístění zázemí je viditelné v příloze výkres zařízení staveniště 

B1.3 a B1.4 

Návrh určený hlavním dodavatelem stavby 

- Předpokládaný počet pracovníků: max. 25, z toho 2 THP 

- THP: 2 osoby 

- Šatny: 23 osob 

- WC, hygiena: pro účely pracovníků zřízen hygienický kontejner,  

5. ZDROJE PRO STAVENIŠTĚ 

5.1. VODA 
Potřeba vody určená pro provoz realizace a dodávku vody pro sociální zázemí 

staveniště je dána výpočtem. Je zajištěna staveništními rozvody napojenými ze 

stávajících objektů. Z objektu je voda rozvedena přípojkami k sociálnímu zařízení, a 

administrativním buňkám, či sprchám Dimenze potrubí jsou dány výpočtem. Na 

vodoměrnou šachtu bude také napojena PVC hadice pro ostatní potřeby stavby. Přesné 

trasy vodovodních rozvodů jsou viditelné v příloze č. B1.3 a B1.4 

 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Ošetřování betonu m3 1105 20 22100 

Příčky m3 270,85 12 3250,2 

Omítky  m3 14,6 1000 14600 

MEZISOUČET     25350 
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VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 25 40 1000 

Sprchování 1 zaměst. 23  1035 

MEZISOUČET    2035 

 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

 

potřebné množství vody [l] 

 

umývání pracovních pomůcek 100 

MEZISOUČET  100 

Tab. č. 4 - tabulka výpočtu potřeby vody 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (25350*1,6 + 2035*2,7 + 100*1,25) / (8* 3600) =  

Qn= 1,59 l/s 

Qn - spotřeba vody v l/s 

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

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

Q = Qn + 0,2* Qn = 1,59 + 0,2*1,59 = 1,908 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 

 

5.2. ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Elektrická energie pro účely stavby a zařízení staveniště vybudováním staveništní 

přípojky NN. Staveništní přípojka NN bude napojena na stávající hlavní rozvaděč. 

Odtud bude pak dále vedena k buňkám pracovníků, až ke staveništním rozvaděčům 
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umístěných dle potřeby stavby (lze vidět v příloze . B1.3 a B1.4). Od místa napojení u 

trafostanice bude přípojka vedena po celé délce v zemi v plastové chráničce. 

Z přípojky bude napojeno sociální zařízení stavby – šatnové buňky, kanceláře, sociální 

zařízení a dále bude proveden rozvod po staveništi. Po ukončení stavby bude přípojka 

demontována. 

Výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu: 

 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

 

DRUH 

Štítkový 

příkon[kW] 

 

[ks] 

 

[kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Uhlová bruska 1,7 1 1,7 

Omítkový agregát KALETA 3S 5,7 1 5,7 

Stříhačka a ohýbačka oceli DBC16 0,72 1 0,72 

Ponorný vibrátor 1,2 1 1,2 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   9,32 

 

P2 - OSVĚTLENÍ 

 

PROSTOR 

 

Příkon 

[kW/m2] 

 

[m2] 

 

[kW] 

Kanceláře 0,0120 29,54 0,354 

Šatny 0,0120 44,30 0,532 

Sklady 0,0049 29,54 0,021 

Umývárny 0,0049 14,76 0,723 

WC 0,0049 14,58 0,071 

P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   1,701 

Tab. č. 5 - tabulka výpočtu příkonů 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]} 0,5 
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1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 * {[( 0,5*9,32+0,8*1,701 )2 ] + [ (0,7*9,32)2 ]}  0,5 

P = 9,76 kVA 

Požadovaný příkon je 9,76 kW. 

5.3. KANALIZACE 
Kanalizace (splašková) pro účely stavby bude vedena z prostor buňkoviště a 

zaústěna do kanalizační šachty (B1.3 a B1.4). Bude vedena v zemi a bude splňovat 

minimální krytí od povrchu, bude proveden podsyp a obsyp potrubí pískem a zásyp 

zeminou, která bude udusána  

6. PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

6.1. PŘÍJEZDY NA STAVENIŠT Ě 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na v městské části Brna Trnitá, na hranici, 

určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně jižní a je napojen na 

dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude určen převážně pro 

osobní automobily (do 3,5 t). V případě potřeby je povolen průjezd s vjezdem z ulice 

Křenové a výjezdem na ulici Mlýnská. Vjezd z ulice Mlýnská je určen především pro 

vozidla nad 3,5 t. Oba hlavní tahy jsou napojeny přímo na staveništní komunikaci 

tvořenou zhutněným betonovým recyklátem. Širší dopravní vztahy můžeme vidět 

v příloze č. B1.3 a B1.4 

6.2. ÚPRAVY STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
Na staveništi je potřeba navrhnout dočasné dopravní značení, které bude zajišťovat 

plynulý pohyb strojů po staveništi, za druhé má vliv na osobní zdraví zaměstnanců 

areálů a všechny pracovníky, a zdraví třetích osob. Dopravní značení je znázorněno ve 

výkrese zařízení staveniště (příloha B1.3 a B1.4) 

7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE ZEMINOU 

7.1. HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ 
Jelikož území již bylo zastavěno objekty, nebo zpevněnými plochami, žádná ornice 

se na staveništi nenachází. 
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7.2. HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍ ZEMINOU 
Při výkopových pracích bude vytěžená zemina odvezena ze staveniště (cca. 80 %) 

na skládku. Zbylá zemina se uloží na staveništní deponii do max. výšky 1,5 m. Posléze 

bude využita jako násyp pod drátkobetonovou podlahu. Viz. příloha B1.3 

8. LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Po skončení výstavby bude zařízení staveniště zdemontováno a zdemolováno (již 

dále nepoužitelné prvky). To vše je úkolem hlavního dodavatele. Dále pak, je povinen 

opravit do původního stavu, za své náklady poškozený majetek porušený výstavbou, 

který přiléhá k areálu (pokud tomu opravdu tak je). Demontáž proběhne před pokládkou 

nových komunikací a zpevněných ploch. Poté je areál připraven pro realizaci sadových 

úprav.  

Všechny staveništní přípojky určené jen pro provoz staveniště během výstavby 

budou také zrušeny. 

9. ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci stavby vznikají odpady z hlediska zákona č. 185/2001 a č. 381/2001 Sb. 

Na staveniště je nutné umístit kontejnery na odpad, který v průběhu procesu výstavby 

vznikne. Dále je nutné dodržet, aby v průběhu výstavby nebylo negativně ovlivněno 

životní prostředí. Na stavbě budou vznikat odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, 

odpady ze svařování ocelové výztuže, odpadní obaly, stavební odpad jako beton apod. 

Nebezpečné odpady naopak nevznikají. 

Životní prostředí během stavby nebude nijak ohroženo. Nebude docházet k žádnému 

vážnému znečištění ovzduší. Musí být stále udržovaná čistá komunikace a automobily 

odjíždějící ze stavby musí být očištěny. 

 

Legenda kategorie odpadu:  Legenda likvidace odpadu: 

O ostatní odpad   A bude uloženo na skládku 

N nebezpečný odpad  B bude odevzdáno do sběrných surovin 

     C bude předáno k recyklaci 

 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 
odpadu 

170101 beton O A 

170102 cihla O A 
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170201 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek O A 

170202 odpadní sklo O C 

170405 železo a ocel O B 

170501 zemina a kameny O A 

120113 odpady ze svařování N A 

150101 papírové a lepenkové obaly O C 

150102 plastové obaly PVC O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

080409 
odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla 
N A 

Tab. č. 6 - tabulka zatřídění odpadů 

 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o 

bezpečnosti práce a prevenci rizik. Všichni pracovníci musí používat předepsané 

ochranné pomůcky. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu staveniště se vychází z platných 

norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání staveniště dodržovány. 

Jedná se o tyto předpisy:  

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

- 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 

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

práci 

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 
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11. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
 Je doporučeno mít seznam telefonních čísel v případě potřeby. Tento seznam budou 

mít u sebe hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí a mistři, dále pak investor a projektant. 

 

Seznam telefonních čísel: 

 

Policie ČR:     158 

Obecní (městská) policie:   156 

Zdravotnická záchranná služba:  155 

Hasičský záchranný sbor ČR   150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

 

Investor:      

Projektant:      

Statik:       

Stavební dozor:     

Stavbyvedoucí:     

Mistr:       

 

Betonárna:      

Pohotovost - elektro:     

Pohotovost - plynaři:     

Pohotovost - vodovody a kanalizace:  
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1. INFORMACE O STAVB Ě 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:   Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. 

Místo Stavby:    Brno, ulice Křenová  

Pozemek:    viz tabulka 

Katastrální území:   Trnitá 

Charakter stavby:   Novostavba 

Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s. 

Křenová 60, 656 97 Brno 

Projektant:   K4 a.s.Mlýnská 326/13,  

    602 00 Brno, IČ 60734396 

Dohodnutý termín výstavby:  12 měsíců 

Orientační cena stavebního díla: dle THU cca. 179 000 000 Kč 

1.2. ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích v městské části Brna 

Trnitá, na hranici, určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně 

jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude 

určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z jižní strany bude 

určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty různého dispozičního 

uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany slouží jako vjezd do areálu 

pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. Tyto plochy projdou 

revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a nedisponuje 

dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu bourání 

některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena na části 

sociální skladovací a pracovní. Prostor staveniště je převážně rovinný. 

 V prostoru vzniklém po demolici drobných objektů a části stávající haly pro 

výrobu a skladování ve vnitrobloku je navržena nová výrobní hala ve tvaru obráceného 

písmene „L“. Demolice stávajících objektů, ubourání části stávajících objektů a stavební 

úpravy stávajících objektů, na které hala navazuje je součástí samostatných 

dokumentací – dokumentace demolic a dokumentace stavebních úprav. 

Stavební objekt (hala) je navržena jako univerzální prostor pro výrobu. Výrobní 

část bude stavebně dělena dle požadavků technologie, bude rozlišena zóna výrobní, 

manipulační a komunikační a skladová. 
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Vstup pro zaměstnance do areálu je ze severu ve vazbě na průjezd z ulice 

Křenové, kde se očekává vedle příjezdu zaměstnanců osobními vozy také jejich příchod 

od nejbližších zastávek MHD. Zázemí zaměstnanců se sociálním zařízením v dostatečné 

kapacitě, šatnami, denní místností, několika kancelářemi a zasedací místností bude 

umístěno ve stávající budově „Obaly“, která bude před výstavbou rekonstruována – 

dokumentace stavebních úprav je součástí samostatné dokumentace. 

Hlavní skladové prostory jsou navrženy ve stávající hale pro výrobu a skladování, 

která bude rekonstruována. Přes tuto halu bude probíhat také příjem /expedice. 

 

1.3. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
Založení výrobního objektu vzhledem ke geologickým poměrům je navrženo 

pomocí vrtaných pilot ∅ 630 mm a vrtaných kalichových hlavic ∅ 1500mm. Nosná 

konstrukce výrobní haly tvořící tvar obráceného písmene „L“ je navržena jako 

prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet. Konstrukce skeletu umožňuje 

dodatečné rozšíření haly do tvaru obráceného písmene „T“. 

Střecha haly je tvořena předpjatými železobetonovými vazníky na rozpětí 24,0 m, v 

osových vzdálenostech 12,0 m. Na vazníky jsou uloženy předpjaté železobetonové 

vaznice na rozpětí 12,0 m v osových vzdálenostech 6,0 m. Po obvodu jsou navržena 

železobetonová obvodová ztužidla. Podlahová deska je navržena železobetonová v tl. 

200 mm vyztužená rozptýlenou výztuží. Svislý obvodový plášť je navržen z 

pórobetonových panelů HEBEL tl. 300 mm. Tyto panely šířky 600 mm jsou montovány 

vodorovně na sloupy a přichyceny systémovými kotevními spoji. Střešní plášť objektu 

je navržen lehký, skládaný, montovaný. Spádování střech je vytvořeno v nosné 

konstrukci. Vnitřní příčky jsou navrženy z příčkovek YTONG a SDK.  

Tento technologický předpis se zabývá provedením železobetonové desky 

s rozptýlenou výztuží, kdy zohledňuje lidské, strojní a materiálové zdroje, bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, enviroment. Hlavním aspektem je postup prací a jejich 

technologický postup, a jejich délka Deska je tloušťky 200 mm. 

 

Zastavěná plocha objektu SO 01: 5527 m² 

 

Obestavěný prostor Objektu SO 01: 49 450 m3 

 

Informační tabulka parcel dotčených výstavbou: 
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Tab. č. 7 - tabulka dotčených parcel 

 

Číslo parcely Vlastnické právo Druh plochy Výměra /m2/ 

304/1 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 3929 

304/5 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 61 

304/11 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 1648 

304/19 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 556 

304/20 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 426 

304/21 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

304/26 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 86 

304/27 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 902 

304/28 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 955 

304/29 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6188 

304/30 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 281 

304/32 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 144 

304/34 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 56 

304/35 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 17 

304/39 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 62 

311/1 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 409 

311/2 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

311/3 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6 

311/4 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 199 

311/6 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 87 

311/7 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 290 
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1.4. TECHNOLOGIE OBECN Ě 
 Deska bude provedena klasickým způsobem. Kdy směs přivezená na stavbu 

bude uložena na připravený podklad a poté zvibrována a uhlazena pro hladký povrch. 

Deska je tvořena drátkobetonovou směsí přivyztuženou pomocí KARI sítí (∅ 6mm. 

150/150) 

1.4.1. Drátkobetonové podlahy 

Tyto betonové desky jsou plně nesené elastickým podložím. Použití ocelových 

vláken podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti nárazu a opotřebení, je podstatně 

minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová vlákna jsou rozptýlena v celé 

tloušťce betonové desky. U drátkobetonu odpadá náročná příprava armování, což 

investorův zkracuje realizační časy. V potaz je také nutno brát často sledovanou tvorbu 

trhlin u betonových podlah s klasickou výztuží. Na rozdíl od běžného betonu má 

drátkobeton schopnost odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první 

mikrotrhliny. Tato pevnost, která je běžně nižší než pevnost při vzniku první 

mikrotrhliny, je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků. Ocelové 

drátky v dostatečném množství náhodně rozptýlená ve struktuře betonu mění křehký 

beton na houževnatý drátkobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po 

vzniku trhlin. Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou 

betonu vyztuženého vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu. 

Drátkobetonové průřezy lze rovněž vyztužovat prutovou betonářskou výztuží a dále tak 

zlepšovat vlastnosti betonových konstrukcí. 

 

2. PŘEVZETÍ STAVENIŠT Ě A PRACOVIŠTĚ 
 Předání staveniště investorem zhotovitelem bylo provedeno na samotném 

počátku před počátkem výstavby. Zúčastněni jsou investor a stavbyvedoucí a tato 

událost zapsána do SD. Tato etapa je zhotovena hlavním dodavatelem, takže předání 

staveniště není nutné předávat. Všichni pracovníci účastněni výstavbou jsou proškoleni 

BOZP. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky s možnými riziky spojené s výstavbou. 

 

3. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A STAVBY 

3.1. PŘIPRAVENOST STAVBY 
Před začátkem této etapy jsou již provedeny na stavbě práce přípravné, pilotovací 

práce, osazení prefamontovaných základových nosníků (slouží jako bednění pro 

základovou desku), a jejich dodatečné zmonolitnění (v místech kde je nosník uvažován 

jako opěrná zeď), osazení prefabrikovaných prvků skeletu (sloupy, průvlaky, ztužidla, 



  

 
61 

 

nosníky a vazníky), dále pak je zhotoveno zastřešení objektu, a je zhotoven návoz 

(kombinace hlíny 20% a betonového recyklátu 80%), který je zhutněn na potřebnou 

hodnotu. Tento návoz je odzkoušen metodou LPP pro určení únosnosti zeminy. Na 

násypu je položena geotextilie, PE folie, hydroizolace, a druhá vrstva PE folie. Zkouška 

je vyhodnocena laboratorně. Dále pak jsou položeny vrstvy pod ŽB deskou (dilatační 

fólie, hydroizolace, dilatační fólie). Pro všechny tyto kontroly byl zhotoven kontrolní a 

zkušební plán a za jejich správné provedení je zodpovědný hlavní stavbyvedoucí. 

Postupy prací a jejich zhotovování se uvádí každým dnem do stavebního deníku. 

3.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 Staveniště je ohraničeno stávající zástavbou a oplocením (viz. textová část A1- 

oplocení). Dále se na staveništi nachází buňky sociální, šatny, a buňky pro sociální 

pracovníky. K těmto buňkám je přiveden zdroj elektřiny, vody, a k sociálnímu zařízení 

také kanalizace. Na staveništi se nachází zpevněné plochy pro pohyb těžkých strojů 

(zhutněný štěrkový násyp). Dále pak skladovací plochy, a je zajištěn zdroj vody 

(přípojka) a dále pak zdroj elektrické energie na stavbě zajištěn staveništním rozvaděči. 

4. MATERIÁLY 

4.1. BETON 
Beton je určený projektovou dokumentací (statickým výpočtem) a bude dovezen z 

blízké betonárky na staveniště autodomíchávačem Jde o speciální betonovou směs, 

která díky rozptýlené výztuží (tvořená kovovými drátky malých průměrů) nabývá 

výrazně vyšších hodnot pevnosti ve smyku a tahu, než klasické betonové směsi. Své 

maximální hodnoty pevnosti dosahuje cca po 28 dnech (min však 45 MPa krychelné 

pevnosti) 

- Celkový objem: 1105,4 m3 směsi (cca 100 autodomíchávačů) 

- Třída směsi:  C 30/37 

- Konzistence:  S3 (s přidáním plastifikátoru)- S4 

- Frakce kameniva: 16/32 

- Poměr výztuže: 40 kg/ m3 směsi ( cca. 42,2 t) 

- Vodní součinitel:  0,4 

4.2. VÝZTUŽ 
 Primární složkou výztuže v betonové desce jsou kovové drátky rovnoměrně 

rozptýlené ve směsi. Do desky bude dále vložena KARI síť (∅ 6mm, 150/150 mm) 

- Celková plocha výztuže: 5527 m2 

- Třída výztuže:  10 505 (R) 

- Průměr výztuže:  6 mm 
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- Velikost oka:   150/150 mm 

4.3. DOPRAVA 

4.3.1. Primární 

 Betonová směs bude na staveniště dopravena autodomíchávačem z betonárky 

vzdálené zhruba 10 km od staveniště 

4.3.2. Sekundární 

 Betonová směs bude přepravena do bednění, které je tvořeno základovými 

nosníky pomocí pásu domíchávače. Z důvodu špatné dostupnosti míst betonáže kvůli 

dispozici objektu vůči staveništním komunikacím bude využito hadice, která se napojí 

na čerpadlo, a může mít dosah až 100 metrů. V tomto případě dosáhne do všech 

potřebných míst. Čerpadlo je poté doplňováno z dalších domíchávačů. 

5. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Všichni pracovníci jsou proškoleni kurzem BOZP a jsou chráněni OOPP 

Optimálním obdobím pro betonáž je jaro a podzim, kde nedochází k teplotním 

extrémům (horka a mrazy). Pokud betonáž prochází zimním obdobím, neměla byt 

teplota okolního prostředí klesnout pod -5 °C, kvůli lepší manipulaci s betonovou směsí, 

a samotnému tuhnutí a tvrdnutí směsi. Při teplotách pod + 5°C používáme teplou 

záměsovou vodu, použitím více cementu, či cementu s vyšším hydratačním teplem, či 

jiná aditiva pro rychlejší tuhnutí směsi. Dále pak povětrnostními vlivy (rychlost větru) 

mlha mohou ovlivnit průběh či případný začátek betonáže. Betonáž nebude probíhat za 

extremních mrazů ani teplot, takže jsou podmínky k betonáži ideální. 

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Stavba je ve fázi, kdy je kompletně zhotovený skelet, a je dokončeno zastřešení. 

Návoz z hlíny a betonového recyklátu je zhutněn (dbáme na to, aby byl podklad 

důkladně rovný, suchý, maximální nerovnost je max. 50 mm), na něj položena vrstva 

geotextilie, PE folie, hydroizolace a druhá vrstva PE folie. Jsme tedy připraveni začít 

s přípravami pro betonáž. 

Bednění pro základovou desku tvoří základové nosníky. V místě, kde je vynechán 

prostor pro projíždění vozidly po stavbě, se dobední vynechaná plocha bedněním 

vyrobeného ze dřeva. Zhotoví se bednící „deska“ podepřená hranoly (proti překlopení), 

vsazená mezi základové nosníky. Dbáme, aby bednění mělo odpovídající tuhost a 

rovinnost a bylo ošetřeno nátěrem pro snadnější odbedňování. 

Nejprve se doveze na staveniště výztuž, která už je připravena ve formě svařených 

KARI sítí (∅ 6mm, 150/150 mm). Překontrolujeme, zda ocel není zkorodovaná, či jinak 

poškozená, zkontrolujeme správný průměr a třídu oceli. Sepíšeme protokol o shodě. 
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KARI sítě jsou postupně vyskládány na povrch fólie tak, aby se překrývaly o šířku 

jednoho oka (150 mm). Mezi sebou budou jednotlivé výztuže svázány drátem, aby 

nedocházelo k pohybu jednotlivých sítí. Sítě budou po vzdálenostech cca 1,5 m 

podloženy distančními prvky DISTECH, aby během betonáže nedocházelo k poklesu 

KARI sítí, a byla dodržena minimální hodnota krytí výztuže, která chrání výztuž proti 

korozi, zajišťuje spolupůsobení betonu a oceli a také chrání výztuž při vysokých 

teplotách. Důležité je, aby síť byla ve spodní polovině základové desky po 

vybetonování. Dále se laserovým přístrojem určí výška desky a tyto výšky se brnkací 

šňůrou vyznačí na základové nosníky. 

 Betonová směs je vyrobena v betonárce a je postupně dle potřeby dovážena na 

staveniště pomocí domíchávače s čerpadlem FBP 26. Betonová směs je určena k užití 

do 40 min od výjezdu z betonárky. Při příjezdu na staveniště je mix zkontrolován 

stavbyvedoucím nebo mistrem. Kontrolujeme složení směsi, třídu pevnosti a třídu 

zpracovatelnosti. Provedeme zápis o shodě. Součástí autodomíchávače je čerpadlo, 

které dopraví beton i do špatně dostupných míst. Začínáme s betonáží systematicky od 

vzdálenější strany objektu a postupujeme směrem ke kraji. Při ukládání směsi dbáme na 

to, aby shoz betonu nebyl z výšky větší než 1,5 m od povrchu betonované plochy. Po 

uložení směsi do požadované výšky je potřeba směs zhutnit a zvibrovat. Použijeme 

ponorný vibrátor, který vkládáme do betonu, tak, aby tloušťka vibrovaného betonu 

nepřesáhl 1,25 x výšku vibrovací hlavice. Vpichy opakujeme s šachovnicovou 

pravidelností, tak aby hlavice vstupovala do betonové směsi ve svislé poloze a 

s přiměřenou rychlostí (cca 80 mm/sec). Při vibrování nesmí dojít ke styku bednění a 

výztuže z hlavicí vibrátoru a nesmí se opakovat vpich do jednoho místa. Vibrátor je 

ponořen ve směsi, dokud se na povrchu nevytvoří cementové mléko. To zaručí, že 

přebytečný vzduch obsažený v betonu vznikající reakcí složek betonu se dostává 

z betonu na povrch, a směs získá homogenní strukturu (neshromažďují se složky betonu 

na jednom místě, naopak přílišné vibrování vede k uložení štěrku na dně desky a 

jemných částic na povrchu). Po zvibrování vibrátorem, upravíme plochu vibrační lištou 

a zhotoví se vsyp. Výstupem bude dokonale hladký povrch konstrukce. Jelikož je hala 

větších rozměrů, nebude možno vybetonovat halu najednou. Budou vytvořeny dilatační 

dilce po cca každých 25 metrech. Proto bude betonáž rozdělena na části. Po 

vybetonování jednotlivých částí nastává technologická přestávka (cca 5-7 dnů). 

 Plochy po betonáži je potřeba ošetřovat. Nesmí docházet k mechanickým a 

chemickým poškozením betonu. Při běžných teplotách je beton kropen vodou, aby 

nedocházelo k vysušování a smršťování (nebo je přikrytý PE fólií, či textilie, které 

budou vlhčeny). Při nízkých teplotách (ty pravděpodobně v tomto období nehrozí) 

beton temperujeme. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 

dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C 

nižší než teplota povrchu betonu). 
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Technologická přestávka 

- Pokračování prací je možno jen v případě, že beton nabude 70% pevnosti, ze své 

pevnosti celkové. 

Odbednění dřevěných prvků bude možné za cca 5-7 dní od provedení betonáže. Ty 

budou jednoduše odejmuty pomocí kladiva, a bude odstraněno, jelikož na stavbě 

nenalezne dalšího využití. 

 

7. STROJNÍ SESTAVA 

7.1. ČERPADLO S DOMÍCHÁVA ČEM FBP 26 
Autodomíchávač s čerpadlem řeší horizontální a vertikální přepravu zároveň. 

Výhodou je že zvládá práci dvou strojů zároveň, avšak nevýhodou může být malý 

objem válce pro přepravu směsi. 

Technické parametry 

Palivo:  Benzín / Nafta 

Celková přípustná hmotnost: 32 t 

 

Autodomíchávač: 

Jmenovitý obsah: 7000 l 

 

Výložník: 

Dopravní potrubí: 100 mm 

Vertikální dosah: 25,73 m 

Horizontální dosah: 21,58 m 

Rozbalovací výška: 7,7 m 

Počet ramen:  3 ks 
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7.2. SVÁŘEČKA OMICRON OMI 160 
 Svářečka bude použita pro svařování ocelových prvků na stavbě 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:  39 kg 

Napětí:   230 V 

Rozměry:  220x610x650 mm 

Jištění:   16 A 

Rozsah drátů:  0,6-0,8 mm 

Hmotnost cívek: 5 kg 

Druh krytí IP:  21S 
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7.3. STŘÍHA ČKA A OHÝBA ČKA BETONÁ ŘSKÉ VÝZTUŽE DBC 
16 

Určená pro ohýbání ocelářské výztuže, kde dochází ke zmonolitnění konstrukce. 

Technické parametry: 

Motor:   elektromotor 

Typ motoru:  230 V / 720 W / 3,5 A 

Rozměry:  570 x 170 x 200 mm (délka x šířka x výška) 

Hmotnost  cca 15 kg 

 

 

 

 

 

 

7.4. STAHOVACÍ VIBRA ČNÍ LIŠTA WACKER P 35A 
Vibrační lišta je určena k uhlazení povrchu železobetonové základové desky 

Technické parametry 

Hmotnost:  15,5 kg 

Motor:   vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový benzínový motor 

Zdvihový objem: 35,8 cm3 

Výkon motoru: 1,6 kW při 7000 otáčkách/min 

Objem nádrže: 0,65 l 

Spotřeba paliva: 0,6 l 

Délka:   1,117 m 
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Šířka:   889 mm 

3000 mm dlouhý profil SBW 10F: 

Hmotnost: 9,5 kg 

Délka:  3000 mm 

Šířka:  165 mm 
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8. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Abychom docílili správného postupu prací, bude účastníkem prací 

stavbyvedoucí, či osoba pověřena stavbyvedoucím (mistr). Ten překontroluje stav 

pracoviště před započetím prací. Dohlíží na správné svázání výztuže, zhotoví zápisy do 

SD o převzetí betonového mixu se směsí (zkontroluje kubaturu mixu, složení směsi, 

třídu betonu). Dále pak provede odborný dohled při betonáži samotné. Pracovníci budou 

provádět pouze činnosti, k jejichž provozování jsou určeni a proškoleni. Pracovníci 

obsluhující stroje, překontrolují technický stav stroje před jeho každým použitím. Práce 

budou probíhat pouze na staveništi, čili není nutné zavádět žádná další bezpečnostní 

opatření. U Této etapy bude maximální počet pracovníků – 23 osob. 

-  mistr směny (požadované vzdělání, min. střední škola stavebního směru a 

praxe) 

- řidiči autodomíchávače (řidičský průkaz) 

- 7 izolatérů (požadovaná praxe, svářečský kurz) 

- 5 železářů (vazačský kurz aspoň vedoucí čety vazačů, požadovaná praxe) 

- 6 betonářů (požadovaná praxe) 

- 4 pomocní dělníci 

9. JAKOST A KVALITA DÍLA 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a 

investorem. Mistr na stavbě provede nedestruktivní zkoušky betonu dle ČSN 732011. 

Prohlášení o shodě se zaznamenává do stavebního deníku. 

Po provedení konstrukce zkontroluje stavbyvedoucí, či mistr v přítomnosti investora 

správnost provedení celé konstrukce a provede se zápis do stavebního deníku. V případě 

odchylek se řeší alternativní způsoby řešení. 

Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000 

9.1. VSTUPNÍ KONTROLY 
- dodací list – mistr či stavbyvedoucí kontroluje objednávky s dodacím listem, 

kontrola PD 

- kontrola rovinnosti násypu pod základovou deskou 

- kontrola materiálu beton, bednění, výztuž – zkontrolujeme třídu, průměr, zda 

není zdeformovaná, korozi (mírná nevadí, ale nesmí se loupat šupiny rzi) 

9.2. MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 
- vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje bednění – tuhost a úplnost a 

rovinnost 

- geometrické parametry - šířku a výšku rozmístění výztuže, krycí vrstva výztuže 
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- betonáž – hutnění po vrstvách, vzdálenost vpichu vibrátoru, tloušťka vrstvy, 

délku vibrování 

- ošetřování betonu – v případě nízkých teplot zimní opatření, jinak kropení 

betonu 

9.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
- stavbyvedoucí či mistr zkontroluje: 

- při odbednění díla – šířku, výšku, rovinnost, zhutnění  

- Při této kontrole přizveme investora a bude zhotoven zápis do stavebního deníku 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Při provádění veškerých prací na stavbě je nutno používat předepsané ochranné 

pomůcky a dbát bezpečnosti práce při stavebních pracích Všichni pracovníci podílející 

se na výstavbě jsou proškoleni na BOZP, jsou srozuměni se situací na staveništi. Týká 

se to především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. A Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Při 

všech pracích, pokud neurčí stavbyvedoucí jinak, jsou povinni všichni pracovníci nosit 

ochranné pomůcky. Součástí projektové dokumentace je zhotoven plán BOZP. 

10.1. Obecné požadavky 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie 

- III. Požadavky na venkovní staveniště 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- II. Stroje pro zemní práce 

- V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

- XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- I. Skladování a manipulace s materiálem 

- IX. Betonářské práce a práce související 

- IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

- IX. 5 Železářské práce 

- XI. Montážní práce 
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NV 362/ 2005 Sb. 

- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

10.2. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM ŮCKY  

- Rukavice 

- Brýle 

- Pracovní obuv 

- Pracovní oblek 

 

11. ENVIROMENT A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č.244/1992 Sb., 

o posuzování vlivu životního prostředí a činit opatření pro snížení hluku, zejména 

dodržování přípustných hodnot hluku daných předpisy. Stejně jako omezení hlučnosti je 

dalším faktorem omezení prašnosti. V souvislosti se stavbou vznikají odpady. Na 

staveništi budou umístěny kontejnery, kde se budou vzniklé odpady shromažďovat. 

Kontejnery budou pravidelně odváženy na pokyn mistra, či stavbyvedoucího, který 

kontaktuje příslušnou společnost, která kontejnery zprostředkovala. Během stavebních 

prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat stanovení zákonů 

a norem.  

Z hlediska ochrany životního prostředí, musejí být respektovány především tyto  

dokumenty: 

- Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů  

- Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

- Předpis č. 244/1992 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí  

 

Tabulka odpadů vznikajících při výstavbě: 

Legenda kategorie odpadu:  Legenda likvidace odpadu: 

O ostatní odpad   A bude uloženo na skládku určenou  
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N nebezpečný odpad  B bude odevzdáno do sběrných surovin 

     C bude předáno k recyklaci 

 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

odpadu 

170101 beton O A 

170405 železo a ocel O B 

170201 odpad ze zpracování dřeva a výroby desek O A 

170501 zemina a kameny O A 

120113 odpady ze svařování N A 

150101 papírové a lepenkové obaly O C 

200301 směsný komunální odpad O A 

Tab. č. 9 - tabulka zatřídění odpadů 

 

12. ZKOUŠKY ČERSTVÉHO BETONU 

12.1. ZKOUŠKA ROZLITÍM ( ČSN EN 12350- 5)  
Podstatou této zkoušky je stanovení konzistence čerstvého betonu rozlitím na desce  

12.1.1. Pracovní pomůcky 

- Střásací stolek 

- Forma 

- Dusadlo 

- Pravítko 

- Nádoba na promíchání 

- Lopata 

- Vlhký hadřík 

- Lopatka 

- Stopky 
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12.1.2. Postup zkoušky 

- Střásací stolek se umístí na vodorovnou plochu, která není ovlivněna vnějšími 

vibracemi 

- Těsně před provedením zkoušky se forma a stolek očistí a navlhčí vodou  

- Kontaktní zarážky je nutno udržovat čisté forma se umístí na střed desky a 

udržuje se v této poloze přišlápnutím nebo s použitím magnetů  

- Forma se naplní lopatkou betonovou směsí ve dvou stejných vrstvách, každá 

vrstva se zhutní 10 lehkými údery dusadla. Pokud je to nutné, přidá se ještě 

beton na druhou vrstvu tak, aby převyšovala horní hranu formy. 

- Pomocí dusadla se beton zarovná s horní hranou formy  

- Po 30 sekundách od urovnání betonu se pomocí držadel zvedne forma svisle 

nahoru  

- Střásací stolek se stabilizuje přišlápnutím na přední straně spodní desky a 

pomalu se horní hrana zvedne až k horní zarážce, přičemž do ní nesmí prudce 

narazit. 

- Horní deska se nechá volně dopadnout až k spodní zarážce. 

- Tento cyklus opakujeme 15 krát.  

- Každý cyklus nesmí být kratší jak dvě sekundy a ne delší jak 5 sekund.  

- Pravítkem se změří největší rozměr rozlitého betonu ve dvou směrech d1 a d2, 

rovnoběžně s hranami stolku a obě měření se zaznamenávají, zaokrouhlujeme na 

nejbližších 10 mm.  

- Pokud se u rozlitého betonu objeví segregace, je zkouška nevyhovující 

 

12.1.3. Vyhodnocení zkoušky  

Stupeň průměr rozlití v mm  

F1 ≤ 340 

F2 350-410 

F3 420-480 

F4 490-550 

F5 560-620 

F6 630-750 

F7 760-850 

Tab. č. 10 - tabulka zkoušky čerstvého betonu 
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Stanovíme dle vzorce (d1+d2)/2 rozlití a zaznamenáme si hodnotu, zaokrouhlenou na 

nejbližších 10 mm.   

 

 

12.2. ZKOUŠKA SEDNUTÍ KUŽELE – ( ČSN EN 12350-2)  
Podstatou této zkoušky je to, že se naplní forma tvaru komolého kužele betonovou 

směsí, která se zhutní, a vzdálenost, o kterou poklesne beton po zvednutí formy, udává 

konzistenci betonu. 

12.2.1. Pracovní pomůcky 

- Forma pro tvorbu zkušebního tělesa 

- Propichovací tyč 

- Pravítko 

- Podkladní deska 

- Nádoba na promíchání vzorku 

- Lopata 

- Vlhký hadřík 

- Stopky 

12.2.2. Postup zkoušky 

- Formu a podkladní beton navlhčíme  



  

 
74 

 

- Forma musí být během plnění betonovou směsí pevně přichycena k podložce a 

to buď přišlápnutím, nebo svěrkami.  

- Forma se plní betonem ve třech vrstvách, každá vrstva se musí řádně zhutnit 25 

vpichy tyčí na propichování.  

- Beton po zhutnění poslední vrstvy musí převyšovat horní okraj forma, 

přebytečný beton seřízneme. 

- Zvednutí formy se musí provést během 5-10 s rovnoměrně bez otáčivých 

pohybů  

- Celá zkouška by měla trvat 150 s (od plnění po zvednutí)  

- Ihned po zvednutí formy se změří daný pokles a zaznamená sednutí 

Beton po zvednutí formy musí zůstat neporušený, pokud se ale těleso usmýkne, musí se  

odebrat jiný vzorek a postup se opakuje. 

 

12.2.3. Vyhodnocení zkoušky 

Stupeň Sednutí v mm  

S1 10-40 

S2 50-90 

S3 100-150 

S4 160-210 

S5 ≥ 220 

Tab. č. 11 - tabulka zkoušky čerstvého betonu 

 

Změřené sednutí se zaokrouhlí na nejbližších 10 mm. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:   Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. 

Místo Stavby:    Brno, ulice Křenová 

Pozemek:    viz tabulka 

Katastrální území:   Trnitá 

Charakter stavby:   Novostavba 

Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s. 

Křenová 60, 656 97 Brno 

Projektant:   K4 a.s.Mlýnská 326/13,  

    602 00 Brno, IČ 60734396 

Dohodnutý termín výstavby:  14 měsíců 

Orientační cena stavebního díla: dle THU cca. 179 000 000 Kč 

Pozemek s objektem je situován v katastrálním území Trnitá ve střední části města, 

mezi ulicemi Křenová a Mlýnská v zastavěné části poblíž centra města. Na území 

pozemku jsou objekty a zpevněné plochy, které nekorespondují s novým záměrem 

investora. Pozemek je rovinného charakteru, na němž jsou stávající objekty určeny k 

provozu PAPÍRNY BRNO a.s. 

1.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 VÝROBNÍ OBJEKT PAPÍRNY BRNO a.s. 

SO 02 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE 

SO 04 AREÁLOVÁ KANALIZACE 

SO 05 AREÁLOVÝ VODOVOD 

SO 06 ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SO 07 OPLOCENÍ 

SO 08 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 09 POŽÁRNÍ NÁDRŽ 
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1.3. POPIS STAVENIŠTĚ 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích v městské části Brna 

Trnitá na hranici určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně 

jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude 

určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z jižní strany bude 

určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty různého dispozičního 

uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany slouží jako vjezd do areálu 

pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. Tyto plochy projdou 

revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a nedisponuje 

dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu bourání 

některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena na části 

sociální skladovací a pracovní 

Zastavěná plocha: 5527 m² 

Obestavěný prostor: 49 450 m3 

Informační tabulka parcel dotčených výstavbou: 

 

 

Číslo parcely Vlastnické právo Druh plochy Výměra /m2/ 

304/1 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 3929 

304/5 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 61 

304/11 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 1648 

304/19 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 556 

304/20 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 426 

304/21 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

304/26 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 86 

304/27 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 902 

304/28 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 955 

304/29 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6188 

304/30 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 281 

304/32 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 144 
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Tab. č. 12 - tabulka dotčených parcel 

 

1.4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO OBJEKTU SO 01 
SO 01 Výrobní objekt papírny Brno a.s. 

V prostoru vzniklém po demolici drobných objektů a části stávající haly pro 

výrobu a skladování ve vnitrobloku je navržena nová výrobní hala ve tvaru obráceného 

písmene „L“. Demolice stávajících objektů, ubourání části stávajících objektů a stavební 

úpravy stávajících objektů, na které hala navazuje je součástí samostatných 

dokumentací – dokumentace demolic a dokumentace stavebních úprav. 

Stavební objekt (hala) je navržena jako univerzální prostor pro výrobu. Výrobní část 

bude stavebně dělena dle požadavků technologie, bude rozlišena zóna výrobní, 

manipulační a komunikační a skladová. 

Vstup pro zaměstnance do areálu je ze severu ve vazbě na průjezd z ulice 

Křenové, kde se očekává vedle příjezdu zaměstnanců osobními vozy také jejich příchod 

od nejbližších zastávek MHD. Zázemí zaměstnanců se sociálním zařízením v dostatečné 

kapacitě, šatnami, denní místností, několika kancelářemi a zasedací místností bude 

umístěno ve stávající budově „Obaly“, která bude před výstavbou rekonstruována – 

dokumentace stavebních úprav je součástí samostatné dokumentace. 

Hlavní skladové prostory jsou navrženy ve stávající hale pro výrobu a 

skladování, která bude rekonstruována. Přes tuto halu bude probíhat také příjem 

/expedice. 

Založení výrobního objektu vzhledem ke geologickým poměrům je navrženo 

pomocí vrtaných pilot ∅ 630 mm a vrtaných kalichových hlavic ∅ 1500mm. Nosná 

304/34 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 56 

304/35 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 17 

304/39 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 62 

311/1 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 409 

311/2 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

311/3 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6 

311/4 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 199 

311/6 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 87 

311/7 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 290 
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konstrukce výrobní haly tvořící tvar obráceného písmene „L“ je navržena jako 

prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet. Konstrukce skeletu umožňuje 

dodatečné rozšíření haly do tvaru obráceného písmene „T“. Střecha haly je tvořena 

předpjatými železobetonovými vazníky na rozpětí 24,0 m, v osových vzdálenostech 

12,0 m. Na vazníky jsou uloženy předpjaté železobetonové vaznice na rozpětí 12,0 m v 

osových vzdálenostech 6,0 m. Po obvodu jsou navržena železobetonová obvodová 

ztužidla. Podlahová deska je navržena železobetonová v tl. 200 mm vyztužená 

rozptýlenou výztuží. Svislý obvodový plášť je navržen z pórobetonových panelů 

HEBEL tl. 300 mm. Tyto panely šířky 600 mm jsou montovány vodorovně na sloupy a 

přichyceny systémovými kotevními spoji. Střešní plášť objektu je navržen lehký, 

skládaný, montovaný. Spádování střech je vytvořeno v nosné konstrukci. Vnitřní příčky 

jsou navrženy z příčkovek YTONG a SDK.  

2. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ Ů 
MECHANISM Ů  

2.1. STROJE A PRO ZEMNÍ PRÁCE 

2.1.1. Rypadlo- nakladač CAT 428C 

Kolové rypadlo s náhonem na všechna 4 kola bude použito při hloubení jam a rýh 

před započetím vrtání pilot. Dále lze použít jako přesun po horizontální ose. Při potřebě  

lze použít jako paletovací vůz (vidlice jsou součástí příslušenství). 

Technické parametry 

Palivo:   Benzín/ Nafta 

Celkový výkon: 59 kW/ 78 k 

Provozní hmotnost: 7415 kg 

Hloubkový dosah: 4811 mm se standardní násadou 

   5858 mm s teleskopickou násadou 

Maximální rychlost: 31,8 km/h (cestovní) 

   29,4 km/h (při zatížení) 

Lžíce:   0,7-3,11 m3 (dle použité lžíce) 

 

Doba využití stroje: Duben 2013 
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2.1.2. Smykem řízený nakladač CAT 272C 

Slouží k převozu materiálů po staveništi. Použit bude především u prací zemních a u 

prací dokončovacích. 

 

Technické parametry: 

Palivo:   Benzín / Nafta 

Celkový výkon: 69 kW / 49 k 

Provozní hmotnost: 3761 kg 

Výškový dosah: 4115 mm 

Dosah s rameny vod.: 1270 mm 

Délka bez lopaty: 3092 mm 

Délka s lopatou: 3833 mm 

Šířka nakladače: 1676 mm 

Výška nakladače: 2083 mm 

Vylamovací síla: 33 kN 

 

Doba využití stroje: Duben 2013 
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2.1.3. Nákladní automobil TATRA T158-8 

 Slouží převážně k přepravě vytěžených materiálů po stavbě a na skládku. Použit 

bude především při zemních pracích 

 

Technické parametry: 

Palivo:   Benzín/ Nafta 

Rozvor kol:  3440 + 1320 mm 

Max. přípustná hm. 30 000 kg 

Užitečné zatížení: 19 750 kg 

Max rychlost:  85 km/h (omezovač rychlosti) 

Nástavba:  Třístranně sklopná korba 10 m3 

 

Doba využití stroje: Duben 2013 
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2.1.4. Tandemový vibrační válec CAT CC24 

 Vibrační válec slouží ke zhutnění navážené hlíny a recyklátu pod základovou 

desku. Použit bude při zemních pracích a pracích dokončovacích. 

 

Technické parametry: 

Palivo:   Benzín/ Nafta 

Výkon motoru: 24 kW 

Pracovní šířka: 1200 mm 

Amplituda:  0,5 mm 

Frekvence:  63 Hz 

Provozní hmotnost: 2,7 t 

 

Doba využití stroje: Duben 2013 
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2.1.5. Vibra ční pěch Weber SRX75DH: 

 Vibrační pěch bude použit pro hutnění násypů do rýh, kde se větší mechanizace 

dostane s problémy, nebo je její použití finančně neefektivní.  

 

Technické parametry: 

Palivo:   Benzín 

Hmotnost:  81 kg 

Šířka hutnící desky: 28 cm 

Max. frekvence úderu:670 1/min 

Amplituda úderu: 70 mm 

Motor:   Hartz 1B 20 čtyřtaktní benzinový 

Výkon motoru: 3,6 kW 4,9 k 

Provozní otáčky: 3 600 ot./ min 

 



  

 
85 

      

Doba využití stroje: Duben 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. STROJE PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 

2.2.1. Vrtná rota ční souprava Liebherr LB16 

 Souprava určená k vrtání pilot se zapažením. Průměr pilot 630 mm. 

 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 52 t 

Max. točivý moment: 161 kN m 

Výkon motoru: 180 kW 

Max. hloubka vrtu: 34,5 m 

Max. průměr vrtu: 1500 mm 

 

Doba využití stroje: Duben – Květen 2013 
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2.2.2. Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 

 Autodomíchávač s čerpadlem řeší horizontální a vertikální přepravu zároveň. 

Výhodou je že zvládá práci dvou strojů zároveň, avšak nevýhodou může být malý 

objem válce pro přepravu směsi. Při betonážích, kdy je potřeba dostat směs na velkou 

vzdálenost, můžeme použít přídavnou hadici, která má dosah až 100 m. V tomto 

případě doplňují toto čerpadlo další domíchávače. 

 

Technické parametry: 

Palivo:   Benzín / Nafta 

Celková přípustná hmotnost: 32 t 

 

Autodomíchávač: 

Jmenovitý obsah: 7000 l 

Výložník: 
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Dopravní potrubí: 100 mm 

Vertikální dosah: 25,73 m 

Horizontální dosah: 21,58 m 

Rozbalovací výška: 7,7 m 

Počet ramen:  3 ks 

 

Doba využití stroje: Duben – Květen 2013 
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2.2.3. Ponorný vibrátor WEBER MVX  

 Vibrátor je určen k hutnění betonových směsí. 

 

Technické parametry: 

Výkon:   1200 W 

Provozní hmotnost:  10,7 kg 

Otáčky:   3000 ot./min. 

Počet vibrací:   12000/min. 

Průměr vibrační hlavice: 48 mm 

Hmotnost vibrační hlavice: 3,8 kg 

Délka přívodního kabelu: 10 m 

 

Doba využití přístroje: Duben – Květen 2013 
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2.2.4. Rypadlo- nakladač CAT 428C 

Technické parametry: viz výše 

Doba využití stroje: Duben – Květen 2013 

2.3. STROJE PRO VRCHNÍ HRUBOU STAVBU 

2.3.1. Automobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

 Slouží k montáži prefabrikovaných základových prahů a montáži 

železobetonového skeletu. Dále k horizontálnímu a vertikálnímu přesunu materiálů. 

 

Technické parametry: 

Palivo:    Nafta 

Max zdvihací kapacita: 35t (rádius 3m) 

Teleskopické rameno: 9,2 – 30 m 

Výložník:   8,6 – 15 m 

Provozní hmotnost:  24 t 

Max rychlost:   80 km/h 

Hmotnost protizávaží: 5,5 t 

 

Doba využití stroje: Červen - Srpen 2013 
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2.3.2. Čerpadlo s domíchávačem FBP 26 

 Autodomíchávač s čerpadlem řeší horizontální a vertikální přepravu zároveň. 

Výhodou je že zvládá práci dvou strojů zároveň, avšak nevýhodou může být malý 

objem válce pro přepravu směsi. 

 

Technické parametry: 

Palivo:  Benzín / Nafta 

Celková přípustná hmotnost: 32 t 
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Autodomíchávač: 

Jmenovitý obsah: 7000 l 

Výložník: 

Dopravní potrubí: 100 mm 

Vertikální dosah: 25,73 m 

Horizontální dosah: 21,58 m 

Rozbalovací výška: 7,7 m 

Počet ramen:  3 ks 

 

Doba použití stroje: Květen a Září 2013 

2.3.3. Svářečka Omicron OMI 165 

 Svářečka bude použita pro svařování ocelových prvků na stavbě 

Technické parametry: 

Hmotnost:  39 kg 

Napětí:   230 V 

Rozměry:  220x610x650 mm 

Jištění:   16 A 

Rozsah drátů:  0,6-0,8 mm  

Hmotnost cívek: 5 kg 

Druh krytí IP:  21S 

 

Doba využití přístroje: Září 2013 

 

2.3.4. Stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže DBC 16 

 Určená pro ohýbání ocelářské výztuže, kde dochází ke zmonolitnění konstrukce. 

 

Technické parametry: 

Motor:   elektromotor 

Typ motoru:  230 V / 720 W / 3,5 A 

Rozměry:  570 x 170 x 200 mm (délka x šířka x výška) 
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Hmotnost  cca 15 kg 

 

Doba využití přístroje: Září 2013 

 

 

 

2.3.5. Stahovací vibrační lišta Wacker P 35A 

 Vibrační lišta je určena k uhlazení povrchu železobetonové základové desky 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:  15,5 kg 

Motor:   vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový benzínový motor 

Zdvihový objem: 35,8 cm3 

Výkon motoru: 1,6 kW při 7000 otáčkách/min 

Objem nádrže: 0,65 l 

Spotřeba paliva: 0,6 l 

Délka:   1,117 m 

Šířka:   889 mm 

 

3000 mm dlouhý profil SBW 10F: 

Hmotnost: 9,5 kg 

Délka:  3000 mm 

Šířka:  165 mm 

 

Doba využití přístroje: Září 2013 
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2.4. STROJE PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE 

2.4.1. Omítkový agregát Kaleta 3S 

 Agregáty jsou určeny k mechanickému pokládání omítek kontinuálním 

způsobem, s použitím hotových suchých omítkových směsí a hotových mokrých směsí. 

 

Technické parametry: 

Délka:    1200 mm 

Šířka:    750 mm 

Výška:    1550 mm 

Výška zásypu:   1025 mm 

Objem koše:   145 g 

Výkon:   12 – 40 l/min. 

Vzdálenost podávání:  20 m¨ 

Motor čerpadla:  5,5 kW 

Motor koše:   1,1 kW 

Kompresor:   250 l/min 

Vodní čerpadlo:   400 V 
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Doba využití stroje: Listopad – Prosinec 2013 

 

 

 

2.5. DROBNÁ A JINÁ MECHANIZACE 
 Drobná mechanizace bude na staveništi během celé doby výstavby výrobního 

areálu. 

2.5.1. Příklepová vrtačka Bosch PSB 50 RE 

 Vrtačka bude využita především u zhotovení sádrokartónů. 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon:  500 W 

Vstupní výkon:  228 W 

Max. kroutící moment: 7,5 Nm 

Počet příklepů:  33 000/ min 
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Hmotnost:   1,6 kg 

 

Rozsah vrtání: 

Max průměr vrtání do betonu: 10 mm 

Max průměr vrtání do oceli:  8 mm 

Max průměr vrtání do dřeva:  25 mm 

 

 

2.5.2. Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH Professional 

 Bude umístěná na staveništi pro případné použití 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon:  2200 W 

Volnoběžné otáčky:  6500 ot./min 

Průměr kotouče:  230 mm 

Hmotnost:   5,2 kg 
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2.5.3. Bourací kladivo Bosch GSH 11 VC Professional 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon:  1700 W 

Rázová energie max:  23 J 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 900 – 1700/min 

Hmotnost:   11,4 kg 

Upínání nástrojů:  SDS - max 
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2.5.4. Míchadlo Bosch GRW 11E Professional 

 Určeno pro míchání směsí.  

Technické parametry: 

Jmenovitý výkon:  1150 W 

Výstupní výkon:  670 W 

Hmotnost:   4,2 kg 

Jmenovité otáčky:  280 / 640 min-1 

Jmenovitý krouticí moment: 17,6 / 8,4 Nm 

Max. krouticí moment: 105,0 / 50,0 Nm 
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2.5.5. Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 410 CX 

 

Technické parametry: 

Výrobce   Oleo-Mac 

Objem motoru   39 cm3 

Výkon motoru   1,8 / 8500 kW / ot./min 

Max. otáčky   12200 ot./min 

Délka lišty   41 cm 

Dělení řetězu   0,325 Microlite 

Objem nádrže – palivo 0,32 l 

Objem nádrže – olej  0,22 l 

Hmotnost:   4,2 kg (bez lišty a řetězu) 
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2.5.6. Aku vrta čka GSB 14,4 V-LI Professional 

Technické parametry: 

Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj) 60 Nm 

Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj 25 Nm 

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. Stupeň  0 – 500 / 1.600 min-1 

Frekvence příklepů, max.    24.000 min-1 

Upínací rozsah sklíčidla, min./max.   1,5 / 13 mm 

Závit vrtacího vřetena     1/2"  

Napětí akumulátoru     14,4 v 

Hmotnost včetně akumulátoru   1,8 kg 

Stupně krouticích momentů:    18+1 

 

Průměr vrtání: 

Max. Ø vrtání do dřeva 32 mm   

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm 

Max. Ø vrtání do zdiva 13 mm 

 

Průměr šroubů: 

Max. Ø šroubování:  7 mm 
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2.5.7. Řezačka na dlažbu 

 

Technické parametry: 

Max délka řezu:  600 mm 

Max tl. Řezaného mat.: 20 mm 

 

 

 

 

Pozn.: Drobná mechanizace bude na staveništi po celou dobu výstavby (Běžně patří 

k vybavenosti pracovníků) 
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1. INFORMACE O STAVB Ě 

1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:   Revitalizace výrobního areálu Papírny Brno a.s. 

Místo Stavby:    Brno, ulice Křenová 

Pozemek:    viz tabulka 

Katastrální území:   Trnitá 

Charakter stavby:   Novostavba 

Objednatel a investor:  Papírny BRNO a.s. 

Křenová 60, 656 97 Brno 

Projektant:   K4 a.s.Mlýnská 326/13,  

603 Brno, IČ 60734396 

Dohodnutý termín výstavby:  12 měsíců 

Orientační cena stavebního díla: dle THU cca. 179 000 000 Kč 

1.2. ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ: 
Areál PAPÍRNY BRNO a.s. se nachází na několika pozemcích v městské části Brna 

Trnitá na hranici určené mezi ulicemi Křenová na straně severní a Mlýnská na straně 

jižní a je napojen na dopravní infrastrukturu. Na severní straně je vjezd užší, čili bude 

určen převážně pro osobní automobily (do 3,5 t), zatímco vjezd z jižní strany bude 

určen především pro těžkou dopravu. Areál je zastavěn objekty různého dispozičního 

uspořádání. Dále jsou tu zpevněné plochy. Ze severní strany slouží jako vjezd do areálu 

pro zákazníky, na straně jižní především pro zásobování. Tyto plochy projdou 

revitalizací. Technický stav některých budov je ve špatném stavu a nedisponuje 

dostatečnými prostorami, proto dochází k částečnému či kompletnímu bourání 

některých stávajících objektů a výstavbě nových. Plocha areálu bude rozdělena na části 

sociální skladovací a pracovní. 

Staveniště je rozloženo na parcelách vypsaných níže v tabulce. Po demoličních 

pracích bude povrch staveniště převážně rovinný.  

Informační tabulka parcel dotčených staveništěm: 

 

Číslo parcely Vlastnické právo Druh plochy Výměra /m2/ 

304/1 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 3929 
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Tab. č. 13 - tabulka dotčených parcel 

2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 01 - VÝROBNÍ HALA  

2.1. HTÚ A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Před samotným počátkem výstavby výrobního objektu Papírny Brno a.s. proběhne 

demolice částí nebo celků (včetně inženýrských sítí) areálu papíren Brno a.s. Tyto 

304/5 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 61 

304/11 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 1648 

304/19 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 556 

304/20 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 426 

304/21 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

304/26 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 86 

304/27 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 902 

304/28 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 955 

304/29 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6188 

304/30 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 281 

304/32 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 144 

304/34 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 56 

304/35 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 17 

304/39 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 62 

311/1 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 409 

311/2 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 215 

311/3 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 6 

311/4 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 199 

311/6 Papírny Brno a.s Zastavěná plocha 87 

311/7 Papírny Brno a.s Ostatní plocha 290 
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demoliční práce nejsou součástí této projektové dokumentace, čili ani stavebně 

technologický projekt se těchto demoličních prací týkat nebude. Práce budou provedeny 

specializovanou stavební firmou. Ta podle projektové dokumentace odstraní objekty a 

zpevněné plochy neodpovídající novému záměru Jedná se o plochy zejména na severu a 

jihu areálu. Objekty budou zdemolovány až na úroveň základů. Rovněž inž sítě budou 

odstraněny. Všechny odstraněné materiály budou vyvezeny na skládku čí zneškodněny. 

Poté budou zhotoveny nové inž sítě. 

Po dokončení těchto prací dojde k předání staveniště investorovi. Zhotovitel obdrží 

jedno paré dokumentace pro realizaci stavby a dokumenty s ní spojené. Před započetím 

výkopových prací budou veškeré sítě nacházející se v území vytýčeny jejich správci 

nebo majiteli (nepředpokládá se výskyt dalších inž. sítí.). Přístup do stávajících objektů 

bude dočasně zajištěn z jižní strany areálu. 

Před započetím prací se uvažuje s vytýčením inženýrských sítí, jež se na pozemku 

nacházejí. Inženýrské sítě pod demolovanými objekty NEJSOU součástí této 

dokumentace. Přípojky zůstanou stávající a areálové rozvody se vyhotoví nově, podle 

nového záměru investora. Hranice pozemku jsou v tomto případě dané oplocením, které 

se nachází na hranici areálu a bude ponecháno. Kde se oplocení nenachází. tam bude 

zhotoveno(dle rozdělení stavebních objektů) před započetím a zajistí se dovoz 

potřebných technických pomůcek, které samotná realizace vyžaduje. Zřídí se dočasný 

přívod vody (pokud bude vyveden z některých objektů bude umístěn podružný 

vodoměr) podle potřeby, kanalizace, na kterou bude napojen odlučovač ropných látek 

(ORL) při výjezdu ze staveniště a bude napojena na buňkoviště a oplachovací plochu 

nečistot z automobilů. Trafostanice, do které se přípojka VN zapojí a bude použita pro 

staveništní rozvod elektrické energie NN. Výkopy budou viditelně označeny červenou 

páskou, a zabezpečeny proti pádu. Po vykopání výkopů pro rozvody sítí (v 

předepsaném spádu) se pod samotné potrubí uloží podklad ze sypkých materiálů, které 

se následně zhutní, pokud tak předepisuje projekt. Vyhotovené práce se zapisují každý 

den do stavebního deníku.  

Stěny výkopů základových jam a rýh pro inženýrské sítě bude možno do hloubky 

1,2 m provádět ve svislém sklonu, hlubší výkopy (do hloubky max. 3 m) bude třeba již 

svahovat ve sklonech 1:0,25 až 1:0,5, v místech s vysoko ležící hladinou podzemní 

vody nebo s výskytem jemnozrnných písčitých zemin bude nutné výkopy pažit a 

rozepřít (viz čl. 83 ČSN 733050 „Zemní práce“). 

HTÚ v prostoru pod komunikacemi a zpevněnými plochami budou provedeny na 
úrovni (dáno skladbou povrchů): 

- pod komunikacemi pojížděné NA:  min. 0,55 m pod finálním povrchem vozovky 

- pod komunikacemi pro OA: min. 0,47 m pod finálním povrchem vozovky 

- pod zatravňovacími dlaždicemi: min. 0,45 m pod finálním povrchem vozovky 
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- pod dlážděnými plochami pro pěší: min. 0,24 m pod finálním povrchem vozovky 

 

Výkaz hlavních prvků této etapy:  odstraněné plochy: 12328,95 m2 

3. ZEMNÍ PRÁCE 

3.1. GEOLOGICKÉ POM ĚRY: 
Zájmové území se nachází na východním okraji centra města Brna, v husté 

zástavbě, přibližně 350 m od koryta řeky Svitavy. V této oblasti jsou častá mrtvá 

ramena řeky, ostrůvky vátých písků a podobně. Základové poměry jsou uvažovány 

podle provedených průzkumných prací. Inženýrsko-geologický průzkum přímo v 

lokalitě budoucího staveniště byl proveden čtyřmi jádrovými vrty. 

Předkvartérní podklad: vápnité jíly, označované též jako tégly byly zastiženy v 

hloubce 9,6 – 10,0 m pod úrovní terénu. Konzistence jílů je tuhá až pevná, dále do 

hloubky až tvrdá. 

Kvartérní pokryv: je budován fluviálními, aluviálními a eolitickými sedimenty. 

Mocnost štěrků a štěrkopísků fluviální terasy  

řeky Svitavy je okolo 3 – 3,5 m. Nad tímto souvrstvím je vrstva aluviálních jílů a hlín 

měkké a tuhé konzistence dosahující mocnosti 3 – 4 m. 

Nejsvrchnější, přirozeně uloženou vrstvou, jsou sprašové hlíny měkké 

konzistence. Vrchní sled zakončuje vrstva antropogenních navážek mocnosti cca 1,0 m. 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou dány jeho geologickou stavbou. 

Hladina podzemní vody byla ve všech vrtech naražena v hloubce 6 – 8 m ihned po 

zastižení fluviálních štěrků a ustálena v hloubce cca 4 m. Jedná se o kvartérní zvodeň s 

napjatou hladinou vázanou na souvrství štěrků a štěrkopísků. Podzemní voda není 

agresivní na betonové konstrukce. 

3.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Základové konstrukce jsou navrženy dle statického posudku a na základě výsledků 

inženýrsko-geologického průzkumu. Statický posudek uvažuje s technologií vrtaných 

pilot. Skladba podloží je určena vrtanou sondou. V místech kde se bude nacházet objekt 

SO 01 připravíme pláň na takovou úroveň, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý pojezd 

pilotážní soustavy. Bude proto odstraněna vrstva horniny tříd 2-3 o výšce 0,55 m, za 

použití strojů (grader nebo bagr se lžící), abychom se dostali na úroveň zhlaví pilot na 

úrovni -1,800. V hlubších místech založení, se ručně zhotoví dokop, a obnaží se výztuž 

pro zhotovení ŽB hlavic s kalichy, do kterých se osadí sloupy. Rýha bude mít rozměr 

2x2 m pro snadný pohyb a manipulaci v prostoru (∅ hlavice je 1500 mm). Po vykopání 

se začistí spára od napadané hlíny a nečistot. Nepotřebná odtěžená zemina bude 
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odvezena nákladními automobily na skládku zeminy Setra spol. s.r.o., která se nachází 

zhruba 2,5 km od zájmového území. Zbylá zemina, využitelná jako spodní vrstva 

násypu pod základovou desku bude uložena na mezideponii na staveništi. Pro zásyp, 

který tvoří podklad pro betonovou desku výrobní haly, bude dovezen zásypový materiál 

(betonový recyklát). 

Každý den, kdy probíhají práce, se udělá zápis do Stavebního deníku, kde budou 

vypsány podmínky, za jakých se pracovalo, jaká činnost se prováděla, počet pracovníků 

a jaká byla použita mechanizace. Tento zápis bude podepsán mistrem nebo 

stavbyvedoucím. 

3.3. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: zemina 

- Činnosti: vytyčování, odkopávky, manipulace s materiálem 

- Pracovní prostor: pod úrovní původního terénu  

- Meziprodukty: rýhy pro hlavice a piloty pláň pro založení objektu  

- Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnostní  

3.4. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Jámy:   3039,85 m3 

- Rýhy:   72,0 m3 

3.5. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz. příloha B2.4 

3.6. STROJNÍ SESTAVA 
Viz. příloha B2.3 

4. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

4.1. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE- TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Po zemních pracích se ručně očistí základová spára a vytýčí se figury pilot, které 

pilotovací souprava navrtá. Jednotlivé délky a samotný průměr pilot je dán statickým 

výpočtem založeným na geologickém průzkumu. Poloha a výšková úroveň pilot je 

čitelná z výkresu pilot. Poloha středů pilot zajištěna vytýčením geodetem a poté bude 

zpětně zaměřena. Délky pilot jsou dány výkresovou dokumentací a průměrná hloubka 

založení je 8 m. Po zaměření pilot se začne s vrtáním pilot vrtnou soustavou, kdy 

souběžně s vrtáním se vkládá ocelová pažnice pro zabezpečení stability vrtu. Do 

připraveného vrtu vložíme armokoš z oceli 10 216 (E). Pruty armokoše (∅ 6R16) jsou 

mezi sebou vzájemně provařeny. Výztuž z armokoše je vytažena nad zhlaví pilot (tzv. 

fousy) na délku 600 mm a je vtažena do pilotových hlavic, krytí je určeno na hodnotu 
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100 mm. Po vsunutí armokoše do vrtu, můžeme pilotu vybetonovat a pažnice odstranit. 

Beton pilot je určen statickým výpočtem (C25/30 XC2). Autodomíchávače s 

objednanou betonovou směsí jsou objednány tak aby nevznikaly časové prostoje. 

Převzetí směsi se zapíše do stavebního deníku buď mistrem, nebo stavbyvedoucím. Po 

zabetonování pilot nastane technologická přestávka, pro dosažení předepsané pevnosti, 

cca. 7 dní. Během technologické přestávky můžeme obnažit prostor kolem pilot, pro 

provedení betonových pilotových hlavic, do kterých budou osazeny prefabrikované 

sloupy. Zemina vytěžená z pilot je odvezena na skládku. 

Hlavice s kalichy jsou navrženy kruhové (∅ 1500 mm) s kalichem pro osazení 

prefabrikovaných sloupů. Horní úroveň hlavic sloupů je na kótě -0,600; resp. -1,200 a -

1,800 m. Kalich má v patě rozměr 700/600 resp. 700/700 mm o hloubce 950 mm. Pro 

vyztužení hlavic je použita ocel 10505 (R), jakožto připravený armoskoš.(výztuž 

provařena navzájem). Nominální hodnota krytí výztuže hlavic bude 70 mm, minimální 

hodnota krytí je 50 mm. Použitý beton hlavic je třídy C25/30 XC2, který je po vylití do 

bednění dokonale zvibrován vibrátorem betonové směsi. Následuje technologická 

přestávka, až beton hlavice dosáhne požadované pevnosti, cca. 7 dní (přesná doba dána 

vzorcem pro odbednění). Přesné polohy hlavic a kalichů budou geodeticky vytyčeny 

geodetem a zpětně zaměřeny. Zdrsnění vnitřní stěny kalichu bude provedeno pomocí 

delta fólie. Betonáž hlavice proběhne do bednění, pod bednění bude proveden podkladní 

beton v minimální tloušťce 50 mm. Po osazení sloupů do kalichu se sloup vyklínuje 

dřevěnými klíny a kalich se vybetonuje. Poté můžeme začít s montáží prefabrikovaných 

základových dílců. Tyto dílce budou k hlavicím připevněny za použití kotevních trnů. 

Kotvení do sloupů je zajištěno pomocí žárově zinkovaných kotevních prvků HALFEN 

HTA. Dílce jsou buď prosté prefabrikované, nebo kombinace prefabrikovaného dílce s 

monolitickou patou. Zde jsou opět vytaženy tzv. fousy do monolitické paty. 

 Po osazení sloupů do kalichů započne návoz zeminy z dočasné deponie a 

betonového recyklátu od dodavatele sloužící jako podklad bot základovou desku, která 

bude navezena do potřebované výškové úrovně. Podklad pro desku výšky 1 m musíme 

dokonale zhutnit (asi po 20 cm) až na požadovanou únosnost. Bude provedena hutnící 

zkouška LDD (lehká dynamická deska), která je vhodná pro rychlou evaluaci výsledků 

zkoušky. O provedení zkoušky a jejich pozitivních výsledcích se provede zápis do 

Stavebního deníku. Zápis podepsán mistrem, či stavbyvedoucím. Poté možno přistoupit 

k betonáži drátkobetonové podlahy viz. textová část A4 (avšak až po provedení 

zastřešení). 

Pro betonové prefabrikované a monolitické prvky budou probíhat pravidelné 

kontroly a bude vyhotoven kontrolní a zkušební plán, podepsaný stavbyvedoucím nebo 

mistrem. To stejné platí o prohlášení o shodě materiálů s projektovou dokumentací, 

dovezených na staveniště. Geodetické práce jsou prováděny dvěma, na sobě 

nezávislými, osobami, kdy hledáme přesné výsledky měření. 
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Každý den, kdy probíhají práce, se udělá zápis do Stavebního deníku, kde budou 

vypsány podmínky, za jakých se pracovalo, jaká činnost se prováděla, počet pracovníků 

a jaká byla použita mechanizace. Tento zápis bude podepsán mistrem nebo 

stavbyvedoucím. 

4.2. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: zemina, horniny při vrtání pilot, betonové směsi, výztuž, 

prefabrikované dílce 

- Činnosti: geodetická měření, vytyčování, vrtání, armování a betonáž pilot a 

hlavic, bednění a odbedňování, zhutňování a vibrování betonu, pažení, 

manipulace s materiálem  
- Pracovní prostor: pod a nad úrovní původního terénu  
- Meziprodukty: piloty a hlavice pilot, podklad pod základovou desku, 

prefabrikované základové dílce (bednění pro základovou desku) 

- Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnostní a teplotní  

4.3. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Piloty:      568 m 

- Zemina z pilot:    589,3m(183,69m3) 

- Beton pro piloty C25/30:  177,06 m3 

- Výztuž pro piloty:    6895 kg 

- Hlavice:    71 ks 

- Beton pro hlavice C25/30:  150,56 m3 

- Výztuž pro hlavice:   9940 kg 

- Bednění pro hlavice:  401,50 m3 

- Zál. beton do kalichů:  18,01 m3 

- Bednění pro kalichy:   71 ks 

- Prefa. základový nosník:  OZ1: 76,5 m 

OZ2: 31,3 m 

ZN1: 217 m  

- Bednění pro opěrné zdi:   211,25 m2 

- Beton pro opěrné zdi:   50,14 m3 

- ŽB podlaha:    5380,9 m2  

- Beton C25/30 opěrných zdí:    50,138 m3 

- Násyp pod ŽB podlahu:  5605 m3 (5527 m2)  

4.4. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz příloha B2.4 
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4.5. STROJNÍ SESTAVA 
Viz příloha B2.3 

5. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

5.1. HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – TECHNOLOGICKÝ 
POSTUP: 

Výrobní hala je navržena jako jednopodlažní budova. Nosnou konstrukci tvoří 

železobetonový skelet z železobetonových sloupů (rozměry 500/500 a 500/400) 

vetknutých do kalichů hlavic. Hlavy sloupů jsou upraveny vidlicemi pro osazení 

vazníků, vaznic, a obvodových ztužidel střechy. Minimální světlá výška po spodní 

hranu střechy je 6 m. Sloupy vnitřní jsou nad podlahou okovány úhelníky proti 

poškození. Sloupy jsou v základním modulu 24x12 m s mezisloupy po 6 m. Na 

vnitřních sloupech budou uloženy stropní panely SPIRROL. Na tomto mezipatře, které 

bude přístupné přes vnitřní jednoramenné schodiště, se bude nacházet stanoviště pro 

vzduchotechnickou jednotku. Mezi sloupy se osadí železobetonové prefabrikované 

základové nosníky (posléze budou sloužit jako bednění pro základovou desku) bez 

tepelné izolace. Je uvažováno upevnění pomocí kotevních trnů do hlavic pilot, do 

sloupů pomocí žárově zinkovaných kotevních prvků HALFEN HTA. Před osazením 

betonových prefabrikovaných sloupů tedy máme piloty s hlavicemi přesně dle 

projektové dokumentace. Poté se za pomocí autojeřábu (viz. textová část A5) začnou 

osazovat sloupy, které byly navezeny z betonárky a uloženy na staveništi mezi 

hlavicemi, do kalichů železobetonových hlavic. Z hlediska urychlení procesu, pokud tak 

vyžaduje časový plán budou autojeřáby použity dva. Kvůli nedostatku pracovního 

prostoru, budou sloupy objednávány po dohodě s dodavatelem tak, aby byly týž den 

osazeny do kalichů. Navezené sloupy se uloží na dřevěný podklad na zeminu, mezi 

piloty s hlavicemi. Po osazení sloupů do kalichů se sloupy vyklínují dřevěnými klínky 

před zalitím betonem. Střecha je tvořena železobetonovými předpjatými vazníky na 

rozpětí 24 m v osové vzdálenosti 12 m uložené na betonových sloupech. Na vazníky 

jsou uloženy předpjaté železobetonové vaznice na rozpětí 12 m v osových 

vzdálenostech 6,0 m. Po obvodu jsou navržena železobetonová obvodová ztužidla. 

Nejdříve se postaví kompletní stavba ze železobetonového skeletu, až poté jsme schopni 

pokračovat v dalších činnostech (především z hlediska bezpečnosti při pádu z některého 

z prvků). Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří trapézové plechy na rozpětí 6 m. Po 

obvodu budovy se začnou upevňovat na sloupy pórobetonové panely HEBEL, ukotvené 

na sloupech pomocí kotevních prvků HALFEN ETA. Panely HEBEL nebudou kladeny 

tam, kde jsou výplně otvorů. 

Pro betonové prefabrikované a monolitické prvky budou probíhat pravidelné 

kontroly a bude vyhotoven kontrolní a zkušební plán, podepsaný stavbyvedoucím nebo 

mistrem. To stejné platí o prohlášení o shodě materiálů s projektovou dokumentací, 
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dovezených na staveniště. Geodetické práce jsou prováděny dvěma, na sobě 

nezávislými, osobami, kdy hledáme přesné výsledky měření. 

Každý den, kdy probíhají práce, se udělá zápis do Stavebního deníku, kde budou 

vypsány podmínky, za jakých se pracovalo, jaká činnost se prováděla, počet pracovníků 

a jaká byla použita mechanizace. Tento zápis bude podepsán mistrem nebo 

stavbyvedoucím. 

5.2. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: mokré betonové směsi, prefabrikované prvky deskové díly 

- Činnosti: montáž prefabrikovaných prvků, doprava a manipulace s materiálem, 

obzvlášt zdvihání konstrukcí, svařování 

- Pracovní prostor: v různých výškových úrovních nad původním terénem 

- Meziprodukty: sloupy, stropy, průvlaky, ztužidla, schodiště, základové prahy, 

panely Spiroll 

- Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnostní, práce ve výškách někdy s 

omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 

- Jiné vlastnosti: přeprava největší hmotnosti materiálu, řídící etapový proces, 

nejvýznamnější část objektového procesu 

5.3. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Sloupy:   71 ks 

- Ztužidla:   64 ks 

- Střešní nosník:  65 ks 

- Střešní vazník:  24 ks 

- Stropní panel Spirrol: 6 ks 

- Průvlak:   4 ks 

- Fasádní panely Hebel: 2889,25 m2 

- Okna vnější:   61,2 m2 

- Dveře vnitřní:  34,86 m2 

- Dveře obvodové:  39,81 m2 

- Ocelové schodiště  1 ks 

5.4. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz příloha B2.4 

5.5. STROJNÍ SESTAVA 
Viz příloha B2.3 
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6. ZASTŘEŠENÍ – TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 Nosnou konstrukci pro zastřešení tvoří skeletová konstrukce, kdy na sloupech 

leží vazníky, na které jsou položeny vaznice. Je zapotřebí, aby bylo zhotoveno opláštění 

výrobní haly až po atiku Na vaznice budou poté položeny profilované tzv. trapézové 

plechy podle statického výpočtu. Plechy jsou kladeny na rozteč 6 m. Nejdříve však 

musíme za pomocí tenkostěnných ohýbaných profilů připravit výměny pro střešní 

světlíky. Ocelové prvky budou přichyceny k betonovému prvku tzv. lepeným kotevním 

spojem (budou použity vlepované závitové tyče), styk ocelového a betonového prvku se 

povrchově obetonuje. Všechny kovové prvky budou ošetřeny protikorozním nátěrovým 

systémem. 

Poté se střešní světlíky osadí a plechy jsou vyvezeny na střechu staveništním 

výtahem (viz. strojní sestava) a doneseny na místo kde budou uloženy. Po uložení se 

plech pomocí trnů nastřelí do železobetonové konstrukce. Spád střechy je dán spádem 

železobetonových vazníků. Poté se postupně nanesou další vrstvy střešní konstrukce dle 

projektu. Poslední vrstvou střešního pláště je hydroizolační folie s PES vložkou 

(ALKORPLAN 35176) která je do trapézového plechu přichycena mechanickým 

kotvením. Světlík je lemován poplastovaným plechem do kterého se hydroizolace 

přinýtuje. Hydroizolace je spojena tavením horkým vzduchem. Při pokládání vrstev 

střechy současně zhotovíme svody pro dešťovou vodu. Po dokončení prací přijdou na 

řadu klempířské prvky, kdy se plechem olemují střešní světlíky a atiky. Současně při 

provádění střechy můžeme vložit výplně otvorů (dveře, okna) a u oken se rovněž 

zhotoví okapničky. Budova je tímto z vnější strany uzavřena. Z hlediska dodávky 

materiálu bude na vnějším plášti budovy vynecháno jedno pole panelů HEBEL, aby byl 

umožněn průjezd vozidlům přijíždějícím z ulice Křenová, která budou vyjíždět na Ulici 

Mlýnskou. Před betonáží desky jsou do objektu vyvedeny kanalizační a vodovodní 

rozvody a rozvody vzduchotechniky. Ta musí byt zhotovena dříve, než dojde k samotné 

montáži rastru pro sádrokartonové podhledy. Hala je připravena pro vyzdívky vnitřních 

prostor. 

6.1. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: lehké kusové díly, tyčové, deskové a pásové, kanalizační 

trubky, prvky elektro, tepelná izolace, vodotěsná izolace, nátěrové hmoty 

- Činnosti: tesařské práce, izolatérské práce, klempířské a zámečnické práce, 

montáž elektro, instalatérské práce, doprava a manipulace s materiálem, zvláště 

zdvihání, pokrývačské práce, montáž oken a dveří 

- Pracovní prostor: nejvýše položený prostor celé stavby nad úrovní původního 

terénu, pracovní plochy, jsou i jiné než vodorovné, případně i nerovné, pracovní 

prostor je neuzavřený. 
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- Meziprodukty:  tepelné a voděodolné izolace oplechování střešní lemy, 

světlíky, střešní krytiny 

- Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, práce ve výškách někdy s omezenou 

možností dokonalé bezpečnosti práce, práce někdy ztížena až znemožněna v 

zimním období 

- Jiné vlastnosti: zastřešení chrání nejen již vyrobené konstrukce před 

povětrnostními vlivy, ale i následné etapové procesy 

6.2. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Krytina střech:   5539,1 m2 

- Folie Alkorplan:   6583,18 m2 

- Pás modifikovaný Glastek:  6370,89 m2 

- Geotextilie Filtek:   5816,90 m2 

- Tep izolace střech:   10680,78 m2 

6.3. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz příloha B2.4 

6.4. STROJNÍ SESTAVA 
Viz příloha B2.3 

7. VNIT ŘNÍ VESTAVBY 
 Výrobní hala je z exteriéru uzavřena a je vyhotovena základová deska. 

V místech, kde se nachází sociální zařízení a další uzavřené prostory haly, jsou 

zbudovány příčky buď nosné, nebo nenosné z materiálů YTONG a SDK. Vyklidí se 

staveniště a připraví se materiál potřebný ke zbudování příček, přičemž jsou příčky 

nejprve zaměřeny a na hrubou podlahu vyznačeny polohy jejich hran. Před zhotovením 

SDK příček vyznačíme její polohu (značí se líc, počítat s tloušťkou konstrukce). 

Používáme kovové profily UW jejichž spodní strana ve styku s podlahou je polepena 

pěnovým napojovacím těsněním, aby nedocházelo k přenosům hluku pod profilem. 

Profily se k podlaze připevní natloukacími plastovými hmoždinkami, jejichž rozteč je 

maximálně 80 cm. Totéž provedeme s profily přikotvenými k panelům HEBEL. Mezi 

profily UW (vodící profily) následně vložíme CW profily, které jsou taktéž přikotveny 

ve styku se stěnou či stropem. CW profil je 1,5 cm nižší, než je světlá výška stropu, aby 

nedocházelo k deformacím v případě průhybu stropu. Profily CW a UW vzájemně 

nespojujeme. Rozteč CW profilů odpovídá šíři desky, kterou montujeme. Ta má v 

našem případě šířku 125 cm, čili rozteč CW profilů bude 62,5cm.Po připevnění z jedné 

stran za pomocí samořezných šroubů (rozteč max. 25 cm) je možno protáhnout zdí 

potřebná instalační vedení. Poté se vloží minerální vlna v celé ploše a připevní se strana 

druhá. Rohy můžeme zpevnit rohovými hliníkovými profily. Po dokončení opláštění se 
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spáry mezi jednotlivými deskami, šrouby a rohové hliníkové profily zaspárují sádrovým 

spárovacím tmelem, do kterého se vloží skelná páska (vyjma šroubů). Po zaschnutí 

tmelu první vrstvy překryjeme tuto vrstvu vrstvou druhou. Poté se provede celoplošné 

přetmelení plastovým tmelem, a po zaschnutí se nerovností zbavíme přebroušením. 

Pokud je požadavek na kvalitu povrchu, je ideální provést nástřik stěrky do 3 mm a 

vyhladí se. Tímto je plocha připravena k malování. 

 Při zdění YTONG příček postupujeme stejně jako u SDK příček, čili nejprve se 

zaměří jejich poloha. Poté se na hydroizolační pás natáhne vrstva MVC o tl. asi 1 cm. 

První šár cihel zdíme tzv. do provázku a dbáme na horizontální rovinnost, kterou 

zajistíme vodováhou. Na příčkovky YTONG se nanáší spojovací materiál i na jejich 

čela. Dbáme, abychom měli vyznačeny a vynechány otvory pro jejich výplně. Takto 

vyzdíme příčku až do potřebné úrovně. Spára mezi hranou a střechou se vyplní 

montážní pěnou. Do příček pak jednoduše můžeme udělat drážku pro případné rozvody 

(voda, elektro). Poté se plocha zbaví nerovností a my můžeme nanést první vrstvu tzv. 

lepidla, do kterého se vloží síťovina, do které se lepidlo vtírá. Po zaschnutí je podklad 

připraven k malbě. 

 Při provádění omítek dbáme na to, aby byly plochy dostatečně očištěny a 

připraveny, především z hlediska rovinnosti. Omítky na SDK příčky provádíme 

tenkovrstvé. Omítka na zdivo YTONG je tenkovrstvá štuková. Provedeme kontrolu, 

která zapíše se do stavebního deníku. 

 

7.1. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: lehké kusové díly, deskové prvky z SDK, prvky a díly 

rozvodů 

- Činnosti: zednické práce, izolatérské práce, zámečnické práce, montáž elektro, 

instalatérské práce, doprava a manipulace s materiálem 

- Pracovní prostor: na různých výškových úrovních nad úrovní původního 

terénu, pracovní prostor je obvykle uzavřen 

- Meziprodukty: příčky, kanalizační, vodovodní, elektro rozvody 

- Vnější vlivy: výroba není tak výrazně ovlivněna povětrnostními vlivy, možnost 

vytápění, pracovního prostoru, práce je možná i v zimě  

- Jiné vlastnosti: montují se velkoplošné díly příček (sádrokarton) s částečnou 

povrchovou úpravou, ukončení tohoto etapového procesu uzavírá stavěný objekt 

s další možností vytápění 

7.2. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Příčky Ytong. 200 mm:  1354,26 m2 

- Příčky SDK standard 12,5 mm: 35,88 m2 
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- Příčky SDK standard 200 mm: 20,30 m2 

- Zárubně dveří:   28 ks 

7.3. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz příloha B2.4 

7.4. STROJNÍ SESTAVA 
Viz příloha B2.3 

8. DOKONČOVACÍ PRÁCE – TECHNOLOGICKÝ 
POSTUP 

Omítky:  

Při omítání postupujeme podle technologických postupů. Před omítáním 

zkontrolujume, zda je podklad dostatečně rovný a zbaven nečistot. Rozhodující je 

rovnost provedených omítek. Dbáme na to, aby se omítání provádělo v optimálních 

teplotních podmínkách, kvůli prosychání omítek. 

 

Malby a nátěry:   

Při malbách a nátěrech dbáme na to, aby byly dodržovány technologické 

postupy. Nátěry a malby provádíme při takové teplotě, aby bylo zaručeno dobré 

proschnutí ploch. Malby a nátěry budou provedeny po položení dlažby a obkladů 

 

Obklady a dlažby:  

Při obkládání a dláždění dbáme především na rovinnost ploch, dodržujeme 

předepsané technologické postupy. Barvu a styl dlažby a obkladů určí vždy investor. 

 

Podhledy:  

Jako konstrukce pro podhledy slouží kovový rastr, do kterého se posléze osadí 

kazety. Rastr zůstává viditelný. Před osazením kazet se rastrem vedou případné rozvody 

instalací a zhotoví se otvory pro osvětlení. Opět postupujeme dle technologického 

postupu výrobce. Rozhodujícím faktorem je opět rovinnost. Podhled má taktéž 

akustickou funkci. 

 

 

Podlahové krytiny:  
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Podlahové konstrukce jsou především navrženy s finální pochůzí vrstvou PVC nebo 

keramické dlažby. Postupujeme podle technologických předpisů. Rovinnost a správné 

provedení, je hlavním faktorem, na který dohlížíme. Podlaha má odolnost především 

proti mechanickému poškození a vodě. Zároveň při provádění prací můžeme provádět 

kompletační práce (obložkové zárubně, schodiště). Po provedení podlah se osadí 

zařizovací předměty. 

 

8.1. JEDNOTLIVÉ ZNAKY TÉTO ETAPY 
- Pracovní předměty: suché a mokré směsi (malty, lepidla), lehké kusové díly a 

prvky, díly pro povrchy a podlahy nátěrové hmoty, truhlářské a zámečnické 

prvky, sádrokartonové díly, díly technologického zařízení, zařizovací předměty 

k rozvodům, kovové výrobky, dveře, výtahy 

- Činnosti: obkládání, truhlářské práce, zámečnické práce, kladení podlah, 

malířské a natěračské práce, montáž technologického zařízení, doprava a 

manipulace s materiálem, montování zařizovacích předmětů, instalací elektro, 

pokládání textilních podlah, lepení, osazování, montáž zámečnických konstrukcí 

- Pracovní prostor: na různých výškových úrovních stropů nad úrovní původního 

terénu, pracovní prostor je obvykle uzavřen  

- Meziprodukty: Obklady, podhledy, truhlářské prvky, zámečnické prvky, 

podlahy, malby, nátěry, technologické zařízení, dokončené instalace, povrchy, 

podlahy, truhlářské práce, zámečnické doplňkové práce, kompletní 

elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá, zábradlí, akvárium, elektrické 

požární signalizace, lišty, parapety, elektronická zabezpečovací signalizace, 

osazené zařizovací předměty ZTI, vnitřní vybavení 

- Vnější vlivy: výroba není tak výrazně povětrnostními vlivy, možnost vytápění, 

pracovního prostoru, práce je možná i v zimě  

- Jiné vlastnosti: prolíná se stavební výroba a montáž technologického zařízení, 

je nutno přesně specifikovat stavební připravenost pro montáž technologie dle 

požadavků jejího dodavatele. 

8.2. VÝKAZ HLAVNÍCH PRVK Ů TÉTO ETAPY 
- Omítka tenkovrstvá vnitřní: 4406 m2 

- Omítka vnější:   2889 m2 

- Malby:    5172,36 m2 

- Plastový tmel na SDK:  112,36 m2 
- Obklady    63,68 m2 

- Dlažby:    13,4 m2 

- Podhledy s vid. rastrem:  109 m2 

- PVC podl. krytina:   49,5 m2 
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8.3. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
Viz příloha B2.4 

8.4. STROJNÍ SESTAVA 
Viz příloha B2.3 
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INTERNETOVÉ STÁNKY 
- http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/betonove 

vyrobky/realizace-renovace-betonove-podlahy-v-zamecku-v-brne-medlankach-

2649.html 

- http://www.needful.cz/betonove-podlahy/dratkobeton 

- http://www.tatra.cz 

- http://www.p-z.cz/cs/site/pz-stroje-caterpillar/pz-cat-detail-

produktu.htm?idCategory=13067487 

- http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/smykem-

rizene-nakladace/smykem-rizene-nakladace-kolove/caterpillar-272d 

- http://www.liebherr.com/AT/en-GB/products_at.wfw/id-3657-0/measure-metric 

- http://bosch.cz 

- www.mdcr.cz  

- www.premid.cz  

- www.mapy.cz  

- www.prefa.cz 

- www. strojní vybavení.cz 

NORMY A PŘEDPISY 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení  

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů162  

- NV 125/1997 Sb. o odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících  

- NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost zdraví při 

práci na staveništích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Zákon 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty  
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- ČSN EN 206-1: Beton- část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

- ČSN EN 2400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí   

- vyhláška č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

- vyhláška č. 100/2003 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

- ČSN ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
- THU – technicko hospodářské ukazatele 

- MHD – městská hromadná doprava 

- ČSN – česká státní norma 

- U – součinitel prostupu tepla 

- SDK – sádrokarton 

- PVC – polyvinylchlorid 

- DN – světlost potrubí 

- PP – polypropylen 

- NN – nízké napětí 

- VN – vysoké napětí 

- PD – projektová dokumentace 

- KZP – kontrolní a zkušební plán 

- Sb. – sbírka 

- BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- ZS – zařízení staveniště 

- THP – technicko – hospodářský pracovník 

- NV – nařízení vlády 

ZÁVĚR 

Ve své prácí jsem se zabýval Stavebně - technologický projektem výstavby 
výrobního objektu – areál Papírny Brno a.s. Zkusil jsem si jaké to je od začátku až do 
konce rozebírat věci mnohdy do detailu. Co bylo předmětem diplomové práce jsem již 
zmínil. Tak teď tedy něco o tom, co jsem si z toho vzal. 

 Tato práce mě naučila jak uvažovat o věcech, které mi byly mnohdy cizí. 

Zároveň mě bavilo vymýšlet nové alternativy, aby stavba fungovala. Velice mě to 

obohatilo ve všech směrech, ale zároveň jsem zjistil, že daleko drsnější je skutečnost, a 

to vyjít vždy investorovi vstříc, ale řešit zároveň nejjednodušší, a hlavně nejlevnější 

alternativy. Tato práce pro mne byla opravdovým přínosem. 
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