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Abstrakt�
Diplomová práce se zabývá stavebn� technologickým �ešením bytového domu na ulici 
Kamenná v Brn�-Štý�icích. Cílem je �ešení stavby s ohledem na finan�ní, �asové, technické a 
technologické požadavky. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebn� technologického 
projektu, technologické p�edpisy a s nimi související kontrolní a zkušební plány, návrh strojní 
sestavy, plán bezpe�nosti, vliv stavby na životní prost�edí, technickou zprávu za�ízení 
staveništ� spole�n� s výkresy. Dále je sou�ástí práce také harmonogram, rozpo�et, �asový a 
finan�ní objektový plán stavby. �
�
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Abstract�
Master´s thesis deals with constructive-technological project of apartment house in Kamenná 
street in Brno-Štý�ice. The aim of this work is the solution with the view to the financial, 
time, technical and technological requierements. The thesis includes technical report of 
constructive-technological project, technological instructions with inspectional and test plans, 
machinery configuration, safety plan, construction impact on enviroment, technical report of 
construction site with plans. The part of the thesis is also schedule of the construction, budget, 
time and financial plan of the construction.  
�
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Úvod 
V rámci své diplomové práce se budu zabývat stavebn� technologickým �e�ením bytového 

domu v Brn�-�tý�icích. Objekt se skládá z hlavního stavebního objektu-bytového domu, dále 

z p�ípojek, oplocení, zpevn�ných ploch, parkovi�t�, terénních a sadových úprav. Bytový d�m 

je rozd�len na 2 sekce A a B. Sekce B je �ty�podla�ní, sekce A je t�ípodla�ní. Základy objektu 

jsou tvo�eny �elezobetonovými monolitickými pásy a pilotami. Svislé nosné konstrukce jsou 

�e�eny jako monolitické �elezobetonové zdi a sloupy, a také jako zd�né zdi. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou tvo�eny �elezobetonovými k�í�em armovanými monolitickými deskami. 

Objekt je zast�e�en jednoplá��ovou plochou st�echou, její� nosná konstrukce je tvo�ena 

stropem nad posledním nadzemním podla�í.  

Ve své práci se budu zabývat situací stavby se �ir�ími vztahy dopravních tras, objektovým 

�asovým a finan�ním plánem. Zpracuji studii realizace hlavních technologických etap 

hlavního stavebního objektu, navrhnu hlavní stavební stroje a mechanismy, vytvo�ím projekt 

za�ízení staveni�t� v�etn� technické zprávy a výkresové dokumentace. Dále se budu zabývat 

�asovým harmonogramem a rozpo�tem hlavního stavebního objektu. Zpracuji technologický 

p�edpis pro provád�ní vrtaných pilot a pro provád�ní st�e�ního plá�t�. K t�mto 

technologickým p�edpis�m zpracuji také kontrolní a zku�ební plány. Sou�ástí bude také plán 

BOZP a vliv stavby na �ivotní prost�edí.  
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1. Identifika�ní údaje stavby 

název stavby:   bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:    ulice Kamenná, Brno �tý�ice 

katastrální území:  �tý�ice, kód 610186 

kraj:    Jihomoravský 

charakter stavby:  stavba pro bydlení, novostavba 

termín zahájení:  b�ezen 2014 

termín dokon�ení:  listopad 2014 

po�et m�síc� výstavby: 9 

cena:    36 856 132 K� (bez DPH) 

projektant:   AAA Studio s.r.o. 

    Sta�kova 8a 

    Brno 

    602 00 

zhotovitel:   dle výb�rového �ízení 

2. �len�ní na stavební objekty 

SO 01 bytový d�m 

SO 02 p�ípojka elektrického vedení NN 

SO 03 p�ípojka plynu 

SO 04 p�ípojka spla�kové kanalizace 

SO 05 de��ová kanalizace 
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SO 06 vodovodní p�ípojka 

SO 07 zpevn�né plochy 

SO 08 parkovi�t�

SO 09 oplocení 

SO 10 terénní a sadové úpravy 

SO 11 demontá� p�vodního objektu 

3. Stavebn� architektonické �e�ení objektu 

3.1 Základní charakteristika a ú�el objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu v Brn� � �tý�icích na ulici Kamenná. Objekt se 

nachází ve sva�itém terénu. Je rozd�len dilata�ní spárou na �ást A a B. �ást B je �ty�podla�ní, 

�ást A t�ípodla�ní. Navr�eno je celkem 8 byt� a jedna ubytovací jednotka. Ka�dý byt má 

balkón nebo terasu. Sou�ástí objektu budou i gará�e a parkovací stání p�ed objektem. Projekt 

dále �e�í p�ipojení k in�enýrským sítím, zpevn�né plochy kolem objektu a sadové úpravy 

pozemku.  

3.2 Statistické údaje 

po�et bytových jednotek:   8 

po�et ubytovacích jednotek:   1 

po�et parkovacích míst v gará�i:  6 

po�et parkovacích míst p�ed domem: 7 

zastav�ná plocha:    660m2

obestav�ný prostor:    6112m3

�istá podlahová plocha:   1588m2

3.3 Urbanistické a architektonické �e�ení 

Novostavba bytového domu má nepravidelný tvar. Nachází se ve sva�itém terénu, tento terén 

respektuje a vyu�ívá. Objekt je rozd�len na dv� sekce A a B. Ka�dá má samostatný vstup. Pod 

sekcí B se nachází gará�e. Vjezd do gará�í je z ulice Kamenná. Sekce A je oproti sekci B 

zalo�ena o podla�í vý�e. V sekce A jsou navr�eny 3 byty a jedna ubytovací jednotka. V sekci 
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B je navr�eno 5 byt�. Ka�dá sekce má vlastní schodi�t�, v sekci B bude i výtah. Byty jsou 

�e�eny jako 2+kk, 3+kk a 4+kk. Ka�dý byt má p�ístup na balkón nebo terasu.  

3.4 Technické �e�ení 

3.4.1 SO 01 bytový d�m 

Základy 

Vzhledem k umíst�ní objektu je navr�eno n�kolik r�zných technologií zalo�ení. Jsou 

navr�eny piloty pr�m�ru 600mm a 900mm z betonu C25/30. Dále jsou pod nosnými st�nami 

navr�eny základové pasy �í�ky 800mm, 1000mm a 1300mm a vý�ky 800mm. Pasy budou 

z betonu C25/30 a oceli 10 505 (R). Sekce A má dv� úrovn� zalo�ení, základový pas proto 

bude v této �ásti stup�ovaný. Dno jámy bude v sekci A upraveno hutn�ním, podkladní beton 

je navr�en t�ídy C8/10 tlou��ky 100mm, základová deska podlahy z betonu C20/25 s výztu�í 

KARI sítí 6x150/6x150 p�i obou povr�ích � krytí výztu�e 50mm p�i spodním povrchu, 40mm 

p�i horním povrchu. Na tuto vrstvu p�ijde hydroizolace a skladba podlahy. V sekci B bude 

vytvo�ena zeminová deska z hutn�ného �t�rkopísku nebo �t�rkodrti tlou��ky 400mm hutn�né 

ve dvou vrstvách. Následovat bude vrstva hydroizolace oboustrann� chrán�na separa�ní a 

ochrannou netkanou geotextilií plo�né hmotnosti min. 500 g/m2. Následuje skladba podlahy. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosná svislá konstrukce je tvo�ena monolitickými �elezobetonovými st�nami, zd�nými 

st�nami a �elezobetonovými monolitickými sloupy. �elezobetonové monolitické svislé 

konstrukce budou provedeny z betonu C25/30 s výztu�í 10 505(R). Monolitické st�ny mají 

�í�ky 300mm, 250mm a 200mm, sloupy jsou navr�eny o rozm�ru 350x400mm. Zd�né 

konstrukce obvodového plá�t� budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 40 

PROFI DRYFIX na p�nu POROTHERM DRYFIX SYSTÉM. V gará�ích jsou st�ny a sloupy 

navr�eny jako pohledový beton se skosením hran 20/20mm.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové k�í�em armované desky 

tlou��ky 200mm z betonu C25/30 a oceli 10 505(R). Sou�ástí stropních desek jsou i pr�vlaky 
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pro vynesení nepr�b��ného zdiva. V �ástech kde stropní deska tvo�í zárove� balkón, bude 

pou�it pro p�eru�ení tepelného mostu prvek ISOKORB.  

P�eklady 

P�eklady jsou navr�eny jako systémové keramické p�eklady POROTHERM 7, 

POROTHERM 11,5 A POROTHERM 14,5. Je nutné dodr�et minimální ulo�ení dle podklad�

výrobce. V �elezobetonových monolitických st�nách je p�eklad tvo�en �elezobetonovým 

pr�vlakem.  

D�lící konstrukce 

D�lící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 

POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová p�í�ka bude ze zdiva 2x 

POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 

oplá�t�ní rozvod� a instalací jsou navr�eny sádrokartonové p�edst�ny.  

Schodi�t�

Vnit�ní schodi�t� v sekci A i B jsou navr�eny jako dvakrát zalomená �elezobetonová 

monolitická deska, která je mezipodestou ulo�ena na schodi��ové st�n� a je kotvena do 

stropní konstrukce. Schodi�t� bude z betonu C20/25 a oceli 10 505(R).  

Vnit�ní schodi�t� z bytu B/3 na terasu o patro vý�e bude provedeno jako ocelový sva�enec 

z uzav�ených ocelových profil� 60/100mm.  

Vn�j�í schodi�t� z bytu B/2 bude ocelové s povrchovou úpravou v �árovém zinku.  

Vn�j�í schodi�t� z bytu A/4 bude mít rameno ocelové, podesta je tvo�ena vyta�enou 

�elezobetonovou stropní deskou.  

Výtah 

Výtah je navr�en v sekci B. Výrobcem je firma Kone. Rozm�ry �achty budou 1700x1800mm, 

rozm�r kabiny 1100x1400mm. �achta je �e�ena jako monolitická �elezobetonová z betonu 

C25/30, ocel 10 505(R), tlou��ky 200mm.  
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Zast�e�ení 

St�echy jsou navr�eny jako jednoplá��ové. Nosná konstrukce je tvo�ena stropní konstrukcí 

posledních podla�í. Spád je �e�en tepelnou izolací ve form� spádových klín�. Odvod vody je 

navr�en jak vn� st�echy, tak i vyh�ívanými st�e�ními vtoky. St�echa má n�kolik vý�kových 

úrovní.  

Fasáda 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tlou��ka tepelné izolace 

bude 100mm na keramické tvarovky POROTHERM a 150mm na monolitické �elezobetonové 

zdi. Jako izolant bude pou�it fasádní p�nový polystyrén EPS 100F �=0,038 W/m2K. Bude 

kotven kotvami EJOTHERM STR U se zátkou pro zamezení propisování kotev. Na zateplení 

spodní stavby bude pou�it XPS tlou��ky 100mm do vý�ky 500mm nad terén. Na ost�ní bude 

pou�it XPS tlou��ky 40mm, na atiky zevnit� a shora 80mm XPS.  

Zábradlí  

U vnit�ních schodi�� bude zábradlí z �árového zinku s d�ev�ným madlem. Zábradlí bude 

kotveno do boku schodi��ového ramene v míst� zrcadla. Výpl� bude tvo�ena svislými 

pozinkovanými ty�emi.  

Zábradlí bytových lod�ií je ocelové. Zábradlí bytových st�e�ních lod�ií a teras bude ocelové 

ve spodní �ásti a v horní �ásti �árov� zinkované  s vodorovným �len�ním.  

Podlahy  

Podlahy jsou �e�eny jako t��ké plovoucí. Rozná�ecí vrstva je tvo�ena betonovou vyztu�enou 

deskou tlou��ky 50mm nebo anhydridovou rozná�ecí deskou tlou��ky 50mm a 60mm(dle 

umíst�ní podlahy). Podlaha v gará�ích je navr�ena z drátkobetonu tlou��ky 200mm. Ná�lapné 

vrstvy podlah budou dle jednotlivých místností a po�adavk� investora (dla�ba, laminát, vlysy 

atd.). Podlaha schodi�� je tvo�ena penetrovanou �elezobetonovou deskou s keramickou 

dla�bou.  

Výpln� otvor�
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Okna budou plastová s izola�ním dvojsklem. Bude pou�it teplý distan�ní ráme�ek. Sou�initel 

prostupu tepla skla musí být minimáln� 1,1 W/m2K nebo lep�í.  Okna, u nich� je sní�en 

parapet, budou mít bezpe�nostní skla. Sklo bude uchyceno do rámu okna a bude probíhat 

pouze p�ed otvíravou �ástí.  

Vnit�ní dve�e jsou navr�eny d�ev�né dýhované s oblo�kovou zárubní. K�ídla budou plná nebo 

�áste�n� prosklená (dle umíst�ní a po�adavku investora). Kování bude z nerezové oceli. 

Vstupní dve�e budou d�ev�né v ocelovém rámu, pop�ípad� v kombinaci d�evo hliník (dle 

po�adavk� investora). Dve�e musí spl�ovat po�adovanou po�ární odolnost.  

Gará�ová vrata jsou navr�ena automatická sek�ní s pojezdem do strany. Budou ovládána na 

dálkové ovládání.  

V sekci A jsou navr�eny dva sv�tlíky. Sv�tlíky budou mít kopulovitý tvar. Sv�tlík v místnosti 

A3.06 bude pevn� zasklený, �ty�vrstvý, pro otvor o rozm�rech 900/1200mm. Sv�tlík nad 

schodi��ovým prostorem A3.02 zaji��uje p�ístup na st�echu. Rozm�r otvoru pro tento sv�tlík 

bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na st�echu zav��en �eb�ík.  

V sekci B je navr�en sv�tlík nad schodi��ovým prostorem B4.02. Rozm�r otvoru pro tento 

sv�tlík bude 900/1200mm. V prostoru chodby bude pro výstup na st�echu zav��en �eb�ík. 

Omítky 

Vn�j�í omítka bude silikonová o velikosti zrna 1,5mm. Barevnost ur�í investor. Vnit�ní 

omítky budou dle místností �tukové a vápenocementové.  

Parapety 

Vnit�ní parapety budou plastové. Budou osazeny zárove� s dodávkou oken. Vn�j�í parapety 

budou z ta�eného hliníku.  

Atika  

Atika bude p�ekryta poplastovaným plechem tlou��ky 0,8mm. Bude zateplena zevnit� a shora 

80mm XPS 

Klempí�ské výrobky 
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Ve�keré klempí�ské výrobky budou z titanzinku a tam, kde je návaznost na fólii tak 

z poplastu.  

Záme�nické výrobky 

V �árovém zinku bude provedeno zábradlí �elezobetonových vnit�ních schodi��, zábradlí a 

stupn� na terasu z bytu v sekci A, schodi�t� v�etn� zábradlí z bytu v sekci B, zábradlí teras, 

balkón� a m�í�e anglických dvork� (poch�zí ro�ty).  

Z tahokovu budou m�í�e anglických dvork� v plastových rámech (v gará�ích), m�í�e 

v�tracích otvor� VZT, krytí spodní �ásti zábradlí lod�ií. Z hliníku budou �eb�íky pro výlez na 

st�echu obou sekcí.  

Malby 

Budou provedeny dle po�adavk� investora. Budou naneseny v dostate�ném krytí. Budou 

pou�ity bezpra�né a ot�ruvzdorné materiály.  

Obklady a Dla�by 

Obklady a dla�by jsou navr�eny v koupelnách a WC. V dal�ích místnostech mohou být 

dodány na základ� po�adavk� investora. Obklady v koupelnách a WC budou v místech 

sociálních za�ízení do vý�ky horní hrany zárubn� dve�í. Sokl dla�by bude ve vý�ce 150mm.  

Venkovní dla�ba bude protiskluzová a mrazuvzdorná. 

3.4.2 SO 02 p�ípojka elektrického vedení NN 

stávající rodinný d�m 

V míst� budoucí stavby se nachází vedení nízkého nap�tí pro sousední rodinný d�m. Bude 

tedy nutno toto vedení p�elo�it. Rodinný d�m bude nyní nov� napojen z nové p�ípojkové 

sk�ín�, která bude umíst�na v op�rné zdi na hranici pozemk� 968 a 971/2. Kabel bude ulo�en 

ve výkopu hloubky 800mm v pískovém lo�i. Po celé délce bude na n�j polo�ena výstra�ná 

fólie. Kabel bude ulo�en co nejblí�e hlavního rozvad��e rodinného domu. Délka nového 

vedení bude 38,6m. 
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Staveni�tní p�ípojka 

Stávající p�ípojka pro ú�ely budovy stojící na stavebním pozemku bude pou�ita pro za�ízení 

staveni�t�. Bude z�ízena nové sk�í� SP4 do které budou umíst�ny stávající kabely.  

P�emíst�ní stávající sk�ín�

Stávající sk�í� PSR bude p�emíst�na do �ela boxu pro odpad. Napojení sk�ín� bude kolmo ke 

stávajícímu vedení p�ed objektem. Nové vedení mezi rozvodnou sk�íní a distribu�ním 

kabelovým rozvodem bude 1,2m.  

P�ipojení bytového domu 

P�ípojková sk�í� pro bytový d�m bude zhruba na stejném míst�, jako byla sk�í� SR5. Do této 

sk�ín� budou zaúst�ny distribu�ní kabely. Ze sk�ín� bude napojen elektrom�rový rozvad�� pro 

sekci A i pro sekci B. Hlavní domovní vedení povede spole�nými prostory sekce B do 

rozvad��e RE-B, poté ve vý�ce 3m nad terénem pod venkovní fasádou, spole�nými prostory 

sekce A do rozvad��e RE-A 

3.4.3 SO 03 p�ípojka plynu 

Stávající plynová p�ípojka bude zkrácena a ukon�ena zemním �oup�tem umíst�ným na 

pozemku 684/2. Odtud poté povede nové vedení ji�ním sm�rem. Nové vedení bude mít délku 

4,5m a bude ukon�eno v hlavním uzáv�ru plynu. HUP bude umíst�n na fasád� bytového 

domu.  

3.4.4 SO 04 p�ípojka spla�kové kanalizace 

Pro napojení spla�kové kanalizace bude vyu�ito stávající p�ípojky. P�ípojka má dimenzi DN 

200. Spla�ková kanalizace z objektu bude zaúst�na do nov� vybudované �achty, která bude na 

stávající kanaliza�ní p�ípojce DN 200.  

3.4.5 SO 05 de��ová kanalizace 

Ve�keré de��ové vody je nutné �e�it na pozemku investora. Z tohoto d�vody jsou navr�eny 

vsakovací tunely. Celkov� se jedná se o 2 �ady 4tunel� o rozm�rech 2,1x4,8x0,51m. Tunely 
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budou umíst�ny na západní �ásti pozemku. Bude do n�j svád�na de��ová voda ze st�ech, teras 

a svahu.  

3.4.6 SO 06 vodovodní p�ípojka 

Bude vyu�ita stávající vodovodní p�ípojka pro administrativní objekt. Stávající p�ípojka je 

ukon�ena ve vodom�rné �acht�, která se nachází na pozemku investora.  

3.4.7 SO 07 zpevn�né plochy 

Jedná se p�edev�ím o terasy na terénu a okapový chodník. Okapový chodník z ka�írku je 

navr�en v celkové délce 64m. Jeho �í�ka bude 0,5m. Okapový chodník kolem betonových zdí 

oplocení bude tvo�en betonovými dla�dicemi ve spádu 5%, které budou ukládány do lo�e 

z kamenné drti. Terasy na terénu budou ve spádu 2%. Jako povrchová úprava bude pou�ita 

dla�ba dle výb�ru investora lepená flexibilním lepidlem.  

3.4.8 SO 08 parkovi�t�

P�ed bytovým domem je navr�eno parkovi�t�. Jeho sou�ástí je i vjezd do gará�e. Vjezd do 

gará�e domu je navr�en v �í�ce 3,1m Povrch je navr�en z betonové dla�by stejn� tak jako 

povrch parkovacích stání. Pro rozli�ení bude pou�it jiný tvar dla�dic a vjezd bude od stání 

odd�len nájezdovým obrubníkem zvý�eným o +2cm. Napojení na stávající komunikaci bude 

tedy provedeno p�es nájezdový obrubník zvý�ený o +2cm � vjezd a o +4cm � parkovací stání. 

Je navr�eno sedm kolmých parkovacích stání, jedno parkování pro osoby t�lesn� posti�ené je 

navr�eno v gará�ích. �í�ka stání je 2,4m. Stání budou vyu�ívána pro parkování vozidel 

skupiny O2. P�í�ný sklon je navr�en prom�nný 5-7%. Plá� je navr�ena ve sklonu shodným 

s komunikací a linií terénu podél stavby. 

3.4.9 SO 09 oplocení 

Oplocení je navr�eno po celé délce západní �ásti a dále v horní �ásti pozemku. Podél severní a 

východní fasády bytového domu oplocení není. Oplocení pozemku je navr�eno z drát�ného 

poplastovaného pletiva zelené barvy vý�ky  2000mm na nízké betonové vyrovnávací zídce 

prom�nné �í�ky. Do ní jsou zabetonovány sloupky a vzp�ry v maximální vzdálenosti 

2 500mm se vzp�rami dle technických po�adavk�. V�echny monolitické zídky jsou 

vyarmovány vlo�enými KARI sít�mi 200/200/6. Betonové zdí jsou navr�eny �iroké 200mm 

z betonu t�. C 20/25. Zídky jsou zakon�eny betonovými prefabrikovanými pultovými 

st�í�kami orientovanými sm�rem vn� z pozemku. Oplocení je navr�eno po celé délce západní 
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�ásti a dále v horní �ásti pozemku. Podél severní a východní fasády bytového domu oplocení 

navr�eno není.  

3.4.10 SO 10 terénní a sadové úpravy 

Sadové úpravy jsou navr�eny tak, aby co nejvíce za�lenily nov� postavený objekt do okolí. 

Travnatý terén bude domodelován a budou do n�j vysazeny vzrostlé stromy. Stromy jsou 

navr�eny s men�í korunou, vzhledem k malé vzdálenosti od fasády objektu. U vstupu a 

op�rných zdí jsou navr�eny popínavé rostliny. Zahrady budou lehce domodelovány a 

zatravn�ny a místy dopln�ny mul�ovací k�rou.  

3.4.11 SO 11 demontá� p�vodního objektu 

V míst� plánované výstavby bytového domu se nachází administrativní objekt slo�en 

z unimobun�k. Celkov� se jedná o 24 bun�k, které jsou postaveny ve 2 �adách nad sebou. 

Z bun�k budou odstran�ny svody potrubí, instalace, m�í�e apod. Poté budou postupn�

rozebrány a odvezeny.  

4. Charakteristika staveni�t�
Zájmový pozemek se nachází v Brn� ji�n� od centra m�sta v m�stské �ásti Brno � �tý�ice na 

ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko �eky Svratky a 

zárove� umíst�ní v blízkosti centra m�sta.  

P�íjezd ke staveni�ti bude po ulici Víde�ská, ze které p�ímo odbo�íme na ulici Kamenná. 

Jedná se o silnici s obousm�rným provozem �irokou 7m. Stavbou by nem�lo dojít 

k významnému zatí�ení této ulice. P�esn�j�í popis p�íjezdu je popsán v �ásti A2. Situace 

stavby se �ir�ími vtahy dopravních tras. 

 Stavba je navr�ena na parcelách �íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora 

stavby. Pozemek je sva�itý, v ji�ní �ásti zatravn�n s n�kolika stromy. V severní �ásti pozemku 

se nachází administrativní objekt slo�ený z celkov� 24 unimobun�k, postavených na sob� ve 

dvou �adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze staveni�t�. V jihozápadní �ásti 

pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový d�m na tento objekt navazuje 

obvodovou zdí v sekci A.  

Stavení parcely jsou ze severní strany ohrani�eny parcelou �íslo 984/2 - ostatní plocha � 

ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního m�sta Brna a parcelou �íslo 971/3 � 

zastav�ná plocha a nádvo�í, ve vlastnictví Statutárního m�sta Brna. Z východní a ji�ní strany 

parcelou �íslo 972 � ostatní plocha � ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního m�sta 
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Brna, ze západní strany parcelou �íslo 970 � zahrada, ve vlastnictví p. Kr�má�ové, Ing. 

Svobody a p. Svobodové, parcelou �íslo 969 � zastav�ná plocha a nádvo�í, ve vlastnictví p. 

Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou �íslo 968 � zahrada, ve vlastnictví p. 

Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   

Jako místo pro za�ízení staveni�t� bude pronajata sousední parcela �íslo 968, která je ve 

vlastnictví p. Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn� od místa 

stavby a bezprost�edn� s ní sousedí. Parcela bude upravena po�adavk�m za�ízení staveni�t�, 

bude na ní z�ízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevn�na. Po skon�ení výstavby bude 

pozemek op�t zatravn�n a budou vysazeny rostliny dle po�adavk� majitel�.  

Díky p�ítomnosti administrativního objektu na parcele �íslo 971/2, jsou v míst� stavby 

dota�eny ve�keré in�enýrské sít�. Tyto sít� budou ve velké mí�e vyu�ívány i pro ú�ely 

výstavby nového objektu.  

5. Popis �ásti stavebn� technologického projektu 

5.1 A2. Situace stavby se �ir�ími vztahy dopravních tras 
Tato �ást �e�í umíst�ní stavby a mo�nosti její dopravní obslu�nosti. Jsou zde zobrazeny 

mo�né p�íjezdové cesty v�etn� d�le�itých k�i�ovatek a �asových odhad�. Konkrétn� je �e�en 

p�íjezd z dálnice, doprava betonu z betonárky a doprava odpadu a zeminy na skládku. Také se 

zde �e�í rozmíst�ní zna�ení v lokalit� stavby. Situace je v p�íloze B2.1 Situace, rozmíst�ní 

zna�ek na staveni�ti je v p�íloze B2.2 Rozmíst�ní zna�ek na staveni�ti.  

5.2 A3. �asový a finan�ní plán-objektový 
�asový plán je zde z d�vodu návaznosti provád�ní jednotlivých stavebních objekt�, aby 

nedocházelo ke zbyte�nému prodlení b�hem výstavby. Dále je zde propo�et stavby dle THU, 

aby byl umo�n�n odhad celkových náklad�. Sou�ástí je i nasazení pracovník� dle 

harmonogramu, �erpání financí a nasazení hlavních stroj� a mechanism�. Jednotlivé �ásti této 

kapitoly jsou v p�íloze: B3.1 Propo�et stavby dle THU, B3.2 �asový plán objektový, B3.3 

Nasazení pracovník�, B3.4 �erpání financí a B3.5 Nasazení stroj�.  

5.3 A4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 
Tato kapitola se zabývá realizací jednotlivých technologických etap v návaznosti, v jaké 

budou na stavb� provád�ny. Konkrétn� je zde uvád�n pot�ebný materiál pro danou etapu, 

pot�ebné profese a stroje. Je zde také obecný pracovní postup a popis kontrol.  
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5.4 A5. Za�ízení staveni�t� � výkresová dokumentace, �asový plán 
budování a likvidace objekt� ZS, ekonomické vyhodnocení 
náklad� na ZS 
Tato �ást �e�í podrobn� za�ízení staveni�t�. Skládá se z technické zprávy za�ízení staveni�t� a 

výkres� za�ízení staveni�t�. V technické zpráv� je uveden popis staveni�t�,jednotlivých 

objekt�, napojení na infrastrukturu apod. Také je zde výpo�et dimenzí pro staveni�tní 

p�ípojky, orienta�ní výpo�et náklad� na provoz za�ízení staveni�t� a �asový plán budování a 

likvidace objekt� za�ízení staveni�t�. Ve výkresové �ásti je zobrazeno staveni�t� a provoz na 

n�m b�hem zemních prací, hrubé stavby a dokon�ovacích prací. Výkresy jsou v p�íloze B5.1 

Za�ízení staveni�t� pro zemní práce, B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu, B5.3 

Za�ízení staveni�t� pro dokon�ovací práce. 

5.5 A6. Návrh hlavních stavebních stroj� a mechanism�
V návrhu hlavních stroj� a mechanism� jsou uvedeny ty nejd�le�it�j�í stroje a mechanismy 

pot�ebné p�i výstavb� bytového domu na ulici Kamenná. Jsou zde také vypsány technické 

údaje jednotlivých stroj� a mechanism�. Posouzení je�ábu je uvedeno v �ásti A6.2 Návrh a 

posouzení hlavního zvedacího mechanismu. 

5.6 A7. �asový plán hlavního stavebního objektu - �asový 
harmonogram 
Harmonogram hlavního stavebního objektu SO 01 Bytový d�m �e�í návaznost a délku trvání 

jednotlivých stavebních �inností. Harmonogram je vypracován tak, aby nedocházelo 

k zbyte�ným prostoj�m a zárove�, aby nedocházelo vlivem nedostatku �asu ke sní�ení kvality 

prací. �asový harmonogram je v p�íloze B7.1 �asový harmonogram SO 01. Po�et pracovník�

a výpo�et doby trvání je v p�íloze B7.2 Výpo�et doby trvání jednotlivých �inností.   

5.7 A8. Rozpo�et pro SO 01 Bytový d�m 
V této kapitole je zpracován rozpo�et pro SO 01 Bytový d�m dle mo�ností daných 

poskytnutou projektovou dokumentací. Rozpo�et je v p�íloze B8. Rozpo�et SO 01.  
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5.8 A9. Technologický p�edpis  

5.8.1 A9.1 Technologický p�edpis pro provád�ní vrtaných pilot 

Technologický p�edpis detailn� popisuje postup v�ech �inností nutných pro správné provedení 

vrtaných pilot. Obsahuje také podrobný výpis pot�ebného materiálu, jeho skladování a 

dopravu. Zabývá se také kontrolou b�hem provád�ní vrtaných pilot.  

5.8.2 A9.2 Technologický p�edpis pro provád�ní st�e�ního plá�t�. 

Technologický p�edpis detailn� popisuje postup v�ech �inností nutných pro správné provedení 

st�e�ního plá�t�. Obsahuje také podrobný výpis pot�ebného materiálu, jeho skladování a 

dopravu. Zabývá se také kontrolou b�hem provád�ní st�e�ního plá�t�. Klade�ské plány pro 

jednotlivé materiály jsou v p�íloze B9.2.1 Klade�ský plán parot�sné vrstvy, B9.2.2 Klade�ský 

plán tepelné izolace 1. vrstvy, B9.2.3 Klade�ský plán tepelné izolace 2. vrstvy, B9.2.4 

Klade�ský plán spádových klín� a B9.2.5 Klade�ský plán hydroizolace.  

5.9 A10. Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 
vrtaných pilot, kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 
st�e�ního plá�t�
Kontrolní a zku�ební plán udává, co se bude kontrolovat, kdy se to bude kontrolovat, jakým 

zp�sobem bude kontrola probíhat, kdo bude kontrolu provád�t, kdo je za ni zodpov�dný atd. 

Také jsou zde uvedeny p�ípustné odchylky a dal�í d�le�ité hodnoty dle platných norem. 

Kontrolní zku�ební plány jsou umíst�ny v p�ílohách B10.1 Kontrolní a zku�ební plán kvality 

pro provád�ní vrtaných pilot, B10.2 Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní st�e�ního 

plá�t�. 

5.10. A11. Jiné zadání 
V této �ásti je zpracován alternativní návrh provedení zast�e�ení, plán bezpe�nosti, ochrana 

�ivotního prost�edí, tepeln�-technické posouzení konstrukcí a výpo�et nutné doby tuhnutí 

betonu.  

5.10.1 A11.1 Alternativní provedení st�e�ního plá�t� pou�itím systému 
Dualdek  

Jedná se o návrh zm�ny technologického p�edpisu pro alternativní skladbu st�e�ního plá�t�.  
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5.10.2 A11.2 Plán BOZP  

Tento plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti je zpracován pro stavbu 

Bytového domu na ulici Kamenná. Sna�í se o to, aby nedocházelo k ohro�ení bezpe�nosti a 

zdraví b�hem výstavby.  

5.10.3 A11.3 Ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�

Tato �ást se zabývá vlivem výstavby Bytového domu na ulici Kamenná na okolní �ivotní 

prost�edí. �e�í vliv hlu�nosti, pra�nosti, nakládání s odpady apod. 

5.10.4 A11.4 Výpo�et nutné doby tuhnutí betonu 

Tato �ást byla zpracována pro p�esn�j�í plánování pr�b�hu výstavby. Je zde spo�tena nutná 

doba tuhnutí betonu, po kterou není mo�né beton odbednit. 

5.10.5 A11.5 Tepeln�-technické posouzení vybraných konstrukcí 

Jedná se o tepeln�-technický posudek vybraných navr�ených skladeb konstrukcí (st�ech, 

obvodových zdí a podlahy). Posudek porovnává dosa�ené hodnoty s po�adovanými. Tato �ást 

je v p�íloze B11.5 Tepeln�-technické posouzení vybraných konstrukcí.  

6. Zdroje a literatura 
OLD�ICH PROKE�. Projektová dokumentace Bytový d�m na ulici Kamenná. AAA studio 

s.r.o., 2011. 
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1. Umíst�ní stavby 
Stavba se nachází v centru Brna. Je umíst�na na ulici Kamenná v m�stské �ásti Brno- �tý�ice.  

Obr. 1.1 Umíst�ní v rámci �R 

Obr. 1.2 Umíst�ní v rámci Brna 
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2. Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost staveni�t� je i p�es umíst�ní v centru Brna dobrá. Je to dáno p�edev�ím 

vzdáleností pouhých 250m od ulice Víde�ská. Ulice Kamenná je v míst� stavby slepou ulicí, 

tudí� je nutné, aby se automobily na staveni�ti oto�ily. P�íjezdová trasa bude tedy v�dy stejná 

jako trasa odjezdu.  

2.1 Dostupnost z dálnice 
Z dálnice D1 sjedeme na exitu 194. Pokra�ujeme stále po Víde�ské a� k odbo�ce k ulici 

Kamenná. Vzdálenost je 3,9 km a p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu 

nep�esáhne 10minut. Silnice je po celé trase a� k odbo�ce na ulici Kamenná �ty�proudá �í�ky 

minimáln� 7m v jednom sm�ru.  

Obr. 2.1.1 Trasa z dálnice D1 
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Obr. 2.1.2 K�i�ovatka s ulicí Jihlavská, pokra�ujeme rovn� ve sm�ru jízdy z dálnice 

Obr. 2.1.3 K�i�ovatka s ulicí Kamenná, odbo�ujeme vlevo na ulici Kamenná 

2.2 Dostupnost z betonárky 
Beton bude dová�en z betonárky Cemex, která se nachází na ulici Masná. Vzdálenost na 

staveni�t� je 3,5 km a p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu bude cca 10minut.  
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Obr. 2.2.1 Trasa z betonárky 

Obr. 2.2.2 K�i�ovatka ulic Masná a Zvona�ka, odbo�ujeme vlevo na ulici Zvona�ka 
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Obr. 2.2.3 K�i�ovatka ulic Po�í�í a Víde�ská, odbo�ujeme vlevo na ulici Víde�ská 

Obr. 2.2.4 K�i�ovatka ulice Víde�ská a Kamenná, odbo�ujeme vpravo na ulici Kamenná 

2.3 Dostupnost skládky 
Odpad bude odvá�en na skládku firmy DUFONEV v Brn� � �ernovicích. Vzdálenost na 

skládku je 6,9km a p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu je 14 minut.  
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Obr. 2.3.1 Trasa na skládku 

Obr. 2.3.2 K�i�ovatka ulic Kamenná a Víde�ská, pokra�ujeme vlevo po ulici Víde�ská 
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Obr. 2.3.3 K�i�ovatka ulic Víde�ská a Po�í�í, pokra�ujeme vpravo po ulici Po�í�í 

Obr. 2.3.4 K�i�ovatka ulic Zvona�ka a Plotní, pokra�ujeme vpravo po ulici Plotní 
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Obr. 2.3.5 K�i�ovatka ulic Svatopetrská a �ernovická, odbo�ujeme vlevo na ulici �ernovická 

Obr. 2.3.6 Sjezd u ulice �ernovická na ulici Hájecká, pokra�ujeme vpravo po sjezdu na ulici 

Hájecká 
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Obr. 2.3.7 K�i�ovatka ulice Hájecká a Vinohradská, pokra�ujeme vpravo po ulici 

Vinohradská 

3. Situace stavby 
Výkres situace je v p�íloze B2.1 Situace  

4. Provoz na ulici Kamenná 
Ulice Kamenná je slepá ulice, tudí� je nutné, aby se automobily na staveni�ti oto�ily. 

P�íjezdová trasa bude tedy v�dy stejná jako trasa odjezdu. �í�ka komunikace je cca 7m.  

Obr. 4.1 Ulice Kamenná 
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Na ulici Kamenná cca 60 m od staveni�t� budou rozmíst�ny dopravní zna�ky B29 �Zákaz 

stání�, B20a �Nejvy��í dovolená rychlost 30 km/h� s dodatkovou cedulí E12 �Výjezd vozidel 

ze stavby�. Za vjezdem na staveni�t� bude ve vzdálenosti cca 10m zna�ka B26 �Konec v�ech 

zákaz��. 

Obr. 4.2 Rozmíst�ní zna�ek v ulici kamenná 

5. Provoz na staveni�ti 
Provoz na staveni�ti je podrobn�ji �e�en v �ásti A5. Technická zpráva za�ízení staveni�t�. 

Rozmíst�ní zna�ek na staveni�ti je �e�eno v p�íloze B2.2 Rozmíst�ní zna�ek na staveni�ti. 

6. Zdroje a literatura 
https://maps.google.cz/



31

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A �ÍZENÍ 
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

  
  

A3. �ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY-
OBJEKTOVÝ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   BC. PETR GIRARD DE VILLARS 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D.
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   



32

1. Propo�et stavby dle THU 
Propo�et stavby dle THU je v p�íloze B3.1 Propo�et stavby dle THU.  

2. �asový plán objektový 
�asový plán objektový je v p�íloze B3.2 �asový plán objektový.  

3. Nasazení pracovník�
Nasazení pracovník� je v p�íloze B3.3 Nasazení pracovník�. 

4. �erpání financí 
�erpání financí je v p�íloze B3.4 �erpání financí. 

5. Nasazení stroj�
Nasazení stroj� je v p�íloze B3.5 Nasazení stroj�
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1. Základní údaje o stavb�

1.1 Identifika�ní údaje: 

název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 

   602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

1.2 Obecné informace o stavb�: 

Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 

Kamenná, v m�stské �ásti Brno � �tý�ice. Staveni�t� je �áste�n� na sva�itém pozemku a je 

napojeno na in�enýrské sít�. Pro pot�eby za�ízení staveni�t� bude pronajat sousední pozemek. 

Za�ízení staveni�t� je umíst�no v západní rovinaté �ásti staveni�t�. Bytový d�m je navr�en 

jako �ty�podla�ní. Má 8 byt�, 1 ubytovací jednotku, gará�e a parkovací stání p�ed objektem. 

Objekt je rozd�len dilata�ní spárou na �ásti A a B. Sekce A je zalo�ena o jedno podla�í vý� 

ne� sekce B. V nejni��ím podla�í sekce B se nachází gará�e, v dal�ích podla�ích je poté 

dohromady 5 byt�. V sekci A jsou 3 byty a ubytovací jednotka. Celkov� má bytový d�m 

1588m2
�isté podlahové plochy.  

Základy objektu jsou tvo�eny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke sva�itosti terénu a 

podsklepení bude také pou�ito záporové pa�ení. Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny jako 

�elezobetonové monolitické st�ny, �elezobetonové monolitické sloupy a zd�né st�ny. 
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�elezobetonové svislé konstrukce jsou navr�eny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zd�né 

nosné st�ny jsou navr�eny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na p�nu Porotherm Dryfix 

Systém. Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové k�í�em armované 

desky tlou��ky 200mm. Sou�ástí stropních desek jsou také pr�vlaky. P�eklady jsou navr�eny 

Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. P�eklady v obvodových st�nách z tvarovek 

Porotherm 40 jsou navr�eny jako sv��ený �elezobetonový pr�vlak. St�echy jsou navr�eny 

jako ploché, jednoplá��ové, v r�zných vý�kových úrovních. Odvod vody je �e�en jak mimo 

st�echu, tak i pomocí vyh�ívaných vtok�. Ka�dý byt má p�ístup na vlastní balkón nebo terasu. 

Vnit�ní schodi�t� jsou �e�ena jako �elezobetonová monolitická. Vnit�ní schodi�t� v bytu B/3 a 

vn�j�í z bytu A/4 a B/2 jsou �e�ena jako ocelová. V sekci B je navr�en výtah. D�lící 

konstrukce jsou navr�eny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také 

ze sádrokartónu. Podlahy jsou �e�eny jako t��ké plovoucí. Okna jsou navr�ena plastová, 

zasklená izola�ním dvojsklem. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

Etics. Tlou��ka izolantu pro obvodové st�ny z tvarovek Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, 

pro �elezobetonovou monolitickou obvodovou st�nu je tlou��ka 150mm. Klempí�ské prvky 

jsou navr�eny z titanzinku a poplastu. 

2. Popis staveni�t�
Zájmový pozemek se nachází v Brn� ji�n� od centra m�sta v m�stské �ásti Brno � �tý�ice na 

ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko �eky Svratky a 

zárove� umíst�ní v blízkosti centra m�sta.  

P�íjezd ke staveni�ti bude po ulici Víde�ská, ze které p�ímo odbo�íme na ulici Kamenná. 

Jedná se o silnici s obousm�rným provozem �irokou 7m. Stavbou by nem�lo dojít 

k významnému zatí�ení této ulice. P�esn�j�í popis p�íjezdu je popsán v �ásti A2. Situace 

stavby se �ir�ími vtahy dopravních tras

Stavba je navr�ena na parcelách �íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 

Pozemek je sva�itý, v ji�ní �ásti zatravn�n s n�kolika vzrostlými stromy. V severní �ásti 

pozemku se nachází administrativní objekt slo�ený z celkov� 24 unimobun�k, postavených na 

sob� ve dvou �adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze staveni�t�. V jihozápadní 

�ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový d�m na tento objekt 

navazuje obvodovou zdí v sekci A. Staveni�t�m prochází vedení elektrické energie pro 

sousední rodinný d�m. Toto vedení bude p�ed za�átkem prací p�elo�eno.  

Jako místo pro za�ízení staveni�t� bude pronajata sousední parcela �íslo 968, která je ve 

vlastnictví p. Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn� od místa 
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stavby a bezprost�edn� s ní sousedí. Parcela bude upravena po�adavk�m za�ízení staveni�t�, 

bude na ní z�ízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevn�na. Po skon�ení výstavby bude 

pozemek op�t zatravn�n a budou vysazeny rostliny dle po�adavk� majitel�.  

Díky p�ítomnosti administrativního objektu na parcele �íslo 971/2, jsou v míst� stavby 

dota�eny ve�keré in�enýrské sít�. Tyto sít� budou ve velké mí�e vyu�ívány i pro ú�ely 

výstavby nového objektu.  

3. �len�ní hlavního stavebního objektu na technologické 
etapy 

3.1 Zemní práce 

3.1.1 Výkaz vým�r 

skrývka ornice  171,96 m3

hloubení jam   2780 m3

vytvo�ení pracovních plo�in  760m3

hloubení rýh   132,82m3

3.1.2 Pracovní �eta 

stavbyvedoucí 

mistr 

geodet    

pomocník geodeta 

obsluha stroj�   

d�lník   

betoná�  

�idi�    

3.1.3 Stroje 

Dozér na pásovém podvozku CAT D8 T �í�ka radlice: 3940mm 

Objem radlice: 8,7m3

Pásové rýpadlo CAT 320E Max.dosah vodorovn�: 

9860mm 

Max. dosah hloubkov�: 

6720mm 
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Rýpadlo-naklada� CAT 434F CAT 434F Objem lopaty nakládacího 

za�ízení=1,15m3  

Smykový naklada�  CAT 264 D Objem lopaty:0,54 m3

Nákladní auto Tatra 815 S1 6x6 Objem korby: 8,5 m3

Max.rychlost: 80 km/h 

3.1.4 �asová rozvaha 

4 týdny 

3.1.5 Technologický postup 

Nejprve dojde k vy�i�t�ní staveni�t� od travin a men�ích d�evin. Tráva bude posekána 

strunovou seka�kou, shrabána a odvezena spole�n� s pokácenými d�evinami. 

Poté bude sejmuta ornice. Na daném pozemku je ulo�ena v mocnosti 0,2m Tato zemina bude 

odstran�na pásovým dozérem CAT D8T. Dozér má radlici �irokou 3940mm a její kapacita je 

8,7m3. Ornice o objemu 171,15m3 (po nakyp�ení 196,82 m3) bude �áste�n� ulo�ena na 

mezideponii západní �ásti pozemku,pozd�ji pou�ita na tvorbu pracovních plo�in zápory, a 

�áste�n� odvezena na skládku v Brn�-�ernovicích.   

Po odhrnutí ornice budou následovat m��i�ské práce. Objekty stavby se budou vyty�ovat od 

hlavních polohových �ar. Nad body se postupn� ustavuje teodolit a b��nými m��i�skými 

metodami se ur�í polohy v�ech bod�, kterými jsou dány p�dorysné obrysy objektu, osy 

komunikací a rozvod�. Objekt bude vyty�en ve sm�ru vodorovném a svislém. Pro vyty�ení 

pou�ijeme rohových lavi�ek, které umístíme 2m od obrysu výkopu. Nivelováním se ustanoví 

vý�ka základních rovin staveni�t�. V�e se vyzna�í vyty�ovacími a zaji��ovacími zna�kami. 

Poté dojde k vytvo�ení pracovních plo�in, nutných pro p�esné beran�ní zápor. Po vytvo�ení 

pracovních plo�in a zaberan�ní zápor v sekci A, m��eme za�ít s hloubením jámy v této sekci. 

P�i hloubení jámy je nutné postupn� vkládat pa�iny mezi zápory, aby byl výkop zabezpe�en 

proti sesunu. Z dal�ích stran bude výkop svahovaný ve sklonu 1:1 a bude zabezpe�en 50mm 

st�íkaného betonu. Vyt��ená zemina bude nakládána na nákladní automobil Tatra 815 a 

odvezena na skládku vzdálenou 6,9 km. Svah mezi pa�enou jámou a hranicí pozemku bude 

zabezpe�en 50mm st�íkaného betonu.  

Poté dojde v sekci B k vytvo�ení pa�ení ve východní �ásti výkopu (dle výkresové 

dokumentace). Výkop jámy provede stroj CAT 320E 3. Stavební jáma v sekci B má 

p�dorysné rozm�ry 12,425x13,1m a 16x9,9m. Vyt��ená zemina bude odvezena na skládku 
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vzdálenou 6,9 km. P�i hloubení jámy je nutné dodr�ovat v nepa�ené �ásti výkopu správný 

sklon zeminy 1:1, který bude zabezpe�en 50mm st�íkaného betonu.

Po vyhloubení jámy budou provedeny piloty. Poté dojde k ru�nímu za�i�t�ní dna. Poté budou 

vym��eny rýhy a vyvápn�ny. Hloubení rýh provede CAT 320E a rýpadlo-naklada� CAT 

434F. Základy jsou ve více vý�kových úrovních, které budou napojeny stup�ovitými pasy dle 

PD.  Odvoz zeminy na skládku bude op�t zaji�t�n nákladním automobilem Tatra 815. Rýhy 

budou do�i�t�ny a dorovnány ru�n� a pomocí lopat a rý��.  

Celkový objem vyt��ené zeminy bude 2780m3(jámy) a 132,82m3(rýhy), po nakyp�ení celkov�

3349,74m3

3.1.6 Jakost 

3.1.6.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí p�ed zahájením provede vstupní kontrolu staveni�t�. Zkontroluje, zda 

staveni�t� odpovídá plánu. Zkontroluje, zda jsou p�ítomny místa pro odb�r elektrické energie 

a vody, zda je vhodná p�íjezdová cesta. Také zkontroluje, zda je vyzna�ena poloha v�ech 

in�enýrských sítí potrubí a rozvod�. 

3.1.6.2 Meziopera�ní kontrola 

Na správné provád�ní zemních prací bude dohlí�et vedoucí �ety. Kontroluje správnost 

vyty�ení jámy, rýh, jejich rozm�ry a polohu. Bude také kontrolovat mno�ství vyt��ené 

zeminy (dle hloubky výkopu, po�tu odvezených plných nákladních automobil� atd.), káze� na 

pracovi�ti, dodr�ení �asového plánu. Pr�b�h stavby bude zaznamenáván do stavebního 

deníku.  

3.1.6.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího p�i p�ejímce dozor investora. 

Kontroluje, zda bylo v�e provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická p�esnost 

výkop�, správné umíst�ní, rozm�ry, za�i�t�ní. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3.1.7 BOZP 

P�ed zahájením zemních prací budou v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni 

s technologickým postupem. Dále bude písemn� ov��ena odborná zp�sobilost ur�ených 

pracovník� k obsluze pou�itých mechanism� a seznámení s obsluhou a údr�bou p�id�lených 

mechanizm�.  Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, kte�í se 
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budou podílet na zemních pracích. �kolení bude obsahovat seznámení s místními 

podmínkami a dále p�íslu�ná ustanovení zákoníku práce �. 262/2006 Sb. a v platném zn�ní 

vyhlá�ky 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveni�tích a s na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do 

hloubky. 

3.1.8 Ekologie a nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti, omezením dobu provozu stroj�

jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor� stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Vzniklé odpady, jedná se p�edev�ím o zeminu 17 05 04, bude �áste�n�

skladována na staveni�ti a �áste�n� odvezena na skládku vzdálenou 6,9km  

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no.  

3.2 Základy 

3.2.1 Výkaz vým�r 

Sekce A: pasy beton C25/30  62,27m3

  Výztu� 10 505  R  4,98t 

  Piloty pr�m�r 600mm  50,4bm 

  Podkladní beton C25/30 10,16m3

  Deska C25/30   81,79m3

  Kari sít� 6/100/100  2,86t   

   

Sekce B: pasy beton C25/30  55,1m3

  Výztu� 10 505  R  4,41t 

  Piloty pr�m�r 600mm  109,2bm 
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  Piloty pr�m�r 900mm  26m 

  Výztu� pilot ocel 10505 5,69t 

  �B C16/20 piloty  47,42m3  

  Podkladní beton C25/30 6,85m3

  Hutn�ný �t�rkopísek  103,69m3 

3.2.2 Pracovní �eta 

stavbyvedoucí 

mistr 

geodet    

pomocník geodeta   

�elezá�

betoná�

d�lník    

�idi�    

3.2.3 Stroje 

Autodomícháva�  Autodomíchava� Schwing 

Stetter C3 Basic line AM 8 C 

Objem: 8m3

Výsypná vý�ka 1,101m 

�erpadlo betonu Stacionární �erpadlo betonu 

Putzmeister BSA 1003D 

Výkon: 28m3/h 

Ponorný vibrátor Mechanický ponorný 

vibrátor Dingo  

Hmotnost: 5,4kg 

Výkon: 35m3/h 

3.2.4 �asová rozvaha 

11 týdn�

3.2.5 Technologický postup 

Nejprve budou zhotoveny piloty v sekci A a následn� v sekci B. Budou rozmíst�ny dle 

projektové dokumentace. P�i vrtání budou zárove� do vrtu vkládány pa�nice. Po dosa�ení 

po�adované hloubky vrtu, bude vrt za�i�t�n, bude vlo�en armoko� a co nejd�íve zapo�ne 

betonování. Bude pou�it beton C25/30. Vzhledem k tomu �e spodní �ást vrtu se nachází pod 

zji�t�nou HPV, bude se betonovat pomocí sypákové roury. Roura se naplní betonem, 

zazátkuje a spustí ke dnu vrtu. Poté rouru pomalu vytahujeme. Je nutné vytahovat rouru tak, 

aby byla v�dy pono�ena alespo� 1,5m v betonu. V pr�b�hu betoná�e bude voda pozvolna 
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z vrtu od�erpávána. V pr�b�hu betoná�e za�neme také pozvolna vytahovat pa�nice. Je v�ak 

nutné dbát na to, aby beton vyvozoval dostate�ný p�etlak, aby voda nevnikala do vrtu nad 

patou pa�nic.  

Poté budou ru�n� za�i�t�ny rýhy. Pasy mají �í�ku 800mm,1000mm a 1300mm a vý�ku 

800mm. Objekt se nachází ve svahu, proto jsou pasy stup�ované stupni nej�ast�ji 

500x500mm.V míst� prostup� budou polo�eny truhlíky. V pasech bude nejprve ulo�en 

podkladní beton C8/10 v tlou��ce 100mm. Beton bude dová�en z betonárky vzdálené 3,5km. 

Beton bude p�ivezen autodomíchav�em a poté transportován �erpadlem do místa ur�ení. Je 

t�eba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici nutno pono�ovat pomalu a svisle.  

Poté bude ulo�ena výztu� B10505 základových pas� dle výkresové dokumentace. Je nutné 

dbát na kompletnost výztu�e a také na dodr�ení správného krytí výztu�e, co� bude zaru�eno 

distan�ními t�lísky.  

Beton C25/30 bude dová�en z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude p�ivezen 

autodomíchav�em a poté transportován �erpadlem do místa ur�ení. P�i ukládání je t�eba dbát 

na vý�ku shozu, která nesmí p�esáhnout 1,5m. Betonujeme v�dy po vrstvách 10cm. Poté bude 

beton vibrován ponorným vibrátorem Dingo. Je t�eba dbát na dokonalé provibrování. Hlavici 

nutno pono�ovat pomalu a svisle. Tlou��ka zhut�ované vrstvy nesmí p�ekro�it 1,25 x délky 

hlavice a musí proniknout do p�edcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme do té 

doby, ne� dojde k vyplavování cementu na povrch. Následovat bude technologická p�estávka, 

b�hem které se bude beton o�et�ovat kropením vodou 3x denn� po dobu 2 dní. 

Pásy budou zhotovovány postupn�, dle jejich vý�kové úrovn� a návaznosti na �B monolitické 

zdi. Nejprve tedy v sekci B, poté ve st�edové �ásti sekce A, dále v ji�nní �ásti sekce A a 

nakonec i v nejji�n�j�í �ásti sekce A.  

Po základových pasech m��eme p�ejít k betoná�i základové desky. Základová deska v sekci 

B je jen v míst� výtahové �achty. V sekci A se nachází po celé plo�e. Deska bude vyztu�ena 

kari sít�mi s oky 150x150mm p�i obou povr�ích. Betoná� bude postupovat stejn� jako betoná� 

pas�. Povrch desky zarovnáme latí a zahladíme. Následovat bude technologická p�estávka, 

b�hem které se bude beton o�et�ovat kropením vodou 3x denn� po dobu 2 dní. 

Jakmile beton dosáhne p�edepsané pevnosti, provedeme obsypání základových pas� zeminou 

z výkop�. Tuto zeminu je nutné zhutnit vibra�ním p�chem. 

V sekci B bude vytvo�ena zeminová deska z hutn�ného �t�rkopísku. Hutnit budeme ve dvou 

vrstvách v�dy po 200mm, dokud nedojde ke zhutn�ní na po�adovanou hodnotu.  

Pod navazující konstrukce nosných st�n v sekci A bude provedena hydroizolace v �í�ce role 

asfaltového pásu.  
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3.2.6 Jakost 

3.2.6.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje, zda bylo v�e provedeno podle 

projektu. Bude také zkontrolována geometrická p�esnost jam a rýh. Bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

3.2.6.2 Meziopera�ní kontrola 

Na správné provád�ní prací bude dohlí�et stavbyvedoucí a mistr. Bude kontrolovat kvalitu 

dodané betonové sm�si, dosa�ení správné hloubky pilot, kompletnost a p�esnost výztu�e, 

správné rozm�ry pas� a desky, káze� na pracovi�ti, dodr�ení �asového plánu atd. P�i 

betoná�ských pracích a tvrdnutí betonové sm�si nesmí teplota klesnout pod 5°C. Pr�b�h 

stavby bude postupn� zaznamenáván do stavebního deníku.  

3.2.6.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provede na výzvu stavbyvedoucího p�i p�ejímce investor. Zda bylo v�e 

provedeno podle projektu. Bude zkontrolována geometrická p�esnost. Bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  

3.2.7 BOZP 

P�ed zahájením základových prací budou v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln�

seznámeni s technologickým postupem. Dále bude písemn� ov��ena odborná zp�sobilost 

ur�ených pracovník� k obsluze pou�itých mechanism� a seznámení s obsluhou a údr�bou 

p�id�lených mechanizm�.  Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, 

kte�í se budou podílet pracích. �kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a 

dále p�íslu�ná ustanovení zákoníku práce �. 262/2006 Sb. a v platném zn�ní vyhlá�ky 

591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveni�tích

3.2.8 Ekologie a nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti, omezením dobu provozu stroj�

jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor� stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 
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Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se p�edev�ím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 02 05 �elezo a 

ocel.  

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no.  

3.3 Svislé nosné konstrukce 

3.3.1 Výkaz vým�r 

Sloup �B 400x350mm, C25/30 17,92m3

Výztu�  sloup� 10505R  1,82t 

Bedn�ní sloup� Peri Vario GT24 74,4m2

Zdi �B C25/30   317,65m3

Výztu� zdí 10505R   38,12t 

Porotherm 40 CB na P10  306,25m2

Porotherm 30 CB na P10  4,6m2

Porotherm 24 CB na P10  24,32m2

Bedn�ní st�nové Peri  Vario GT 24 1078,8m2

3.3.2 Pracovní �eta 

stavbyvedoucí 

mistr 

�elezá�

betoná�  

tesa�  

zedník    

pomocný d�lník  

�idi�    

je�ábník   
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3.3.3 Stroje 

Autodomícháva�  Autodomíchava� Schwing 

Stetter C3 Basic line AM 8 C 

Objem: 8m3

Výsypná vý�ka 1,101m 

Auto�erpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 

Horizontální dosah: 30m 

Vertikální dosah: 34m 

je�áb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 

Maximální vodorovný dosah: 

32m 

Maximální vertikální dosah: 

29m 

Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 

Délka hadice: 7m 

Hmotnost: 19kg 

Výkon: 43m3/h 

3.3.4 �asová rozvaha 

12 týdn�

3.3.5 Technologický postup 

Nejprve se provede penetra�ní nát�r základové desky. Poté pod zdmi a sloupy natavíme 

asfaltový pás v�dy pouze v tlou��ce jedné role. Poté geodet vyty�í rohy stavby. Je nutné 

p�esn� dodr�ovat projektovou dokumentaci.  

3.3.5.1 Monolitické st�ny 

Nejprve bude vytvo�ene jednostranné bedn�ní Peri Vario GT 24. V�dy za�ínáme z roh� pop�. 

jiných komplikovan�j�ích míst a pokra�ujeme ke st�edu st�ny. Poté bude vyvázaná výztu� dle 

projektové dokumentace. Je nutné dodr�et kompletnost výztu�e, pou�ít správné profily, 

dodr�et krytí výztu�e. Také dbáme na �istotu výztu�e, nep�ítomnost koroze atd. Poté bude 

osazena druhá strana bedn�ní. Nesmíme zapomenout na nat�ení bedn�ní p�ípravkem pro 

snadné odbedn�ní.  

Beton bude dová�en z betonárky vzdálené 3,5km. Do bedn�ní bude ukládán pomocí 

auto�erpadla Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií, které budou dopravovány je�ábem MB 

1030.1. Betonovat se musí rovnom�rn� po stejných vodorovných vrstvách z maximální vý�ky 
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1,5m. Je nutné dbát na správné provibrování. Vibrujeme po maximálních vrstvách 300-

500mm a vibrátor musí proniknout do p�edcházející vrstvy do hloubky 50-100mm. Hutníme 

do té doby, ne� dojde k vyplavování cementu na povrch. Betoná� je mo�né p�eru�it tak, aby 

nevznikla pracovní spára, na dobu ne� beton dosáhne hodnoty 3,5 MPa (cca 2h). Pokud 

chceme p�eru�it betoná� na del�í dobu za vzniku pracovní spáru je nutno dodr�et PD. Pokud 

není uvedeno jinak, lze spáru vytvo�it v místech nejmen�ích ohybových moment� (trámy a 

pr�vlaky ve t�etin� rozp�tí, sloupy ve spodní nebo horní �ásti kolmo na svislou osu, desky ve 

t�etin� rozp�tí).  Beton bude o�et�ován po dobu, dokud nenabude po�adované pevnosti. Poté 

mohou být zdi odbedn�ny. 

3.3.5.2 Sloupy 

U sloup� nejprve vyvá�eme výztu�. Op�t dbáme na to, aby výztu� odpovídala projektové 

dokumentaci, také aby bylo pomocí distan�ních t�lísek zabezpe�eno dostate�né krytí výztu�e. 

Poté osadíme bedn�ní a za�neme betonovat. Podmínky betoná�e viz 3.3.1 Monolitické st�ny. 

Op�t dbáme na správné hutn�ní.  

3.3.5.3 Zd�né st�ny 

U zd�ných zdí nejprve zalo�íme jednotlivé rohy. Zakládáme je na zakládací maltu. P�i tomto 

zalo�ení je t�eba dbát zvý�ené pozornosti pro naprostou p�esnost. Protilehlé rohy se poté 

zm��í a zkontrolují.  

Poté zdíme první �ár zdiva op�t do zakládací malty. Podle p�esnosti prvního �áru se poté 

odvíjí celková p�esnost, proto je nutné, aby zdivo zakládal zku�ený odborník. Tvárnice 

usazujeme gumovým kladivem.  

Poté za�neme se zd�ním první vý�ky zdiva tj. do 1,5m. B�hem zd�ní dodr�ujeme p�evázku. Je 

nutné dodr�et prostupy pro dve�e, okna atd. dle výkresové dokumentace.  

Po vyzd�ní první vý�ky sestavíme le�ení a pokra�ujeme ve zd�ní druhé vý�ky. Zd�ní probíhá 

stejn� jako zd�ní první vý�ky. Jako p�eklady je v obvodových st�nách vyu�ito sní�eného 

pr�vlaku.  

3.3.6 Jakost 

3.3.6.1 Vstupní kontrola 



48

Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje rovinnost základ� a základové desky. 

Také bude zkontrolována jejich vý�ka. Hydroizolace musí oboustrann� p�esahovat alespo� o 

150mm p�dorys zdiva. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, kvalita a 

neporu�enost tvarovek, p�eklad� a malty. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  

3.3.6.2 Meziopera�ní kontrola 

Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím a mistrem. U bedn�ní kontrolujeme jeho 

dokonalou t�snost, kompletnost, neporu�enost. Dále p�esnost spojení jednotlivých díl�, 

p�ítomnost odbed�ovacích p�ípravk�. U výztu�e kontrolujeme druh a profil pou�itých prut�, 

po�et, délku, tvar vlo�ek, polohu jednotlivých prut�, jejich vzájemné vzdálenosti, polohu 

t�mínk�, vzájemné spojení jednotlivých vlo�ek, �istotu prut�. Je t�eba také dbát na dodr�ení 

p�edepsaného krytí. P�i betoná�i kontrolujeme mno�ství a kvalitu betonové sm�si dle 

objednacího a dodacího listu. Provedeme také vizuální kontrolu dodané sm�si, p�i 

pochybnostech provedeme zkou�ky na odlitém vzorku. B�hem betoná�e dbáme na dostate�né 

provibrování, kontrolujeme p�ítomnost betonu ve v�ech �ástech bedn�ní, betonujeme 

z maximální vý�ky 1,5m. U zd�ní kontrolujeme neporu�enost jednotlivých tvarovek, dále 

pr�b��n� kontrolujeme svislost, horizontální rovinnost, pomocí vodováhy a olovnice, 

v p�ípad� pochybností také nivela�ním p�ístrojem. Dále pak umíst�ní otvor�, prostup� a 

p�eklad�. Pr�b�h prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 

3.3.6.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí zkontroluje horizontální i vertikální rovinnost. Dále je zkontrolována poloha 

otvor�, prostup� a p�eklad�. U betonových konstrukcí by nem�lo dojít ke vzniku hnízd 

(nahu�t�ný �t�rk) a dutin. Pohledový beton v sekci B 1NP musí odpovídat podmínkám 

investora. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  

3.3.7 BOZP 

P�ed zahájením prací budou v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni s 

technologickým postupem. Dále bude písemn� ov��ena odborná zp�sobilost ur�ených 

pracovník� k obsluze pou�itých mechanism� a seznámení s obsluhou a údr�bou p�id�lených 

mechanizm�.  Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, kte�í se 

budou na pracích podílet. �kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 

p�íslu�ná ustanovení zákoníku práce �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní na�ízení vlády 

591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
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na staveni�tích a na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky. 

3.3.8 Ekologie a nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti z, omezením dobu provozu 

stroj� jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor� stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se p�edev�ím o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 

02 05 �elezo a ocel a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech, budou následn� zlikvidovány. 

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no. 

3.4 Vodorovné nosné konstrukce 

3.4.1 Výkaz vým�r 

Strop �B C25/30 tl.200mm  339,28m3

Výztu� ocel 10505R   40,71t 

Bedn�ní stropní Peri Multiflex 1697m2

3.4.2 Pracovní �eta 

stavbyvedoucí 

mistr 

�elezá�

betoná�  

tesa�   

pomocný d�lník  

�idi�    

je�ábník   
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3.4.3 Stroje 

Autodomícháva�  Autodomíchava� Schwing 

Stetter C3 Basic line AM 8 C 

Objem: 8m3

Výsypná vý�ka 1,101m 

Auto�erpadlo  Schwing Stetter S 34 X Dopravní výkon: 96 m3/h 

Horizontální dosah: 30m 

Vertikální dosah: 34m 

Je�áb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 

Maximální vodorovný dosah: 

32m 

Maximální vertikální dosah: 

29m 

Ponorný vibrátor Elektronický vibrátor betonu 
Perles Runner plus 58 

Délka hadice: 7m 

Hmotnost: 19kg 

Výkon: 43m3/h 

3.4.4 �asová rozvaha 

8 týdn�

3.4.5 Pracovní postup 

P�ed vlastním vybetonováním stropu je nutné v místnosti, nad kterými budeme stropní 

konstrukci provád�t, vytvo�it bedn�ní, abychom mohli beton fixovat v konkrétní poloze. Pro 

tento p�ípad se vyu�ije bedn�ní Peri Multiflex 

Bedn�ní se provede zp�sobem, jakým jej popisuje technologický p�edpis o pou�ívání bedn�ní 

Peri Multiflex. To se skládá ze stojek, bednících desek, primárních a sekundárních nosník�.  

Podélné a p�í�né nosníky rozestavíme po obvodu. T�menem provedeme hrubé nastavení 

stropních podp�r, nasadíme hlavice, stropní podp�ru nasadíme na op�rnou trojno�ku. Pomocí 

montá�ních vidlic ulo�íme podélné primární nosníky. Musíme dodr�et rozm�ry podélných 

nosník� dle výkresové dokumentace, stejn� jako jejich návaznost. Provedeme nivelaci dle 

vý�ky stropu a poté op�t pomocí montá�ních vidlic ulo�íme p�í�né nosníky. Poté rozmístíme 

mezipodp�ry (v�dy ka�dá 4. je podp�ra s trojno�kou plus v�echny krajní podp�ry). Poté 

umístíme panely op�t dle výkresové dokumentace. Umístíme také do�ezy kolem prostup�. P�i 

bedn�ní pr�vlak� umístíme nejprve op�t podélne nosníky na stojky, poté osadíme p�í�né 

nosníky a na n� ulo�íme pr�vlakové kle�tiny. Ty zárove� slou�í jako podpora p�í�ných 
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nosník� vyná�ející panely stropní desky. Pr�vlaky budou dle nutnosti stejn� jako prostupy 

bedn�ny do�ezem z OSB desek.  

Jakmile bude vybedn�n strop je nutné celý prostor vyarmovat výztu�í. Výztu� bude pokládána 

dle výkresové dokumentace dolo�ené statickým výpo�tem. Je nutné nezapomenout na 

distan�ní t�líska, která udr�í výztu� v po�adované poloze. Po dokon�ení armování je nutná 

kontrola TDI nebo statika. Provede se záznam do stavebního deníku. Bedn�ní musí být 

namazané odbed�ovacím p�ípravkem, aby se dalo pozd�ji bez problému odejmout.  

Beton bude dová�en z betonárky vzdálené 3,5km. Beton bude ukládán pomocí auto�erpadla 

Schwing Stetter S 34 X a pomocí bádií do místa ur�ení. P�ed samotnou betoná�í musíme 

navlh�it bedn�ní. P�i ukládání je t�eba dbát na vý�ku shozu, která nesmí p�esáhnout 1,5m. Po 

ulo�ení do bedn�ní bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je t�eba dbát na dokonalé 

provibrování. Hlavici nutno pono�ovat pomalu a svisle. Tlou��ka zhut�ované vrstvy nesmí 

p�ekro�it 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do p�edcházející vrstvy do hloubky 50-

100mm. Hutníme do té doby, ne� dojde k vyplavování cementu na povrch. 

100% pevnost beton dosáhne po 28 dnech. Odbedn�ní plo�ných prvku je mo�no za cca 3dny, 

kdy beton nabude pevnosti 10 MPa, poté ale necháme pod konstrukcí stojky, které dotáhneme 

a� ke stropní konstrukci. Takto to necháme a� do dosa�ení 100%pevnosti tj.28dní. 

3.4.6 Jakost 

3.4.6.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje p�ipravenost nosného zdiva a sloup�. 

Nivelací a latí zjistí rovinnost horního povrchu nosného zdiva. Budou také zkontrolovány 

dodané materiály: kompletnost a kvalita bedn�ní, u betonu jeho mno�ství a kvalita (zkou�ka 

ku�elem), u výztu�e její mno�ství, t�ída, koroze, pr�m�r. Bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  

3.4.6.2 Meziopera�ní kontrola 

Stavbyvedoucí a mistr postupn� kontroluje v�echny kroky z pracovního postupu. Nejv�t�í 

d�raz se klade na rovinnost (kontrola nivelací), dále pak tuhost, stabilitu a t�snost bedn�ní, 

správný nát�r odbed�ovacího oleje. U výztu�e krycí vrstvu, podlo�ky, polohu a mno�ství, 

rovinnost. U betonu hutn�ní, rovinnost (nivelací, latí), tlou��ku, o�et�ování, �as a postup 

odbedn�ní. Pr�b�h prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 

3.4.6.3 Výstupní kontrola 
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Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací vý�kovou úrove� a rovinnost. Maximální dovolená 

odchylka je 5mm na 2 metry lat�. Také se podívá na strop ze spodu, jestli nejsou místa kde 

beton chybí. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3.4.7 BOZP 

P�ed zahájením prací budou v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni s 

technologickým postupem. Dále bude písemn� ov��ena odborná zp�sobilost ur�ených 

pracovník� k obsluze pou�itých mechanism� a seznámení s obsluhou a údr�bou p�id�lených 

mechanizm�.  Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech pracovník�, kte�í se 

budou na pracích podílet. �kolení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále 

p�íslu�ná ustanovení zákoníku práce �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní na�ízení vlády 

591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveni�tích a na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky. 

3.4.8 Ekologie a nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti, omezením dobu provozu stroj�

jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor� stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se p�edev�ím o odpady kategorií 17 02 05 �elezo a ocel. 

 B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no. 

3.5 Zast�e�ení 

3.5.1 Výkaz vým�r 

Ka�írek frakce 16/32     15,93m3

Dla�ba Best Platen 400/400    204,34m2

Ter�e pod dla�bu Buzon PB    1288ks 

HI Alkroplan 35177     513,71m2 



53

HI Alkroplan 35176     18,36m2

Geotextílie Filtek 300g/m2    727,12m2 

Geotextílie Filtek 500g/m2    318,66m2

Parozábrana Glastek 40 Special Mineral  532,07m2  

TI ISOVER EPS 100S tl.100mm   353,08m2

TI ISOVER EPS 100S tl.50mm   353,08m2

TI EPS ISOVER 100S (klíny ve spádu min 2%) 506,74 m2

TI BACHL PIR tl.120mm    204,35m2    

Poplastované profily     53,78m2

3.5.2 Pracovní �eta 

stavbyvedoucí 

mistr 

izolatér 

klempí�

instalatér 

pomocný d�lník  

�idi�    

je�ábník 

3.5.3 Stroje 

Je�áb MB 1030.1 Maximální nosnost: 8t 

Maximální vodorovný dosah: 

32m 

Maximální vertikální dosah: 

29m 

Ho�ák s propanbutanovou 

bombou 

HO�ÁK 25 kW Výkon: 25 kW 

Spot�eba: 2000 g/h 

Rozm�ry: 580x80x120 mm 

Svá�e�ka plast� TRIAC S LEISTER Nap�tí: 230V 

P�íkon: 1600W 

Teplota: 20-700°C 

Pr�tok vzduchu: 230 l/min 
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3.5.4 �asová rozvaha 

2 týdny 

3.5.5 Pracovní postup 

�ást st�echy je �e�ena jako pochozí (S2 dla�ba) a �ást jako nepochozí (S1ka�írek a S12) viz 

projektová dokumentace. Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena �B monolitickým stropem.  

3.5.5.1 Pochozí st�echa 

Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude pot�ebné pevnosti a zárove� klesne jeho 

vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov� natavíme parozábranu Glastek40 Special 

Mineral. Po kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodr�et minimální p�esahy 

podéln� 100mm, p�í�n� 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Na tuto parozabránu 

budou ukládány tepeln� izola�ní desky z PIR v tlou��ce 120mm. Desky jsou spojeny 

systémem pero-drá�ka, co� zabra�uje vzniku p�ípadného tepelného mostu ve spárách. Poté 

usadíme spádové klíny z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlou��ce 50mm. 

Klíny ukládáme tak abychom dosáhli spádu p�esn� podle projektové dokumentace. Musíme 

také dbát na správné napojení u vtok�. Na tuto vrstvu polo�íme geotextílii Filtek. Poté 

osadíme poplastované plechy na atiky a dal�í místa dle PD. Plechy budou kotveny 

samo�eznými �rouby. Poté polo�íme hydroizola�ní fólii Alkorplan 35 177. Podélný p�esah je 

minimáln� 50mm, p�í�ný 100mm. Posun �elních spoj� musí být minimáln� 200m. Op�t je 

nutné dbát na správnou návaznost na st�e�ní vtoky a dal�í prostupy. Hydroizolace bude 

vyta�ena na atiku. Pro napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slou�it koutová li�ta 

z poplastovaného plechu. Hydroizolace bude na atice op�t ukon�ena na poplastovaném 

plechu. Na hydroizolaci bude op�t polo�ena geotextílie. Poté budou rozmíst�ny podlo�ky, 

budou vý�kov� srovnány a zkontrolovány. Poté dojde k osazení dla�by.  

3.5.5.2 Nepochozí st�echa 

Po nutné technologické pauze, kdy beton nabude pot�ebné pevnosti a zárove� klesne jeho 

vlhkost na max.4%, povrch napenetrujeme a bodov� natavíme parozábranu Glastek. Po 

kontrole ji natavíme po celé délce spoje. Je nutné dodr�et minimální p�esahy podéln� 100mm, 

p�í�n� 150mm.  Dbáme na správné napojení na vtoky. Dbáme na správné napojení na vtoky a 

dal�í prostupy. Na tuto parozabránu budou ukládány tepeln� izola�ní desky EPS 100S 

v tlou��ce 100mm a 50mm. Jednotlivé vrtsvy musí být pokládány kolmo na sebe, abychom 

zabráníli vzniku tepelných most� ve spárách mezi deskami. Poté osadíme spádové klíny 
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z EPS 100S o minimálním spádu 2% a minimální tlou��ce 50mm. Klíny ukládáme tak 

abychom dosáhli spádu p�esn� podle projektové dokumentace. Musíme také dbát na správné 

napojení u vtok�. Poté osadíme poplastované plechy na atiky a dal�í místa dle PD. Plechy 

budou kotveny samo�eznými �rouby. Na tuto vrstvu polo�íme geotextílii Filtek. Na ni poté 

polo�íme hydroizola�ní fólii Alkorplan 35177 Podélný p�esah je minimáln� 50mm, p�í�ný 

100mm. Posun �elních spoj� musí být minimáln� 200m. Op�t je nutné dbát na správnou 

návaznost na st�e�ní vtoky a dal�í prostupy. Hydroizolace bude vyta�ena na atiku. Pro 

napojení vodorovné a svislé hydroizolace bude slou�it koutová li�ta z poplastovaného plechu. 

Hydroizolace bude na atice op�t ukon�ena na poplastovaném plechu. Ve skladb� S12 bude 

jako hydroizolace pou�ita f	oie Alkorplan 35176. Ta bude kotvena pomocí hmo�dinek Ejot 

FDD Plus. Fólie jsou mezi sebou spojovány stejn� jako fólie Alkorplan 35177, pouze p�esah 

fólií je minimáln� 110mm. Kotvení probíhá p�edev�ím v míst� p�esah� jednotlivých fólií. 

P�ípadné kotvy v plo�e budou p�ekryty �ásti hydroizola�ní fólie. Na hydroizolaci bude op�t 

polo�ena geotextílie a následn� bude celá konstrukce zatí�ena ka�írkem frakce 16/32 tlou��ce 

50mm. U skladby S12 ji� k p�ití�ení nedochází.  

3.5.6 Jakost 

3.4.3.1Vstupní kontrola 

Vstupní kontrolu provede  stavbyvedoucí. Zkontroluje p�ipravenost stropní konstrukce. 

Nivelací a latí zjistí rovinnost. Budou také zkontrolovány dodané materiály: kompletnost, 

kvalita, mno�ství. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  

3.4.3.2 Meziopera�ní kontrola 

Vedoucí �ety postupn� kontroluje v�echny kroky z pracovního postupu. Nejv�t�í d�raz se 

klade na neporu�enost parozábrany a hydroizolace, kontrola jejich správných p�esah�, 

napojení na vtoky a dal�í prostupy, kontrolujeme také správnost spád� a osazení desek tepelné 

izolace. Budou provedeny zkou�ky t�snosti jehlou (100% spoj�) a vakuová zkou�ka (cca 10% 

spoj�). Dle po�adavk� investora a souhlasu statika bude provedena zátopová zkou�ka. Pr�b�h 

prací bude zaznamenáván do stavebního deníku. 

3.4.3.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí zkontroluje nivelací vý�kovou úrove� a spády. Také kontroluje celkovou 

kvalitu prací. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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3.5.7 BOZP 

P�ed zahájením prací budou v�ichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni s 

technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemn� ov��ena odborná 

zp�sobilost ur�ených pracovník� k obsluze pou�itých mechanism� a seznámení s obsluhou a 

údr�bou p�id�lených mechanizm�.  Na po�átku prací prob�hne bezpe�nostní �kolení v�ech 

pracovník�, kte�í se budou na pracích podílet. �kolení bude obsahovat seznámení s místními 

podmínkami a dále p�íslu�ná ustanovení zákoníku práce �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní 

na�ízení vlády 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�tích a na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do 

hloubky. 

3.5.8 Ekologie a nakládání s odpady 

Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti z cesty p�i provozu 

mechanizace, omezením dobu provozu stroj� jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor�

stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se o odpady kategorií 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové sm�si 

neuvedené pod �íslem 17 03 01, 17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 

17 06 03 a 17 09 04 Jiné odpady. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o 

odpadech budou kovy následn� zlikvidovány. Podle § 11 P�ednostní vyu�ívání odpad� tého� 

zákonu, bude a cihly recyklovány a znovu pou�ity.  

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no. 
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3.6 Dokon�ovací práce 

3.6.1 P�í�ky a d�lící konstrukce 

D�lící konstrukce budou ze systému POROTHERM. Jedná se o POROTHERM 14 P+D, 

POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 8 P+D. Mezibytová p�í�ka bude ze zdiva 2x 

POROTHERM 11,5 AKU se 100mm minerální izolace mezi tvárnicemi. Pro zakrytí a 

oplá�t�ní rozvod� a instalací jsou navr�eny sádrokartónové p�edst�ny a kryty.  

3.6.2 Záme�nické konstrukce 

Jedná se o zábradlí schodi�� a teras a protipo�árních dve�í. 

3.6.3 Výpln� otvor� � okna 

Okna v objektu budou plastová s izola�ním dvojsklem a teplým plastovým ráme�kem. Pat�í 

zde také osazení balkónových dve�í a otvíravých st�n. 

3.6.4 Vn�j�í zateplení a omítka 

Objekt bude zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému Etics. Zateplení zd�né �ásti 

bude provedeno v tlou��ce 100mm, betonové zdi budou zatepleny v tlou��ce 150mm. Jako 

izolant bude na v�t�inu objektu pou�it fasádní polystyrén EPS. Bude také pou�ita minerální 

vata a u spodní stavby XPS. Polystyren bude kotven mechanicky pomocí kotev a také 

lepidlem. Je t�eba dbát na penetraci podkladu a správné pou�ití skelné tkaniny a výztu�né 

sí�oviny, která bude aplikována na více namáhaná místa (roky oken, dve�í atd.). Vn�j�í 

omítka bude silikonová v tlou��ce cca 2-3mm. 

3.6.5 Klempí�ské konstrukce 

Jedná se o oplechování parapet�, svody atd. 

3.6.6 Omítky vnit�ní 

Omítky v objektu �tukové a vápenocementové. Omítky budou provád�ny strojn� s následným 

ru�ním hlazením 

3.6.7 SDK p�í�ky 

SDK p�í�ky jsou v objektu v pro zakrytí instalací. Jedná se o zdvojené sádrokartonové desky 

Knauff, kotvené ocelovou konstrukcí. Povrch bude opat�en malbou. 
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3.6.8 Podlahy 

Hrubé podlahy jsou v bytech �e�eny jako t��ké plovoucí podlahy. Nej�ast�j�í rozná�ecí 

vrstvou je anhydrid v tlou��ce 60mm pop�.50mm. Kro�ejova izolace je zaji�t�na 40mm EPS. 

V krajích budou podlahy izolovány pásky tl.10mm.  

3.6.9 Ná�lapné vrstvy podlah 

Ná�lapné vrstvy jsou �e�ené jako plovoucí s lamelovou ná�lapnou vrstvou a také s dla�bou. 

V gará�i je podlaha z drátkobetonu. Dla�by jsou v objektu v koupelnách, WC, na chodbách a 

na schodi�tích. V�dy je nejprve nutné podklad penetrovat. Dla�by jsou keramické a budou 

osazovány do tmele. Rozm�ry dla�dic budou 20x10cm, 20x20cm a 30x60cm. 

3.6.10 Obklady 

Obklady budou keramické, osazovány do tmele. Jedná se p�edev�ím koupelny a WC. Podklad 

bude p�ed samotným provedením obklad� penetrován.  

3.6.11 Truhlá�ské konstrukce 

Jedná se o montá� dve�í, prah�, klik a �títk�

3.6.12 Malby 

Malby budou zvoleny dle p�ání investora. Malby budou naneseny v dostate�ném krytí 

(minimáln� 2 vrstvy). 
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1. Obecné informace o stavb�

1.1 Identifika�ní údaje  
název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 

   602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

1.2 �len�ní na stavební objekty 
SO 01 bytový d�m 

SO 02 p�ípojka elektrického vedení NN 

SO 03 p�ípojka plynu 

SO 04 p�ípojka spla�kové kanalizace 

SO 05 de��ová kanalizace 

SO 06 vodovodní p�ípojka 

SO 07 zpevn�né plochy 

SO 08 parkovi�t�

SO 09 oplocení 

SO 10 terénní a sadové úpravy 

SO 11 demontá� p�vodního objektu 
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1.3 Informace o staveni�ti 
Zájmový pozemek se nachází v Brn� ji�n� od centra m�sta v m�stské �ásti Brno � �tý�ice na 

ulici Kamenná. Jedná se o lukrativní lokalitu díky svému klidu, polohy blízko �eky Svratky a 

zárove� umíst�ní v blízkosti centra m�sta.  

P�íjezd ke staveni�ti bude po ulici Víde�ská, ze které p�ímo odbo�íme na ulici Kamenná. 

Jedná se o silnici s obousm�rným provozem �irokou 7m. Stavbou by nem�lo dojít 

k významnému zatí�ení této ulice. P�esn�j�í popis p�íjezdu je popsán v �ásti A2. Situace 

stavby se �ir�ími vtahy dopravních tras.  

Stavba je navr�ena na parcelách �íslo 971/1 a 971/2, které jsou ve vlastnictví investora stavby. 

Pozemek je sva�itý, v ji�ní �ásti zatravn�n s n�kolika vzrostlými stromy. V severní �ásti 

pozemku se nachází administrativní objekt slo�ený z celkov� 24 unimobun�k, postavených na 

sob� ve dvou �adách. Tento objekt bude demontován a odvezen ze staveni�t�. V jihozápadní 

�ásti pozemek sousedí s rodinným domem. Projektovaný bytový d�m na tento objekt 

navazuje obvodovou zdí v sekci A.  

Stavení parcely jsou ze severní strany ohrani�eny parcelou �íslo 984/2 - ostatní plocha � 

ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Statutárního m�sta Brna a parcelou �íslo 971/3 � 

zastav�ná plocha a nádvo�í, ve vlastnictví Statutárního m�sta Brna. Z východní a ji�ní strany 

parcelou �íslo 972 � ostatní plocha � ostatní komunikace, ve vlastnictví Statutárního m�sta 

Brna, ze západní strany parcelou �íslo 970 � zahrada, ve vlastnictví p. Kr�má�ové, Ing. 

Svobody a p. Svobodové, parcelou �íslo 969 � zastav�ná plocha a nádvo�í, ve vlastnictví p. 

Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové a parcelou �íslo 968 � zahrada, ve vlastnictví p. 

Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové.   

Jako místo pro za�ízení staveni�t� bude pronajata sousední parcela �íslo 968, která je ve 

vlastnictví p. Kr�má�ové, Ing. Svobody a p. Svobodové. Parcela se nachází západn� od místa 

stavby a bezprost�edn� s ní sousedí. Parcela bude upravena po�adavk�m za�ízení staveni�t�, 

bude na ní z�ízen nájezd z ulice Kamenná, plocha bude zpevn�na. Po skon�ení výstavby bude 

pozemek op�t zatravn�n a budou vysazeny rostliny dle po�adavk� majitel�.  

Díky p�ítomnosti administrativního objektu na parcele �íslo 971/2, jsou v míst� stavby 

dota�eny ve�keré in�enýrské sít�. Tyto sít� budou ve velké mí�e vyu�ívány i pro ú�ely 

výstavby nového objektu.  

2. Sít� technické infrastruktury 
Jak ji� bylo zmín�no vý�e v bod� 1.3, na staveni�ti se nacházejí sít� technické infrastruktury. 

Jedná se o elektrickou p�ípojku nízkého nap�tí, o plynovodní p�ípojku, dále o vodovodní 
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p�ípojku a kanaliza�ní p�ípojku. V ji�ní �ásti staveni�t� se nachází elektrická p�ípojka nízkého 

nap�tí, která vede k sousednímu rodinnému domu. Tuto p�ípojku bude nutno p�ed zahájením 

výstavby p�emístit.  

2.1 Napojení na elektrickou energii 
Pro pot�eby staveni�t� a jeho provozu bude slou�it ji� existující p�ípojka elektrické energie, 

která p�vodn� slou�ila pro zásobování administrativní budovy. Na staveni�ti bude z�ízena 

nová p�ipojovací sk�í�, do které budou zavedeny stávající kabely. Z této sk�ín� bude napojen 

hlavní staveni�tní rozvad�� elektrické energie, který bude umíst�n poblí� vjezdu (viz p�íloha 

5.1 Za�ízení staveni�t� pro zemní práce, B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu, B5.3 

Za�ízení staveni�t� pro dokon�ovací práce). 

2.2 Napojení na vodovod 
K napojení staveni�t� na vodovod bude slou�it stávající vodom�rná �achta, ze které byl 

napojen p�vodní administrativní objekt. Odtud povede voda v zemi k sanitárním bu�kám a 

dal�ím míst�m odb�ru vody.  

2.3 Napojení na spla�kovou kanalizaci 
Pro napojení spla�kové kanalizace bude vyu�ito stávající p�ípojky. P�ípojka má dimenzi DN 

200. Spla�ky ze sanitárních bun�k budou vedeny do nov� vybudované �achty. Tato �achta 

bude umíst�na na stávající p�ípojce kanalizace. Bude se nacházet p�ed objektem v severní 

�ásti u ulice Kamenná.  

2.4 �e�ení de��ových vod 
De��ové vody budou ze staveni�t� odvád�ny pomocí �labovek pr�m�ru 500mm, které budou 

umíst�ny po obvodu staveni�t�. Budou zaúst�ny do do�asného vsaku (viz p�íloha 5.1 Za�ízení 

staveni�t� pro zemní práce, B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu, B5.3 Za�ízení 

staveni�t� pro dokon�ovací práce). 

P�ed samotným vsakem bude je�t� umíst�n odlu�ova� ropných látek. Ve�keré vpusti ve 

�labových budou vybaveny bahenním ko�em. 

3. Bezpe�nost na staveni�ti 
Bezpe�nost na staveni�ti podléhá plánu BOZP. Bezpe�nost se bude dále �ídit také na�ízením 

vlády 591/2006 sb. O bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveni�tích, zákonem 309/2006 sb. O zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a 
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ochrany zdraví p�i práci a na�ízením vlády 101/2005 sb. O podrobn�j�ích po�adavcích na 

pracovi�t� a pracovní prost�edí. Bezpe�nost je blí�e popsána v bod� A11.2 Plán BOZP.

3.1 Bezpe�nost t�etích osob 
Staveni�t� bude celé obehnáno plotem z trapézového plechu vý�ky 2m. P�íjezd a výjezd ze 

staveni�t� bude �e�en t�emi uzamykatelnými bránami. Na nich bude umíst�na cedule 

�Nepovolaným osobám vstup zakázán�. Brány budou hlídány vrátným.  

Na staveni�t� budou mít povoleny vstup pouze osoby pracující na staveni�ti, osoby �ídící 

pr�b�h výstavby. V�echny tyto osoby budou nejprve pou�eny o bezpe�nosti pohybu na 

staveni�ti, co� stvrdí svým podpisem. Cizí osoby budou muset vy�kat p�ed bránou na 

zodpov�dnou osobu, která je p�ed vstupem pou�í o bezpe�nosti pohybu po staveni�ti. 

V�echny osoby pohybující se na staveni�ti jsou povinny neustále nosit helmu, pracovní obuv 

a reflexní vestu. Pohyb na staveni�tních komunikacích se �ídí pravidly silni�ního provozu. 

Maximální povolená rychlost na staveni�ti bude 5 km/h.  

3.2 Po�ární bezpe�nost 
Na staveni�ti se bude pracovat jak s ho�lavými materiály, tak i s otev�eným ohn�m. Z tohoto 

d�vodu bude v ka�dé bu�ce umíst�n hasicí p�ístroj prá�kový 34A. Bude umíst�n na st�n� za 

dve�mi. B�hem výstavby budou umíst�ny na staveni�ti v�dy minimáln� 3 prá�kové hasicí 

p�ístroje 34A v ka�dém pat�e.  

4. Ochrana �ivotního prost�edí 
Ochrana �ivotního prost�edí se bude �ídit dle zákona �íslo 185/2001sb. Zákon o odpadech a o 

zm�n� n�kterých dal�ích p�edpis�, dále zákonem �íslo 383/2001 sb. Zákon o podrobnostech 

nakládání s odpady, na�ízením vlády �íslo 197/2003 sb. O Plánu odpadového hospodá�ství 

�eské republiky a zákonem �íslo 477/2001 sb. O obalech a zm�n� n�kterých zákon�.  

Po celou dobu výstavby se bude dbát o co nejv�t�í ochranu �ivotního prost�edí. Na staveni�ti 

budou umíst�ny kontejnery na jednotlivé druhy odpad�. Zvlá�� se bude ukládat su�, plasty, 

papír a sklo. Nebezpe�ný odpad bude likvidován firmou ADC slu�by s.r.o. se sídlem na ulici 

Vesla�ská 25, Brno 637 00, která si jej vyzvedne p�ímo na staveni�ti. O likvidaci bude 

vyhotoven protokol. Zne�ist�ná vozidla vyjí�d�jící ze staveni�t� budou �i�t�na, aby 

nedocházelo k zne�i��ování p�ilehlé vozovky.  
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5. �e�ení za�ízení staveni�t�

5.1 Dopravní napojení stavby 
Pro p�íjezd na stavbu bude slou�it ulice Kamenná. Tato ulice je v �ásti, kde se nachází 

staveni�t� slepá. Automobily se tudí� budou muset na staveni�ti oto�it. Výjezd ze staveni�t� a 

odjezd bude po stejné trase jako p�íjezd. Na ulici Kamenná se automobily dostanou z ulice 

Víde�ská. Na staveni�t� budou z�ízeny 3 vjezdy. Dva budou pouze na provizorní krátkodobé 

parkovi�t�, ur�ené p�edev�ím technicko � hospodá�ským pracovník�m. T�etí vjezd (cca 24m 

od prvního dále po ulici Kamenná) bude ur�en pro dopravu materiálu. Tento vjezd bude 

zárove� slou�it pro výjezd. Ve�keré vjezdy výjezdy budou zabezpe�eny uzamykatelnou 

bránou. Areál bude st�e�en vrátným a v noci hlída�em.  

Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem � Pozor staveni�t��, �Nepovolaným vstup 

zakázán�. P�ed výjezdy ze staveni�t� budou umíst�ny zna�ky P6 �St�j, dej p�ednost v jízd��. 

U vjezd� bude osazena zna�ka B1 �Zákaz vjezdu v�ech vozidel� s dodatkovou tabulí E12 

�Mimo provoz staveni�t��. Na ulici Kamenná sm�rem k ulici Víde�ská bude ve vzdálenosti 

cca 60m od stavby umíst�na zna�ka B20a �Nejvy��í dovolená rychlost 30 km/h� 

s dodatkovou cedulí E12 �Výjezd vozidel ze stavby�. Bude tam také umíst�na zna�ka B29 

�Zákaz stání�. Za vjezdem na staveni�t� bude ve vzdálenosti cca 10m zna�ka B26 �Konec 

v�ech zákaz��. 

Podrobn�ji popsáno v bod� A2. Situace stavby se �ir�ími vztahy dopravních tras a p�ílohách

B2.2 Rozmíst�ní zna�ek na staveni�ti, B5.1 Za�ízení staveni�t� pro zemní práce, B5.2 

Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu a B5.3 Za�ízení staveni�t� pro dokon�ovací práce. 

5.2 Horizontální doprava po staveni�ti 
P�íjezd na staveni�t� je zaji�t�n t�emi uzamykatelnými bránami. Brána blí� k ulici Víde�ská 

bude slou�it pro vjezd a výjezd pro krátkodobé parkování technicko-hospodá�ských 

pracovník�, p�ípadn� náv�t�v. Dal�í vjezd a výjezd z toho parkovi�t� se bude nacházet o cca 

15m dále po ulici Kamenná. T�etí brána, vzdálená 24m od první brány dále po ulici Kamenná, 

bude slou�it pro vjezd a výjezd vozidel výstavby. Brány budou uzamykatelné. 

Vnitrostaveni�tní komunikace budou mít �í�ku 3m. Polom�r zatá�ek bude 10m. Komunikace 

budou zpevn�ny �t�rkopískem frakce 16/32 a následn� zhutn�ny válcem na po�adovanou 

minimální hodnotu Edef= 100MPa. Tlou��ka �t�rkopískové vrstvy bude minimáln� 200mm. 

U vjezdu budou místo �t�rkopísku pou�ity betonové panely. Rozm�r jednoho panelu je 1x3m.  
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5.3 Vertikální doprava 
Vertikální doprava na staveni�ti bude zaji�t�na p�edev�ím je�ábem MB 1030.1. Je�áb se bude 

nacházet ve st�ední �ásti staveni�t� viz p�íloha B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu. 

Plocha pod je�ábem bude rovn�� zpevn�na 200mm �t�rkopísku frakce 16/32, zválcována a 

zpevn�na betonovými panely. Dále bude vertikální doprava zaji�t�na pomocí nákladního 

automobilu Praga V3S s hydraulickou rukou Hiab111 (jedná se p�edev�ím o ukládání 

armoko�� p�i zhotovování vrtaných pilot). Vertikální doprava v pozd�j�í fázi bude zaji�t�na 

stavebním výtahem Geda 300Z. Specifikace jednotlivých stroj� je detailn�ji popsána v �ásti 

A6.1 Návrh hlavních stavebních stroj� a mechanism� a A6.2 Návrh a posouzení hlavního 

zvedacího mechanismu. Jejich umíst�ní je v p�íloze B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou 

stavbu a B5.3 Za�ízení staveni�t� pro dokon�ovací práce.  

6. Objekty za�ízení staveni�t�

6.1 Mobilní toalety 
Na stavb� budou umíst�ny dv� mobilní toalety. Jedná se o Johny LT toaleta s umyvadlem. 

Toalety budou umíst�ny na zpevn�ný povrch �t�rkopískem frakce 16/32, který bude následn�

zválcován. Toalety budou p�ivezeny na stavbu automobilem Praga V3S s hydraulickou rukou 

Hiab111. O pravidelné �i�t�ní se bude starat firma Johny servis s.r.o. 

Technické údaje 

Vý�ka  2310 mm 

�í�ka 1100 mm 

Délka 1190 mm 

Sb�rná nádr� 227 l 

Vý�ka sedátka 480 mm 

Hmotnost 85,8 kg 

Vý�ka umyvadla 1100 mm 

�í�ka umyvadla 500 mm 

Hloubka umyvadla 220 mm 

Objem umyvadla 56,8 l 
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Obr. 6.1.1 Mobilní toaleta Johny LT  Obr. 6.1.2 Vnit�ní pohled Johny LT  

6.2 Sanitární kontejner d�lník�
Na staveni�ti bude po dobu výstavby umíst�n sanitární kontejner STG SAN 20-01. Tento 

kontejner bude umíst�n v pat�e vedle �aten d�lník�. Kontejner je vybaven 2xWC, 2x pisoár, 

2x sprcha a 5xumyvadlo.  

Technické údaje 

Vý�ka  2620 mm 

�í�ka 2435 mm 

Délka 6055 mm 

Nosnost podlahy 2,5 kN/m2

Nosnost stropu 1,5 kN/m2

Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  

Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 cementopísková deska tlou��ky 20mm 

 PVC tlou��ky 1,4mm 
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St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska vlo�ena vlo�ená do plastových profil�

 okopové li�ty u stropu a podlahy 

St�echa: pozinkovaný trapézový plech tlou��ky 0,8mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: ocelové z pozinkovaného plechu, rozm�r 810x1970mm, kování klika � 

klika a FAB zámek, dve�e budou oboustrann� lakované 

Vnit�ní dve�e: d�ev�né, rozm�r 800x1970mm, plné, kování klika � klika s vlo�kou 

d�ev�né, rozm�r 600x1970mm, plné, kování WC a vlo�ka 

Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 900x1200mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné, opat�eno hliníkovou �aluzií Rolo z vnit�ní strany 

 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 600x600mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

2x vypína�, 5x zásuvka, 2x zá�ivka 36W 

Vytáp�ní: 1x st�nový konvektor 1500W, IP44, ur�en do vlhkého prost�edí, 

zabezpe�en proti mrazu 

 1x st�nový konvektor 2000W, IP44, ur�en do vlhkého prost�edí, 

zabezpe�en proti mrazu 



70

Odv�trání: pomocí st�nového ventilátoru 

Vodoinstalace: p�ívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  

 odvod vody pomocí trubky PVC pr�m�ru 100mm 

 oh�ev vody pomocí bojleru Stiebel � Estron 180l 

Obr. 6.2.1 P�dorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 

6.3 Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI 
Pro stavbyvedoucího, technický dozor investora a p�ípadn� i dal�í technicko-hospodá�ské 

pracovníky bude na staveni�ti umíst�n sanitární kontejner STG SAN 10-01. Kontejner bude 

umíst�n vedle bu�ky stavbyvedoucího. Kontejner bude polo�en v rozích na betonové panely 

tlou��ky 150mm, které budou ulo�eny do zválcovaného �t�rkopísku. Betonové panely budou 

umíst�ny v rozích kontejneru. Kontejner obsahuje 1x WC, 1x pisoár, 1x sprcha, 1x umyvadlo 

 Technické údaje 

Vý�ka  2620 mm 

�í�ka 2435 mm 

Délka 3000 mm 

Nosnost podlahy 2,5 kN/m2

Nosnost stropu 1,5 kN/m2

Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  
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Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 cementopísková deska tlou��ky 20mm 

 PVC tlou��ky 1,4mm 

St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska vlo�ena vlo�ená do plastových profil�

 okopové li�ty u stropu a podlahy 

St�echa: pozinkovaný trapézový plech tlou��ky 0,8mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: ocelové z pozinkovaného plechu, rozm�r 810x1970mm, kování klika � 

klika a FAB zámek, dve�e budou oboustrann� lakované 

Vnit�ní dve�e: d�ev�né, rozm�r 800x1970mm, plné, kování klika � klika s vlo�kou 

d�ev�né, rozm�r 600x1970mm, plné, kování WC a vlo�ka 

Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 600x600mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

1x vypína�, 2x zásuvka, 1x zá�ivka 36W 
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Vytáp�ní: 1x st�nový konvektor 1500W, IP44, ur�en do vlhkého prost�edí, 

zabezpe�en proti mrazu 

  

Odv�trání: pomocí st�nového ventilátoru 

Vodoinstalace: p�ívod vody pomocí plastové trubky 3/4´´  

 odvod vody pomocí trubky PVC pr�m�ru 100mm 

 oh�ev vody pomocí bojleru Stiebel � Estron 120l 

Obr. 6.3.1 P�dorys sanitárního kontejneru STG SAN 20-01 

6.4 �atna zam�stnanc�  
Jako �atna zam�stnanc� budou na staveni�ti instalovány 3 kontejnery STG OK01 � obytný 

kontejner 20´ . Kontejnery budou umíst�ny 2x v pat�e vedle sanitárního kontejneru 

zam�stnanc� a 1x dole. V kontejneru budou lavice a v��áky. Bude na �t�rkopískovém, válcem 

zpevn�ném posypu frakce 16/32 tlou��ky 200mm, v rozích dopln�n o betonové panely 

tlou��ky 150mm.  

Technické údaje 

Vý�ka  2620 mm 

�í�ka 2435 mm 

Délka 3000 mm 

Nosnost podlahy 2,5 kN/m2

Nosnost stropu 1,5 kN/m2
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Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  

Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 Vod�odolná d�evot�ísková deska V100 tlou��ky 19mm 

 PVC tlou��ky 1,4mm 

St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska s okopovými li�tami u stropu a podlahy

St�echa: pozinkovaný trapézový plech tlou��ky 0,8mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: ocelové z pozinkovaného plechu, rozm�r 810x1970mm, kování klika � 

klika a FAB zámek, dve�e budou oboustrann� lakované 

Okna: 1x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 1200x1200mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

1x vypína�, 3x zásuvka, 2x zá�ivka 58W 

Vytáp�ní: 1x st�nový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.4.1 P�dorys kontejneru STG OK01 � obytný kontejner 20´ 

6.5 Kancelá�
Pro stavbyvedoucího, TDI a dal�í technicko-hospodá�ské pracovníky bude na staveni�ti 

umíst�na bu�ka KS-DUO 01 Kontejnerová sestava. Bude umíst�na na zpevn�né plo�e 

�t�rkopískem frakce 16/32 v tlou��ce 200mm, který bude zválcován. V rozích budou 

polo�eny betonové panely tlou��ky 150mm. V bu�ce budou stoly, �idle, sk�í�, police atd. dle 

pot�eby pracovník�.  

Technické údaje 

Vý�ka  2600 mm 

�í�ka 4870 mm 

Délka 6055 mm 

Nosnost podlahy 2,5 kN/m2

Nosnost stropu 1,5 kN/m2

Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  

Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 Vod�odolná d�evot�ísková deska V100 tlou��ky 19mm 

 PVC tlou��ky 1,4mm 
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St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska s okopovými li�tami u stropu a podlahy

St�echa: pozinkovaný trapézový plech tlou��ky 0,8mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: ocelové z pozinkovaného plechu, rozm�r 810x1970mm, kování klika � 

klika a FAB zámek, dve�e budou oboustrann� lakované 

Okna: 3x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 900x1200mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

1x vypína�, 6x zásuvka, 2x zá�ivka 58W 

Vytáp�ní: 2x st�nový konvektor 2000W, IP44 
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Obr. 6.5.1 P�dorys kancelá�e  

6.6 Skladové kontejnery 
Na staveni�ti budou vedle sebe umíst�ny 2 skladové kontejnery STG SK20Z. Budou slou�it 

jako uzamykatelný sklad pro drobný materiál a ná�adí. Budou polo�eny na zpevn�né plo�e 

�t�rkopískem frakce 16/32 tlou��ky 200mm, který bude zválcován a v rozích dopln�n o 

betonové panely tlou��ky 150mm. Kontejnery budou �áste�n� vybaveny policemi. Dal�í 

vybavení je mo�no doplnit dle aktuálních pot�eb.  

Technické údaje 

Vý�ka  2620 mm 

�í�ka 2435 mm 

Délka 6055 mm 

Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  

Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 Výztu�né podlahové nosníky 

 lakovaný rýhovaný ocelový plech tlou��ky 3mm 
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St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska s okopovými li�tami u stropu a podlahy

St�echa: lakovaný hladký plech tlou��ky 2mm 

izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: dvouk�ídlé ocelové 2000x1970mm, ty�ové zavírání s gumovým 

t�sn�ním 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

1x vypína�, 1x zá�ivka 58W 

Obr. 6.6.1 P�dorys kontejneru STG SK20Z 
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6.7 Vrátnice 
U vjezdu na staveni�t� bude umíst�n kontejner STG OK06VR � obytný kontejner 10´, který 

bude slou�it jako vrátnice a po 19. hodin� jako bu�ka pro ostrahu staveni�t�. V bu�ce bude 

umíst�na �idle a st�l.  

Technické údaje 

Vý�ka  2620 mm 

�í�ka 2435 mm 

Délka 3000 mm 

Nosná konstrukce: Ocelový rám, sva�ený z profil� tlou��ky 3 a 4mm s osmi sva�ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci.  

Podlaha: pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm vlo�ený do ocelového rámu   

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 PE fólie 

 Vod�odolná d�evot�ísková deska V100 tlou��ky 19mm 

 PVC tlou��ky 1,4mm 

St�ny: trapézový pozinkovaný plech tlou��ky 0,55mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 80mm  

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková deska s okopovými li�tami u stropu a podlahy

St�echa: pozinkovaný trapézový plech tlou��ky 0,8mm 

 izolace z minerální vlny tlou��ky 100mm 

 d�ev�né hranoly 

 PE fólie 

 laminátová d�evot�ísková fólie tlou��ky 10mm vlo�ena vlo�ená do 

plastových profil�

Vn�j�í dve�e: ocelové z pozinkovaného plechu, rozm�r 810x1970mm, kování klika � 

klika a FAB zámek, dve�e budou oboustrann� lakované 
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Okna: 2x plastové, Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 1200x1200mm, jednok�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

 1x plastové Ug=1,0 W/m2*K, rozm�r 1800x1200mm, dvouk�ídlé, 

otvíravé, sklopné 

Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, vedeno ve st�nách kontejneru, nást�nný rozvad��, 

zapu�t�né vypína�e a zásuvky, proudový chráni� 400/4/003, dl=30mA, 

1x vypína�, 3x zásuvka, 1x zá�ivka 58W 

Vytáp�ní: 1x st�nový konvektor 2000W, IP44 

Obr. 6.7.1 P�dorys bu�ky STG OK06VR � obytný kontejner 10´ 

6.8 Silo 
Na staveni�ti budou umíst�ny dv� sila o objemu 8,5m3. Budou slou�it pro uchování omítky, 

anhydrid� atd. Na stavbu budou dovezena nákladním automobilem s konstrukcí pro p�evoz a 

osazení sila firmy Cemix. V pr�b�hu prací budou pr�b��n� dofukována.  

Technické údaje 

Vý�ka  4000 mm 

�í�ka 2500 mm 

Délka 2500 mm 

Objem 8,5 m3
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Obr. 6.8.1 Silo Cemix 

6.9 Nádoby na t�íd�ný a sm�sný odpad 
Na staveni�ti budou umíst�ny nádoby na t�íd�ný a sm�sný odpad. Jedná se o standardní 

popelnice na plasty, papír, sklo a smí�ený odpad. Budou na stavbu dovezeny firmou Sako, 

která se zárove� bude starat o jejich pravidelné vyprazd�ování 

Technické údaje 

Vý�ka  1070 mm 

�í�ka 720 mm 

Délka 580 mm 

Objem 240 l 

Obr. 6.9.1 Nádoby na t�íd�ný a sm�sný odpad 

6.10 Kontejnery na stavební su�  
Pro shroma�	ování a odvoz stavební suti budou slou�it 2 kontejnery o objemech 3m3 a 9m3. 

Kontejnery jsou opat�eny dr�áky pro uchycení plachty nebo sít�. Budou v provedení se 
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sklopným �elem. Na stavbu budou dovezeny firmou Dufonev, která se zárove� bude starat o 

jejich pravidelné vyprazd�ování a ukládání na skládku v Brn� � �ernovicích.  

Technické údaje 

Vý�ka  500 a 1500 mm 

�í�ka 3335 mm 

Délka 1820 mm 

Objem 3m3 a 9m3

Obr. 6.10.1 Kontejner na stavební su�

6.11 Oplocení 
Celé staveni�t� bude obehnáno oplocením Johnny Servis NPV3 z plného trapézového plechu 

vý�ky 2m, ulo�eného na betonových patkách. Materiál bude dovezen automobilem Tatra 815 

6x6.  

Technické údaje 

Vý�ka  2000mm 

Délka 2160 mm 

Hmotnost  38,5 kg 
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Obr. 6.11.1 Oplocení Johny Servis NPV3 

6.12 Osv�tlení staveni�t�
Pro zvý�ení bezpe�nosti na staveni�ti budou kolem staveni�t� vybudovány provizorní lampy 

Robel 73.06. Budou napojeny z elektrického rozvad��e ur�eného pro staveni�tní bu�ky. 

Ovládání osv�tlení bude ve vrátnici, která bude po 19. hodin� slou�it jako bu�ka pro ostrahu. 

Osv�tlení bude osv�tlovat kontejnery, skládky, bu�ky a hlavní staveni�tní komunikaci. 

Celkem bude instalováno 10 lamp v�dy se dv�ma halogenovými svítidly.  

Technické parametry 

Maximální vý�ka 4,5m 

Výkon halogen� 2x 0,5 kW 

6.12.1 Osv�tlení staveni�t� Robel 73.06 

7. Skladovací plochy a skládky 
Místa ur�ená pro skladování materiálu budou zpevn�na �t�rkopískem frakce 16/32 tlou��ky 

200mm a následn� zválcována na po�adovanou minimální hodnotu Edef=100MPa. Skládka 
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se bude nacházet v jihozápadní �ásti staveni�t�. Budou na ni ukládány rozm�rné materiály 

(nap�íklad keramické tvárnice, výztu�, bedn�ní apod.). V pr�b�hu zemních prací bude slou�it 

�ást skládky jako mezideponie pro do�asné uskladn�ní zeminy pot�ebné pro pracovní plo�iny.  

Drobn�j�í materiál bude spole�n� s ná�adím skladován v uzamykatelných skladech (viz bod 

6.6). Po vybudování hrubé stavby budou dle mo�ností �áste�n� jako sklad slou�it jednotlivé 

místnosti a �ásti objektu.  

8. Dimenzování objekt� staveni�t�

8.1 Sanitární bu	ky, �atny, kancelá�e 

8.1.1 Sanitární bu	ky 

Zásady:  

Typ za�ízení Po�et mu��

Umyvadlo 10 

Sprcha 15 

2 WC sedadla 50 

2 pisoáry 50  

Návrh:   

Typ za�ízení Navr�ený po�et za�ízení 

Umyvadlo 8 

Sprcha 3 

WC sedadla 5 

Pisoár 3  

 Navr�ený po�et za�ízení vyhovuje dle zásad pro minimáln� 45 pracovník�. 

8.1.2 �atny 

Zásady: 

Typ za�ízení m2/1 pracovník 

�atna pracovník� 1,75 

Návrh: 

Typ za�ízení m2/1 za�ízení Po�et za�ízení Celkem m2

�atna pracovník� 12,925 3 38,85 
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Navr�ený po�et za�ízení vyhovuje dle zásad pro minimáln� 22 pracovník�. 

Po�et pracovník� je pouze orienta�ní. P�i dokon�ovacích pracích budou dle mo�ností vyu�ity 

jako �atny pro pracovníky jednotlivé místnosti v objektu.  

8.1.3 Kancelá�e 

Zásady: 

Typ za�ízení m2/1 pracovník 

Kancelá� stavbyvedoucího 15 

Kancelá� TDI 15 

Návrh: 

Typ za�ízení m2/1 za�ízení Po�et za�ízení Celkem m2

Kancelá�  25,85 1 25,85 

8.2 Vodovodní p�ípojka 

8.2.1 Voda pro provozní ú�ely 

�innost m.j. Po�et 

m.j. 

St�ední 

norma 

[l/m.j.] 

Celkové 

mno�ství 

vody [l] 

Mno�ství 

vody na den 

[l] 

Zpracování a o�et�ování betonových 

konstrukcí 

m3 913,9 100 913900 952 

Výroba malty a o�et�ování mísících 

za�ízení 

m3 12,74 150 1911 191,1 

Zd�ní z tvárnic Porotherm m3 137,9 250 35466 3546,63 

Omítky m2 3822,5 20 76450 5460 

Nejvy��í denní spot�eba vody: zd�ní a výroba malty 3546,63+191,1=3737,7 l/den 

Qa= (Sv * kn)/(t * 3600) 

Qa= (3737,7 * 1,5)/(10 * 3600) 

Qa= 0,155 l/s 
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8.2.2 Voda pro sociáln� hygienické ú�ely 

�innost m.j. Po�et 

m.j. 

St�ední 

norma 

[l/m.j.] 

Mno�ství 

vody na den 

[l] 

Pracovníci na staveni�ti bez 

sprchování 

Prac. 31 30 930 

Sprchy  Prac. 31 45 1395 

Denní spot�eba vody pro sociální a hygienické ú�ely: 2325 l/den. Na jednoho pracovníka 

p�ipadá 75 l/den.  

Qb= (Pp * Ns * kn)/(t * 3600) 

Qb= (31 * 75 * 2,7)/(10 * 3600) 

Qb= 0,174 l/s 

8.2.3 Voda pro po�ární ú�ely 

Staveni�tní rozvody vody pro po�ární ú�ely není nutné budovat, jeliko� nejbli��í ve�ejný 

hydrant se nachází ve vzdálenosti do 200m.  

8.2.4 Výpo�et pot�eby vody 

Q= Qa + Qb 

Q= 0,155 + 0,174 

Q= 0,329 l/s 

8.2.5 Návrh sv�tlosti vodovodního potrubí 

Vodovodní potrubí bude mít minimální sv�tlost 3/4´´ � 20mm.  
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8.3 Elektrická energie 

8.3.1 Výkon elektromotor� na staveni�ti 

Stroje a za�ízení 

P�ístroj P�íkon [kW] Po�et Celkový p�íkon [kW] 

Je�áb MB 1030.1 52 1 52 

Ponorný vibrátor Dingo 2,3 2 4,3 

Stavební mícha�ka Hecht 2140 0,55 1 0,55 

Omítací stroj Compaq � Pro 30 2,2 2 4,4 

Elektrická pila DR � 300 � EN 2,2 1 2,2 

Míchadlo Narex EGM 10 � E3 0,95 1 0,95 

Úhlová bruska Bosch GWS 22 � 230 JH 

Professional 

2,2 2 4,4 

Okru�ní pila Bosch GKS 55 Professional 1,2 2 2,4 

P�íklepová vrta�ka Bosch GSB 19 � 2 RE 

Professional 

0,85 2 1,7 

Bourací kladivo Bosch GSH 16 � 30 

Professional 

1,75 2 3,5 

Pr�myslový vysava� Bosch GAS 35L AFC 

Professional 

1,38 1 1,38 

Svá�e�ka plast� Triac S Leister 1,6 2 3,2 

CELKEM 80,98 

Vytáp�ní bun�k  

Typ bu�ky P�íkon [kW] Po�et Celkový p�íkon [kW] 

Sanitární kontejner pracovník�  3,5 1 3,5 

Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  1,5 1 1,5 

�atna zam�stnanc�  2 3 6 

Kancelá� 2 2 4 

Vrátnice  2 1 2 

CELKEM 17 

Celkem P1 80,98+17=97,98kW 
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8.3.2 Výkon osv�tlení vnit�ních prostor 

Typ bu�ky P�íkon [kW] Po�et Celkový p�íkon [kW] 

Sanitární kontejner pracovník�  2*0,036 1 0,072 

Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 1 0,036 

�atna zam�stnanc�  2*0,058 3 0,348 

Kancelá� 2*0,058 1 0,116 

Vrátnice  0,058 1 0,058 

Sklad 0,058 2 0,116 

CELKEM 0,746 

Celkem P2= 0,746kW 

8.3.3 Výkon vn�j�ího osv�tlení 

Typ  P�íkon [kW] Po�et Celkový p�íkon [kW] 

Halogenové svítidlo 0,5 20 10 

CELKEM 10 

Celkem P3= 10kW 

8.3.4 Propo�et p�íkonu pro staveni�tní provoz 

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

2)0,5

S = 1,1 * ((0,5*97,98 + 0,8*0,746 + 10)2 + (0,7*97,98)2)0,5 

S = 99,94 kW 

8.4 Kanaliza�ní p�ípojka 
Sanitární kontejnery budou napojeny na kanaliza�ní p�ípojku plastovým potrubím DN 

110mm. Kanalizace bude vedena v hloubce 1m v pískovém lo�i.  
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9. Orienta�ní vyhodnocení náklad� za�ízení staveni�t�

9.1 Náklady na pronájem pozemku a za�ízení 
Název Po�et Cena za m.j./m�síc 

 [K�] 

Doba zap�j�ení 

[m�síc] 

Cena celkem 

[K�] 

Pozemek 1 10000 9 90000 

Mobilní toaleta  2 1200 9 21600 

Sanitární bu�ka 

d�lník�

1 7500 9 67500 

Sanitární bu�ka 

stavbyvedoucího 

1 5500 9 49500 

Obytný kontejner 3 3000 9 81000 

Kancelá� 1 3500 9 31500 

Skladovací kontejner 2 2000 9 36000 

Vrátnice 1 2500 9 22500 

Oplocení 226 4,5 9 9150 

Osv�tlení 10 100 9 9000 

Popelnice 4 250 9 9000 

Kontejner 3m3 1 1000 9 9000 

Kontejner 9m3 1 2000 8 16000 

Je�áb MB 1030.1 1 38000 5 190000 

CELKEM 641750 
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9.2 Náklady na elektrickou energii 
P�ístroj Celkový p�íkon 

[kW] 

Po�et hodin  Po�et kWh 

Je�áb MB 1030.1 52 1000 52000 

Ponorný vibrátor Dingo 4,3 200 860 

Stavební mícha�ka Hecht 2140 0,55 150 82,5 

Omítací stroj Compaq � Pro 30 4,4 140 616 

Elektrická pila DR � 300 � EN 2,2 150 330 

Míchadlo Narex EGM 10 � E3 0,95 150 142,5 

Úhlová bruska Bosch GWS 22 � 

230 JH Professional 

4,4 150 660 

Okru�ní pila Bosch GKS 55 

Professional 

2,4 150 360 

P�íklepová vrta�ka Bosch GSB 19 � 

2 RE Professional 

1,7 150 255 

Bourací kladivo Bosch GSH 16 � 

30 Professional 

3,5 100 350 

Pr�myslový vysava� Bosch GAS 

35L AFC Professional 

1,38 50 69 

Svá�e�ka plast� Triac S Leister 3,2 20 64 

CELKEM 55189 

Vytáp�ní 

Typ bu�ky Celkový p�íkon 

[kW] 

Po�et hodin Po�et kWh 

Sanitární kontejner pracovník�  3,5 200 700 

Sanitární kontejner stavbyvedoucího 

a TDI  

1,5 200 300 

�atna zam�stnanc�  6 200 1200 

Kancelá� 4 400 1600 

Vrátnice  2 2880 5760 

CELKEM 9560 
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Osv�tlení 

Typ  Celkový 

p�íkon [kW] 

Po�et 

hodin 

Po�et kWh 

Sanitární kontejner pracovník�  0,072 400 28,4 

Sanitární kontejner stavbyvedoucího a TDI  0,036 400 14,4 

�atna zam�stnanc�  0,348 400 139,2 

Kancelá� 0,116 1000 116 

Vrátnice  0,058 3000 174 

Sklad 0,116 800 92,8 

Vn�j�í osv�tlení 10 3000 30000 

CELKEM 30565,2 

Celkem kWh = 95914,2 kWh 

Cena 1kWh = 4,6 K�

Cena celkem za elekt�inu = 441205 K�

9.3 Náklady na vodu 
Druh Mno�ství m3/den Celkem m3

Provozní 3 570 

Hygienická 2,25 425 

CELKEM 995 

Cena 1m3 = 67,61 K�

Cena za vodu celkem = 995*67,61 = 67272 K�

9.4 Celkové náklady na za�ízení staveni�t�
Název Cena [K�] 

Pronájem 641750 

Elektrická energie 441205 

Voda 67272 

CELKEM 1150227  



91

10. �asový plán budování a likvidace za�ízení staveni�t�
Název Po�et dní Datum zahájení Datum 

ukon�ení 

Oplocení 1 22.2.2014 22.2.2014 

HTÚ 3 22.2.2014 24.2.2014 

Staveni�tní p�ípojky 3 24.2.2014 26.2.2014 

Zpevn�ní povrch� 2 27.2.2014 28.2.2014 

Umíst�ní bun�k, kontejner�, osv�tlení 3 1.3.2014 3.3.2014 

Postavení je�ábu 1 16.4.2014 16.4.2014 

Postavení sil a míchacího centra 0,5 24.8.2014 24.8.2014 

Montá� stavebního výtahu 1 14.9.2014 14.9.2014 

Demontá� je�ábu 1 16.9.2014 16.9.2014 

Demontá� a odvoz bun�k, kontejner�, 

osv�tlení, sila, stavebního výtahu 

3 26.11.2014 28.11.2014 

Likvidace �ástí za�ízení staveni�t� 1 26.11.2014 26.11.2014 

Úprava povrchu 3 29.11.2014 1.12.2014 

Zatravn�ní a sadové úpravy 14 Jaro 2015 dle dohody s 

pronajímatelem 

Demontá� oplocení 1 1.12.2014 1.12.2014 
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1. Pásový dozér CAT D8T 
Pásový dozér bude pou�it p�i zemních pracích. P�edev�ím se jedná o sejmutí ornice 

v mocnosti 0,2m. K tomu bude pou�ita radlice 8SU. V p�ípad� pot�eby lze stroj vyu�ít také na 

rozrývání zeminy pomocí jedno nebo víceno�ového rozrýva�e. Stroj bude na stavbu dovezen 

na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  

Technické parametry 

Výkon motoru 268 kW 

Provozní hmotnost 39 795 kg 

P�epravní hmotnost 30 490 kg 

�í�ka 3057mm 

Vý�ka 3500mm 

Délka 4554mm 

Objem palivové nádr�e 643 l 

�í�ka pás�  610 mm 

Tlak na p�du  89,6 kPa 

Objem radlice 8SU 8,7m3

�í�ka radlice 8SU 3940 mm 

Vý�ka radlice 8SU 1690 mm 

Obr.1.1 Pásový dozér CAT D8T 
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Obr. 1.2 Pohledy pásový dozér CAT D8T 

2. Pásové rýpadlo CAT 320E 
Pásové rýpadlo CAT 320E bude pou�ito pro hloubení jámy, rýh, drobné terénní úpravy, 

tvorbu skládek, tvorbu pracovních plo�in apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku 

KÄSSBOHRER LB 3. 

Technické parametry 

Výkon motoru 112 kW 

Provozní hmotnost 23500kg 

�í�ka 2980mm 

Vý�ka 3150mm 

Délka 4460mm 

Objem palivové nádr�e 410 l 

Objem lopaty R2.9B1 1,3 m3

Maximální hloubkový dosah 6720mm 

Maximální dosah v úrovni terénu 9860mm 

Maximální nakládací vý�ka  6490mm 
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Obr. 2.1 Pásové rýpadlo CAT 320E 

Obr. 2.2 Dosah pásového rýpadla CAT 320E 

1= 6720mm, 2= 9860mm, 3= 9370mm, 4= 6490mm, 5= 2170mm, 6= 6550mm, 7= 5060mm  
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3. Rýpadlo � naklada� CAT 434F 
Rýpadlo � naklada� CAT 434F bude pou�it pro hloubení jámy, rýh, výkopy pro in�enýrské 

sít�, drobné terénní úpravy, nakládání zeminy na nákladní automobil, tvorbu skládek, tvorbu 

pracovních plo�in apod. Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. 

Technické parametry 

Výkon motoru 68,5 kW 

Provozní hmotnost 9743 kg 

�í�ka 2322 mm 

Vý�ka 3780 mm 

Délka 5857 mm 

Objem palivové nádr�e 160 l 

Objem lopaty nakládacího za�ízení 1,15 m3

Maximální provozní vý�ka  4386 mm 

Dosah nakládky  1808 mm 

Maximální hloubkový dosah 4884 mm 

Maximální dosah v úrovni terénu 6750 mm 

Maximální nakládací vý�ka  3879 mm 

Obr. 3.1 Rýpadlo � naklada� CAT 434F 
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Obr. 3.2 Dosahy rýpadlo � naklada�e CAT 434F 

6= 2235 mm, 7= 3518 mm, 8= 45°, 9= 923 mm, 10= 44° mm, 11= 154 mm, 13= 4386 mm, 

15= 6750 mm, 16= 5548 mm, 17= 1808 mm 

4. Smykový naklada� CAT 246D 
Smykový naklada� CAT 246D bude pou�it pro nakládání zeminy p�i výkopech pro 

in�enýrské sít�, rozhrnování zeminy, tvorb� pracovních plo�in, terénních úpravách apod. 

Technické parametry 

Výkon motoru 55,4 kW 

Provozní hmotnost 3368 kg 

Vý�ka 2465 mm 

Objem palivové nádr�e 94 l 

Objem lopaty nakládacího za�ízení 0,54 m3
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Obr. 4.1 Smykový naklada� CAT 246D 

Obr. 4.2 Dosahy smykového naklada�e CAT 246D 

1= 1249mm, 2= 2993mm, 3= 3708mm, 4= 2110mm, 5= 4032mm, 6= 3054mm, 7= 200mm, 

8= 600mm, 9= 2465mm, 10= 226mm, 11= 26°, 12= 1083mm, 13=39°, 14= 1676mm, 15= 

1806mm, 16= 1401mm, 17= 2181mm, 18= 1388mm, 19= 96° 

5. Taha�ový válec CAT CP76 
Taha�ový válec CAT CP76 bude pou�it pro hutn�ní zemní plán�, stla�ování zeminy, hutn�ní 

zeminové desky, stla�ování �t�rkového podlo�í apod. Lze na n�j nasadit i je�kový b�houn. 

Stroj bude na stavbu dovezen na podvalníku KÄSSBOHRER LB 3.  
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Technické parametry 

Výkon motoru 130 kW 

Provozní hmotnost 16585 kg 

Vý�ka 2465 mm 

Objem palivové nádr�e 94 l 

Hmotnost p�sobící na b�houn 10750 kg 

Statické lineární zatí�ení 50kg/cm 

Obr. 5.1 Taha�ový válec CAT CP76 

Obr. 5.2 Rozm�ry taha�ového válce CAT CP76 

A= 6130mm, B= 2370mm, C= 2130mm, D= 40mm, E= 1295mm, F= 3070mm, G= 3070mm, 

H= 2900mm, I= 555mm, J= 510mm 

6. Nákladní automobil Tatra 815 6x6 t�ístranný skláp��
Nákladní automobil Tatra 815 6x6 t�ístranný skláp�� je ur�en pro odvoz zeminy na skládku. 

Dále pro dovoz nejr�zn�j�ích materiál� jako nap�íklad �t�rku, ka�írku apod. Vybaven 

hydraulickou rukou bude slou�it také k doprav� zdících materiál�, výztu�e, bedn�ní apod. 
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Technické parametry 

Výkon motoru 235 kW 

Pohotovostní hmotnost 12700 kg 

U�itná hmotnost  8000 kg 

Vý�ka 3030 mm 

Délka 8350 mm 

�í�ka 2500 mm 

Objem korby  8,5 m3

Objem palivové nádr�e 230l 

Obr. 6.1 Nákladní automobil Tatra 815 6x6 t�ístranný skláp��
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Obr. 6.2 Rozm�ry nákladního automobilu Tatra 815 6x6 t�ístranný skláp��

7. Nákladní automobil Praga V3S t�ístranný skláp��
s hydraulickou rukou Hiab 111 
Nákladní automobil Praga V3S t�ístranný skláp�� s hydraulickou rukou Hiab 111 bude vyu�it 

p�i p�esunu a ukládání armoko�� z místa montá�e armoko�e k místu zabudování. 

Technické parametry 

Výkon motoru 70 kW 

Pohotovostní hmotnost 11060 kg 

U�itná hmotnost  8000 kg 

Vý�ka 2550 mm 

Délka 6910 mm 

�í�ka 2320 mm 

Objem korby 8 m3

Objem palivové nádr�e 120 l 
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Obr. 7.1 Nákladní automobil Praga V3S t�ístranný skláp�� s hydraulickou rukou Hrab 111 

Obr. 8.2 Dosah a nosnost hydraulické ruky HIAB 111 

8. Vrtná souprava CASE 1188 pásová 
Vrtná souprava CASE 1188 pásová bude slou�it p�i vrtání pilot. Bude vyu�ito �apy, vrtného 

�neka a vrtné korunky.  
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Technické parametry 

Výkon motoru 160 kW 

Pohotovostní hmotnost 28600 kg 

U�itná hmotnost  8000 kg 

Vý�ka 3100 mm 

Délka 4900 mm 

�í�ka 2400 mm 

Kroutící moment 40 kNm 

Maximální hloubka vrtání 16m 

Pr�m�r pilot 400 � 1200mm 

Obr. 8.1 Vrtná souprava CASE 1188 pásová 

Obr. 8.2 Vrtné nástroje 

a) �apa, b) vrtný �nek, c) vrtná korunka 

MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pa�icích konstrukcí: p�íru�ka k �SN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro 

�eskou komoru autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb� vydalo Informa�ní centrum �KAIT, 

2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2. 
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9. Autodomícháva� Schwing Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Autodomíchava� Stetter C3 Basic line bude slou�it k doprav� �erstvého betonu z betonárky 

na staveni�t�.  

Technické parametry 

Hmotnost nástavby 3770/4350 kg 

Jmenovitý objem 8 m3

Sklon bubnu  12,45°

Pr�m�r bubnu 2300mm 

Vý�ka násypky 2499 mm 

Pr�jezdová vý�ka 2503 mm 

Výsypná vý�ka 1101 mm 

Obr. 9.1 Autodomíchava� Schwing Stetter C3 Basic line 
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Obr. 9.2 Autodomíchava� Schwing Stetter C3 Basic line 

10. Je�áb MB 1030.1 
Je�áb MB 1030.1 bude slou�it k doprav� materiálu na staveni�ti jak horizontáln� tak 
p�edev�ím vertikáln�. P�edev�ím se bude jednat o dopravu zdících tvárnic, bedn�ní, výztu�e, 
bádií apod. Posouzení je�ábu je v �ásti A6.2 Návrh a posouzení hlavního zvedacího 
mechanismu.  

Technické parametry 

Výkon 52 kW 

P�dorysné rozm�ry v pracovní poloze 4,6x5,2m 

Maximální nosnost 8000 kg 

Maximální vodorovný dosah 32 m 

Maximální vertikální dosah 29m 

Nosnost p�i maximálním dosahu 3200 kg 
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Obr. 10.1 Je�áb MB 1030.1  

Obr. 10.2 Nosnost je�ábu MB 1030.1 
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11. Stacionární �erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 
Stacionární �erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude slou�it k doprav� �erstvého betonu 

do pilot a základových pas�. M��e být také vyu�ito k betoná�i �elezobetonových 

monolitických st�n, sloup� a strop�. 

Technické parametry 

Výkon 47 kW 

Hmotnost 3050kg 

Délka 4109mm 

�í�ka 1730mm 

Maximální výkon 28 m3/h 

Maximální dopravní tlak 80 bar 

Po�et zdvih� za minutu 27 

Pr�m�r dopravních válc� 150mm 

Zdvih dopravních píst� 1000mm 

Obr. 11.1 Stacionární �erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D 

12. Auto�erpadlo Schwing Stetter S 34 X 
Auto�erpadlo Schwing Stetter S 34 X bude slou�it k ukládání �erstvého betonu do místa 
ur�ení.  

Technické parametry 

Dopravní výkon  96 m3/h 

Dopravní potrubí  DN 125 

Vertikální dosah 34 m 

Horizontální dosah 30 m 

Maximální tlak betonu  85 bar 
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Obr. 12.1 Auto�erpadlo Schwing Stetter S 34 X 

Obr. 12.2 Dosah auto�erpadla Schwing Stetter S 34 X 

13. Taha� DAF CF75 PR 6x2 
Taha� DAF CF75 PR bude pou�íván k dovozu stroj� a t��kých a objemných materiál�. 

  

Technické parametry 

Výkon 265 kW 

To�ivý moment 1450Nm 

Objem motoru 9,2l 



111

Obr. 13.1 Taha� DAF CF75 PR 6x2 

14. Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 bude slou�it k doprav� pásových stroj� na a ze staveni�t�

Technické parametry 

Nosnost 36 t 

Celková hmotnost 48 t 

Délka karosérie 13,23m 

�í�ka karosérie 2,55m 

  

Obr. 14.1 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3      Obr. 14.2 Podvalník KÄSSBOHRER LB 3 
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15. Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou 
nástavbou Schwarzmüller 
Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou bude pou�it pro p�epravu 

stavebních materiál�. Dle pot�eby bude vybaven hydraulickou rukou 

Technické parametry 

Výkon 265 kW 

To�ivý moment 1450Nm 

Objem motoru 9,2l 

Hmotnost nástavby 1800 kg 

Délka lo�né plochy 8,8m 

�í�ka lo�né plochy 2,48m 

Obr. 15.1 Nákladní automobil DAF CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller 

16. Dodávka Ford Transit 
Dodávka Ford Transit bude pou�ita pro dovoz nejr�zn�j�ích materiál�.  

Technické parametry 

Výkon 92 kW 

Objem motoru 2,2l 

Hmotnost  2990 kg 

Objem nákladového prostoru 10,8 m3
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Obr. 16.1 Dodávka Ford Transit 

Obr. 16.2 Nákladový prostor dodávky Ford Transit 

17. Stavební výtah Geda 300 Z 
Stavební výtah bude na staveni�ti od zhotovení st�echy a demontá�e v��ového je�ábu. Bude 

slou�it k vertikální doprav� materiálu.  

Technické parametry 

Výkon 1,5 kW 

Nosnost 300 kg 

Maximální vý�ka  50m 

Hmotnost  200kg 

Rychlost zdvihu 20m/min 
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Obr.17.1 Stavební výtah Geda 300 Z 

18. Vibra�ní li�ta Dynapac BV 21 C 
Vibra�ní li�ta Dynapac BV 21 C bude slou�it k rozhrnování betonové sm�si. 

Technické parametry 

Výkon 0,7 kW 

Délka 2m 

Hmotnost  18 kg 

Obr. 18.1 Vibra�ní li�ta Dynapac BV 21 C 
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19. Mechanický ponorný vibrátor Dingo 
Technické parametry 

P�íkon 2,3 kW 

Hmotnost  5,4 kg 

Maximální otá�ky 18000 ot./min 

Maximální zhutn�ní 35m3/h 

Obr. 19.1 Mechanický ponorný vibrátor Dingo 

20. Le�ti�ka betonu Schwamborn STR 703 
Technické parametry 

Výkon 4 kW 

Vodící ty� 1,6m 

otá�ky 0-180 ot./min 

Krouticí moment 212 Nm 

Obr. 20.1 Le�ti�ka betonu Schwamborn STR 703 
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21. Vibra�ní deska Wackler Neuson VP 1340A 
Technické parametry 

Výkon 4,1 kW 

Hmotnost 74kg 

Rozm�ry 1020x400x885mm 

Velikost hutnící plochy 590x400mm 

Minimální pracovní vý�ka 680mm 

Zhutn�ná plocha  550m2/h 

Vibra�ní frekvence 97Hz 

Maximální hutnící síla 13 kN 

Objem nádr�e 3,7l 

Spot�eba  1,8l/h 

Obr. 21.1 Vibra�ní deska Wackler Neuson VP 1340A 

22. Vibra�ní p�ch Hacker BS 50 � 4 
Technické parametry 

Výkon 2,7 kW 

Hmotnost 62kg 

Rozm�r patky 280x330mm 

Rychlost  13m/min 

Frekvence 600 vibrací/min 

Pracovní doba bez natankování  2,5h 

Objem nádr�e 3l 

Spot�eba  1,2l/h 
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Obr. 22.1 Vibra�ní p�ch Hacker BS 50 � 4 

23. Stavební mícha�ka Hecht 2140 
Technické parametry 

P�íkon 0,55 kW 

Objem 140l 

Obr. 23.1 Stavební mícha�ka Hecht 2140 

24. Omítací stroj Compaq � Pro 30 
Technické parametry 

Výkon 2,2 kW 

Hmotnost 120 kg 

Rozm�ry  1150x650x730mm 

Pracovní výkon 0-30kg/min 

Pracovní tlak 0-20 bar 

Výkon kompresoru 284l/min 

Maximální velikost zrna 5mm 
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Obr. 24.1 Omítací stroj Compaq � Pro 30 

25. Totální stanice Leica Nova TS 50 
Technické parametry 

Úhlová p�esnost 0,5´´ 

M��ení délek na hranol 0,6mm+1ppm 

M��ení délek bez hranolu  2mm+2ppm 

Kamera 20Hz 

Automatické ost�ení se zv�t�ením 30x 

Obr. 25.1 Totální stanice Leica Nova TS 50 
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26. Nivela�ní p�ístroj Leica DNA03 
Technické parametry 

St�. km chyba p�i m��ení na standardní la� 1,0 mm 

St�. km chyba p�i m��ení na invarovou la� 0,3 mm 

Zv�t�ení 24x 

Dosah na standardní la� 1,8 a� 110 m 

Dosah na invarovou la� 1,8 a� 60 m 

Stupe� rozli�ení hodnot �tení na lati 0,01 mm 

Typická doba m��ení 3 vte�iny 

Displej LCD, 8 �ádk�, 24 znak�

Obr. 26.1 Nivela�ní p�ístroj Leica DNA03 

27. Elektrická pila DR � 300 � EN  
Technické parametry 

Výkon 2,2 kW 

Hmotnost 77kg 

Rozm�ry  1110x710x1300mm 

Pr�m�r kotou�e 350mm 

Délka �ezu 760mm 

Hloubka �ezu 115mm 
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Obr. 27.1 Elektrická pila DR � 300 � EN 

28. Míchadlo Narex EGM 10 � E3 
Technické parametry 

P�íkon 0,95kW 

Hmotnost 4,3kg 

Nap�tí 220-230V 

Otá�ky naprázdno 140-400 ot./min 

Otá�ky p�i zatí�ení 250-720 ot./min 

Doporu�ený maximální pr�m�r metly 120mm 

Obr. 28.1 Míchadlo Narex EGM 10 � E3 
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29. Úhlová bruska Bosch GWS 22 � 230 JH Professional 
Technické parametry 

P�íkon  2,2 kW 

Hmotnost 5,2kg 

Volnob��né otá�ky 6500 ot./min 

Pr�m�r kotou�e 230mm 

Závit h�ídele brusky M14 

Obr. 29.1 Úhlová bruska Bosch GWS 22 � 230 JH Professional 

30. Okru�ní pila Bosch GKS 55 Professional 
Technické parametry 

P�íkon 1,2 kW 

Hmotnost 3,5kg 

Volnob��né otá�ky 5200 ot./min 

Pr�m�r pilového kotou�e 200mm 

Hloubka �ezu 90° 55mm 

Hloubka �ezu 45° 38mm 
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Obr. 30.1 Okru�ní pila Bosch GKS 55 Professional 

31. AKU �roubovák Bosch GSR 10,8 � 2 LI Professional 
Technické parametry 

Nap�tí 10,8V 

Hmotnost 0,95 kg 

Maximální pr�m�r vrtání do oceli 10 mm 

Maximální pr�m�r vrtání do d�eva 19mm 

Maximální pr�m�r �roubování 7mm 

Volnob��né otá�ky 0-400/1300 ot./min 

Maximální kroutící moment 36/15,5Nm 

Obr. 31.1 AKU �roubovák Bosch GSR 10,8 � 2 LI Professional 

32. P�íklepová vrta�ka Bosch GSB 19 � 2 RE Professional 
Technické parametry 

P�íkon 0,85 kW 

Hmotnost 2,6 kg 

Pr�m�r vrtání do betonu 18/13mm 

Pr�m�r vrtání do d�eva 40/25mm 
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Obr.32.1 P�íklepová vrta�ka Bosch GSB 19 � 2 RE Professional 

33. Bourací kladivo Bosch GSH 16 � 30 Professional 
Technické parametry 

P�íkon 1,75 kW 

Hmotnost 16,5kg 

Po�et p�íklep� p�i jmenovitých otá�kách 1300/min 

Délka 760mm 

�í�ka 255mm 

Obr. 33.1  Bourací kladivo Bosch GSH 16 � 30 Professional 

34. Pr�myslový vysava� Bosch GAS 35L AFC Professional 
Technické parametry 

P�íkon 1,38 kW 

Hmotnost 12,2 kg 

Rozm�ry  515x450x575mm 

Objem zásobníku 35 l 

�istý objem nádr�ky na vodu 19,2 l 
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Obr. 34.1 Pr�myslový vysava� Bosch GAS 35L AFC Professional 

35. Motorová pila Stihl MS 181 
Technické parametry 

Výkon 2 kW 

Hmotnost 4,3 kg 

Zdvihový objem 31,8 cm3

Hladina akustického tlaku 98 dB 

�ezná délka 300 mm 

Délka �ezné �ásti li�ty 300 mm 

Obr. 35.1 Motorová pila Stihl MS 181 

36. Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V � LI 
Professional 

Technické parametry 

P�íkon 0,6 kW 

Hmotnost 4,3 kg 

Rozm�ry 367x107x221mm 

Rázová energie 3,8 J 

Po�et p�íklep� p�i jmenovitých otá�kách 0-4260/min 

Jmenovité otá�ky 0-960 ot./min 
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Obr. 36.1 Akumulátorové vrtací kladivo Bosch GBH 36 V � LI Professional 

37. Svá�e�ka plast� Triac S Leister 
Technické parametry 

P�íkon 1,6kW 

Hmotnost 1,1kg 

Rozm�ry 340x90mm 

Nap�tí 230V 

Teplota 20-700°C

Hlu�nost 65dB 

Pr�tok vzduchu 230 l/min 

Obr. 37.1 Svá�e�ka plast� Triac S Leister 

38. Komplexní vlhkom�r Tramex MRH III 
Technické parametry 

Pr�nik signálu 25 mm 
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Obr. 38.1 Vlhkom�r Tramex MRH III 

39. K�ovino�ez Stihl FS 240 C � E 
Technické parametry 

Výkon 2,3 kW 

Hmotnost 7,4 kg 

Délka 1,8m 

Hladina akustického tlaku 98 dB 

Objem nádr�e 0,75 l 

Obr. 39.1 K�ovino�ez Stihl FS 240 C � E 
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40. �eza�ka na obklady a dla�bu Mastermonolit 47M 
Technické parametry 

Hmotnost 16,5 kg 

Délka �ezu 620mm 

Vý�ka �ezaného materiálu 0-25mm 

Obr. 40.1 �eza�ka na obklady a dla�bu Mastermonolit 47M 

41. Osv�tlení staveni�t� Robel 73.06 
Jedná se o sto�áry v�dy se dv�ma halogenovými reflektory. Budou slou�it k osv�tlení 

staveni�t�.  

Technické parametry 

Maximální vý�ka 4,5m 

Výkon halogen� 2x 0,5 kW 

Obr. 41.1 Osv�tlení staveni�t� Robel 73.06 
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1. Úvod 
P�i výstavb� je nutná p�ítomnost zvedacího za�ízení z d�vodu urychlení a zjednodu�ení prací 

p�edev�ím v pr�b�hu hrubých stavebních prací. Vzhledem k malému rozsahu staveni�t� je 

vhodn�j�í pou�ití v��ového je�ábu ne� autoje�ábu, pro jeho� jednotlivé pozice není dostatek 

prostoru. Je�áb bude vyu�íván pro p�esun bedn�ní, výztu�e, zdiva a dal�ích materiál�. Bude 

také slou�it p�i betoná�i pro dopravu betonu v bádiích. Betoná� pomocí bádií byla zvolena 

z d�vodu nedostatku prostoru pro auto�erpadlo a autodomícháva� na staveni�tních 

komunikacích.  

V��ový je�áb bude umíst�n dle B5.2 Za�ízení staveni�t� pro hrubou stavbu 

2. Posuzované prvky 
2.1 Nejvzdálen�j�í prvek

A: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 31,5m 

B: Paleta Porotherm 40 Profi Dryfix, hmotnost 1,185t, vzdálenost 31,5m 

2.2 Nejt���í prvek 

C: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t  

2.3 Nejbli��í prvek 

D: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t, vzdálenost 5,4m  

2.4 Nejvy��í prvek 

E: bádie s betonem o objemu 1m3, hmnotnost 2,64t,vý�ka 14,5m 

F: 1m3 ka�írku frakce 16/32, hmotnost cca 1,6t, vý�ka 14,5m, vzdálenost cca 28,5m 

3. Návrh je�ábu 
Je navr�en stavební v��ový je�áb MB 1030.1 

3.1 Obecné informace 
Jedná se o v��ový je�áb s oto�nou v��í, vodorovným výlo�níkem s ko�kou. Výlo�ník m��e  

být dle pot�eby také �ikmý, co� se v�ak pro danou stavbu nep�edpokládá. Je�áb m��e pracovat 

se zasunutou v��í pro pracovní vý�ku 17m (p�ípad �e�ené stavby) nebo i s vysunutou v��í pro 

pracovní vý�ku 29m. Je�áb bude postaven na plo�e, která bude zpevn�na �t�rkem, zválcována 

a vylo�ena betonovými panely. Je�áb bude stát na pevných patkách o rozm�rech 4,6x5,2m. 

Je�áb bude mít protizáva�í. Je�áb je nutno napojit na p�ívod zakon�ený 100A vypína�em, 

který bude ji�t�ný minimáln� 90A jisti�em s vypínací charakteristikou D.  
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3.2 Doprava a zprovozn�ní je�ábu 
Je�áb bude p�ivezen pomocí taha�e Tatra 815 na t�ínápravovém podvozku. Je�áb bude 

postaven pomocí autoje�ábu dle pronajímatele (nap�íklad autoje�áb Liebherr LTM 1060-4.1). 

V��ový je�áb bude dopraven v brzkých ranních hodinách, aby nedo�lo k naru�ení dopravy. 

Zprovozn�ní je�ábu za�ídí pronajímatel. Po p�íjezdu se osadí na patky a vzty�í v�� je�ábu. 

Poté se umístí protizáva�í a vysune výlo�ník. Následovat bude napnutí lan, kontrola ko�ky, 

kontrola bezpe�nostních prvk� a dal�ích �ástí. Po revizi technikem pronajímatele dojde 

k p�edání je�ábu stavbyvedoucímu.  

3.3 Cena za pronájem 
41000/m�síc 

3.4 Doba pronájmu 
P�edpoklad 5 m�síc�.  

4. Posouzení je�ábu 
Diagram nosnosti: 

Obr. 4.1 Diagram nosnosti MB 1030.1 

A VYHOVÍ 

B VYHOVÍ 

C VYHOVÍ 

D VYHOVÍ 

E VYHOVÍ 

F VYHOVÍ 
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Posouzení dosahu u rozhodujících prvk�: 

Obr. 4.2 Dosah je�ábu na stavb�

5. Záv�r 
V��ový je�áb MB 1030.1 vyhoví a je pro danou stavbu vhodný.  

6. Zdroje a literatura 
http://www.craneservice.cz/81-vezove-jeraby.html

http://www.craneservice.cz/soubory/61cz.pdf

http://cbmontservis.cz/nase-technika/vezovy-jerab-mb-1030.1/

http://cbmontservis.cz/img/10664/s_154_504.pdf

http://www.wienerberger.cz/porotherm-40-profi-dryfix.html

http://www.stavo-shop.cz/badie-na-beton-kose-na-beton/202-badie-s-rukavem-1016L.html
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1. �asový harmonogram SO 01 
�asový harmonogram SO 01 je v p�íloze B7.1 �asový harmonogram SO 01

2. Schéma rozd�lení objektu pro pot�eby harmonogramu 

Obr.2.1 Schéma rozd�lení objektu pro pot�eby harmonogramu 

3. Výpo�et doby trvání jednotlivých �inností 
Výpo�et doby trvání jednotlivých �inností je v p�íloze B7.2 Výpo�et doby trvání jednotlivých 

�inností.  
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1. Rozpo�et pro SO 01 Bytový d�m 
Rozpo�et pro SO 01 Bytový d�m je v p�íloze B8. Rozpo�et SO 01.  
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1. Obecné informace o stavb�

1.1 Identifika�ní údaje: 
název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 

   602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

1.2 Obecné informace o stavb�: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 

Kamenná, v m�stské �ásti Brno � �tý�ice. Staveni�t� je �áste�n� na sva�itém pozemku a je 

napojeno na in�enýrské sít�. Pro pot�eby za�ízení staveni�t� bude pronajat sousední pozemek. 

Za�ízení staveni�t� je umíst�no v západní rovinaté �ásti staveni�t�. Bytový d�m je navr�en 

jako �ty�podla�ní. Má 8 byt�, 1 ubytovací jednotku, gará�e a parkovací stání p�ed objektem. 

Maximální p�dorysné rozm�ry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozd�len dilata�ní spárou na 

�ásti A a B. Sekce A je zalo�ena o jedno podla�í vý� ne� sekce B. V nejni��ím podla�í sekce 

B se nachází gará�e, v dal�ích podla�ích je poté dohromady 5 byt�. V sekci A jsou 3 byty.  

Celkov� má bytový d�m 1588m2
�isté podlahové plochy.  

Základy objektu jsou tvo�eny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke sva�itosti terénu a 

podsklepení bude také pou�ito záporové pa�ení. Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny jako 

�elezobetonové monolitické st�ny, �elezobetonové monolitické sloupy a zd�né st�ny. 
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�elezobetonové svislé konstrukce jsou navr�eny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zd�né 

nosné a výpl�ové st�ny jsou navr�eny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na p�nu 

Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové 

k�í�em armované desky tlou��ky 200mm. Sou�ástí stropních desek jsou také pr�vlaky. 

P�eklady jsou navr�eny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. P�eklady 

v obvodových st�nách z tvarovek Porotherm 40 jsou navr�eny jako sv��ený �elezobetonový 

pr�vlak. St�echy jsou navr�eny jako ploché, jednoplá��ové, v r�zných vý�kových úrovních. 

Odvod vody je �e�en jak mimo st�echu, tak i pomocí vyh�ívaných vtok�. Ka�dý byt má 

p�ístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnit�ní schodi�t� jsou �e�ena jako �elezobetonová 

monolitická. Vnit�ní schodi�t� v bytu B/3 a vn�j�í z bytu A/4 a B/2 jsou �e�ena jako ocelová. 

V sekci B je navr�en výtah. D�lící konstrukce jsou navr�eny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 

11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou �e�eny jako t��ké 

plovoucí. Okna jsou navr�ena plastová, zasklená izola�ním dvojsklem. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlou��ka izolantu pro obvodové st�ny z tvarovek 

Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro �elezobetonovou monolitickou obvodovou st�nu je 

tlou��ka 150mm. Klempí�ské prvky jsou navr�eny z titanzinku a poplastu.  

2. P�ipravenost 

2.1 P�ipravenost stavby 
Prob�hlo zam��ení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly p�edány vý�kové i polohové 

body. O p�edání byl sepsán protokol. Dále do�lo k demontá�i a odvozu bun�k, které dosud 

stály na pozemku. Pozemek byl vy�i�t�n od dal�ích nahromad�ných materiál� které byly 

odvezeny na skládku v Brn� � �ernovcích vzdálenou 6,1km od stavby. Dále byly vykáceny 

d�eviny a k�oviny v míst� stavby, a také odstran�ny zbytky porostu. Budou také provedeny 

kopané sondy u sousedního objektu.  

Dále bylo nutno p�elo�it existující vedení nízkého nap�tí pro sousední rodinný d�m z d�vodu 

vedení pod stavebním pozemkem. Nov� je nízké nap�tí vedeno z nové p�ipojovací sk�ín�

umíst�né v op�rné zdi na hranicích pozemk� 968 a 971/2. Z této sk�ín� bude také napojen 

hlavní staveni�tní rozvad��. Vedení pro sousední rodinný d�m bylo ulo�eno do výkopu 

hloubky 800mm do pískového lo�e. Byla také ulo�ena výstra�ná fólie. Vedení bylo dovedeno 

a� k hlavnímu jisti�i rodinného domu.  



143

Stávající plynová p�ípojka byla zkrácena a ukon�ena zemním �oup�tem umíst�ným na 

pozemku 684/2 v blízkosti obrubníku ulice Kamenná. Odtud bude plyn veden v délce 4,5m do 

hlavního uzáv�ru plynu umíst�ného na fasád� bytového domu.  

V míst� stavby bylo provedeno záporového pa�ení a výkop stavební jámy. Byl vytvo�en 

vhodný sjezd do jámy pro vrtnou soupravu a nakláda�.  

2.2 P�ipravenost staveni�t�
Jako staveni�t� bude slou�it pronajatá sousední parcela �. 968. Do�lo k p�edání staveni�t� za 

ú�asti investora a zhotovitele. O p�edání byl sepsán protokol o p�edání staveni�t�. Parcela 

bude zpevn�ná �t�rkem, zválcována a bude odvodn�na pomocí �labovek. Staveni�t� bude 

oploceno plotem z trapézového plechu vý�ky 2m. Oplocení bude opat�eno informacemi o 

zákazu vstupu nepovolaným osobám. Bude z�ízen vjezd na staveni�t�, který bude vzhledem 

k poloze v��i p�íjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze staveni�t� bude 

�e�en uzamykatelnou bránou �í�ky 3,5m. Vyjí�d�jící vozidla budou kontrolovány a p�ípadn�

�i�t�ny p�i výjezdu ze staveni�t� tak, aby nezne�i��ovaly p�ilehlou komunikaci. P�i k�í�ení 

p��ích pracovník� na vnitrostaveni�tní komunikaci ur�enou pro automobily a stroje mají 

p�ednost pracovníci. Také z tohoto d�vodu je na celém staveni�ti sní�ena rychlost na max. 

5km/h. Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveni�ti se 

také nachází parkovi�t�. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ur�eno p�edev�ím pro technicko-

hospodá�ské pracovníky stavby, aby do�lo k co nejmen�ímu naru�ení provozu p�ilehlé 

komunikace.  

Bu�ky slou�ící d�lník�m i sklady budou ulo�eny na zpevn�né plo�e. Skládky materiál�, místa 

pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn�� zpevn�ny �t�rkem a zválcovány. 

Pokud bude pot�eba natáhnout kabely p�es komunikace, budou opat�eny d�ev�nými kryty, aby 

byl zabezpe�en jejich neporu�ený p�echod a p�ejezd. Hlavní rozvad�� elektrické energie je 

uzav�en. Hlavní jisti� je ozna�en a je k n�mu p�ístup ze zpevn�né plochy, nachází se 

v blízkosti vjezdu na staveni�t�. Kabely elektrického vedení jsou p�izp�sobeny vedení v zemi. 

Kontakty pro p�ípad havárie jsou umíst�ny jak u hlavního jisti�e, tak i v �atnách zam�stnanc�

a v bu�ce stavbyvedoucího. Tam je také umíst�na lékárni�ka. 

Staveni�t� p�iléhá svou severní �ástí k místní vozovce �í�ky 7,5m. Provoz na této vozovce by 

nem�l být stavbou p�íli� naru�en. Na vozovce budou umíst�ny zna�ky se zákazem stání 

v míst� stavby a s upozorn�ním o vyjí�d�ní vozidel stavby.  

Staveni�tní p�ípojky elekt�iny, kanalizace, vody jsou �e�eny s po�adavky p�íslu�ných orgán� a 

správc� sítí. Stávající p�ípojka nízkého nap�tí bude vyu�ita pro napojení za�ízení staveni�t�. 



144

Hlavní staveni�tní rozvad�� bude napojen z nov� vzniklé pilí�ové sk�ín� a bude umíst�n vedle 

vjezdu na staveni�t�. Bytový d�m a staveni�t� budou napojeny na stávající vodovodní 

p�ípojku, která slou�ila pro bu�ky p�vodn� umíst�né na pozemku. Vodovodní p�ípojka je 

ukon�ena ve vodom�rné �acht�, nacházející se v míst� vjezdu na staveni�t�. Kanalizace je 

�e�ena jako oddílná. Spla�kové vody vyu�ívají stávající p�ípojky spla�kové kanalizace 

DN200. Byla vybudována nová kanaliza�ní �achta v míst� parkovi�t�, kde bude zaúst�na 

spla�ková kanalizace z nov� budovaného bytového domu. De��ové vody jsou ze staveni�t�

odvád�ny �labovkami s pr�m�rem 500mm, které jsou ulo�eny po obvodu staveni�t�. Budou 

zaúst�ny do do�asného vsaku.  

3. Materiál, doprava, skladování 

3.1 Materiál 
výpis vrt�  

Sekce Pr�m�r [mm] Délka [m] Po�et kus� Délka celkem 

[m] 

B 600 5,2 21 5,2*21=109,2 

B 900 5,2 5 5,2*5=26 

A 600 8,4 6 8,4*6=50,4 

beton C25/30  

sekce B: pr�m�r 600mm: 3,14*0,32*109,2=30,88m3 

    pr�m�r 900mm: 3,14*0,452*26=16,54m3

  sekce A: pr�m�r 600mm: 3,14*0,32*50,4=14,25m3

   

celkem :    30,88+16,54+14,25=61,7m3

  

ocel 10 505 R, 120kg/m3

  sekce B: 120*(30,88+16,54)=5690,4kg 

  sekce A: 120*14,25=1710kg 

  celkem: 5690,4*1710=7400kg=7,4t 
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výpa�nice  

Pr�m�r [mm] Délka [m] Po�et kus�

720 5 2 

820 4 2 

1020 5 2 

  

Ve�kerý materiál bude p�ebírán stavbyvedoucím nebo mistrem. P�i p�ebírání bude 

kontrolována p�edev�ím kompletnost materiálu, shoda s objednacím listem, správná kvalita 

dodávaného materiálu, jeho neporu�enost atd. K potvrzení správnosti dodávky materiálu 

slou�í podpis stavbyvedoucího pop�ípad� mistra na dodacím listu.  

3.2 Doprava 

3.2.1 Doprava primární 

Doprava materiál� bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zaru�eno 

dodr�ení termín� pro dodávku jednotlivých materiál�, aby nevznikaly zbyte�né prostoje a 

s tím spojené náklady, nucené zm�ny v technologiích a pracovních postupech.  

Primární doprava betonu bude zaji�t�na autodomíchava�em STETTER Basic Line. Beton 

bude dová�en betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 

p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu je cca 10minut.  

Výztu� armoko�� bude zaji�t�na nákladním automobilem TATRA 815 6x6 s nosností 14/17t 

a objemem korby 8,5m3. Armatura bude dovezena firmou Ferrona a.s. se sídlem na ulici 

Víde�ská. Vzdálenost na stavbu je 1,5km a p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu 

je cca 5minut.    

Doprava vrtné soupravy, rýpadlonaklada�e a výpa�nic bude zaji�t�na taha�em DAF CF75 PR 

6x2 s podvalníkem KÄSSBOHRER LB 3.

Doprava vyt��ené zeminy bude zaji�t�na nákladním automobilem Tatra 815 6x6 s nosností 8t 

a objemem korby 8,5m3. Zemina bude odvá�ena na skládku v Brn� � �ernovicích. Skládka je 

vzdálena 6,1km od stavby. P�i b��ném provozu by cesta m�la trvat cca 12 minut.  

3.2.2 Doprava sekundární 

Sekundární doprava betonu bude zaji�t�na �erpadlem betonu Putzmeister BSA 1003D, který 

zajistí dopravu z autodomícháva�e do vrt�.  



146

Výztu� pro armoko�e bude slo�ena na skládku hydraulickým ramenem nákladního 

automobilu TATRA 815, odkud budou jednotlivé pruty ru�n� vybírány a sestavovány na 

p�edmontá�ní plo�e. Takto zkompletované armoko�e budou p�epraveny lehkým terénním

nákladním automobilem PRAGA V3S s hydraulickou rukou HIAB 111 na místo p�íslu�né 

piloty.   

Vyt��ena zemina bude nakládána rýpadlonaklada�em Catepillar 434F s objemem lopaty 

1,15m3 a skladována na mezideponii. Poté bude po �ástech odvá�ena nákladním automobilem 

Tatra 815 6x6 s nosností 8t a objemem korby 8,5m3 na skládku v Brn�- �erno�cích.  

3.2.3 Orienta�ní výpo�et po�tu jízd nákladního automobilu 

p�edpokládaný objem vyt��ené zeminy (v�etn� nakyp�ení) 

(3,14*0,32*109,2+,14*0,452*26+3,14*0,32*50,4)*1,15=74m3

po�et jízd nákladního automobilu 

74/8,5=8,7�9jízd 

�asové vytí�ení 

1jízda=24minut � 9jízd = 216minut = 3,6h 

Automobil bude zeminu odvá�et dle skute�ného postupu prací a rychlosti p�i vrtání pilot. 

3.3 Skladování 
Beton bude z autodomícháva�e �erpán �erpadlem rovnou do provedených vrt�. Nedojde tedy 

k jeho skladování.  

Výztu� bude skladována na skládce v západní �ásti staveni�t� a v uzamykatelném skladu. 

Skládka je odvodn�na, vysypána �t�rkem a zválcována. Dlouhé pruty budou ulo�eny dle 

rozm�r� na skládku. Musí být pe�liv� ozna�eny �títky a rozd�leny dle délky a pr�m�ru. 

Dbáme na to, aby se jednotlivé pruty vlivem nesprávného skladování nezohýbaly. Mezi 

jednotlivé svazky umístíme podkladky. Výztu� bude poté zakryta vhodným igelitem �i 

plachtou, aby byla chrán�na proti de�ti. Drobn�j�í výztu� bude skladována ve skladu 

materiálu umíst�ným v bu�ce v p�ízemí v západní �ásti staveni�t�. Tento sklad je 

uzamykatelný a zcela chrán�n proti nep�íznivým vliv�m po�así.  

Výpa�nice budou rovn�� skladovány na skládce v západní �ásti staveni�t�.  

4. Obecné pracovní podmínky 
Sou�ástí provád�ní vrtaných pilot je i betoná�. Je tedy nutno dbát na dodr�ení následujících 

podmínek. Betoná� m��e být zapo�ata pouze, je-li teplota vy��í ne� 5°C, p�i�em� teplota 
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nesmí klesnout pod tuto hranici v pr�b�hu následujících 7 dn�. Pokud by hrozilo, �e teplota 

klesne pod po�adovaných 5°C, je nutné p�ijmout dodate�ná opat�ení. Jedná se nap�íklad o 

proh�ívání betonové sm�si, p�idání v�t�ího mno�ství cementu (zvý�í hydrata�ní teplo, a tak i 

teplotu celé betonové sm�si) nebo p�idání cementu s vy��ím hydrata�ním teplem. Pokud 

teplota klesne pod -5°C, budou práce zastaveny úpln�. Dále nesmí být betoná� provád�na za 

de�t� �i krupobití z d�vodu mo�nosti vyplavení cementového tmele. Beton m��e být �erpán 

z maximální vý�ky 1,5m.  

5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí pop�ípad� mistr rozd�lí pracovníky do jednotlivých pracovních �et a ur�í 

jejich vedoucí. Vedoucí pracovní �ety je zodpov�dný za kvalitu provedených prací své �ety a 

dodr�ování bezpe�nosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovi�t� bez uv�dom�ní 

vedoucího �ety, který dál uv�domí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 

pr�kaz strojníka, pop�ípad� jiný pr�kaz nutný pro obsluhu daného stroje. V�ichni pracovníci 

musí být pro�kolení o dodr�ování BOZP a nutnosti no�ení OOPP. Dále budou pracovníci 

seznámeni s technologickým p�edpisem o provád�ní vrtaných pilot, co� stvrdí svým 

podpisem.  

Název profese Po�et pracovník� Pracovní nápl�

Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad pr�b�hem celé etapy 

provád�ní vrtaných pilot. Kontroluje, zda jsou 

práce vykonávány dle projektové dokumentace, 

ur�uje pracovní postup, p�id�luje práci 

jednotlivým pracovník�m, p�ebírá dodávaný 

materiál, provádí zápisy o postupu prací do 

stavebního deníku, kontroluje kvalitu provedených 

prací, provádí zápisy o kontrole kvality do knihy 

kvality, p�i výskytu závad hledá mo�nosti jejich 

okam�ité nápravy atd.  

mistr 1 Provádí odborný dohled nad pr�b�hem celé etapy 

provád�ní vrtaných pilot. Pracuje samostatn�, je 

pod�ízený stavbyvedoucímu, plní úkoly p�id�lené 

stavbyvedoucím, p�ípadn� ho zastupuje. Rozd�luje 

práci, kontroluje kvalitu, p�ebírá materiál atd. 
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Vrtmistr 1 Obsluhuje vrtnou soupravu, je zodpov�dný za 

správné provedení vrtu, kontroluje pou�ití 

správných vrtných nástroj�, jejich dimenzí, 

svislosti vrtu, hloubky vrtu atd. Musí být pro�kolen 

o pou�ívání vrtné soupravy a mít platný pr�kaz.  

�elezá� 2 P�ipravuje materiál pro armoko�e, vá�e armoko�e, 

kontroluje kompletnost armoko��, 

Svá�e� 1 Sva�uje jednotlivé pruty armoko�e dle projektové 

dokumentace, musí mít platné svá�e�ské zkou�ky a 

pr�kaz 

Betoná� 1 Je zodpov�dný za správné provedení betoná�e, 

obsluhuje �erpadlo betonu, dbá na správné 

vytahování �erpadla z vrtu 

�idi� nakláda�e 1 �ídí rýpadlonaklada�, je zodpov�dný za jeho 

technický stav, musí mít platné osv�d�ení o 

zp�sobilosti �ízení daného stroje 

�idi� nákladního          

automobilu 

1 �ídí nákladní automobil, je zodpov�dný za jeho 

technický stav, musí mít platné osv�d�ení o 

zp�sobilosti �ízení daného stroje 

Pomocný d�lník 2 Provádí pomocné práce dle pot�eby pokyn�

vedoucího �ety pop�ípad� mistra  

Celkem 12 pracovník�
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6. Stroje a pracovní pom�cky 

6.1 Stroje 
Druh stroje Název Po�et parametry 

Vrtná souprava CASE 1188 pásový 1 �í�ka: 2400mm 

Délka: 4900mm 

Vý�ka: 3100mm 

Výkon: 160kW 

Kroutící moment: 40kNm 

Hmotnost: 28,6t 

Ostatní: vrty pr�m�ru 400 � 1200mm, 

hloubka a� 16m 

Rýpadlonaklada� CATEPILLAR 434F 1 Výkon: 71kW 

Objem lopaty nakláda�e: 1,15m3

Objem lopaty rýpadla: 0,08-0,29m3

Maximální dosah: 3,5m 

Maximální hloubkový dosah: 5,3m 

Provozní hmotnost: 8,4-10,9t 

Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 

Pohotovostní hmotnost: 12,7t 

U�itná hmotnost: 8t 

Objem korby: 8,5m3

Taha� CF75 PR 6x2 1 Výkon: 265 kW 

Podvalník KÄSSBOHRER LB 

3 

1 Nosnost: 36 t  

Celková hmotnost: 48 t 

Autodomícháva� Autodomíchava�

SCHWING 

STETTER C3 

BASIC LINE 

1 Jmenovitý objem: 8m3

Pr�jezdná vý�ka: 2503mm 

Výsypná vý�ka: 1101mm 

Pr�m�r bubnu: 2500mm 

�erpadlo betonu PUTZMEISETR 

BSA 1003D 

1 Maximální výkon: 28m3/h 

Výkon motoru: 47kW 

Maximální dopravní tlak: 80 bar 

Hmotnost: 3050kg 
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Nivela�ní p�ístroj LEICA DNA 03 1 St�ední km chyba p�i m��ení na la�:  

Zv�t�ení: 24x 

Dosah na la�: 1,8 � 110m 

Typická doba m��ení: 3 vte�iny 

Totální stanice LEICA NOVA TS50 1  Úhlová p�esnost: 0,5´´ 

Dal�í: 20Hz �irokoúhlá kamera, 

0,6mm + 1ppm m��ení délek na 

hranol, 2mm + 2ppm bez hranolu 

Nákladní automobil 

s hydraulickou 

rukou 

PRAGA V3S s HR � 

HIAB 111 

1 Maximální nosnost: 3,3t 

Maximální dosah horizontáln�: 10m 

Nosnost p�i maximální dosahu 

horizontáln�: 0,98t 

Maximální dosah vertikáln�: 12,5m 

Nosnost p�i maximálním dosahu 

vertikáln�: 0,98t 

6.2 Pracovní pom�cky 
 lopaty, kole�ka, vodováha, olovnice, metr, helma, reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní 

od�v, rukavice atd. 
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7. Pracovní postup: 

7.1 Schéma pilot  

7.1.1 Schéma sekce B 

Obr. 7.1.1 Schéma pilot sekce B 

7.1.2 Schéma sekce A 

Obr. 7.1.2 Schéma pilot sekce A 
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7.2 Geologický profil 

Obr. 7.2.1 Geologický profil 

7.3 Postup 

1. Vyty�ení polohy pilot 

Nejprve budou geodeticky vyty�eny polohy jednotlivých pilot, v�etn� jejich vý�kové 

kontroly. St�ed piloty se ozna�í pomocí roxoru min. pr�m�ru 20mm, který bude zatlu�en 

alespo� 300mm pod úrove� terénu. Osa piloty bude také ozna�ena pomocí �ty� kolík�, 

abychom i po vyta�ení roxoru mohli kontrolovat správnou polohu.   

2. Provedení vrt�

P�ed zapo�etím samotného vrtání, bude provedena kontrola vyty�ení polohy jednotlivých 

pilot. Dále je nutné kontrolovat pou�ití správného profilu spirálu a jeho svislost.  

Vrty budou hloubeny pomocí vrtného stroje CASE 1188. Jedná se o technologii rota�n�

náb�rového vrtání. Jako vrtný nástroj bude slou�it p�edev�ím vrtný �nek (v soudr�ných 

zeminách F5 MI a F1 MG), vrtací korunka (v horninách R5 a R4) a �apa (Obr.1). 
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Obr.2.1 Vrtné nástroje : a) vrtný hrnec (�apa), b) vrtný �nek (spirál), c) vrtací korunka 

Vrty budou b�hem zapou�t�ní spirálu zárove� pa�eny pomocí ocelových výpa�nic. Nejprve 

bude proveden p�edvrt do hloubky cca 1m pro zaji�t�ní p�esného vedení úvodní pa�nice. Pro 

piloty v sekci B, u kterých je p�edpokládaná hloubka 5,2m, bude pou�ita výpa�nice délky 5m. 

Je také nutno dohlédnout, aby pa�nice byla min. 0,2m nad povrchem terénu. U pilot v sekci 

A, jejich� p�edpokládaná hloubka je 8,4m, budou pou�ity 2 pa�nice délky 4m. Pro piloty 

v sekci B pr�m�ru 600mm budou pou�ity pa�nice profilu 720mm a profil spirálu  630mm. 

Pro piloty v sekci B pr�m�ru 900mm budou pou�ity pa�nice profilu 1020mm a profil spirálu 

914mm. Pro piloty v sekci A pr�m�ru 600mm, bude horní pa�nice profilu 820mm a spodní 

720mm, profily spirálu zde budou 767mm a 630mm.  

Pa�nice se zavrtávají zárove� s hloubením vrtu. P�i vrtání je t�eba kontrolovat správnou rotaci 

a otá�ky spirálu. Odt��ená zemina se ze spirálu oklepe na zem. Odtud bude naklada�em 

nakládána na automobil Tatra 815 a odvá�ena na skládku. Je t�eba dbát na dodr�ování 

vzdálenosti mezi stroji a dodr�ování smluvených signál�, aby nedo�lo k nehod� a byla 

zaji�t�na bezpe�nost.  

Takto budou provád�ny vrty a� do po�adované hloubky tak, aby dno vrtu bylo v�dy ve 

skalním podlo�í R4. V p�ípad� �e dosáhneme p�edpokládané hloubky piloty, ale stále 

nebudeme ve skalním podlo�í, je nutné vrt prohloubit.   
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3. P�ípravné práce p�ed betoná�í 

Jedná se p�edev�ím o za�i�t�ní vrtu a kontrolu jeho správné hloubky a svislosti. Bude pou�ita 

�istící �apa s rovným dnem, v p�ípad� pot�eby �istící �apa s klapkami. Po do�i�t�ní dna vrtu 

bude provedeno jeho p�em��ení. Svislost lze kontrolovat pomocí spu�t�né olovnice. Pokud je 

dno dostate�n� za�i�t�no a zkontrolována hloubka i svislost, m��eme za�ít s armováním. 

Piloty budou vyztu�eny armoko�i dle projektové dokumentace. Armoko� se skládá z podélné 

výztu�e, p�í�né výztu�e a pomocné výztu�e. Armoko�e budou sestaveny na staveni�ti a 

ozna�eny dle polohy jednotlivých pilot. P�ed spu�t�ním armoko�� prob�hne jejich kontrola 

dle projektové dokumentace. Je t�eba také dbát na správné osazení distan�ních t�lísek, aby 

bylo zaji�t�no minimální nutné krytí výztu�e. Krytí u pilot s pr�m�rem 600mm a v�t�ím by 

m�lo být minimáln� 60mm neur�í-li projektová dokumentace jinak. Z p�edmontá�ní plochy 

budou dovezeny na místo ur�ení nákladním terénním automobilem PRAGA V3S 

s hydraulickou rukou HIAB 111. Poté bude armoko� opatrn� spou�t�n do vrtu. Je t�eba dbát 

na správnou polohu armoko�e ve vrtu. Spou�t�ní musí probíhat pozvolna, aby nedo�lo 

k po�kození armoko�e.  

4. Betoná� 

Betoná� pilot by m�la následovat co nejd�íve po provedení vrtu a jejího za�i�t�ní, aby nedo�lo 

k op�tovnému zanesení vrt� zeminou �i jiným materiálem, pop�ípad� zate�ení de��ové vody. 

Musí být pou�it beton s vysokou odolností proti rozm��ování, vysokou plasticitou a správnou 

zpracovatelností. Bude pou�it beton C25/30. Obsah cementu musí být minimáln� 375 kg/m3, 

vodní sou�initel musí být men�í ne� w=0,6. Zpracovatelnost betonu by m�la odpovídat stupni 

sednutí ku�ele dle Abramse >160mm, stupe� rozlití 530-600mm.  

Beton bude dová�en betonárky Cemex na ulici Masná. Vzdálenost na stavbu je 3,5km a 

p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu je cca 10minut.  

Hladina podzemní vody je dle sondy v hloubce 7,0m pod p�vodním terénem, ustálená hladina 

v hloubce 6,4m pod p�vodním terénem, tudí� se o�ekává, �e spodní �ást vrt� bude pod vodou. 

Pro betoná� bude tedy pou�ita sypáková roura. Betoná� bude probíhat pomocí �erpadla 

betonu Putzmeister BSA 1003D, kterým bude beton �erpán do násypky sypákové roury. Tím 

bude umo�n�na plynulá betoná�. P�í�ný rozm�r sypákové roury by nem�l p�ekro�it 60% 

vnit�ního pr�m�ru armoko�e.  

P�ed betoná�í je nutno sypákovou rouru spustit a� na dno vrtu. Dbáme na to, abychom p�i 

spou�t�ní nezavadili o armoko� a neposunuli ho tak z p�edepsané polohy. Abychom zabránili 

promíchání betonu s vodou ve vrtu, je t�eba rouru zazátkovat. Poté ji naplníme zcela betonem 
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a povytáhneme o pr�m�r roury. V pr�b�hu betoná�e sypákovou rouru pozvolna vytahujeme, 

musíme v�ak zajistit, aby byla v betonu stále pono�ená minimáln� 1,5m. Pozvolné vytahování 

je d�le�ité k tomu, aby nedo�lo k sání. P�i vytahování ji shora zkracujeme. P�i betoná�i je 

zárove� z vrtu �erpána voda. Jedna pilota bude v�dy betonována na jeden záb�r. Sou�ásti 

betoná�e je také vytahování pa�nic. Mno�ství betonu nad patou pa�nic musí být dostate�né, 

aby vznikl p�etlak pot�ebný k zabrán�ní vniknutí vody nebo zeminy do vrtu, a také aby 

nedo�lo k posunu armoko�e. Pa�nice vytahujeme pozvolna. Sledujeme hladinu betonu, která 

bude klesat v souvislosti se zapl�ováním mezikru�í betonem, pop�ípad� zapln�ní kaveren, 

které mohly vzniknout za pa�nicemi. Po vyta�ení pa�nic v�dy zkontrolujeme pozici 

armoko�e. 

Obr.4.1 Betoná� vrtané piloty pomocí sypákové roury  

Aby v úrovni projektované hlavy piloty byl �istý a kvalitní beton, bude betoná� kon�it 0,3-

0,5m nad projektovanou hlavou. Zne�i�t�ný beton bude poté odbourán. Je t�eba dát pozor, 

abychom nepo�kodili �istý beton hlavy piloty.  

5. Dokon�ovací práce 

Po dokon�ení betoná�e piloty dojde je�t� k úprav� hlavy piloty. P�ebetonováné �ásti je nutno 

odstranit. Odbourávání t�chto �ásti je v�ak nutno provád�t opatrn� a ohledupln�, aby nedo�lo 

k naru�ení výztu�e. Pokud je v �ásti hlavy piloty beton znehodnocený, je t�eba tuto �ást 
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opravit. Bude pou�it �erstvý beton p�edepsaného slo�ení. Je nutné zajistit dokonalé spojení 

s betonem p�vodním.  

Pokud dojde p�i bourání hlavy k ohnutí pop�ípad� jinému po�kození výztu�e, je t�eba 

zhodnotit jak toto opravit. Pokud nedo�lo k poru�ení výztu�e, je mo�no ji ohnout zp�t do 

p�edepsaného tvaru. Pokud v�ak do�lo k takovému poru�ení, �e by výztu� nem�la p�edepsané 

vlastnosti, je mo�no tento prut vy�íznout a p�iva�it prut nový.  

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1 Vstupní kontrola 
P�ed zahájením prací na pilotách, bude zkontrolována stavební jáma, její poloha, p�dorysné 

rozm�ry, hloubka a sklon svah�. Svahování by pod polo�enou latí nem�lo mít v�t�í prohlube�

ne� 50mm, rovinnost dna jámy bude kontrolována 3m latí s maximální povolenou odchylkou 

+30mm a -50mm.  

Dále budeme kontrolovat dová�ený materiál. U výztu�e kontrolujeme správné profily a délky 

prut�, také jejich celkové mno�ství a rovinnost. Dbáme na to, aby na roxorech nebyly v�t�í 

známky koroze, co� by je mohlo znehodnotit. U výpa�nic se jedná p�edev�ím o správnost 

pr�m�ru, délek a celkového po�tu. Beton bude dová�en a� v pr�b�hu provád�ní prací. Také je 

nutné zkontrolovat stav v�ech pot�ebných stroj� a pracovních pom�cek. Jedná se p�edev�ím o 

vhodný technický stav, stroje nesmí jevit jakékoliv známky závad (ovladatelnost, únik 

ropných látek atd.) 

8.2 Meziopera�ní kontrola 
V pr�b�hu prací kontrolujeme a monitorujeme ve�keré �innosti, které by mohly mít za 

následek vznik jakékoliv neshody. Jedná se p�edev�ím o: 

• Kontrolu správnosti vyty�ení jednotlivých pilot, p�esného ozna�ení st�edu piloty, 

pevné zaji�t�ní této pozice 

• Kontrola geologického profilu, shoda s profilem dle projektové dokumentace. 

Kontrolujeme, zda se zji�t�ný geologický profil p�íli� neodli�uje od p�edpoklad�

z geologického výzkumu. Dbáme na shodnost jednotlivých typ�, jejich mocnost, 

konzistenci, velikosti valoun�, stupe� zv�trání atd. �asto je skute�ný stav p�ízniv�j�í 

ne� stav zji�t�ný z geologického pr�zkumu. P�esto v�ak je t�eba tuto kontrolu 

provád�t, jeliko� ur�ité odchylky od pr�zkumu by mohly vést nap�íklad ke zm�n�

hloubky vrt�, profil� vrt�, v extrémním p�ípad� a� k úplné zm�n� zakládání 
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• Pou�ívání správných vrtných nástroj�, jejich technický stav atd. 

• Správný profil vrt�

• Osazování výpa�nic, jejich správná dimenze, délka atd. 

• Hloubka jednotlivých vrt� a jejich mocnost v únosném podlo�í 

• �istota vrt�, sna�íme se vyvarovat velkých kaveren atd. 

• Za�i�t�ní dna 

• P�ítomnost podzemní vody 

• Shoda armoko�e s projektovou dokumentací. P�edev�ím se jedná o mno�ství výztu�e, 

profily, kvalita oceli, zp�sob stykování, nep�ítomnost strusky, správná délka armoko�e 

• Osazování armoko�e, jeho svislost, centricita, zaji�t�ní po�adovaného krytí 

• Kvalitu betonu, shodnost s projektovou dokumentací, p�edev�ím se jedná o pevnostní 

charakteristiky, mno�ství cementu, konzistenci, správné mno�ství jednotlivých p�ísad 

a p�ím�sí, zpracovatelnost atd. 

• Odebírání vzork� betonu:  jedna sada (3 kusy vzork�) z prvních 3 pilot  

jedna sada (3 kusy vzork�) z následujících 15 pilot 

• Kontrola betoná�e, p�edev�ím plynulost betoná�e, správné pono�ení �erpadla, jeho 

pozvolné vytahování 

• Kontrola funk�nosti �erpání vody z vrtu 

• Kontrola p�i vytahování pa�nic, p�edev�ím se ov��uje, zda nedo�lo k pohybu 

armoko�e 

• U hotové piloty se kontroluje úprava její hlavy, �istota pou�itého betonu, správná 

vý�ková poloha hlavy, její p�dorysné rozm�ry, osazení spojovací výztu�e dle 

projektové dokumentace atd. 

8.3 Výstupní kontrola 
Po dokon�ení prací bude provedena kontrola ve�kerých pilot. P�edev�ím se jedná o správnou 

polohu pilot, jejich pr�m�r, kontrola provedení hlavy pilot, pou�ití �istého betonu, vý�ková 

poloha hlavy piloty, p�dorysné rozm�ry hlavy piloty, osazení spojovací výztu�e, její profil 

atd.  

Povolené odchylky: 

• Odchylka osy vrtu v hlav� piloty od projektované polohy max.0,05d, nejvý�e 100mm 

• Odchylka od svislice maximáln� 2% 

• Vý�kové osazení výztu�e +100mm, -50mm 
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• Odchylka hlavy piloty oproti projektované úrovni +/- 20mm 

Po dokon�ení prací bude vyzván zástupce investora k p�evzetí pilot. Budou mu dodány 

protokoly o provedených zkou�kách, záznamy o shod� výrobk� a dokumentace skute�ného 

provedení. O p�evzetí bude sepsán zápis. Musí být p�esn� uveden rozsah p�edávaných 

konstrukcí. P�i neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut termín odstran�ní 

vad a nedod�lk�. M��e také být kontrolováno spln�ní dohodnutých termín� a dal�ích 

podmínek dle Smlouvy o dílo.  

Kontroly jsou dále popsány v �ásti A10.1 Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 

vrtaných pilot.  

9. Bezpe�nost a ochrana zdraví 
V�ichni pracovníci budou seznámeni s bezpe�nostními p�edpisy práce na staveni�ti. V�ichni 

pracovníci jsou povinni pou�ívat stanovené osobní ochranné pracovní prost�edky. Ka�dý 

z pracovník� je povinen poskytnout rychlou a ú�innou pomoc v rozsahu svých v�domostí, 

znalostí a mo�ností. U vstupu do ka�dé staveni�tní bu�ky jsou vyv��ena d�le�itá telefonní 

�ísla (rychlá léka�ská pomoc, hasi�ský záchranný sbor, atd.). 

Bezpe�nost se bude �ídit na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. O bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost o ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích.  

Bude dodr�ováno na�ízení vlády �. 362/2005 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z 

vý�ky nebo do hloubky.  

BOZP je dále �e�eno v �ásti A11.2 Plán BOZP. 

10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti z cesty p�i provozu 

mechanizace, omezením dobu provozu stroj� jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor�

stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na stavb� budou rozmíst�ny kontejnery na plasty, papír, sklo, su�, a kontejner na komunální 

odpad.  

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se o odpady kategorií 17 01 01 Beton, 17 04 05 �elezo a ocel a 17 05 

04 Zemina. Skladování odpad� bude pouze u odpad� 17 04 05 a 17 05 04 a prob�hne dle 

vyhlá�ky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
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budou kovy následn� zlikvidovány. Podle § 11 P�ednostní vyu�ívání odpad� tého� zákonu, 

budou beton a cihly recyklovány a znovu pou�ity.  

Obaly na staveni�ti se rozt�ídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan�

pou�itelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal� se m��e následn�

vyu�ít podle § 12 Vyu�ití odpadu z obal�.  

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no.  

Ekologie a �ivotní prost�edí je dále �e�eno v �ásti A11.3 Ochrana �ivotního prost�edí p�i 

výstavb�. 
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1. Obecné informace o stavb�

1.1 Identifika�ní údaje: 
název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 

   602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

1.2 Obecné informace o stavb�: 
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 

Kamenná, v m�stské �ásti Brno � �tý�ice. Staveni�t� je �áste�n� na sva�itém pozemku a je 

napojeno na in�enýrské sít�. Pro pot�eby za�ízení staveni�t� bude pronajat sousední pozemek. 

Za�ízení staveni�t� je umíst�no v západní rovinaté �ásti staveni�t�. Bytový d�m je navr�en 

jako �ty�podla�ní. Má 8 byt�, 1 ubytovací jednotku, gará�e a parkovací stání p�ed objektem. 

Maximální p�dorysné rozm�ry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozd�len dilata�ní spárou na 

�ásti A a B. Sekce A je zalo�ena o jedno podla�í vý� ne� sekce B. V nejni��ím podla�í sekce 

B se nachází gará�e, v dal�ích podla�ích je poté dohromady 5 byt�. V sekci A jsou 3 byty.  

Celkov� má bytový d�m 1588m2
�isté podlahové plochy.  

Základy objektu jsou tvo�eny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke sva�itosti terénu a 

podsklepení bude také pou�ito záporové pa�ení. Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny jako 

�elezobetonové monolitické st�ny, �elezobetonové monolitické sloupy a zd�né st�ny. 

�elezobetonové svislé konstrukce jsou navr�eny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zd�né 
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nosné a výpl�ové st�ny jsou navr�eny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na p�nu 

Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové 

k�í�em armované desky tlou��ky 200mm. Sou�ástí stropních desek jsou také pr�vlaky. 

P�eklady jsou navr�eny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. P�eklady 

v obvodových st�nách z tvarovek Porotherm 40 jsou navr�eny jako sv��ený �elezobetonový 

pr�vlak. St�echy jsou navr�eny jako ploché, jednoplá��ové, v r�zných vý�kových úrovních. 

Odvod vody je �e�en jak mimo st�echu, tak i pomocí vyh�ívaných vtok�. Ka�dý byt má 

p�ístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnit�ní schodi�t� jsou �e�ena jako �elezobetonová 

monolitická. Vnit�ní schodi�t� v bytu B/3 a vn�j�í z bytu A/4 a B/2 jsou �e�ena jako ocelová. 

V sekci B je navr�en výtah. D�lící konstrukce jsou navr�eny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 

11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou �e�eny jako t��ké 

plovoucí. Okna jsou navr�ena plastová, zasklená izola�ním dvojsklem. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlou��ka izolantu pro obvodové st�ny z tvarovek 

Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro �elezobetonovou monolitickou obvodovou st�nu je 

tlou��ka 150mm. Klempí�ské prvky jsou navr�eny z titanzinku a poplastu. 

2. P�ipravenost 

2.1 P�ipravenost stavby 
Prob�hlo zam��ení stavby geodetem pomocí totální stanice. Byly p�edány vý�kové i polohové 

body. O p�edání byl sepsán protokol. Dále do�lo k demontá�i a odvozu bun�k, které dosud 

stály na pozemku. Pozemek byl vy�i�t�n od dal�ích nahromad�ných materiál�, které byly 

odvezeny na skládku. Dále bylo nutno p�elo�it existující vedení nízkého nap�tí pro sousední 

rodinný d�m z d�vodu vedení pod stavebním pozemkem. Stávající plynová p�ípojka byla 

zkrácena a ukon�ena zemním �oup�tem.  

V míst� stavby bylo provedeno záporového pa�ení a výkop stavební jámy. Byl vytvo�en 

vhodný sjezd. Byly provedeny piloty. Základové pasy a podkladní betony. Poté byla 

zhotovena zeminová deska v 1NP sekce B a následn� byly zhotoveny �elezobetonové 

monolitické st�ny a sloupy. Po dosa�ení po�adované pevnosti do�lo k betoná�i stropu nad 

1NP sekce B. Poté byly betonovány �elezobetonové monolitické st�ny a sloupy ve 2NP sekce 

B a 1NP sekce A. Byly vyzd�ny obvodové zdi v sekci B v úrovni 2NP. Poté byl zhotoven 

strop nad 2NP sekce B a 1NP sekce A. Po dosa�ení po�adované pevnosti byly vybetonovány 

�elezobetonové monolitické st�ny a sloupy v 3NP sekce B a 2NP sekce A, a dále vyzd�ny 

obvodové zdi z tvarovek POROTHERM. Poté byl op�t zhotoven strop nad 3NP sekce B a 
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2NP sekce A. Tento strop tvo�í zárove� nosnou konstrukci pro pochozí terasu ozna�enou S2. 

Po zhotovení �elezobetonových monolitických st�n a sloup� a zd�ných obvodových st�n 4NP 

sekce B a 3NP sekce A, byl vybetonován strop nad tímto podla�ím a následn� atika. Tento 

strop zárove� tvo�í nosnou konstrukci pro nepochozí jednoplá��ovou plochou st�echu 

bytového domu krytou ka�írkem zna�enou S1. 

Strop nad posledním podla�í, který slou�í jako nosná konstrukce pro st�echu, musí spl�ovat 

p�edev�ím po�adavky na únosnost (minimáln� 70% po�adované krychlené pevnosti betonu) a 

vlhkost (maximáln� 4%). Musí být hotovy ve�keré prostupy nosnou stropní konstrukcí. Dále 

by m�ly být na stavb� p�ítomny ve�keré vpusti, výfukové hlavice, sv�tlíky a dal�í konstrukce, 

které prostupují st�e�ní skladbou. Prostor bude vyklizen, vy�i�t�n a p�ipraven pro pokládku 

jednotlivých vrstev. Na okrajích bude z�ízeno dvouty�ové zábradlí s vý�kou madla 1,1m nad 

pochozí plochou a v místech kde není atika i s okopným prknem minimální vý�ky 0,15m.  

2.2 P�ipravenost staveni�t�
Jako staveni�t� bude slou�it pronajatá sousední parcela �. 968. Do�lo k p�edání staveni�t� za 

ú�asti investora a zhotovitele. O p�edání byl sepsán protokol o p�edání staveni�t�. Parcela 

bude zpevn�ná �t�rkem, zválcována a bude odvodn�na. Staveni�t� bude oploceno plotem 

z trapézového plechu vý�ky 2m. Oplocení bude opat�eno informacemi o zákazu vstupu 

nepovolaným osobám. Bude z�ízen vjezd na staveni�t�, který bude vzhledem k poloze v��i 

p�íjezdové komunikaci v mírném svahu. Vjezd a výjezd ze staveni�t� bude �e�en 

uzamykatelnou bránou �í�ky 4m. Vyjí�d�jící vozidla budou kontrolovány a p�ípadn� �i�t�ny 

p�i výjezdu ze staveni�t� tak, aby nezne�i��ovaly p�ilehlou komunikaci. P�i k�í�ení p��ích 

pracovník� na vnitrostaveni�tní komunikaci ur�enou pro automobily a stroje mají p�ednost 

pracovníci. Také z tohoto d�vodu je na celém staveni�ti sní�ena rychlost na max. 5km/h. 

Plocha pro pohyb vozidel je vymezena v ohledu na provoz stavby. Na staveni�ti se také 

nachází parkovi�t�. Má samostatný vjezd a výjezd. Je ur�eno p�edev�ím pro technicko-

hospodá�ské pracovníky stavby, aby do�lo k co nejmen�ímu naru�ení provozu p�ilehlé 

komunikace.  

Bu�ky slou�ící d�lník�m i sklady budou ulo�eny na zpevn�né plo�e. Skládky materiál�, místa 

pro kontejnery a místa pro mobilní toalety budou rovn�� zpevn�ny �t�rkem a zválcovány. 

Pokud bude pot�eba natáhnout kabely p�es komunikace, budou opat�eny d�ev�nými kryty, aby 

byl zabezpe�en jejich neporu�ený p�echod a p�ejezd. Hlavní rozvad�� elektrické energie je 

uzav�en. Hlavní jisti� je ozna�en a je k n�mu p�ístup ze zpevn�né plochy, nachází se 

v blízkosti vjezdu na staveni�t�. Kabely elektrického vedení jsou p�izp�sobeny vedení v zemi. 
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Kontakty pro p�ípad havárie jsou umíst�ny jak u hlavního jisti�e, tak i v �atnách zam�stnanc�

a v bu�ce stavbyvedoucího. Tam je také umíst�na lékárni�ka. 

Staveni�t� p�iléhá svou severní �ástí k místní vozovce �í�ky 7,5m. Provoz na této vozovce by 

nem�l být stavbou p�íli� naru�en. Na vozovce budou umíst�ny zna�ky se zákazem stání 

v míst� stavby a s upozorn�ním o vyjí�d�ní vozidel stavby.  

Staveni�tní p�ípojky elekt�iny, kanalizace, vody jsou �e�eny s po�adavky p�íslu�ných orgán� a 

správc� sítí. Stávající p�ípojka nízkého nap�tí bude vyu�ita pro napojení za�ízení staveni�t�. 

Hlavní staveni�tní rozvad�� bude napojen z nov� vzniklé pilí�ové sk�ín� a bude umíst�n vedle 

vjezdu na staveni�t�. Bytový d�m a staveni�t� budou napojeny na stávající vodovodní 

p�ípojku, která slou�ila pro bu�ky p�vodn� umíst�né na pozemku. Vodovodní p�ípojka je 

ukon�ena ve vodom�rné �acht�, nacházející se v míst� vjezdu na staveni�t�. Kanalizace je 

�e�ena jako oddílná. Spla�kové vody vyu�ívají stávající p�ípojky spla�kové kanalizace 

DN200. Byla vybudována nová kanaliza�ní �achta v míst� parkovi�t�, kde bude zaúst�na 

spla�ková kanalizace z nov� budovaného bytového domu. De��ové vody jsou ze staveni�t�

odvád�ny �labovkami s pr�m�rem 500mm, které jsou ulo�eny po obvodu staveni�t�. Budou 

zaúst�ny do do�asného vsaku.  

Materiál bude ulo�en na skládce a v uzamykatelných skladech. Na stropní konstrukci 

posledních podla�í bude dopraven je�ábem MB 1030.1 

3. Materiál, doprava, skladování 

3.1 Materiál 

3.1.1 Skladby 

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 

NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOU��KA 

[mm] 

NOSNÁ �ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 

STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 

OCEL 10 505 (R)  

200 

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER - 

PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

TEPELN	 � IZOLA�NÍ  ISOVER EPS 100 S  150 

SPÁDOVÁ A TEPELN	 - ISOVER EPS 100 S VE FORM	 Min. 50 
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IZOLA�NÍ SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 

SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOU��KA 

50mm 

SEPARA�NÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  

HYDROIZOLA�NÍ ALKORPLAN 35177 1,5 

SEPARA�NÍ TEXTILIE FILTEK 500 - 

ZAT	�OVACÍ KA�ÍREK FRAKCE 16/32 50 

VÝM	RA: 139,86+22,02+7,3+134,31=303,49m2

SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 

NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOU��KA 

[mm] 

NOSNÁ �ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 

STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 

OCEL 10 505 (R)  

200 

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER - 

PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

TEPELN	 � IZOLA�NÍ  BACHL DESKY PIR  120 

SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 

IZOLA�NÍ 

ISOVER EPS 100 S VE FORM	

SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 

SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOU��KA 

50mm 

Min. 50 

SEPARA�NÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  

HYDROIZOLA�NÍ ALKORPLAN 35177 1,5 

SEPARA�NÍ TEXTILIE FILTEK 300 - 

POCHOZÍ DLA�BA BEST PLATEN 400x400mm 

NA REKTIFIKA�NÍCH PODLO�KÁCH 

40 

VÝM	RA: 42,34+45,22+35,91+4,96+24,43+32,9=185,76m2

SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ � FÓLIE 

NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOU��KA 

[mm] 

NOSNÁ �ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 200 
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STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 

OCEL 10 505 (R)  

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER - 

PAROT	SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

TEPELN	 � IZOLA�NÍ  ISOVER EPS 100 S  150 

SPÁDOVÁ A TEPELN	 - 

IZOLA�NÍ 

ISOVER EPS 100 S VE FORM	

SPÁDOVÝCH KLÍN
, MINIMÁLNÍ 

SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOU��KA 

50mm 

Min. 50 

SEPARA�NÍ TEXTILIE FILTEK 300 -  

HYDROIZOLA�NÍ ALKORPLAN 35176 1,5 

VÝM	RA: 5,24+7,22+5,03=17,49m2

3.1.2 Výkaz materiálu 

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER 

Jedná se o za studena zpracovatelnou asfaltovou emulzi bez obsahu rozpou�t�del. Zvy�uje 

p�ilnavost k podkladu. Je netoxická, rychleschnoucí, stabilní v��i cementu, není po�árn�

nebezpe�ná.  

S1: vým�ra = 303,49m2

Spot�eba: 0,3 kg/m2  

1 balení= 25kg 

Celkem S1: 2*(303,49*0,3)/25= 7,28 � 8 balení 

S2: vým�ra = 185,76m2

Spot�eba: 0,3 kg/m2  

1 balení= 25kg 

Celkem S2: 2* (185,76*0,3)/25= 4,44 � 5 balení 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

Spot�eba: 0,3 kg/m2  

1 balení= 25kg 

Celkem S12: 2*(17,49*0,3)/25= 0,4 � 1 balení 



169

CELKEM: 14 balení 

Obr.3.1.2.1 Dekprimer 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Jedná se o pás vyrobený z SBS modifikovatelného asfaltu s nosnou vlo�kou ze sklen�né 

tkaniny o plo�né hmotnosti 200g/m2. Pás má na spodním povrchu separa�ní PE fólii a na 

horním povrchu je opat�en jemným separa�ním posypem. Pás má tlou��ku 4mm, délka pásu 

je 7,5m a �í�ka 1m. Faktor difúzního odporu je 30 000.  

S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2

1 role= 7,5m2  

Celkem S1: 318,66/7,5= 42,49� 43 rolí 

S2: vým�ra = 185,76m2

P�ekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2

1 role= 7,5m2

Celkem S2: 195,05/7,5= 26,01� 27 rolí 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

P�ekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 

1 role= 7,5m2

Celkem S12: 18,36/7,5= 2,45 � 3 role 

CELKEM: 73 rolí 



170

Obr.3.1.2.2 Glastek 40 special mineral 

ISOVER EPS 100 S 100mm 

Jedná se o desky z p�nového polystyrénu. Hrany desek jsou rovné. Desky mají rozm�r 

1000x500mm. Objemová hmotnost je 18-23kg/m3. Sou�initel tepelné vodivosti je 

0,37W/K*m.  

S1: vým�ra = 303,49m2

Do�ezy: 303,49*1,1=333,84 m2

1 balení 2,5m2 

Celkem S1: 333,84/2,5=133,54 � 134 balení 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

Do�ezy: 17,49*1,1=19,24 m2

1 balení 2,5m2 

Celkem S12: 19,24/2,5=7,7  � 8 balení 

CELKEM: 142 balení 

Obr.3.1.2.3 Isover EPS 100 S 
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ISOVER EPS 100 S 50mm 

Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen v jiné tlou��ce. 

S1: vým�ra = 303,49m2

Do�ezy: 303,49*1,1=333,84 m2

1 balení 5m2 

Celkem S1: 333,84/5=66,79 � 67 balení 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

Do�ezy: 17,49*1,1=19,24 m2

1 balení 5m2 

Celkem S12: 19,24/5=3,85  � 4 balení 

CELKEM: 71 balení 

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS ISOVER 100 S  

Jedná se o stejný materiál jako ISOVER 100 S 100mm, jen ve form� spádových klín�, 

vyrobených dle návrhu firmy ISOVER p�ímo pro daný p�dorys st�echy.  

S1: vým�ra = 303,49m2

Celkem S1: 303,49m2

Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER v�etn� klade�ského plánu. 

S2: vým�ra = 185,76m2

Celkem S2: 185,76 m2

Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER v�etn� klade�ského plánu. 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

Celkem S12: 17,49 m2

Klíny budou vyrobeny a dodány firmou ISOVER v�etn� klade�ského plánu. 

CELKEM: 506,74 m2
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BACHL DESKY PIR 

Jedná se o desky z polyuretanové p�ny. Desky jsou z obou stran opat�eny ALU fólií. Desky 

jsou spojovány na pero a drá�ku. Rozm�r desek je 1200x600mm. Objemová hmotnost je 28-

33 kg/m3. Sou�initel tepelné vodivosti je 0,024W/K*m.  

S2: vým�ra = 185,76m2

Do�ezy: 185,76*1,1=204,35 m2

1 balení= 2,34m2

Celkem S2: 204,35/2,34=87,33 � 88 balení 

CELKEM: 88 balení 

Obr.3.1.2.4 Bachl desky PIR 

ISOVER AK 

Jedná se o atikový klín, který slou�í k usnadn�ní p�echodu mezi vodorovnou a svislou 

parot�snou nebo hydroizola�ní vrstvou. Bude pou�ít klín o rozm�rech 100x100mm.  

Vým�ra:  

Sekce B: 4,55 + 0,33 + 2,94 + 0,33 + 4,1 + 1,5 + 0,33 + 2,325 + 0,33 + 12,65 + 4,1 + 1,2 + 

1,2 + 0,33 + 4,65 + 4,7 + 2,75 + 1,6 + 1,25 + 5,05 + 1,25 + 1,25=58,73m 

Sekce A:  7,605 + 0,61 + 1,2 + 0,45 + 8,315 + 5,8 + 1,205 + 3,5 + 12,165 + 12,45= 53,3m 

Do�ezy: 112,03*1,1=123,23m 

CELKEM: 123,23m  
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Obr. 3.1.2.5 Isover AK 

ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 

Jedná se izola�ní desky vznikající b�hem lisování a zp��ování. Má jemnou strukturu p�ny a 

uzav�enou bun��nou strukturu. Rozm�r desek je 1250x600mm. Objemová hmotnost je 33-

42kg/m3. Sou�initel tepelné vodivosti je 0,038W/K*m. 

Sekce A:  

vým�ra: (8,15+2,62+6+12,3+11,55+3,4+1,28+5,05)*0,75+(8,15+2,62+6+12,3+11,55+3,4+ 

1,28+5,05)*0,4= 53,9m2

Do�ezy: 53,9*1,1=59,29m2

1 balení= 6m2

Celkem sekce A: 59,29/6=9,88 � 10 balení 

Sekce B:  

vým�ra: (4,5+2,32+2,93+1,5+4,05+12+3,72+7,7+1,5+4,7+9,6)*0,55 + (4,5+2,32+2,93+1,5+ 

4,05+12+3,72+7,7+1,5+4,7+9,6)*0,4= 51,8m2

Do�ezy: 51,8*1,1= 56,98m2

1 balení= 6m2

Celkem sekce B: 56,98/6=9,5 � 10 balení 

CELKEM: 20 balení 
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Obr.3.1.2.6 Isover Synthes XPS Prime 50 

HMO�DINKA EJOTHERM STR U 2G 

Jedná se o univerzální hmo�dinku pro kotvení zateplení fasády. Bude slou�it ke kotvení 

izolace atiky.  

Sekce A vým�ra: 53,9m2

Po�et kotev: cca 8/1,2m2

1 balení = 100 kotev 

Celkem: ((53,9/1,2)*8)/100= 3,59� 4 balení 

Sekce B vým�ra: 51,8m2

Po�et kotev: cca 8/1,2m2

1 balení = 100 kotev 

Celkem: ((51,8/1,2)*8)/100= 3,45� 4 balení 

CELKEM: 8 balení 
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Obr. 3.1.2.7 Ejot STR U 2G 

TEXTILIE FILTEK 300 

Jedná se o netkanou textilii zpevn�nou vpichováním. Plo�ná hmotnost textilie je 300g/m2. Má 

separa�ní funkci, kdy zabra�uje kontaktu mezi nesná�enlivými materiály a promíchání 

jednotlivých materiál�. Ochranou, kdy zabra�uje po�kození izolací, filtra�ní a zpev�ovací. 

�í�ka role je 2m.  

S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2

1 role= 100m2  

Celkem S1: 318,66/100= 3,18� 4 role 

S2: vým�ra = 2*185,76=371,52m2

P�ekrytí a detaily: 371,52*1,05=390,1m2

1 role= 100m2

Celkem S2: 390,1/100= 3,9� 4 role 

S12: vým�ra = 17,49 m2 

P�ekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 

1 role= 100m2

Celkem S12: 18,36/100= 0,18 � 1 role 

CELKEM: 9 rolí 
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Obr.3.1.2.8 Filtek 

TEXTILIE FILTEK 500 

Jedná se o stejnou textilii jakou je FILTEK 300, jen její plo�ná hmotnost je 500g/m2

S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2

1 role= 100m2  

Celkem S1: 318,66/100= 3,18� 4 role 

CELKEM: 4 role 

POPLASTOVANÉ PLECHY VIPLANYL 

Slou�í jako ukon�ovací a kotvící prvek p�i aplikaci PVC hydroizola�ních fólií. Je tvo�en 

kovovým základním materiálem a ochranným organickým povrstvením. Pozinkovaná ocel je 

obalena ochrannou PVC vrstvou na kterou se kotví hydroizola�ní PVC fólie.  

Záv�trná li�ta: 

Vým�ra = 5,05+1,4+0,875+3,2+2,3+2,3+2,3+2,3=19,73m 

V�etn� ztrát =19,73*1,1=21,7m 

Celkem 22m 
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Obr. 3.1.2.9 Záv�trná li�ta 

Oplechování atiky: 

Vým�ra = 8,315+12,65+10,3+15,5=46,765m 

V�etn� ztrát = 46,765*1,1=51,44m 

Celkem 51,5m 

Obr. 3.1.2.10 Oplechování atiky 

Oplechování atiky: 

Vým�ra = 5,8+1,205+0,33+3,2+12,455+7,605+2,26+4,5+2,325+3,5+1,5+4,1+4,1+1,1+1,2+ 

4,65=59,83m 

V�etn� ztrát = 59,83*1,1=65,81m 

Celkem 66m 

Obr. 3.1.2.11 Oplechování atiky 

Oplechování sousedního objektu: 

Vým�ra = 12,65m 

V�etn� ztrát = 12,65*1,1=13,91m 

Celkem 14m 
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Obr. 3.1.2.12 Oplechování sousedního objektu 

Oplechování dilatace 

Vým�ra = 1,6m 

V�etn� ztrát = 1,6*1,1=1,76m 

Celkem 2m 

Zaatikový �lab 

Vým�ra = 11,78+7,15+4,65=23,58 

V�etn� ztrát = 23,58*1,1=25,94 

Celkem 26m 

Oplechování �íms 

Vým�ra = 10,85+8,15=19m 

V�etn� ztrát = 19*1,1=20,9m 

Celkem 21m 

Obr. 3.1.2.13 Oplechování �íms 

Oplechování �íms 

Vým�ra = 2,15m 

V�etn� ztrát = 2,15*1,1=2,37m 

Celkem 2,5m 

Obr. 3.1.2.14 Oplechování �íms 
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SAMO�EZNÉ �ROUBY DO BETONU FISHER FBS 10/25 S /SW18/ 

Budou slou�it k ukotvení poplastovaných plech� do atiky.  

Sekce B: vým�ra = 23,49m2 

1m2=8 �roub�

1 balení=100�roub�

Celkem sekce B: (23,49*8)/100=1,87 � 2 balení 

Sekce A: vým�ra = 21,32 m2 

1m2=8 �roub�

1 balení=100�roub�

Celkem sekce B: (21,32*8)/100=1,7 � 2 balení 

CELKEM: 4 balení 

Obr. 3.1.2.15 Samo�ezný �roub Fisher FBS 10/25 S /SW18/ 

HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 

Tyto hydroizola�ní fólie jsou vyrobeny z m�k�eného PVC. Má skelnou výztu�nou vlo�ku. Je 

ur�ena jako st�e�ní fólie, která je stabilizována p�ití�ením. Bude pou�ita v tlou��ce 1,5mm. 

Role má �í�ku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  

S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2
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1 role= 30,75m2  

Celkem S1: 318,66/30,75= 10,36� 11 rolí 

S2: vým�ra = 185,76m2

P�ekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2

1 role= 30,75m2

Celkem S2: 195,05/30,75= 6,34� 7 rolí 

CELKEM: 18 rolí 

Obr .3.1.2.16 Alkorplan 35177 

HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35176 

Tyto hydroizola�ní fólie jsou vyrobeny z m�k�eného PVC. Má PES výztu�nou vlo�ku. Je 

ur�ena jako st�e�ní fólie, která je stabilizována mechanickým kotvením. Bude pou�ita 

v tlou��ce 1,5mm. Role má �í�ku 2,1m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 15 000.  

S12: vým�ra = 17,49 m2 

P�ekrytí a detaily: 17,49*1,05= 18,36 m2 

1 role= 31,5m2

Celkem S12: 18,36/31,5= 0,58 � 1 role 

CELKEM: 1 role 



181

Obr. 3.1.2.17 Alkorplan 35176 

ZÁLIVKOVÁ HMOTA AP 

Zálivková hmota slou�í pro poji��ování svár� fólií z PVC. Zasychá do dvou hodin. Mísí se 

s �edidlem L-494 v pom�ru zálivka:�edidlo 0,2:0,8.  Bude pou�ita na ve�keré sváry detail�.  

S1: vým�ra = 303,49m2

Odhad 10% plochy: 0,1*303,49=30,35 m2

 S2: vým�ra = 185,76m2

Odhad 10% plochy: 0,1*185,76=18,58 m2

S12: vým�ra = 17,49 m2 

Odhad 10% plochy: 0,1*17,49=1,75 m2

Celkem: 30,35+18,58+1,75=50,86 m2

1 balení = 2,5l=300m2

CELKEM: 1 balení 

KA�ÍREK FRAKCE 16/32 

S1: vým�ra = 303,49*0,05=15,73m3

V�etn� ztrát: 15,73*1,05=15,93m3

Celkem S1: 16m3

CELKEM: 16m3
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Obr. 3.1.2.18 Ka�írek 

DLA�BA BEST PLATEN 400x400mm 

Jedná se velkoformátovou dla�bu ur�enou pro terasy. Povrch je trvale impregnován proti 

zne�i�t�ní a pro zvý�ení odolnosti povrchu také proti chemickým rozmrazovacím látkám.  

S2: vým�ra = 185,76m2

V�etn� ztrát: 185,76*1,1=204,34m2

1 balení= 2,88 

Celkem S2: 204,34/2,88= 70,95� 71 balení 

CELKEM: 71 balení 

Obr. 3.1.2.19 dla�ba Best Platen 
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TER�E POD DLA�BU BUZON PB 

Jedná se ter�e pod dla�bu s mo�ností rektifikace od 28mm do 965mm. Sou�ástí jsou i 

podlo�ky pro vyrovnání spádu od 0 do 5% a mezerník pro spáru mezi dla�bou 4,5mm.  

S2: vým�ra = 185,76/0,16=1161ks 

V�etn� ztrát: 1161*1,1=1277,1 � 1288ks 

CELKEM: 1288ks 

Obr.3.1.2.20 ter� Buzon PB a mezerník 

ST�E�NÍ HMO�DINKA EJOT FDD PLUS 

Hmo�dinka je ur�ena k upevn�ní hydroizola�ních fólií a tepelné izolace na konstrukce 

z betonu. Rozp�rný �roub je zapu�t�ný, co� sni�uje tepelný most. �roub hmo�dinky je 

z nerezav�jící oceli. Má pr�m�r 8mm, pr�m�r talí�e je 50mm. Minimální kotevní hloubka je 

30mm.  

S12: vým�ra = 17,49 m2 

P�esný po�et kotev bude ur�en dle kotevního plánu, orienta�n� 6/m2

Celkem S12: 17,39*6= 104,34 � 105 kotev 

1 balení=100kotev 

Celkem S12: 105/100=1,05 � 2 balení (rezerva bude vyu�ita pro kotvení kolem prostup� u 

skladeb S1 a S2).  

CELKEM: 2balení 
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Obr. 3.1.2.21 Hmo�dinka Ejot FDD Plus 

VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.100 

Pr�m�r 100mm 

CELKEM: 1ks 

Obr. 3.1.2.22 Výfuková hlavice 

VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.140 

Pr�m�r 140 mm 

CELKEM: 2ks 

VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.160 

Pr�m�r 160mm 

CELKEM: 1ks 

VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.200 

Pr�m�r 200mm 
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CELKEM: 5ks 

VÝÚSTKY KRBOVÝCH VLO�EK 

Pr�m�r dle specifikace v PD 

CELKEM: 2ks 

ST�E�NÍ VPUS� TOPWET VYH�ÍVANÝ S INTEGROVANOU MAN�ETOU 

Jedná se o st�e�ní vpus� s integrovanou man�etou. Vpus� je svislá, tepeln� izolovaná, 

dvoust�nná. Sou�ástí je p�ipojovací kabel pro nap�tí 230V, a také ochranný ko�.  

Pr�m�r dle specifikace v PD 

CELKEM: 6ks 

Obr.3.1.2.23 St�e�ní vpus� s man�etou, výtáp�ná 

3.2 Doprava 

3.2.1 Doprava primární 

Doprava materiál� bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu prací. Musí být zaru�eno 

dodr�ení termín� pro dodávku jednotlivých materiál�, aby nevznikaly zbyte�né prostoje a 

s tím spojené náklady, nucené zm�ny v technologiích a pracovních postupech.  

Doprava ve�kerého materiálu bude zaji�t�na nákladním automobilem TATRA 815 6x6 

s nosností 14/17t a objemem korby 8,5m3. Materiál bude dová�en ze stavebnin A-Z 

IZOLACE s.r.o. se skladem na ulici �elezná 685/4, Brno � Horní Her�pice. Vzdálenost na 

stavbu je 5,2km a p�edpokládaná doba dopravy p�i b��ném provozu je cca 12 minut. 

3.2.2 Doprava sekundární 

Sekundární doprava bude zaji�t�na je�ábem MB 1030.1. Materiál bude tímto je�ábem slo�en 

na skládku materiálu v západní �ásti staveni�t�. Drobn�j�í materiál jako nap�íklad ter�e pod 
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dla�bu m��e být ulo�en v uzamykatelném skladu v bu�ce. V p�ípad�, �e bude materiál 

dovozen po zhotovení nosné konstrukce, která ji� bude spl�ovat pevnostní po�adavky (70% 

p�edepsané pevnosti), bude je�ábem ulo�en p�ímo na této nosné konstrukci v po�adí, v jakém 

bude zabudováván do stavby.   

3.3 Skladování 
Materiál bude skladován na skládce v západní �ásti stavby. Skládka je odvodn�na, vysypána 

�t�rkem a zválcována. Drobn�j�í materiál bude skladován (nap�íklad ter�e) v uzamykatelném 

sklad�. Materiál bude také skladován p�ímo na nosné konstrukci, jakmile bude spl�ovat 

po�adavky na p�edepsanou 70% navrhovanou charakteristickou pevnost. Tepelná izolace a 

textilie bude skladována uvnit� objektu, aby nedo�lo k po�kození vlivem klimatických 

podmínek. Ka�írek bude skladován pro jednodu��í manipulaci v pytlích v ocelových klecích. 

Ve�kerý materiál bude zakryt plachtami, aby nedo�lo k jeho po�kození.  

4. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou probíhat za p�íznivého po�así, p�i teplotách nad 5°C. Pokud by bylo nutné 

pracovat p�i teplot� ni��í ne� 5°C, je nutné materiál skladovat v temperovaném prostoru a 

dbát zvý�ené opatrnosti p�i pohybu na st�e�e. Pokud dojde ke zhor�ení podmínek, budou 

práce zastaveny. Jedná se p�edev�ím o vítr nad 11m/s, prudké de�t�, krupobití, prudké sn��ení 

atd. Práce budou zastaveny dle rozhodnutí stavbyvedoucího, mistra pop�ípad� vedoucího �ety. 

O zastavení prací v�etn� zd�vodn�ní bude proveden zápis do stavebního deníku.  

5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí pop�ípad� mistr rozd�lí pracovníky do jednotlivých pracovních �et a ur�í 

jejich vedoucí. Vedoucí pracovní �ety je zodpov�dný za kvalitu provedených prací své �ety a 

dodr�ování bezpe�nosti. Pracovníci se nesmí vzdálit ze svého pracovi�t� bez uv�dom�ní 

vedoucího �ety, který dál uv�domí mistra. Pracovníci pracující se stroji musí mít platný 

pr�kaz strojníka, pop�ípad� jiný pr�kaz nutný pro obsluhu daného stroje. V�ichni pracovníci 

musí být pro�kolení o dodr�ování BOZP a nutnosti no�ení OOPP. Dále budou pracovníci 

seznámeni s technologickým p�edpisem o provád�ní zast�e�ení, co� stvrdí svým podpisem.  
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Název profese Po�et pracovník� Pracovní nápl�

Stavbyvedoucí 1 Provádí odborný dohled nad pr�b�hem celé etapy 

zast�e�ení. Kontroluje, zda jsou práce vykonávány 

dle projektové dokumentace, ur�uje pracovní 

postup, p�id�luje práci jednotlivým pracovník�m, 

p�ebírá dodávaný materiál, provádí zápisy o 

postupu prací do stavebního deníku, kontroluje 

kvalitu provedených prací, provádí zápisy o 

kontrole kvality do knihy kvality, p�i výskytu 

závad hledá mo�nosti jejich okam�ité nápravy atd. 

Mistr 1 Provádí odborný dohled nad pr�b�hem celé etapy 

zast�e�ení. Pracuje samostatn�, je pod�ízený 

stavbyvedoucímu, plní úkoly p�id�lené 

stavbyvedoucím, p�ípadn� ho zastupuje. Rozd�luje 

práci, kontroluje kvalitu, p�ebírá materiál atd. 

Izolatér 4 Provádí pokládku parot�sné vrstvy a hydroizolace, 

dbá na správné natavení a ukotvení izolací. 

Kontroluje a provádí pokládku tepelné izolace. 

Musí být pro�kolen o práci s ho�ákem.  

Klempí� 2 Provádí oplechování atik, osazuje svody, 

vzduchotechnické hlavice apod. 

Instalatér 1 Provádí napojení st�e�ních vtok�

�idi� nákladního 

automobilu 

1 �ídí nákladní automobil, je zodpov�dný za jeho 

technický stav, musí mít platné osv�d�ení o 

zp�sobilosti �ízení daného stroje 

Pomocný d�lník 2 Provádí pomocné práce dle pot�eby pokyn�

vedoucího �ety pop�ípad� mistra  

CELKEM: 12 pracovník�
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6. Stroje a pracovní pom�cky 

6.1 Stroje a za�ízení 
Druh stroje Název Po�et Parametry 

Nákladní automobil TATRA 815 6x6 1 Výkon: 235kW 

Pohotovostní hmotnost: 12,7t 

U�itná hmotnost: 8t 

Objem korby: 8,5m3

Je�áb MB 1030.1 1 Výkon: 52kW 

Maximální nosnost: 8t 

Maximální vodorovný dosah: 32m 

Maximální vertikální dosah: 29m 

Ho�ák 

s propanbutanovou 

bombou 

HO�ÁK 25 kW 1 Výkon: 25 kW 

Spot�eba: 2000 g/h 

Rozm�ry: 580x80x120 mm 

Svá�e�ka plast� TRIAC S LEISTER  Nap�tí: 230V 

P�íkon: 1600W 

Teplota: 20-700°C 

Pr�tok vzduchu: 230 l/min 

Hlu�nost: 65dB 

Vlhkom�r v�etn�

RH sondy 

TRAMEX MRH III 1 Nedestruktivní m��ení 

M��ení pomocí vidlic 

M��ení RH sondou 

Pr�nik signálu: 25mm 

Nivela�ní p�ístroj LEICA DNA 03 1 St�ední km chyba p�i m��ení na la�:  

Zv�t�ení: 24x 

Dosah na la�: 1,8 � 110m 

Typická doba m��ení: 3 vte�iny 
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Obr. 6.1.1 TATRA 815 6x6 

Obr. 6.1.2 HO�ÁK 25 kW 

Obr. 6.1.3 TRIAC S LEISTER 
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Obr. 6.1.4 TRAMEX MRH III 

Obr. 6.1.5 LEICA DNA 03 

6.2 Pracovní pom�cky 
p�íklepová vrta�ka, úhlová bruska, kladivo, vodováha, olovnice, metr, vále�ek silikonový, 

vále�ek mosazný, ocelová jehla se zahnutým koncem pro kontrolu svár�, zvon pro provedení 

vakuové zkou�ky, poroskop, �t�tka, lopaty, hráb�, ocelový kartá�, izolatérský n��, helma, 

reflexní vesta, pracovní obuv, pracovní od�v, rukavice atd. 

7. Pracovní postup: 

7.1 Kontrola nosné konstrukce 
Nejprve je nutné zkontrolovat správné provedení nosné konstrukce st�echy monolitické 

�elezobetonové k�í�em armované desky. Nivela�ním p�ístrojem bude prov��ena správná 

vý�ková úrove� dle projektové dokumentace, bude kontrolována správní vý�ka atik, poloha 
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vtok� a dal�ích prostup�. Dále je nutné zjistit, zda ji� má beton vhodnou vlhkost pro pokládku 

jednotlivých vrstev skladby st�e�ního plá�t�. Vlhkost bude nejprve m��ena nedestruktivn�

pomocí vlhkom�ru TRAMEX MRH III. Pokud bude nosná konstrukce vykazovat hodnoty 

kolem 5%, bude provedena zkou�ka pomocí vývrt�. Vývrt je nutno ud�lat minimáln� do 40% 

hloubky desky tzn. minimáln� 80mm. Do t�chto vývrt� se vlo�í plastové trubi�ky, které 

ponecháme na míst� 72 hodin. Poté do nich vlo�íme vlhkostní sondu a zjistíme vlhkost. Pro 

ulo�ení parot�sné vrstvy z pás� GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je maximální povolená 

vlhkost konstrukce 4%.  

7.2 Penetrace 
Na nosnou konstrukci bude proveden penetra�ní nát�r, který zlep�í vlastnosti této vrstvy, 

srovná mo�né lokální výchylky ve vlhkosti a zlep�í p�ilnavost podkladu. Povrch bude zbaven 

ne�istot, musí být suchý a bez ostrých vý�n�lk�. Penetrace bude provedena penetra�ní emulzí 

DEKPRIMER. Penetrace se provádí za suchého po�así p�i teplot� podkladu minimáln� 5°C. 

P�ed nanesením je d�le�ité nát�r d�kladn� promíchat. Nát�r bude naná�en vále�kem, na 

�patn� dostupná místa bude pou�ita malí�ská �t�tka. Je nutné emulzi naná�et rovnom�rn� na 

v�echna místa. Penetra�ní nát�r bude nanesen ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu musíme 

nanést je�t� p�ed zaschnutím první vrstvy, abychom tak docílili spojení obou vrstev. Po 

dokon�ení nát�ru by na podkladu nem�ly být �ádné lou�e. Pokud n�kde p�eci jen budou, bude 

p�ebyte�ný nát�r rozet�en do plochy.  

7.3 Osazení prvk� prostupujících st�e�ním plá�t�m 
Po zaschnutí penetrace budou osazeny prvky prostupující st�e�ní konstrukcí. Jedná se o 

dvoustup�ové st�e�ní vtoky, výfukové hlavice, vyústky krbových vlo�ek atd. Musí být 

osazeny p�esn� dle projektové dokumentace a pe�liv� ukotveny, vyp�n�ny, pop�ípad� tepeln�

zaizolovány, aby byla umo�n�na návaznost na dal�í �ásti skladby.  

7.4 Parot�sná vrstva 
Parot�sná vrstva bude natavena po zaschnutí penetra�ního nát�ru. Jako parot�sná vrstva bude 

slou�it pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tento pás bude také zárove� slou�it jako 

hydroizola�ní vrstva konstrukce po dobu ne� budou polo�eny dal�í vrstvy skladby st�e�ního 

plá�t�. Jedná se o pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlo�kou ze sklen�né tkaniny 

s plo�nou hmotností 200g/m2.  Pás je ze spodu opat�en separa�ní PE fólií, na horním povrchu 

je jemný separa�ní posyp. Pásy mají �í�ku 1m, délka jednoho pásu je 7,5m, tlou��ka je 4mm.  



192

Nejprve je nutno osadit a natavit man�ety kolem vtok�, vzduchotechnických hlavic, prostup�

atd. Poté bude polo�en první pás na místo svého osazení. Bude rozta�en, umíst�n do p�esn�

po�adované polohy a sm�rem od kraj� ke st�edu op�t svinut. Pásy budeme natavovat sm�rem 

od kraje konstrukce dle klade�ského plánu (viz p�íloha B9.2.1 Klade�ský plán parot�sné 

vrstvy). Pás bude natavován pomocí ho�áku, který je napojen na propanbutanovou láhev. 

Izolatér postupuje pozpátku, pás roztahuje ty�í s hákem a zárove� jej zah�ívá ho�ákem. Tímto 

dochází k natavování pásu k podkladu. Po natavení prvního pásu, bude rozbalen a umíst�n do 

správné polohy dal�í pás. Poté bude op�t sbalen a nataven. Podélné p�esahy pás� musí být 

nejmén� 100mm, p�í�né p�esahy budou minimáln� 150mm. P�esahy budou po natavení 

zat�eny �pachtlí, aby do�lo k dokonalému spojení.  Parot�sná vrstva bude vyta�ena na atiku 

minimáln� do vý�ky 150mm. Pro návaznost a lep�í polo�ení parot�sné vrstvy mezi 

vodorovnou �ástí st�echy a atikou bude vyu�it ISOVER AK atikový klín. Ten bude umíst�n 

po celém obvodu st�echy s atikou. P�es n�j bude pás vyta�en a nataven k atice.  

7.5 Tepeln� izola�ní vrstva 

7.5.1 Tepelná izolace ISOVER 100 S  

Jako tepelná izolace byla ve skladbách S1 a S12 navr�ena izolace ISOVER 100 S. Jedná se o 

izolaci z p�nového polystyrenu. Izolace musí být pokládána na suchý povrch.  

Nejprve budou polo�eny rovné desky a na n� poté spádové klíny. Desky budou osazeny ve 

dvou vrstvách v tlou��kách 100mm a 50mm. Díky dv�ma vrstvám dojde k minimalizaci 

tepelných ztrát spárami mezi deskami.  

Nejprve polo�íme desky ISOVER 100 S tlou��ky 100mm. Desky budeme pokládat dle 

klade�ského plánu (viz p�íloha B9.2.2 Klade�ský plán tepelné izolace 1. vrstvy a p�íloha 

B9.2.3 Klade�ský plán tepelné izolace 2. vrstvy). Desky osazujeme na sraz. Je nutné 

dodr�ovat vazby mezi jednotlivými deskami. Druhá vrstva bude z tepelné izolace ISOVER 

100 S tlou��ky 50mm. Desky klademe stejným principem jako první vrstvu. Druhou vrstvu 

klademe kolmo k první vrstv�. Dbáme na to, abychom p�ekryli v�echny spáry mezi deskami 

spodní vrstvy, zabráníme tak vzniku pr�b��ných spár. Desky op�t osazujeme na sraz, 

dodr�ujeme vazby.  

Je t�eba dbát zvý�ené pozornosti p�i izolování prostup� st�e�ní konstrukcí. Jedná se p�edev�ím 

o vzduchotechnické hlavice, výlezy na st�echu apod. Tyto prostupy, pokud nebudou mít 

integrovanou izolaci, budou izolovány �ástmi izolace, která bude zasahovat i pod tepelnou 

izolaci st�echy (v p�ípad� nutnosti budou vyp�n�ny).  
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7.5.2 Tepelná izolace ISOVER 100 S ve form� spádových klín�

Po osazení desek ISOVER 100 S budou polo�eny spádové klíny ISOVER 100 S. Tyto 

spádové klíny budou vyrobeny dle projektové dokumentace firmou ISOVER. Budou 

pokládány dle klade�ského plánu (viz p�íloha B9.2.4 Klade�ský plán spádových klín�). Klíny 

budeme pokládat na ji� polo�ené desky. Je nutné striktn� dodr�et klade�ský plán tak, aby byl 

zaji�t�n výsledný spád st�echy sm�rem k vtok�m a svod�m dle projektové dokumentace.  

7.5.3 Tepelná izolace BACHL PIR 

Jedná se o desky z polyuretanové p�ny. Na obou stranách mají desky ALU fólii. Tlou��ka 

desek je navr�ena 120mm. Tyto desky mají systém pero drá�ky. Díky tomu m��eme pokládat 

desky jen v jedné vrstv� a zárove� je zabrán�no vzniku pr�b��ných spár. Desky budeme 

pokládat dle klade�ského plánu (viz p�íloha B9.2.2 Klade�ský plán tepelné izolace 1. vrstvy). 

Dbáme na dodr�ení vazby jednotlivých desek. Prostupy budou op�t izolovány �ástmi tepelné 

izolace.  

7.5.4 Tepelná izolace ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 50 

Jedná se o tepelnou izolaci, která vzniká b�hem lisování a zp��ování. Má jemnou strukturu 

p�ny s nízkou hustotou, uzav�enou bun��nou strukturou a minimální nasákavost. Bude pou�it 

jako tepelná izolace atiky v tlou��ce 80mm. Atika bude izolována zevnit� a shora. Desky 

tepelné izolace budou lepeny pomocí lepidla BAUMIT OPENCONTACT. Lepidlo bude 

naneseno na desku uprost�ed ve form� t�í buchet a také po celém obvodu. Poté bude deska 

p�itla�ena na místo ur�ení. Desky budou také kotveny pomocí hmo�dinek EJOTHERM STR 

U 2G. Pr�m�r hmo�dinky je 8mm a pr�m�r talí�e je 60mm. Hmo�dinky budou rozmíst�ny dle 

schématu.  

Obr. 7.4.4.1 rozmíst�ní hmo�dinek 
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7.6 Textilie FILTEK 300  
Jedná se netkanou textilii zpevn�nou vpichováním. Její plo�ná hmotnost je 300g/m2. Role má 

�í�ku 2m. Je zde pou�ita z d�vodu separace tepelné izolace a hydroizola�ní fólie, jeliko� fólie 

ALKORPLAN 35177 nesmí p�ijít do styku s p�novým ani extrudovaným polystyrénem.  

Textilie bude polo�ena v celé plo�e. Pokládána bude s p�esahy minimáln� 50mm, které budou 

bodov� nataveny v maximální vzdálenosti 500mm.  

7.7 Poplastované plechy 
Po polo�ení textilie FILTEK, za�neme s osazováním poplastovaných plech� VIPLANYL. 

Jedná se p�edev�ím o jejich osazení na atiku, kde budou slou�it k ukotvení hydroizola�ní 

fólie. S jejich montá�í za�neme okam�it� po pokládce textilií, jeliko� slou�í i k jejich fixaci 

proti sání v�tru. Prvky budou kotveny samo�eznými �rouby do betonu FISHER FBS. Kotvení 

bude probíhat ve dvou �adách vzdálených cca 150mm od sebe. Vzdálenost samo�ezných 

�roub� v jedné linii nesmí být v�t�í ne� 250mm. Jednotlivé obvodové úchytné prvky se 

osazují vedle sebe se vzájemnými sty�nými spárami �í�ky 2mm. Spáry se poté p�elepí 

papírovou páskou �í�ky 20mm a nava�í se na n� pásek homogenní hydroizola�ní fólie 

minimální �í�ky 80mm. Minimální �í�ka sváru je 30mm. Je d�le�ité provést d�kladné 

p�itla�ení vále�kem. Spoje bude nakonec je�t� zabezpe�en zálivkou AP. Zálivka bude 

na�ed�na �edidlem L-494 v pom�ru 80:20. Zálivka bude provedena a� po zku�ební kontrole 

jehlou, minimáln� v�ak 1 hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE 

lahvi�kou a výtokovou hubicí pr�m�ru 3mm.  

Obr. 7.7.1 Ukázka spojování poplastovaných plech�
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7.8 Hydroizolace 

7.8.1 Hydroizolace ALKORPLAN 35177 

Hydroizola�ní fólie ALKORPLAN 35177 je vyrobena z PVP-P, tedy z m�k�eného 

polyvinylchloridu. Vlo�ka je ze skelných vláken. Bude pou�ita tlou��ka 1,5mm. Role má 

�í�ku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzdu�ného p�ístroje TRIAC 

S LEISTER horkovzdu�ným sva�ováním.  

P�i pokládce se sna�íme zamezit pr�niku vody. Je vhodné postupovat od nejni��ích �ástí 

st�echy dle klade�ského plánu (viz p�íloha B9.2.5 Klade�ský plán hydroizolace). Detaily 

budou opracovávány pr�b��n�. Fólie klademe tak, aby �edá vrstva byla nato�ena do exteriéru. 

Jednotlivé pruhy pokládáme na vazbu, posun �elních spoj� musí být minimáln� 200mm. Je 

nep�ípustné, aby vznikaly k�í�ové spoje. Hydroizolaci pokládáme s p�esahem 50mm, který je 

vyzna�en na fólii. Svár bude mít �í�ku 30mm. Teplota vzduchu svá�e�ky by p�i sva�ování 

v plo�e m�la být 420°C, p�i opracovávání detail� 360-370°C a p�i nah�ívání fólie p�i 

opracovávání prostupu 650°C. �ásti fólie, které budou sva�ovány, musí být �isté a suché. 

Pokud bude role déle skladována na stavb�, je vhodné ji o�istit. Pracovník bude p�i sva�ování 

stát na spodní fólii. Jednotlivé �ásti fólie se nejprve bodov� nataví p�i vnit�ním okraji p�esahu. 

V p�ípad� nesprávného umíst�ní fólie tak bude mo�no sváry rozpojit. Po kontrole správné 

polohy fólie, jejího napnutí a vyrovnání lze spoj dokon�it a vytvo�it tak vodot�sný svár. P�i 

sva�ování dr�íme trysku mezi p�esahy fólie tak, �e p�ední hrana trysky svírá s okrajem fólie 

úhel cca 45°. Zah�áté okraje fólie k sob� p�itla�ujeme pomocí vále�ku ze silikonové pry�e. 

Vále�kem pohybujeme p�ed p�edním okrajem trysky zárove� s ní. Na vále�ek je nutno 

dostate�n� p�itla�it, aby se zamezilo vzniku ohyb�.  

Obr. 7.8.1.1 P�íklad pohybu svá�e�ky a vále�ku 
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Pokud se na tryskách vytvo�í ne�istoty a usazeniny, budou v pr�b�hu práci pravideln�

odstra�ovány ocelovým kartá�em.  

V místech prostup� bude fólie kotvena mechanicky hmo�dinkou EJOT FDD PLUS dle 

kotevního plánu. V okrajové oblasti by m�l být po�et kotev 6ks/m2, v rohových oblastech 

9ks/m2. 

Hydroizolace bude vyta�ena i na atiku. P�echod mezi vodorovnou a svislou hyroizolací bude 

zabezpe�en koutovou li�tou. Fólie bude na koutovou li�tu nejprve nava�ena v míst� ohybu, 

fólie bude p�itla�ena úzkým vále�kem. Po kontrole bude fólie nava�ena k celé plo�e li�ty. 

Spoje budou nakonec je�t� zabezpe�eny zálivkou AP.  Zálivka bude na�ed�na �edidlem L-494 

v pom�ru 80:20. Zálivka bude provedena a� po zku�ební kontrole jehlou, minimáln� v�ak 1 

hodinu po provedení sváru. Zálivková hmota bude aplikována PE lahvi�kou a výtokovou 

hubicí pr�m�ru 3mm.  

Svislá hydroizolace bude tvo�ena p�í�ezy ze stejné fólie jako vodorovná hydroizolace. Svislá 

hydroizolace bude kotvena hmo�dinkou EJOT FDD PLUS. Maximální vzdálenost hmo�dinek 

je vodorovn� i svisle 500mm. Hmo�dinky budou p�ekryty nava�enými záplatami z homogenní 

fólie. P�í�ezy fólie na svislou hydroizolaci budou nejprve bodov� nava�eny na záv�trnou li�tu. 

Bude zkontrolována správná poloha a napnutí fólie. Poté budou nava�eny na li�tu plnoplo�n�.  

Obr. 7.8.1.2 Vyta�ení hydroizolace na atiku 
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Poté co bude vodorovná hydroizolace napojena na svislou, za�neme s opracováním roh� a 

kout�. Pro rohy a kouty bude vyu�ita tvarovka firmy DEKTRADE. Je nutné zkontrolovat 

p�ed osazením rohové tvarovky, �e hydroizolace v míst� roh� je provedena vodot�sn�. 

Tvarovku nejprve vlo�íme do rohu v míst� sbíhajících se hran a pomocí úzké trysky uprost�ed 

p�iva�íme. Poté p�iva�íme hrany tvarovky s fólií. Tvarovku zatla�ujeme úzkým vále�kem. 

Detail bude op�t zabezpe�en zálivkou AP.  

Obr. 7.8.1.3 P�íprava hydroizolace koutu 

Obr. 7.8.1.4 Nava�ení fólie na hydroizolaci z plochy 
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Obr. 7.8.1.5 Nava�ení koutové tvarovky 

Obr. 7.8.1.6 Výsledný detail vnit�ního rohu a koutu 

V místech prostup� st�e�ní konstrukce jako jsou st�e�ní vtoky, vzduchotechnické hlavice a 

podobn� budou pou�ity tvarovky s ji� integrovanou hydroizola�ní man�etou. První �ást 

tvarovky bude osazena spole�n� s parot�snou vrstvou, aby bylo zaji�t�no provizorní �e�ení. 

Po polo�ení tepelné izolace a hydroizola�ní vrstvy bude osazena druhá �ást tvarovky. 

Integrovanou man�etu horkovzdu�n� nava�íme na pou�itou hydroizolací ALKORPLAN 

35177. Detail bude op�t zabezpe�en zálivkou AP. 

Pokud nap�íklad výfukové hlavice nebudou mít integrovanou man�etu, bude postup napojení 

hydroizolace následující. Hydroizolace se kolem prostupu polo�í co nejt�sn�ji. Je vhodné 

hydroizolaci u prostupu zakotvit alespo� 3 hmo�dinkami EJOT FDD PLUS. Svislá �ást 

prostupu bude obalena hydroizola�ní fólií do minimální vý�ky 150mm a sva�ena. Poté 

vyst�ihneme �ást fólie na man�etu. Do tohoto kusu ud�láme otvor a pr�m�ru cca 2/3 pr�m�ru 
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prostupu. Je t�eba dbát na to, aby otvor byl hladký, jinak by mohlo dojít k roztr�ení fólie. Poté 

man�etu pozvolna zah�íváme. A� zm�kne, navle�eme ji na prostup. Díky p�edeh�átí a 

následnému zchladnutí, man�eta t�sn� obepne prostup. V horní �ásti ji je�t� doplníme o 

objímku a zatmelíme polyuretanovým tmelem. Man�eta se následn� p�iva�í k hydroizola�ní 

fólii ALKOPLAN 35177. Stejn� tak se man�eta p�iva�í i ke svislé izolaci aplikované na 

prostup. Detail bude op�t zabezpe�en zálivkou AP. 

Obr. 7.8.1.8 Nava�ení izolace na svislou �ást prostupu 

Obr. 7.8.1.9 P�íprava man�ety 
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Obr. 7.8.1.10 Nah�ívání man�ety 

Obr. 7.8.1.11 Nasazení man�ety 

Obr. 7.8.1.12 Nava�ení man�ety a svislé izolace na prostupu 



201

Obr. 7.8.1.13 Nava�ení man�ety na plo�nou hydroizolaci 

Obr. 7.8.1.14 Výsledný detail  

7.8.2 Hydroizolace ALKORPLAN 35176 

Hydroizola�ní fólie ALKORPLAN 35176 je vyrobena z PVP-P, tedy z m�k�eného 

polyvinylchloridu s PES výztu�nou vlo�kou. Bude pou�ita tlou��ka 1,5mm. Role má �í�ku 

2,1m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzdu�ného p�ístroje TRIAC 

S LEISTER horkovzdu�ným sva�ováním. Jeliko� se jedná ji� o vn�j�í vrstvu skladby S12, 

budou fólie kotveny hmo�dinkami EJOT FDD PLUS. Jedná se o hmo�dinky s pr�m�rem 

otvoru 8mm  a pr�m�rem talí�e 50mm. Minimální kotevní hloubka je 30mm.  
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Fólie budou spolu sva�ovány stejn� jako fólie ALKORPLAN 35177 s jedinou výjimkou. 

Vzhledem k mechanickému kotvení k podkladu, je nutné, aby p�esahy jednotlivých fólií byly 

minimáln� 110mm. Minimální �í�ka svaru je 30mm.  

Po sva�ení fólií a opracování detail�, m��eme za�ít s kotvením. Rozmíst�ní hmo�dinek bude 

dle kotevního plánu, orienta�n� dle následující tabulky: 

tab. 7.8.2.1 Rozmíst�ní kotevních prvk� na m2

Otvory budou p�edvrtány p�íklepovou vrta�kou. Hloubka vrtání musí být minimáln� o 10mm 

v�t�í ne� po�adovaná kotevní hloubky, která zde je minimáln� 30mm. Po vyvrtání otvoru, 

bude osazena a zakotvena hmo�dinka. Poté bude p�es osazené hmo�dinky natavena op�t 

hydroizola�ní fólie. I u této vrstvy je op�t nutné dodr�et jednotlivé p�esahy a �í�ky svár�.  

7.9 Textilie FILTEK 300 
Na hydroizolaci ve skladb� S2 op�t polo�íme vrstvu textilie FILTEK 300. Je zde pou�ita, aby 

nedocházelo k ni�ení hydroizola�ní vrstvy rektifika�ními podlo�kami pod dla�bu. 

Dodr�ujeme stejné zásady jako v bod� 5. 

7.10 Textilie FILTEK 500 
Jedná se netkanou textilie zpevn�nou vpichováním. Její plo�ná hmotnost je 500g/m2. Funguje 

zde jako separa�ní vrstva, aby bylo zabrán�no promíchání a poni�ení hydroizola�ní vrstvy 

ka�írkem. P�i pokládce dodr�ujeme stejné zásady jako u textilie FILTEK 300 (viz bod 5). 
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7.11 Rektifika�ní podlo�ky  
Pod dla�bu ve skladb� S2 budou pou�ity rektifika�ní ter�e BUZON PB. Jedná se o ter�e 

stavitelné v rozmezí 28-965mm. Sou�ástí jsou také mezerníky pro �í�ku spáry 4,5mm a 

podlo�ky pod ter�e BUZON BC-PH5. Ter�e budou rozmíst�ny dle po�adovaného spádu. 

Nejprve si celý prostor ur�ený pro dla�bu rozm��íme. Nastavíme podlo�ky na spád dle 

projektové dokumentace (2%). Poté umístíme podlo�ku na vym��ené místo tak, aby �íslice 

ozna�ující spád byla ve sm�ru spádu st�e�ní konstrukce. Následn� m��eme na podlo�ku 

nasadit rektifika�ní ter�.  

Obr. 7.11.1 P�íklad nastavení spádu podlo�ky (zde 3%, v na�em p�ípad� 2%) 

Obr.7.11.2 Umíst�ní podlo�ky ve sm�ru spádu (zde 3%, v na�em p�ípad� 2%) 
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Obr.7.11.3 Osazení rektifika�ního ter�e 

Nejprve v�dy osazujeme podlo�ku do rohu. Poté umístíme dal�í dv� podlo�ky ve sm�ru rovin 

st�n. Vy�roubujeme ter� na po�adovanou vý�ku. Správnost vý�ek ov��ujeme pr�b��n�

vodováhou a nivela�ním p�ístrojem. P�i spádu 2%, rozm�ru dla�dic 400x400mm a �í�ce spáry 

4,5mm by se m�ly jednotlivé ter�e ve sm�ru spádu st�echy li�it v�dy o 0,8cm 

H= (2+40,225)/100=0,8cm.  

Poté p�ilo�íme dla�dici a nam��íme pozici pro �tvrtý ter�. Poté osadíme ter�e pro dal�í dv�

dla�dice v jednom sm�ru, pak pokra�ujeme ve sm�ru druhému (viz schéma). Takto osadíme 

v�echny podlo�ky a ter�e.  
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Obr.7.11.4 Osazení prvních t�í podlo�ek a ter�� a prom��ení správné vý�ky 

Obr.7.11.5 Ur�ení pozice �tvrté podlo�ky a ter�e pomocí dla�dice 

Obr.7.11.6 Umíst�ní �tvrté podlo�ky a ter�e 
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Obr.7.11.7 Rozm��ení podlo�ky a ter�e �íslo 5 

Obr.7.11.8 Osazení a kontrola vý�ek druhé dla�dice a vym��ení pozic pro t�etí dla�dici 

Obr.7.11.9 Pokra�ování ve druhém sm�ru 

Do ter�� nesmíme zapomenout osadit mezerníky, díky kterým bude udr�ena stejná �í�ka spár 

mezi dla�dicemi (4,5mm). Rohové ter�e jsou bez mezerník�, ter��m u zdi musíme odebrat 

dv� pozice.  
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Obr.7.11.10 Jednoduchý systém mezerník� se �í�kou spáry 4,5mm.  

Obr.7.11.11 St�edový ter�

Obr.7.11.12 Rohový ter�
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Obr.7.11.13 Ter� u zdi 

7.12 dla�ba BEST PLATEN 400x400mm 
Jedná se o velkoformátovou dla�bu, která je trvale impregnována proti zne�i�t�ní a pro 

zvý�ení odolnosti povrchu. Tato dla�ba bude osazována mezi jednotlivé mezerníky. Po 

osazení kontrolujeme nivela�ním p�ístrojem správnou vý�kovou polohu dle projektové 

dokumentace. Pokud dojde k odchylkám, dla�dici vytáhneme, vyrovnáme ter�e do správné 

vý�ky a dla�dici op�t osadíme.  

7.13 Ka�írek frakce 16/32 
Jedná se o finální vrstvu skladby S1. Mocnost vrstvy bude cca 50mm. Ka�írek bude postupn�

vysypáván z pytl�, roztahován lopatami a hráb�mi tak, aby výsledný povrch byl ve správné 

vý�ce. Roztahování musí probíhat opatrn�, aby nedo�lo k poru�ení p�edchozích vrstev.    

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1 Vstupní kontrola 
P�ed samotným zahájením prací kontrolujeme rovinnost provedené stropní konstrukce, 

shodnost skute�ných rozm�r� s projektovou dokumentací, vy�i�t�ní stropní konstrukce od 

ve�kerého zbyte�ného materiálu, vy�i�t�ní stropní konstrukce od ne�istot. Dále kontrolujeme 

správnou vý�kovou polohu stropních konstrukcí a atik. Kontrolujeme také dodávaný materiál. 

P�edev�ím celkové mno�ství, zdali je shodné s dodacím listem, neporu�enost obal� a 

celkovou neporu�enost materiál�. Kontrolujeme také kvalitu dodaných materiál�. Pozornost 

dále v�nujeme stroj�m a pracovním pom�ckám, které budeme b�hem této �innosti pot�ebovat. 

Kontrolujeme technický stav ho�áku, správné napojení na propanbutanovou láhev, stav 

horkovzdu�né svá�e�ky apod.  
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8.2 Meziopera�ní kontrola 
V rámci meziopera�ní kontroly se jedná o kontrolu jednotlivých kroku technologického 

postupu.  

U penetrace kontrolujeme spojení obou vrstev, dbáme na to, aby se netvo�ily kalu�e. 

Kontrolujeme zaschnutí penetrace, zda se neloupe nebo nepraská.  

U parot�sné vrstvy kontrolujeme dokonalé spojení jednotlivých pás�, délku p�esah�, 

správnost a kompletnost zat�ení p�esah�, kompletnost parot�su po celé délce, neporu�enost a 

podobn�.  

P�i pokládce tepelné izolace kontrolujeme správnou tlou��ku jednotlivých desek, provedení 

jednotlivých vazeb. Dbáme na to, aby ve�keré spáry byly p�ekryty druhou vrstvou izolace, 

abychom zabránili pr�b��ným spárám (s výjimkou desek Bachl PIR, které jsou spojovány na 

pero-drá�ku). Musíme dát také pozor, aby desky byly ukládány p�esn� na sraz. Kontrolujeme 

zaizolování jednotlivých prostup�. U spádových klín� dbáme na p�edev�ím na správné 

rozmíst�ní jednotlivých segment� dle klade�ského plánu, aby do�lo k p�esnému spádování 

plochy dle projektové dokumentace. Spád kontrolujeme b�hem pokládky vodováhou, poté 

také nivela�ním p�ístrojem. P�i izolaci svislých �ástí atiky, musíme v�novat zvý�enou 

pozornost rozmíst�ní lepidla na deskách. Lepidlo musí být po celém obvodu a také uprost�ed 

desky ve form� t�í �buchet�. Kontrolujeme rozmíst�ní jednotlivých hmo�dinek, aby 

odpovídali kotevnímu plánu. Prov��ujeme pevnost kotvení hmo�dinek, pou�ití správného 

typu hmo�dinky, správné dimenze talí�k�, správnou kotevní délku apod. P�i pokládce izolace 

z PIR, musí do sebe jednotlivé desky p�esn� zapadat, aby nevznikaly zbyte�n� �ir�í spáry, a 

tím se nezvy�ovala mo�nost vzniku tepelných most�.  

V pr�b�hu pokládání textilie dbáme p�edev�ím na dostate�nou délku p�esah�, na to, aby byla 

textilie po celé délce, ve v�ech místech neporu�ená. Kontrolujeme také bodové natavení po 

500mm.  

U hydroizolace ALKOPLAN 35177 a ALKOPLAN 35176 kontrolujeme op�t p�edev�ím 

délku p�esah� (minimáln� 50mm), �í�ku svár� (minimáln� 30mm), správnou vazbu a posun 

jednotlivých spoj�. Dbáme na dodr�ení p�edepsané teploty svá�e�ky (420°C p�i sva�ování 

v plo�e, 360-370°C p�i detailech a 650°C u sva�ování prostup�). Kontrolujeme také �istotu 

jednotlivých pas�. V místech svar� provádíme pr�b��n� zkou�ku jehlou. Tato kontrola 

probíhá po vychladnutí spoje (cca 15minut po sva�ení). Po spoji táhneme kovovou jehlu. 

Ov��ujeme tím spojitost a mechanickou odolnost jednotlivých spoj�.  
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Kontrolujeme také správné napojení hydroizolace na jednotlivé li�ty, rozmíst�ní hmo�dinek 

dle kotevního plánu, hloubku zakotvení hmo�dinek, pou�ití p�edepsaného typu hmo�dinek, 

p�ekrytí hmo�dinek hydroizolací, provedení napojení vodorovné hydroizolace na svislou 

izolaci.   

Je nutné pe�liv� zkontrolovat také ve�keré detaily kolem vtok�, prostup�, vnit�ních kout� atd.  

U vybraných spoj� provedeme také vakuovou zkou�ku. Spo�ívá ve vytvo�ení podtlaku na 

spoji. Lze provád�t pouze v rovných úsecích izolace. Nejprve spoj zvlh�íme mýdlovou vodou 

a poté p�ilo�íme pr�hledný zvon. Na n�j je napojen ventil a výv�va. Pod zvonem se na spoji 

vytvo�í podtlak 0,02MPa. Tato hodnota by m�la z�stat stálá minimáln� po dobu 10 sekund. 

P�ípadnou net�snost zjistíme tvorbou vzduchových bublinek. Nevýhodou této zkou�ky je 

pom�rn� zna�ná pracnost.  

Obr.8.2.1 Ukázka vakuové zkou�ky 

V p�ípad� po�adavk� investora m��e být provedena také jiskrová zkou�ka. Ta spo�ívá 

v ta�ení elektrody poroskopu s nap�tím 30-40kV po fólii. Elektrodu táhneme rychlostí cca 

10m za minutu. Pokud se je n�kde spoj poru�en, dojde k p�eskakování jisker mezi elektrodou 

a fólií. Pr�kaznost zkou�ky spo�ívá ve vodivosti podkladu, na který je elektroda napojena. 

Zkou�ka bude provedena na ur�ených místech.  

Po kompletním provedení hydroizolace bude provedena také zátopová zkou�ka. Zkou�ka 

spo�ívá v napu�t�ní vody na provedenou hydroizolaci a ponechání minimáln� po dobu 24 

hodin. B�hem zkou�ky sledujeme, zda nedochází k pronikání vody do interiéru a k poklesu 

hladiny vody. Vý�ka hladiny musí být minimáln� 20mm nad vodorovnou izolací, vhodn�j�í je 

v�ak hladinu vody ustálit nad v�t�inou spoj�. Zkou�ku vykonáváme a� ve chvíli, kdy jsme si 
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jisti, �e provedené spoje jsou v po�ádku (po vizuální kontrole, kontrole jehlou, vakuové 

zkou�ce apod.). P�i net�snosti toti� hrozí pr�sak celou konstrukcí a s tím spojené mo�né 

po�kození i dal�ích vrstev st�e�ního plá�t�. Ve�keré vtoky musí být pochopiteln� zaslepeny. 

Zkou�ku plánujeme s ohledem na p�edpov� po�así. P�ípadné de�t�, vysoké teploty, teploty 

pod 5°C by mohly zkou�ku znehodnotit. Vypou�t�ní vody musí probíhat pomalu, aby nedo�lo 

k zahlcení vtok� a svod�, a tím k jejich po�kození.  

P�i osazování rektifika�ních ter�� kontrolujeme jejich rozmíst�ní, p�ítomnost a správné 

nastavení a nasm�rování podlo�ek. Dbáme na dokonalé vyrovnání a nastavení vý�ek ter��, 

co� kontrolujeme jako vodováhou tak pozd�ji také nivela�ním p�ístrojem. Kontrolujeme 

správné osazení mezerník�.  

B�hem osazování dla�by sledujeme p�esnosti rozmíst�ní jednotlivých dla�dic, �í�ky spár mezi 

dla�dicemi a výslednou rovinnost povrchu.  

U ka�írku dbáme na správnou vý�ku vrstvy dle projektové dokumentace, rovném a 

pravidelném rozmíst�ní kameniva.  

8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je hlavn� kontrola celkového vzhledu konstrukce. Zam��íme také 

výslednou vý�kovou polohu, zda odpovídá projektové dokumentaci. Zkontrolujeme, zda 

p�edpokládaná spot�eba materiálu odpovídá skute�né spot�eb�. Investorovi nebo jeho zástupci 

budou p�edány protokoly o jednotlivých kontrolách a zkou�kách, záznamy o shod� výrobk� a 

dokumentace skute�ného provedení. O p�evzetí bude sepsán zápis. Musí být p�esn� uveden 

rozsah p�edávaných konstrukcí. P�i neshodách, budou tyto neshody popsány a bude dohodnut 

termín odstran�ní vad a nedod�lk�. M��e také být kontrolováno spln�ní dohodnutých termín�

a dal�ích podmínek dle smlouvy o dílo.    

Kontroly jsou dále popsány v �ásti A10.2 Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 

st�e�ního plá�t�

9. Bezpe�nost a ochrana zdraví 
V�ichni pracovníci budou seznámeni s bezpe�nostními p�edpisy práce na staveni�ti. V�ichni 

pracovníci jsou povinni pou�ívat stanovené osobní ochranné pracovní prost�edky. Ka�dý 

z pracovník� je povinen poskytnout rychlou a ú�innou pomoc v rozsahu svých v�domostí, 

znalostí a mo�ností. U vstupu do ka�dé staveni�tní bu�ky jsou vyv��ena d�le�itá telefonní 

�ísla (rychlá léka�ská pomoc, hasi�ský záchranný sbor, atd.). 
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Bezpe�nost se bude �ídit na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. O bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost o ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích.  

Bude dodr�ováno na�ízení vlády �. 362/2005 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z 

vý�ky nebo do hloubky.  

BOZP je dále �e�eno v �ásti A11.2 Plán BOZP. 

10. Ekologie a nakládání s odpady 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány pou�itím mechanizm� s malou hlu�ností, 

dodr�ováním no�ního klidu, kropením p�i nadm�rné pra�nosti, omezením dobu provozu stroj�

jen na dobu nezbytnou, vypínáním motor� stroj� p�i p�eru�ení provozu, atd. 

Na stavb� budou rozmíst�ny kontejnery na plasty, papír, sklo, su�, a kontejner na komunální 

odpad.  

Na staveni�ti se vzniklé odpady rozd�lí do p�íslu�ných skupin podle vyhlá�ky 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�. Jedná se o odpady kategorií 17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 

17 06 01 a 17 06 03, 17 02 03 Plasty, 17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 

01.  Skladování odpad� prob�hne dle vyhlá�ky 383/2001 Sb. Nakládání s odpady.  

Obaly na staveni�ti se rozt�ídí podle zákona 477/2001 Sb. Zákon o obalech na opakovan�

pou�itelné, vratné nebo na obaly, ze kterých se stane odpad. Odpad z obal� se m��e následn�

vyu�ít podle § 12 Vyu�ití odpadu z obal�.  

B�hem výstavby budou pou�ívány pouze stroje v nále�itém technickém stavu tak, aby 

nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly zp�sobit zne�i�t�ní p�dy pop�. 

podzemní vody. 

�ádný stav vyjí�d�jících vozidel a mechanizm� musí být zaji�t�n v�dy p�ed najetím na 

ve�ejnou obecní komunikaci, musí být o�i�t�ny pneumatiky. P�ípadné zne�i�t�ní komunikací 

bude okam�it� odstran�no.  

Ekologie a �ivotní prost�edí je dále �e�eno v �ásti A11.3 Ochrana �ivotního prost�edí p�i 

výstavb�. 
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1. Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 
vrtaných pilot 
Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní vrtaných pilot je v p�íloze B10.1 Kontrolní a 

zku�ební plán kvality pro provád�ní vrtaných pilot.  
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1. Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní 
st�e�ního plá�t�
Kontrolní a zku�ební plán kvality pro provád�ní st�e�ního plá�t� je v p�íloze B10.2 Kontrolní 

a zku�ební plán kvality pro provád�ní st�e�ního plá�t�.   
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1. Úvod 
Jedná se o alternativní návrh na zm�nu v provedení skladby st�e�ního plá�t� pro zvý�ení jeho 

bezpe�nosti a bezproblémovosti p�i provozu. Z d�vodu zm�ny skladby na úrovni 

hydroizola�ní vrstvy, je nutno i lehce pozm�nit technologický p�edpis na provedení st�e�ního 

plá�t�. Nutné zm�ny jsou uvedeny ní�e. 

2. Obecné informace o systému DUALDEK 
Jedná se o systém hydroizolace, která je velice bezpe�ná a umo��uje kontrolu t�snosti 

v pr�b�hu i po skon�ení stavebního procesu.  

Systém je tvo�en ze dvou hydroizola�ních fólií sva�ených mezi sebou do jednotlivých sektor�. 

Mezi fóliemi je prody�ná drená�ní vlo�ka, která umo��uje kontrolu sektor�. Sektor je osazen 

kontrolními trubicemi a p�echodovými trubicemi, které jsou vyúst�ny v kontrolním míst�. 

Kontrolní trubice slou�í ke kontrole vodot�snosti systému. P�echodové trubice jsou napojeny 

na injektá�ní perforované hadice v drená�ní vrstv� a slou�í pro p�ípadnou aktivaci systému 

injektováním.  

V p�ípad� defektu jedné vrstvy fóliové hydroizolace, vytéká voda z kontrolní trubice. Toto je 

mo�né �e�it uzav�ením trubice. Pokud je defekt v obou vrstvách hydroizolace, vytéká voda 

kolem trubice, pop�ípad� dochází k vlhnutí dal�ích konstrukcí atd. Takto poru�enou 

hydroizolaci je mo�no ut�snit pomocí injektá�e (aktivace systému). Aktivace spo�ívá ve 

vypln�ní prostoru, ve kterém je drená�ní vlo�ka t�snícím roztokem. Pomocí p�echodové 

trubice, která je spojena se zabudovanou injektá�ní hadicí, dojde k injektá�i. Spot�eba 

t�snícího roztoku je 4-5 l/m2 sektoru.  

Díky mo�nosti ut�sn�ní není nutno p�i defektu hydroizola�ní vrstvy rozebírat skladbu 

st�e�ního plá�t� nad hydroizolací a tím naru�ovat provoz. Pomocí trubic vyúst�ných 

v kontrolních místech dojde k ut�sn�ní a ve�kerý provoz na st�e�e m��e bezproblému 

pokra�ovat.  
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3. Materiál 

3.1 Zm�na skladby st�ech 
Zm�na oproti p�vodnímu návrhu je tu�n� zvýrazn�na 

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ 

NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOU��KA 

[mm] 

NOSNÁ �ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 

STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 

OCEL 10 505 (R)  

200 

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER - 

PAROT�SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

TEPELN� � IZOLA�NÍ  ISOVER EPS 100 S  150 

SPÁDOVÁ A TEPELN� - 

IZOLA�NÍ 

ISOVER EPS 100 S VE FORM�

SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 

SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOU��KA 

50mm 

Min. 50 

SEPARA�NÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  

HYDROIZOLA�NÍ DEKPLAN 77 1,5 

DRENÁ�NÍ DEKDREN P900 4 

HYDROIZOLA�NÍ DEKPLAN 77 1,5 

SEPARA�NÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 500 - 

ZAT��OVACÍ KA�ÍREK FRAKCE 16/32 50 
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SKLADBA S2 POCHOZÍ TERASA 

NÁZEV VRSTVY MATERIÁL TLOU��KA 

[mm] 

NOSNÁ �ELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ 

STROPNÍ DESKA, BETON C20/25, 

OCEL 10 505 (R)  

200 

PENETRA�NÍ EMULZE DEKPRIMER - 

PAROT�SNÁ GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 

TEPELN� � IZOLA�NÍ  BACHL DESKY PIR  120 

SPÁDOVÁ A TEPELN� - 

IZOLA�NÍ 

ISOVER EPS 100 S VE FORM�

SPÁDOVÝCH KLÍN	, MINIMÁLNÍ 

SPÁD 2% A MINIMÁLNÍ TLOU��KA 

50mm 

Min. 50 

SEPARA�NÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 -  

HYDROIZOLA�NÍ DEKPLAN 77 1,5 

DRENÁ�NÍ DEKDREN P900 4 

HYDROIZOLA�NÍ DEKPLAN 77 1,5 

SEPARA�NÍ GEOTEXTÍLIE FILTEK 300 - 

POCHOZÍ DLA�BA BEST PLATEN 400x400mm 

NA REKTIFIKA�NÍCH PODLO�KÁCH 

40 

SKLADBA S12 NEPOCHOZÍ � FÓLIE 

Z�stává beze zm�n.  

3.2 Nový a zm�n�ný materiál  
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35177 

Zru�ena 

HYDROIZOLACE DEKPLAN 77 

Tato hydroizola�ní fólie je vyrobena z m�k�eného PVC. Má sklen�nou výztu�nou vlo�ku. Je 

ur�ena jako st�e�ní fólie, která je stabilizována p�ití�ením. Je odolná pror�stání ko�ínk�. Bude 

pou�ita v tlou�
ce 1,5mm. Role má �í�ku 2,05m a délku 15m. Faktor difúzního odporu je 

15 000.  
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S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*2,1=637,33m2

1 role= 30,75m2  

Celkem S1: 637,33/30,75= 20,73� 21 rolí 

S2: vým�ra = 185,76m2

P�ekrytí a detaily: 185,76*2,1=390,1m2

1 role= 30,75m2

Celkem S2: 390,1/30,75= 12,68� 13 rolí 

CELKEM: 34 rolí 

DRENÁ� DEKDREN P900 

Jedná se o drená�ní roho�, která bude slou�it pro vedení trubek. Zárove� slou�í pro kontrolu 

t�snosti a p�ípadn� i pozd�j�í aktivaci.  

S1: vým�ra = 303,49m2

P�ekrytí a detaily: 303,49*1,05=318,66m2

1 role= 30m2  

Celkem S1: 318,66/30,75= 10,6� 11 rolí 

S2: vým�ra = 185,76m2

P�ekrytí a detaily: 185,76*1,05=195,05m2

1 role= 30m2

Celkem S2: 195,05/30,75= 6,5� 7 rolí 

CELKEM: 18 rolí 

KONTROLNÍ TRUBICE  

Po�et sektor�: 28 

Po�et trubic v 1 sektoru: 1 

CELKEM: 28 ks 
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Obr. 3.2.1 Kontrolní trubice 

P�ECHODOVÁ TRUBICE 

Po�et sektor�: 28 

Po�et trubic v 1 sektoru: 2 

CELKEM: 56 ks 

Obr. 3.2.2 Kontrolní p�echodová trubice 

PERFOROVANÁ INJEKTÁ�NÍ HADICE HI 12/6 

Vým�ra: 

3,8+6,4+6,4+6,4+5,3+2,6+5,5+5+5+5,5+4,9+5,4+6,8+3,3+3,7+6,1+5,5+5,8+6,2+3,3+3,9+4,

3+4,6+4,4+5,8+5,9+7,4+5,6=144,8m 

V�etn� rezervy: 144,8*1,1=159,3�160m 

CELKEM:160m 
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Obr. 3.2.3 Perforovaná hadice HI 12/6 

PRODLU�OVACÍ HADICE PVC T�.1123, PR	M�RU 19/26 

Vým�ra: 

5,7+6+2,5+4,6+0,7+3,8+3+5,8+0,7+3+1,5+1,4+3+0,4+0,6+3,3+2,9+5,1+0,8+3,2+1,4+2,84,8

+2,4+1,1+3,7+0,8+0,6+0,3+2+0,6+3,2+1,3+4,2+1,6+4,5+0,8+3,2+0,4+1,9+1,3+4,3+1,8+2,3

+0,9+2,3+3,7+1,9+0,6+2,4+1,6+3+0,6+1,4+1,5+2,9=131,5m2

V�etn� rezervy: 131,5*1,1=144,65�145m 

CELKEM:145m 

Obr. 3.2.4 Hadice PVC t�.1123 pr�m�ru 19/26 

4. Zm�na pracovního postupu 
Pracovní postup z�stává stejný a� po bod 7.8 Hydroizolace 

4.1 První vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Hydroizola�ní fólie DEKPLAN 77 je vyrobena z PVP-P, tedy z m�k�eného 

polyvinylchloridu. Vlo�ka je ze skelných vláken. Bude pou�ita tlou�
ka 1,5mm. Role má 

�í�ku 2,05m a délku 15m. Fólie bude spojována pomocí horkovzdu�ného p�ístroje TRIAC 

S LEISTER horkovzdu�ným sva�ováním. 
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Vzhledem ke stejné délce i �í�ce role a ke stejnému zp�sobu spojování jako p�vodn�

navrhovaná hydroizolace Alkorplan 35177, lze vyu�ít pracovní postup pro pokládku 

hydroizolace Alkoplan 35177 i pro pokládku hydroizolace Deklplan 77, a to i v�etn�

klade�ského plánu a opracování ve�kerých detail�.  

4.2 Drená� DEKDREN P900 
Jedná se o drená�ní vrstvu, která slou�í pro vedení hadic a p�ípadn� k aktivaci systému. Po 

provedení první vrstvy hydroizolace bude kladena drená� v�dy po jednotlivých sektorech (viz 

p�íloha B11. Rozd�lení sektor� Dualdek). Pásy v jednom sektoru se kladou na sraz. Po 

polo�ení drená�e v celém sektoru se polo�í perforované injektá�ní hadice HI 12/6. Ty 

v p�ípad� pot�eby budou slou�it k aktivaci systému. Injektá�ní hadice vedou v�dy rovn� mezi 

dv�ma p�echodovými trubicemi, které jsou ozna�eny (viz p�íloha B11.1 Rozd�lení sektor�

Dualdek). P�esah drená�e mezi sousedními sektory musí být 50mm. Maximální vzdálenost 

drená�ní vlo�ky od sváru je 60mm.  

Obr. 4.2 Detail napojení sektor�

4.3 Druhá vrstva hydroizolace DEKPLAN 77 
Po polo�ení drená�ní vrstvy a osazení injektá�í hadice, m��eme p�ejít k uzav�ení sektoru. 

Sektor je uzav�en ze v�ech stran natavením druhé vrstvy hydroizola�ní fólie k první. P�i 

provád�ní druhé vrstvy platí stejná pravidla jako pro natavení první vrstvy. Je�t� p�ed 

natavením je nutno ozna�it místa kde kon�í perforovaná injektá�ní hadice. Po kontrole sváru 

jehlou bude svár je�t� zabezpe�en zálivkou AP. Aplikace zálivky zajistí PE lahvi�ka 

s výtokovou hubicí pr�m�ru 3mm.  

4.4 Osazení kontrolní a p�echodové trubice 
Po dokonalém uzav�ení sektoru osadíme p�echodové trubice. Opatrn� vy�ízneme otvor 

v druhé vrstv� hydroizolace, v míst� kde kon�í perforované injektá�ní hadice. Poté na n�

napojíme p�echodové trubice, které mají integrovanou man�etu. Je t�eba dbát na dokonalé 
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spojení trubic. Man�etu poté horkovzdu�n� nava�íme na druhou vrstvu hydroizolace. Spoj 

op�t zabezpe�íme zálivkou AP. Otvor vy�ízneme i v míst� pro kontrolní trubici (viz p�íloha 

B11.1 Rozd�lení sektor� Dualdek) a op�t nava�íme kontrolní trubici. Na trubice se osadí 

prodlu�ovací hadice PVC t�.1123, pr�m�ru 19/26, které vedeme do kontrolního místa sektoru 

(viz.p�íloha �.6 rozd�lení na sektory).  Trubice je nutno ozna�it stejn� jako jsou ozna�eny ve 

výkresu. Maximální polom�r zahnutí hadice je 100mm. Trubice kotvíme pomocí fóliových 

pásk� po 500mm. Ukon�ení se provádí pomocí mosazného hadi�níku a ví�ka se silikonovým 

t�sn�ním. Fixovat hadi�ník je nutné objímkou. P�ed pokládkou dal�ích vrstev budou 

provedeny zkou�ky t�snosti.  

Obr. 4.4.1 Otvor pro osazení kontrolní trubice 

Obr. 4.4.2 Osazení kontrolní trubice 

Postup p�i kladení dal�ích vrstev st�e�ního plá�t� z�stává nezm�n�n. 
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5. Jakost a kontrola kvality  
Kontrola kvality provedení z�stává stejná jako p�i p�vodní skladb�. Jediná výjimka je v tom, 

�e p�i navrhované skladb� pro systém Dualdek provádíme vakuovou zkou�ku nejen op�t u cca 

10% spoj� první vrstvy hydroizolace Dekplan 77, ale je nutné ji provést u v�ech spoj� sektor�

po provedení 2. vrstvy hydroizolace (tedy po uzav�ení sektor�).  
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1. Úvod 
Tento plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti (dále jen plám BOZP) je 

zpracován na stavbu �Bytový d�m na ulici Kamenná�. Tento plán je dokument, který 

obsahuje informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zaji�t�ní 

bezpe�né a zdraví neohro�ující práce p�i realizaci stavby. Sou�ástí jsou také informace o 

rizicích a rovn�� p�ehled platných právních p�edpis� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�í práci na 

staveni�ti, které se týkají vý�e jmenované stavby. 

Tento plán BOZP byl zpracován na základ� po�adavk� na�ízení vlády �íslo 591/2006 sb. o 

bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a 

dle po�adavk� na�ízení vlády �íslo 362/2005 sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky. Plán 

BOZP je také zpracován v souladu s po�adavky zákona �íslo 309/2006 sb., kterým se upravují 

dal�í po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci v pracovn�-právních vztazích a na 

zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�-

právní vztahy (zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci).   

2. Obecné údaje o stavb�

2.1 Identifika�ní údaje 
název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 
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2.2 Základní údaje o stavb�
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 

Kamenná, v m�stské �ásti Brno � �tý�ice. Staveni�t� je �áste�n� na sva�itém pozemku a je 

napojeno na in�enýrské sít�. Pro pot�eby za�ízení staveni�t� bude pronajat sousední pozemek. 

Za�ízení staveni�t� je umíst�no v západní rovinaté �ásti staveni�t�. Bytový d�m je navr�en 

jako �ty�podla�ní. Má 8 byt�, 1 ubytovací jednotku, gará�e a parkovací stání p�ed objektem. 

Maximální p�dorysné rozm�ry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozd�len dilata�ní spárou na 

�ásti A a B. Sekce A je zalo�ena o jedno podla�í vý� ne� sekce B. V nejni��ím podla�í sekce 

B se nachází gará�e, v dal�ích podla�ích je poté dohromady 5 byt�. V sekci A jsou 3 byty.  

Celkov� má bytový d�m 1588m2
�isté podlahové plochy.  

Základy objektu jsou tvo�eny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke sva�itosti terénu a 

podsklepení bude také pou�ito záporové pa�ení. Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny jako 

�elezobetonové monolitické st�ny, �elezobetonové monolitické sloupy a zd�né st�ny. 

�elezobetonové svislé konstrukce jsou navr�eny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zd�né 

nosné a výpl�ové st�ny jsou navr�eny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na p�nu 

Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové 

k�í�em armované desky tlou��ky 200mm. Sou�ástí stropních desek jsou také pr�vlaky. 

P�eklady jsou navr�eny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. P�eklady 

v obvodových st�nách z tvarovek Porotherm 40 jsou navr�eny jako sv��ený �elezobetonový 

pr�vlak. St�echy jsou navr�eny jako ploché, jednoplá��ové, v r�zných vý�kových úrovních. 

Odvod vody je �e�en jak mimo st�echu, tak i pomocí vyh�ívaných vtok�. Ka�dý byt má 

p�ístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnit�ní schodi�t� jsou �e�ena jako �elezobetonová 

monolitická. Vnit�ní schodi�t� v bytu B/3 a vn�j�í z bytu A/4 a B/2 jsou �e�ena jako ocelová. 

V sekci B je navr�en výtah. D�lící konstrukce jsou navr�eny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 

11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou �e�eny jako t��ké 

plovoucí. Okna jsou navr�ena plastová, zasklená izola�ním dvojsklem. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlou��ka izolantu pro obvodové st�ny z tvarovek 

Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro �elezobetonovou monolitickou obvodovou st�nu je 

tlou��ka 150mm. Klempí�ské prvky jsou navr�eny z titanzinku a poplastu. 
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3. Po�adavky na staveni�t�

3.1 Obecné po�adavky na staveni�t�
• P�ed zahájením prací na staveni�ti bude provedena prohlídka staveni�t�

• Staveni�t� bude oploceno plotem z trapézového plechu vý�ky 2m

• Na vjezdových bránách budou cedule s nápisem � Pozor staveni�t��, �Nepovolaným 

vstup zakázán� a �Vstup jen v ochranné p�ilb�, vest� a pracovní obuvi�. P�ed výjezdy 

ze staveni�t� budou umíst�ny zna�ky P6 �St�j, dej p�ednost v jízd��. U vjezd� bude 

osazena zna�ka B1 �Zákaz vjezdu v�ech vozidel� s dodatkovou tabulí E12 �Mimo 

provoz staveni�t��. Na ulici Kamenná sm�rem k ulici Víde�ská bude ve vzdálenosti 

cca 60m od stavby umíst�na zna�ka B20a �Nejvy��í dovolená rychlost 30 km/h� 

s dodatkovou cedulí E12 �Výjezd vozidel ze stavby�. Bude tam také umíst�na zna�ka 

B29 �Zákaz stání�. Za vjezdem na staveni�t� bude ve vzdálenosti cca 10m zna�ka B26 

�Konec v�ech zákaz��.  

• Za vjezdem na staveni�t� bude umíst�na zna�ka B20a �Nejvy��í povolená rychlost 5 

km/h 

• Kompletnost oplocení a správné rozmíst�ní cedulí a zna�ek bude denn� kontrolováno 

pov��enou osobou 

• Práce na staveni�ti budou probíhat za denního osv�tlení 

• Vozidla se smí pohybovat pouze po pro n� ur�ených zpevn�ných komunikacích 

• P�i k�í�ení p��ími pracovníky, mají tito pracovníci p�ednost 

• P�ed zahájením prací si zhotovitel zajistí vyjád�ení provozovatele za�ízení, vedení 

a staveb dot�ených stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve 

vyjád�eních provozovatel�.  

• B�hem prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvý�ené opatrnosti, jeliko� skute�ná 

poloha vedení nemusí p�esn� odpovídat projektované poloze. 

• Výkopy p�i provád�ní staveni�tních p�ípojek budou opat�eny dvouty�ovým zábradlím 

s vý�kou horní hrany 1,1m. 

3.2 Za�ízení pro rozvod energie 
• Místa pro odb�r elektrické energie, vody a p�ípadné napojení na kanalizaci si zajistí 

zhotovitel stavby smlouvami s jejich provozovateli a majiteli.  
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• Stávající p�ípojka pro ú�ely budovy stojící na stavebním pozemku bude pou�ita pro 

za�ízení staveni�t�. Bude z�ízena nová sk�í� SP4 do které budou umíst�ny stávající 

kabely.  

• Hlavní staveni�tní rozvad�� bude umíst�n dle výkresu za�ízení staveni�t�. Bude 

uzamykatelný. Klí� k n�mu se bude nacházet v bu�ce stavbyvedoucího. Hlavní 

vypína� bude umíst�n vn� rozvad��e a bude p�ístupný. S jeho umíst�ním budou 

seznámeny v�echny fyzické osoby pohybující se na staveni�ti. Bude také zaji�t�n proti 

neoprávn�né manipulaci.  

• K hlavnímu rozvad��i budou dopln�ny minimáln� dva vedlej�í rozvad��e. 

• Je p�ísn� zakázáno se k elektrické energii napojovat jinde ne� v místech pro tento ú�el 

z�ízených. Dále je zakázáno p�ipojovat nerevidované za�ízení 

• K p�ipojení k elektrické energii budou pou�ity pouze kabely ur�ené k pou�ívání na 

staveni�ti, nikoliv kabely pro domácí spot�ebi�e 

• Pokud se na staveni�ti nepracuje, budou elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z 

provozních d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 

• Hlavní rozvod vody bude umíst�n dle výkresu za�ízení staveni�t�. 

• K napojení vody bude vyu�ita stávající vodom�rná �achta. 

• Kontakty pro p�ípad havárie jsou umíst�ny jak u hlavního jisti�e, tak v �atn�

zam�stnanc� a i v kancelá�i. Tam je také umíst�na lékárni�ka.  

3.3 Po�adavky na venkovní pracovi�t� na staveni�ti 
• Práce ve vý�kách budou vykonávány ze systémových a v��ových le�ení. Tyto le�ení 

budou sestaveny kvalifikovanou osobou. Budou �ádn� stabilizovány a kotveny.  

• P�i pracích v hloubkách budou st�ny výkopu zaji�t�ny svahováním 1:1, st�íkaným 

betonem a pa�ením, pop�ípad� budou rozep�eny. 

• Kontrolní prohlídky se budou provád�ny 1x týdn�, v�dy p�ed kontrolním dnem. Dále 

budou prohlídky v�dy, pokud dojde ke zm�nám ovliv�ujícím stabilitu, pevnost a 

celkovou bezpe�nost staveni�t�. 

• Ve�kerý materiál bude skladován dle p�ílohy �íslo 3 na�ízení vlády 591/2006 sb. a dle 

pokyn� výrobc� (viz bod 3.4). 

• Práce budou p�eru�eny, pokud by jejich pokra�ování mohlo vést k ohro�ení �ivot�, 

zdraví fyzických osob, pop�ípad� pokud by mohlo dojít k ohro�ení majetku a 

�ivotního prost�edí. Jedná se zejména o p�eru�ení prací z d�vodu zm�n a nep�ízn�
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klimatických podmínek (vítr, sníh, dé�� apod.), pop�ípad� jiných podmínek. O 

p�eru�ení prací rozhoduje stavbyvedoucí, který zárove� zajistí bezpe�ný p�esun 

fyzických osob na staveni�ti. O p�eru�ení prací bude proveden zápis do stavebního 

deníku spolu se zd�vodn�ním. 

• V místech kde hrozí zasypání nebo pád z vý�ky (výkopové práce, zast�e�ení atd.) 

budou v�dy pracovat minimáln� dva pracovníci, pop�ípad� stavbyvedoucí nebo mistr 

ur�í pracovníka, který bude vykonávat dohled. 

B�hem výstavby bude v�t�ina prací probíhat na venkovním pracovi�ti. Jedná se p�edev�ím o 

zemní práce, základy a hrubou stavbu. Svahování stavební jámy bude zabezpe�eno st�íkaným 

betonem, bude také provedeno záporové pa�ení. Práce ve vý�kách budou probíhat z pevné 

podlahy, z nízkého le�ení s maximální vý�kou podlahy 1,5m a ze systémového le�ení Peri, 

které je v podob� konzol a zábradlí sou�ástí bedn�ní monolitických st�n a sloup� Peri Vario 

GT 24.  

3.4 Skladování a manipulace s materiálem 
• P�ísun a odb�r materiálu bude zaji��ován dle schváleného harmonogramu a 

skute�ného pr�b�hu prací, materiál bude skladován dle pokyn� výrobce. P�ednostn�

bude materiál skladován ve stejné poloze, v jaké bude zabudován do stavby. 

• Místa ur�ená pro skladování budou zpevn�na �t�rkem a zválcována na minimální 

hodnotu únosnosti 100MPa. Místa budou odvodn�ná.  

• Místa ur�ená pro skladování jsou v dosahu je�ábu a jsou bezproblémov� p�ístupná. 

• Materiál bude skladován tak, aby byla po celou dobu zaji�t�na jeho stabilita a aby 

nemohlo dojít k jeho po�kození. Mezi jednotlivými prvky budou umíst�ny jako 

prokladky d�ev�né hranoly. 

• Sypké sm�si budou na staveni�ti jak v pytlích tak i samostatn�. Pytlované sm�si budou 

skladovány na paletách na skládce, pop�ípad� na paletách v objektu do maximální 

vý�ky 1,5m. Sypké hmoty skladovány také ve dvou silech umíst�ných dle výkresu 

za�ízení staveni�t�. 

• Zemina vyt��ená p�i výkopových pracích a p�i vrtání pilot bude �áste�n� krátkodob�

ulo�ena na mezideponii. V�t�ina v�ak bude odvezena na skládku zeminy, která se 

nachází ve vzdálenosti 6,9km od staveni�t� v Brn� �ernovicích. Zemina z výkop� rýh 

a in�enýrských sítí bude dle mo�ností ulo�ena vedle t�chto rýh a bude slou�it 

k zp�tnému zásypu. V�dy v�ak bude minimáln� 0,5m od hrany výkop�.  
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• Tekuté materiály budou skladovány v�dy s otvorem nahoru. Barely budou skladovány 

pouze nastojato.  

• Nebezpe�né chemické látky budou v�dy skladovány dle údaj� výrobce. Budou v�dy 

opat�eny obaly s informacemi o látce a skladování. Budou umíst�ny v uzamykatelných 

skladech (viz výkres za�ízení staveni�t�)  

• Upínání a odepínání dílc� bude provád�no ze zem� a z bezpe�ných podlah, pop�ípad�

le�ení tak, aby nebyly upínány a odpínány ve vý�ce v�t�í ne� 1,5m. Pou�ití �eb�íku 

bude umo�n�no pouze dle schváleného technologického p�edpisu. 

B�hem zakládání a hrubé stavby jako místo pro skladování slou�it p�edev�ím skládka 

materiálu, umíst�ná v západní �ásti staveni�t�. Skládka bude zpevn�na a odvodn�na sm�rem 

ke �labovkám. Na této skládce bude skladován rozm�rný materiál. P�edev�ím se jedná o 

bedn�ní, výztu�, palety s obvodovým nosným zdivem Porotherm 40 Profi Dryfix. Vyt��ená 

zemina bude dle mo�ností ihned odvá�ena. Mezideponie bude slou�it pro skladování zeminy 

nutné pro vytvo�ení pracovním plo�in pro z�ízení zápor a v p�ípad� pot�eby i pro krátkodobé 

skladování vyt��ené zeminy. Drobn�j�í materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. 

Skládka je v dosahu v��ového je�ábu MB 1030.1, tudí� je mo�no dovezený materiál 

z nákladního automobilu slo�it na skládku pomocí je�ábu. Je�ábem bude materiál ze skládky 

také odebírán. B�hem dokon�ovacích prací bude dle mo�ností umo�n�no skladování 

materiálu i p�ímo v objektu. Na stavb� budou umíst�na dv� sila, slou�ící p�edev�ím pro 

skladování omítkové sm�si.   

4. HSV 

4.1 Výkopové práce a hrubé terénní úpravy 
• P�ed zahájením bude vyzna�eno elektrické vedení, které vede staveni�t�m 

k sousednímu pozemku a poté bude p�elo�eno.  

• Výkopy u okraje budou zaji�t�ny d�ev�ným zábradlím vý�ky 1m. Zábradlí a 

zábrany budou p�eru�eny pouze v místech vjezd� a sjezd�. 

• Zábradlí a dal�í konstrukce pro zaji�t�ní bezpe�nosti budou pravideln�

kontrolovány mistrem, pop�ípad� jinou k tomu ur�enou osobou.  

• P�i výkopu rýh pro in�enýrské sít� bude zaji�t�n p�echod p�es n� �í�ky 0,75m z prken.  

• Okraje výkopu nesmí být zat��ovány do vzdálenosti minimáln� 0,5m od hrany 

výkopu.  
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• Vstup do výkopu bude z�ízen v severní �ásti p�iléhající k ulici Kamenná, sjezd do 

vy��í �ásti výkopu bude z�ízen ve st�ední �ásti výkopu ze západní strany staveni�t�.  

• V ochranných pásmech vedení budou práce vykonávány dle podmínek majitel� a 

provozovatel�.  

• P�ed prvním vstupem nebo po p�eru�ení prací na více ne� 24h budou výkopy 

zkontrolovány stavbyvedoucím. 

• Pohyb pracovník� v okolí pracujícího stroje nesmí zasáhnout do jeho ochranného 

pásma (tj. dosah stroje +2m). 

• St�ny výkopu budou zaji�t�ny proti sesunutí �áste�n� svahováním ve sklonu 1:1 a 

st�íkaným betonem a �áste�n� pa�ením. 

• Svislé bo�ní st�ny ru�n� kopaných výkop� budou p�i hloubce v�t�í ne� 1,3m zaji�t�ny 

pa�ením. 

• Do strojem hloubených výkop� nesmí osoby vstupovat a� do doby, kdy bude 

provedeno svahování nebo pa�ení. 

• P�i ru�ním odstra�ování pa�ení st�n výkopu se bude postupovat zespodu za 

sou�asného zasypávání odpa�eného výkopu.  

• Nesmí dojít k podkopávání svah�. 

• Za nep�íznivých klimatických podmínek, kdy je ohro�ena stabilita svahu, bude na 

základ� rozhodnutí stavbyvedoucího, zakázáno zdr�ovat se pod svahem. 

• P�i zasypávání výkopu zeminou z kole�ek, bude v míst� shozu zeminy polo�eno prkno 

a ukotveno roxory tak, aby bylo zabrán�no sjetí kole�ka do výkopu. 

Staveni�t�m prochází elektrické vedení. Toto vedení bude p�elo�eno je�t� p�ed zahájením 

výkopových prací. Výkopové práce a hrubé terénní úpravy budou provád�ny p�edev�ím 

strojn�. Bude pou�it pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo � naklada�

CAT 434F a smykový naklada� CAT 246D. Stroje budou obsluhovány �idi�i s opravn�ním 

pro daný stroj. P�i p�eru�ení prací budou stroje zabezpe�eny proti pohybu. Výkopy budou 

b�hem zhotovování zabezpe�ovány zábradlím. �idi�i stroj� a dal�í pracovníci budou mít 

domluvené signály pro za�átek a konec práce. Svahování bude zabezpe�eno st�íkaným 

betonem. Rýhy pro in�enýrské sít� budou p�i hloubce nad 1,3m zabezpe�eny p�íkopovým 

pa�ením.  

4.2 Práce na pilotách 
• P�i vrtání pilot nesmí v okruhu 1,5 násobku vý�ky vrtné soupravy probíhat jiné práce. 
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Piloty budou vrtány soupravou CASE 1188. Jedná se o vrtané piloty p�edpokládané hloubky o 

5,2 a 8,4m. Ihned po zhotovení vrtu dojde z jeho betoná�í. Pokud budou práce na pilotách 

vlivem nep�íznivých podmínek p�eru�eny, bude vrt zakryt d�ev�nými deskami dostate�né 

únosnosti, které budou zaji�t�ny proti posunutí.  

4.3 Betoná� 
• Bude pou�ito systémové bedn�ní Peri, �ím� bude zaji�t�na tuhost a t�snost. Únosnost 

bude zaji�t�na dodr�ením pokyn� výrobce (správné rozmíst�ní nosník�, stojek, 

spínacích ty�í apod.) 

• P�ed zahájením prací bude bedn�ní prohlédnuto, p�ípadné závady budou odstran�ny 

(nap�. vým�nou daného prvku). 

• Po dokon�ení bedn�ní provede stavbyvedoucí kontrolu a zápis do stavebního deníku. 

• Betonová sm�s bude na stavbu p�ivezena z betonárky v autodomícháva�ích. 

• Betoná� bude probíhat pomocí bádií, auto�erpadla a stacionárního �erpadla. Beton 

m��e být shazován z maximální vý�ky 1,5m 

• Obsluha je�ábu a pracovník provád�jící ukládání sm�si musí mít domluveny signály.  

• P�i ukládání sm�si se bude pracovat z podlah a bezpe�ných pracovních plo�in. Místa 

budou chrán�na proti pádu z vý�ky zábradlím. 

• Stavbyvedoucí pop�ípad� mistr provedou b�hem betoná�e kontrolu podep�ení bedn�ní. 

• Odbed�ování bude probíhat na pokyn stavbyvedoucího, p�edpokládaná doba mo�ného 

odbedn�ní je u vodorovných prvk� 2-3 dny. Je v�ak nutno ponechat stojky dota�ené 

k vodorovné konstrukci po dobu 28 dní.  

• P�i práci ve vý�kách se bude pracovat z pracovních plo�in. 

• Ohro�ený prostor p�i odbed�ování bude uzav�en zábranami (zábradlím) s cedulí o 

zákazu vstupu. 

• P�i odbed�ování bude bedn�ní o�i�t�no a ulo�eno zp�t na skládku. 

• Hutn�ní betonu bude zaji�t�no ru�ními vibrátory a vibra�ními li�tami. 

P�i betonování bude pou�ito bedn�ní Peri Vario GT24 a bedn�ní Peri Multiflex. Betoná� bude 

probíhat pomocí �erpadla Putzmeister BSA 1003D, auto�erpadla Schwing Stetter S 34 X a 

pomocí bádií. Bádie budou vybaveny rukávem, aby nedocházelo ke shazování betonu z vý�ky 

v�t�í ne� 1,5m. P�i betoná�i ve vý�kách bude prostor zabezpe�en pomocí systémového le�ení 

Peri, které je v podob� konzol a zábradlí sou�ástí bedn�ní monolitických st�n a sloup� Peri 

Vario GT 24 a bedn�ní strop� Peri Multiflex. Hutn�ní bude zaji�t�no ru�ními vibrátory 
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Schwamborn STR 703 a vibra�ními li�tami Dynapac BV 21 C. P�i odbed�ování st�n bude 

ohro�ený prostor uzav�en. Po odbedn�ní je nutno p�ekli�ky o�istit aby bylo umo�n�no jejich 

op�tovné bezproblémové pou�ití.   

4.4 Práce �elezá�ské 
• Vázání výztu�e bude probíhat na p�edmontá�ní plo�e pop�ípad� p�ímo v míst� ur�ení 

(na bedn�ní apod.). 

• Pruty budou spojovány vázáním a sva�ováním. 

• P�i st�íhání (které se v�ak nep�edpokládá) budou pruty zaji�t�ny, aby nedo�lo 

k ohro�ení fyzických osob. 

Výztu� bude dodávaná na stavbu dle projektové dokumentace, v po�adovaných délkách a s 

po�adovanými ohyby. Bude ulo�ena na skládce, pop�ípad� v míst� pot�eby (bedn�ní stropní 

konstrukce atd.). P�i skladování venku bude zakryta igelitem nebo plachtou. Pruty budou 

spojovány p�esahem a sva�ováním. P�i sva�ování výztu�e nesmí mít pracovník vestu. 

P�ípadná struska bude odstran�na.  

4.5 Zednické práce 
• Stroje pro výrobu malty (vrta�ky apod.) budou skladovány v uzamykatelných 

skladech. 

• Tvárnice budou ulo�eny na skládce na paletách dle pokyn� výrobce, pop�ípad� na 

stropní konstrukci, pokud to ji� pevnost betonu umo�ní. Mezi paletami bude volný 

prostor minimáln� 0,6m. 

• Na vyzdívanou st�nu nesmí nikdo vstupovat nebo ji jinak zat��ovat. 

• P�edm�ty osazované do zdiva budou �e�eny v projektové dokumentaci a budou 

kotveny dle pokyn� výrobce. 

• Zd�ní ve vý�kách bude probíhat z le�ení nebo bude osazeno zábradlí, aby byl 

zabezpe�en pohyb osob a materiál proti pádu. 

• Vstupovat na vodorovné prefabrikované konstrukce je povoleno a� po ukotvení. 

Zd�né konstrukce jsou navr�eny z tvarovek Porotherm. Malta bude ukládána v silu a 

p�ipravována na stavb�. P�i míchání malty je nutno zamezit zbyte�nému odst�ikování malty, 

pop�ípad� bude mít pracovník ochranné brýle. Tvarovky budou ulo�eny na paletách na 

skládce, a také na stropní konstrukci. Zdít se bude z pevné podlahy a z lehkého pomocného 

le�ení s vý�kou podlahy maximáln� 1,5m.  



242

4.6 Montá�ní práce 
• Vázání a odvazování b�emen bude vykonávat vaza�, osoba, která má k tomuto 

oprávn�ní, byla pro�kolena a vlastní p�íslu�ný pr�kaz. 

• K vázání budou pou�ity jen pro tuto �innost ur�ené prost�edky, které budou vaza�em 

pravideln� kontrolovány. Ocelová lana budou mít �títek s datem poslední revize a 

údaji o nosnosti. Minimální pr�m�r textilního lana je 10mm. 

• Dílce budou zav��ovány dle pr�vodní dokumentace výrobce. 

• Zp�sob a místo ur�ené upevn�ní budou voleny dle pokyn� výrobce. 

• P�i zdvihání a p�emis�ování dílc� musí být fyzické osoby v bezpe�né vzdálenosti, 

zodpovídá za to mistr pop�ípad� vedoucí �ety. 

• Odvázání je mo�né a� po zaji�t�ní dílce proti vychýlení. 

• Zvedání b�emen bude zaji��ovat je�áb. Bude ho �ídit je�ábník, majitel p�íslu�ného 

oprávn�ní, který je zárove� zodpov�dný za technický stav je�ábu. 

• B�emena musí být p�i zvedání vyvá�ené. 

• Pokud bude materiál jiný ne� v projektové dokumentaci, je nutné ov��it jeho hmotnost 

a zp�sob zav��ení. 

Doprava materiálu bude zabezpe�ena je�ábem MB 1030.1, který bude obsluhován osobou 

s oprávn�ním pro daný je�áb. Montá� a demontá� je�ábu zajistí pronajímatel je�ábu pomocí 

autoje�ábu. Vázání jednotlivých b�emen bude provád�t vaza� s oprávn�ním pro tuto �innost. 

Je nutné uvázaný prvek v�dy pe�liv� zkontrolovat. Pohyb b�emen je zakázán mimo 

staveni�t�, nad staveni�tními bu�kami a mobilními toaletami.  

4.7 Sva�ování a natavování 
• Sva�ování bude provád�t pouze osoba se svá�e�skými zkou�kami. 

• P�i sva�ování bude v dosahu hasicí p�ístroj. Na stavb� budou v�dy minimáln� 3 hasicí 

p�ístroje, které budou revidovány. 

• Svá�e� p�i sva�ování nesmí mít na sob� vestu. Musí mít oble�ení bez syntetických 

p�ím�sí. 

• P�i sva�ování musí svá�e� vid�t na soupravu. Pokud toto není mno�né, bude mistrem 

ur�en stálý dozor. 

• Místo, kde bude svá�e� pracovat, bude ohrazeno zábradlím a ozna�eno zna�kami 

�Zákaz vstupu nepovolaným osobám�. 
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• P�i natavování hydroizolací na st�e�e bude na st�e�e osazeno zábradlí vý�ky 1,1m a 

v místech kde není atika, bude také okopné prkno.  

• P�i manipulaci s propan � butanovými lahvemi dbáme, aby nedocházelo k náraz�m. 

• Ve�keré úpravy na tlakových lahvích jsou zakázány. 

• Propan � butanové lahve budou p�ed pou�itím zkontrolovány mistrem pop�ípad�

vedoucím �ety. Pokud budou po�kozeny, nebude se s nimi pracovat a budou odvezeny 

ze staveni�t�. 

Sva�ování a natavování bude probíhat p�edev�ím p�i hydroizolaci spodní stavby a p�i 

provád�ní zast�e�ení. Svá�e� musí mít platné svá�e�ské zkou�ky. P�i provád�ní zast�e�ení 

bude na st�e�e systémové zábradlí jako sou�ást systému Peri. V místech, kde není atika, bude 

dopln�no o okopné prkno vý�ky minimáln� 150mm.   

5. PSV 

5.1 Úpravy povrch�

5.1.1 Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné konstrukce 

• Lepidla budou pou�ívány dle pokyn� výrobce. 

• P�i práci v uzav�ených prostorách bude zaji�t�no v�trání otev�enými okny. 

• Ho�lavý materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. Zbytky budou 

likvidovány odbornou firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci nebezpe�ného 

odpadu pot�ebné povolení. 

• P�i práci s lepidly budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a rou�kami. 

Lepení bude probíhat p�edev�ím v koupelnách a WC. Je nutné zajistit dostate�né v�trání.  

5.1.2 Malí�ské a nat�ra�ské práce 
• P�i provád�ní nást�iku omítek budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi a 

rou�kami. 

• Omítání ve vý�kách bude probíhat z le�ení. 

• Omítání schodi��ových prostor bude probíhat z le�ení a provoz na schodi�ti bude 

omezen. 

Omítání bude probíhat strojn� pomocí omítacího stroje Compaq � Pro 30. P�i práci na 

schodi��ovém prostoru se bude pracovat z lehkého le�ení sestaveného firmou Peri. Po 

dokon�ení schodi��ového ramene bude le�ení p�esunuto, aby nebyl zbyte�n� brzd�n provoz.  
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6. Práce a pou�ívání stroj� a ná�adí 

6.1 Obecné po�adavky 
• Obsluha stroje musí mít pr�kaz strojníka, pop�ípad� jiný pot�ebný pr�kaz na daný 

stroj. Bude pro�kolena pro práci s daným typem stroje.  

• Pokud stroj obsluhuje více pracovník�, bude stavbyvedoucím nebo mistrem ur�en 

odpov�dný pracovník. 

• Odpov�dný pracovník zodpovídá za technický stav stroje. 

• Stroj smí být pou�it pouze na �innosti ur�ené výrobcem. 

• Pokud to není povoleno, nesmí být stroj pou�íván k p�eprav� osob. 

• V ka�dém stroji bude umíst�n deník, kde bude obsluha zapisovat p�ípadné závady. 

• Po skon�ení práce se strojem bude stroj o�i�t�n a umíst�n a smluvené místo. 

• Servis stroje bude zaji��ovat odborná firma. Údaje budou zaznamenány v deníku. 

• Obsluha stroje bude stavbyvedoucím nebo mistrem seznámena s místními 

podmínkami. Jedná se o umíst�ní vedení, únosnosti podlo�í, svahování apod. 

• Stroje vybaveny stabilizátory je musí p�i práci mít v pohotovostní poloze. 

• P�i práci více stroj�, musí mít obsluha domluvené signály (jedno zatroubení za�átek 

práce, dv� zatroubení konec práce apod.). 

• Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukon�ení práce zaji�t�n p�edev�ím 

zakládacími klíny, pracovním za�ízením spu�t�ným na zem nebo za�azením 

nejni��ího rychlostního stupn� a zabrzd�ním parkovací brzdy. 

• P�i pou�ití více stroj� na jednom pracovi�ti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedo�lo ke vzájemnému ohro�ení provozu stroj�. 

• Ochranný prostor stroje, kde se b�hem práce nesmí nikdo pohybovat, je dán 

maximálním dosahem stroje zv�t�eným o 2m. 

6.2 Stroje pro zemní práce 
• Zemní práce budou zaji��ovat vrtný stroj, rýpadlo-naklada�, dozer, nakláda� a 

nákladní automobil.  

• P�i jízd� ze svahu a p�i práci na svahu obsluha stroje pou�ívá bezpe�nou techniku 

jízdy tak, aby nedo�lo k nebezpe�nému posunutí t��i�t� stroje a ztrát� jeho stability. 

• P�i nakládání materiálu nebude stroj do lo�né plochy nará�et. 

• Je zakázána manipulace s materiálem nad kabinou stroje. 



245

• Obsluha smí opustit stroj a� po spu�t�ní ve�kerých za�ízení. 

• P�i hrnutí zeminy nesmí b�it p�esáhnout hranu výkopu nebo svahu. 

• Pokud vzniknou p�evisy, budou okam�it� odstran�ny. 

• Lopata stroje smí být �i�t�na jen p�i vypnutém motoru stroje a na míst�, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

Zemní práce bude provád�t pásový dozér CAT D8T, pásové rýpadlo CAT 320E, rýpadlo � 

naklada� CAT 434F a smykový naklada� CAT 246D. Odvoz zeminy bude zaji�t�n Tatrou 815 

6x6. Piloty budou provád�ny vrtnou soupravou CASE 1188.  �i�t�ní stroj� bude probíhat 

p�ed výjezdem ze staveni�t�. Pokud i p�esto dojde k zne�i�t�ní komunikace, bude komunikace 

neprodlen� vy�i�t�na.  

6.3 Mícha�ky 
• P�ed uvedením do provozu bude mícha�ka umíst�na na zpevn�né plo�e (�t�rkem a 

válcem) a zablokována v horizontální poloze. 

• Mícha�ka bude pln�na jen p�i rotujícím bubnu. 

• P�i vhazování materiálu, nesmíme lopatou zasahovat do bubnu.  

• Do rotujícího bubnu nesmíme zasahovat jakýmkoliv nástrojem. 

• �i�t�ní bude probíhat p�i zastavené mícha�ce. 

• Elektrické �ásti budou izolovány. 

Na stavb� bude pou�ívána stavební mícha�ka Hecht 2140. Bude umíst�na na zpevn�né plo�e 

v blízkosti sila. V míst� bude dovedena elekt�ina i voda.  

6.4 Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 
• P�ed jízdou je �idi� povinen zkontrolovat výsypku v p�epravní poloze. 

• P�i p�ejímce a ukládání sm�si bude vozidlo umíst�no na p�ehledném míst�

s dostate�nou únosností. 

Doprava betonové sm�si na stavbu bude zaji�t�na autodomícháva�em Schwing Stetter C3 

Basic line AM 8. Na staveni�ti se bude pohybovat po zpevn�né plo�e �t�rkem a válcem. �í�ka 

staveni�tní komunikace je 3m.  

6.5 �erpadla a strojní omíta�ky 
• Beton bude dopravován na místo ur�ení bádiemi, �erpadlem a auto�erpadlem.  

• P�i omítání budou pou�ity strojní omíta�ky. 
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• Potrubí a hadice budou zaji�t�ny tak, aby nep�eká�ely. Budou upevn�ny k pevným 

konstrukcím, které je zabezpe�í na po�adovaném míst�.  

• P�i ukládání sm�si bude konec potrubí stále v dr�ení pracovníka. 

• Obsluha �erpadla a pracovník, který sm�s ukládá, musí mít dohodnuté signály. 

• Autodomíchava� p�ijede k �erpadlu po zpevn�né komunikaci. 

• �erpadla je zakázáno ohýbat a stoupat na n�. 

• Je zakázáno se pohybovat v dosahu výlo�níku autodomíchava�e. 

�erpadlo betonu Putzmeister BSA 1003D bude vyu�íváno p�edev�ím p�i betoná�i základ� a 

základových desek. Bádie budou vybaveny rukávem, pro p�esn�j�í shoz. Pro omítání bude 

vyu�it omítací stroj Compaq � Pro 30.  

6.6 Vibrátory 
• H�ídel vibrátoru nesmí být ohýbána více, ne� je dovoleno. 

• Pono�ování a vytahování vibra�ní hlavice bude provád�n pouze za chodu vibrátoru. 

Vibrování betonových sm�sí bude zaji�t�no ru�ními vibrátory Schwamborn STR 703 a 

vibra�ními li�tami Dynapac BV 21 C.  

6.7 Stavební výtahy 
• Stavební výtah bude pravideln� kontrolován a revidován. 

Na stavb� bude po zhotovení st�e�ního plá�t� stavebí výtah Geda 300 Z. Bude umíst�n na 

plo�e zpevn�né zválcovaným �t�rkem. Bude namontován i demontován odbornou firmou, 

zaji��ující jeho pronájem. Bude ukotven do monolitické konstrukce.  

6.8 Zabezpe�ení stroj� p�i p�eru�ení a ukon�ení práce 
• Obsluha bude zapisovat do deníku odchylky od b��ného u�ívání stroje a seznámí 

s nimi následující obsluhu. 

• Stroje budou proti samovolnému pohybu zabezpe�eny klíny, spu�t�ným za�ízením, 

zabrzd�ním ru�ní brzdy, za�azením rychlosti apod. 

• Pracovní za�ízení bude zabezpe�eno proti samovolnému pohybu spu�t�ním na zem, 

pop�ípad� jinak dle pokyn� výrobce. 

• Obsluha po opu�t�ní stroje je povinna kabinu zamknout, vyjmout klí�e pop�ípad�

uzamknout ovládací prvky stroje. 

• Stroj bude odstaven na parkovi�ti, konci komunikaci nebo na jiném míst�, kde nebude 

zavázet a nebude ohro�en padajícími p�edm�ty. 
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• Staveni�t� bude hlídáno ostrahou a bude osv�tleno. 

6.9 P�eprava stroj�
• Stroje budou dopraveny na staveni�t� na náv�sech. 

• P�eprava, nakládání, skládání a zaji�t�ní stroje bude probíhat podle pokyn� výrobce 

• P�i doprav� vozidla nesmí být v kabin� p�epravovaného stroje fyzické osoby. 

• P�i p�eprav� na lo�né plo�e budou ve�keré pracovní za�ízení zabezpe�ena proti pohybu 

dle pokyn� výrobce. Pokud výrobce toto ne�e�í, budou pou�ity �et�zy a upínací 

popruhy. 

• P�i skládání stroj� bude dopravní prost�edek �ádn� zabrzd�n. Skládání bude probíhat 

na zpevn�né plo�e  

• P�i nají�d�ní a sjí�d�ní stroje na lo�nou plochu nesmí v okolí, kde by mohlo dojít 

k p�evrácení vozidla nikdo být.  

• Osoba, která bude navád�t, nebude stát na stroji ani dopravním za�ízení 

Stroje pro zemní práce budou na stavbu i ze stavby dopraveny pomocí taha�e DAF CF75 PR 

6x2 a podvalníku KÄSSBOHRER LB 3. Dal�í stroje budou dopraveny pomocí nákladního 

automobilu CF75 PR 6x2 s valníkovou nástavbou Schwarzmüller a slo�eny hydraulickou 

rukou pop�ípad� je�ábem MB 1030.1. Drobn�j�í stroje a za�ízení budou dopraveny dodávkou 

Ford Transit.  

7. Práce s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky  
Tyto práce budou vykonávány dle Na�ízení vlády 362/2005 sb. o bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do 

hloubky. 

7.1 Obecné podmínky 
• Jedná se o práce na pracovi�tích, které budou ve vý�ce nad 1,5m nad úrovní okolního 

terénu, pop�ípad� pokud je pod nimi volná hloubka v�t�í ne� 1,5m.  

• Ochrana proti pádu bude p�evá�n� zabezpe�ena kolektivními prost�edky, jako jsou 

zábradlí, le�ení, ohrazení, poklopy apod. 

• Pokud nelze provést kolektivní ochranu, pop�ípad� pokud by tato ochrana nebyla 

ú�elná, bude ochrana zabezpe�ena osobními ochrannými prost�edky proti pádu jako 

nap�íklad bezpe�nostní zachycovací postroj, bezpe�nostní polohovací pás apod. 
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• Otvory v podlaze, které mají v�echny rozm�ry v�t�í ne� 0,25m, budou okam�it�

zakryty d�ev�nými poklopy. 

• Práce ve vý�kách budou p�eru�eny p�i bou�kách, sn��ení, de�ti pop�ípad� námraze. 

Práce je nutno také p�eru�it p�i rychlosti v�tru nad 11 m/s, p�i práci ze záv�s� na lan�, 

z �eb�ík� nad 5m, pojízdných le�eních bude práce p�eru�ena p�i rychlosti v�tru nad 

8m/s. Dále je nutno p�eru�it práce p�i teplot� pod -10°C a p�i dohlednosti men�í ne� 

30m. O p�eru�ení prací rozhodne stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 

• Práci ve vý�kách nebude provád�t pracovník osamocen�. 

• V�ichni pracovníci vykonávající práci ve vý�kách budou nále�it� pro�koleni. 

7.2 Zaji�t�ní proti pádu technickou konstrukcí 
• Nej�ast�ji bude pou�ita systémová ochrana v podob� zábradlí. Vý�ka horního madla 

bude minimáln� 1,1m. Vý�ka zará�ky u podlahy (okopného prkna) bude v�dy 

minimáln� 0,15m. Pokud bude hloubka v�t�í ne� 2m, bude zábradlí dopln�no i o 

prost�ední vodorovnou ty�. 

• Konstrukce budou p�eru�eny pouze v míst� �eb�íkových výstup�. 

• Konstrukce budou umo��ovat bezpe�nou evakuaci, bude kolem nich dostate�ný 

prostor pro pr�chod a manipulaci s materiálem. 

• Pokud si pracovní �innost vy�aduje do�asné odstran�ní konstrukce, bude pracovník 

vybaven osobními ochrannými prost�edky, v míst� bude zákaz vstupu bez t�chto 

prost�edk�. Okam�it� po ukon�ení nebo p�i p�eru�ení dané �innosti, bude konstrukce 

navrácena do p�vodní polohy a v p�ípadn� nutnosti op�t ukotvena.  

7.3 Zaji�t�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prost�edky 

• Osobní ochranné pracovní prost�edky budou pravideln� 1x ro�n� revidovány, bude 

k nim návod k pou�ití v �e�tin� a pracovníci budou pro�koleni o jejich správném 

pou�ívání. 

• P�ed pou�itím t�chto prost�edk� je pracovník povinen zkontrolovat jejich kompletnost, 

nezávadnost a provozuschopnost. 

• Pou�ití vhodného systému bude zmín�no v technologickém postupu pro danou 

�innost, pop�ípad� ji ur�í mistr. 

• Pokud bude nutnost vykonávat práce ze záv�su na lan�, budou v�dy pou�ita 2 lana, 

z nich� jedno bude zálo�ní, pracovník bude vybaven zachycovacím postrojem, 
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sla�ovacími prost�edky, pracovní pom�cky (zejména ná�adí) budou ukotveny lanem 

k postroji pracovníka. Mistr ur�í pracovníka, který bude vykonávat dozor. 

7.4 Pou�ívání �eb�ík�
• Ze �eb�íku budou vykonávány pouze práce s ru�ním ná�adím, pokud je nelze provést 

z jiných bezpe�ných konstrukcí. Bude se jednat o �innosti krátkodobé a fyzicky 

nenáro�né. 

• Po �eb�íku se bude v�dy pohybovat jen jedna osoba. 

• Výstup, práce a sestup bude v�dy probíhat s obli�ejem obráceným k �eb�íku. 

• Maximální hmotnost vyná�eného materiálu je stanovena na 15kg. 

• �eb�ík nebude pou�íván jako p�echodový m�stek. 

• �eb�ík bude mít prostor pro p�ístup minimáln� 0,6m, bude ve sklonu minimáln� 2,5:1, 

za �eb�íkem bude v�dy minimáln� 0,18m. �eb�ík bude p�esahovat konstrukci o 

minimáln� 1,1m. Pokud toto nebude mo�né, tak bude bezprost�edn� navazovat na 

zábradlí. 

• �eb�íky budou mít protiskluzovou úpravu, aby ne�lo k podklouznutí �eb�íku. Musí 

v�dy stát na pevném podkladu. 

• Nebudou pou�ívány d�ev�né �eb�íky del�í ne� 12m. 

• Pracovník bude pracovat s chodidly nejvý�e 0,8m pod horním koncem. U dvojitého 

�eb�íku bude mít chodidla nejvý�e 0,5m pod horním koncem. 

• Ch�ze na dvojitém �eb�íku budou provád�t pouze pro�kolení pracovníci p�i 

jednoduchých �innostech (montá� podhledu, malování apod.). Pohybovat se budou po 

pevné a rovné konstrukci (�elezobeton, anhydrid, cementový pot�r apod.). 

7.5 Zaji�t�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 
• Materiál a pracovní pom�cky bude mít pracovník pevn� upnuty, budou pokládány na 

zem, pokud nehrozí nebezpe�í zakopnutí a pokud je prosto ohrani�en zábradlím 

s okopným prknem 

• Pro upevn�ní drobného ná�adí budou slou�it kapsy v pracovním od�vu pop�ípad�

kapsy na opasku apod. 

7.6 Zaji�t�ní pod místem práce ve vý�ce a v jeho okolí 
• V místech, kde hrozí pád materiálu pop�ípad� jiných p�edm�t�, bude ohro�ený prostor 

ohrani�en dvouty�ovým zábradlím vý�ky 1,1m s cedulemi informujícími o zákazu 



250

vstupu. Pokud nelze tento prostor uzav�ít po celou dobu provád�né �innosti, bude 

z�ízena ochranná zábrana (st�í�ka) s vylo�ením minimáln� 2,5m. 

• Odhazovat do ohrani�eného prostoru je dovoleno pouze materiál, u kterého nehrozí 

odlomení jednotlivých �ástí a u kterého doká�eme odhadnout p�esné místo dopadu. 

• �í�ka ohro�eného prostoru od volného okraje bude p�i vý�ce od 3m do 10m minimáln�

1,5m, p�i vý�ce od 10m do 20m 2m. 

7.7 Práce na st�e�e 
• P�i práci na st�e�e bude prostor zabezpe�en systémovým dvouty�ovým zábradlím 

vý�ky 1,1m. V místech kde není atika, bude instalováno i okopné prkno vý�ky 0,15m. 

• Na prostupy pro sv�tlíky budou polo�eny d�ev�né p�echody. 

7.8 Do�asné stavební konstrikce 
• Ve�keré do�asné stavební konstrukce bude zaji��ovat firma PERI. Budou tedy p�esn�

navr�eny, montovány a posléze demontovány odborn� zp�sobilými osobami. O 

p�edání t�chto konstrukcí bude sepsán protokol (výjimku tvo�í konstrukce s vý�kou 

podlahy do 1,5m a pohyblivé konstrukce).  

• Le�ení bude p�estavováno pouze po konzultaci a kontrole odbornými pracovníky 

firmy PERI. 

8. Úkoly jednotlivých osob 

8.1 Obecné podmínky 
• Tento plán BOZP je závazný pro v�echny ú�astníky výstavby Novostavby bytového 

domu na ulici Kamenná v Brn� � �i�icích. 

• Zhotovitelé a jejich subdodavatelé jsou povinni zpracovat rizika vyplývající z jejich 

�inností a vzájemn� si rizika p�edat. 

• Zhotovitel je povinen p�edat rizika vyplývající z jeho �innosti na stavb� nejpozd�ji 8 

dn� p�ed zahájením prací koordinátorovi BOZP. 

• Stavbyvedoucí a mist�i jsou zodpov�dní za dodr�ování bezpe�nosti na stavb�, za 

u�ívání OOPP, za pou�ení a pro�kolení jednotlivých pracovník� apod. 

• O pro�kolení pracovník� bude vypracován protokol, pro�koleni zam�stnanci toto 

stvrdí svým podpisem. 
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• V�ichni pracovníci na staveni�ti jsou povinni se �ídi pokyny stavbyvedoucího, mistr�, 

koordinátora BOZP, TDI. 

8.2 Zadavatel stavby 
• Ur�it koordinátora BOZP. 

• P�edat koordinátorovi BOZP ve�keré podklady, zajistit mu sou�innost a zavázat 

v�echny dodavatele k sou�innosti s koordinátorem. 

• Nejpozd�ji 8 dn� p�ed p�edáním staveni�t� doru�it oblastnímu inspektorátu práce 

oznámení o zahájení prací na staveni�ti. 

• P�ed zahájením prací zajistit vypracování plánu BOZP.

• Informovat v�echny ú�astníky výstavby o rizicích vyplývajících z plánu BOZP. 

• Informovat v�echny ú�astníky o rizicích a po�adavcích dle koordinátora BOZP. 

8.3 Zhotovitel stavby 
• Nejpozd�ji 8 dn� p�ed za�átkem prací na staveni�ti p�edat koordinátorovi BOZP rizika 

vyplývající z jeho �innosti na staveni�ti. 

• Pln� spolupracovat s koordinátorem BOZP, podávat mu informace nutné pro 

zpracování plánu BOZP, zú�ast�ovat se vypracování tohoto plánu, dodr�ovat plán 

BOZP. 

8.4 Koordinátor BOZP 
• P�edat zadavateli stavby p�ehled právních p�edpis� vztahujících se ke stavb� a 

informovat ho o mo�ných rizicích, která mohou p�i výstavb� vzniknout. 

• Informovat zhotovitele a dal�í subdodavatele o rizicích vznikajících b�hem postupu 

výstavby. 

• Informovat zhotovitele o nedostatcích p�i zaji�t�ní BOZP a po�adovat okam�itou 

nápravu. 

• Informovat zadavatele stavby o nedostatcích p�i zji�t�ní BOZP, pokud zhotovitel 

stavby neprodlen� nesjedná nápravu. 

8.5 Zhotovitel � vedoucí pracovníci 
• Kontrolovat dodr�ování p�edpis� BOZP. 

• Provád�t �kolení pracovník� v oblasti BOZP, seznamovat je s riziky p�i jednotlivých 

�innostech. 
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• Kontrolovat pou�ívání OOPP. 

• Provád�t technická a organiza�ní opat�ení pro bezpe�ný výkon �inností. 

8.6 Zhotovitel � pracovníci 
• Dodr�ovat pokyny k zaji�t�ní BOZP. 

• Ú�astnit se �kolení BOZP. 

• Informovat vedoucí pracovníky o rizicích vznikajících p�i jednotlivých �innostech. 

• Pou�ívat OOPP. 

• Provád�t �innosti dle technologických p�edpis� a dodr�ovat je. 

• Poslouchat vedoucí pracovníky a dbát jejich pokyn�. 

• Udr�ovat po�ádek na pracovi�ti, dbát na �ádný stav pracovních pom�cek, stroj� a 

ná�adí. P�i zji�t�ní jakýchkoliv pochybností neprodlen� informovat vedoucího 

pracovníka (vedoucího �ety, mistra, stavbyvedoucího apod.). 

9. Zdroje a literatura 
Na�ízení vlády �íslo 591/2006 sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

Na�ízení vlády �íslo 362/2005 sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

Zákon �íslo 309/2006 sb., kterým se upravují dal�í po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci v pracovn�-právních vztazích a na zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�-právní vztahy (zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 
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1. Obecné informace o stavb�

1.1 Identifika�ní údaje  
název stavby:  bytový d�m na ulici Kamenná 

místo stavby:   ulice Kamenná, Brno - �tý�ice 

katastrální území: �tý�ice, kód 610186 

kraj:   Jihomoravský 

charakter stavby: stavba pro bydlení, novostavba 

projektant:  AAA Studio s.r.o. 

   Sta�kova 8a 

   Brno 

   602 00 

zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

1.2 Obecné údaje o stavb�
Jedná se o novostavbu bytového domu nepravidelného tvaru. Stavba se nachází na ulici 

Kamenná, v m�stské �ásti Brno � �tý�ice. Staveni�t� je �áste�n� na sva�itém pozemku a je 

napojeno na in�enýrské sít�. Pro pot�eby za�ízení staveni�t� bude pronajat sousední pozemek. 

Za�ízení staveni�t� je umíst�no v západní rovinaté �ásti staveni�t�. Bytový d�m je navr�en 

jako �ty�podla�ní. Má 8 byt�, 1 ubytovací jednotku, gará�e a parkovací stání p�ed objektem. 

Maximální p�dorysné rozm�ry jsou 35,15 x 15,8m. Objekt je rozd�len dilata�ní spárou na 

�ásti A a B. Sekce A je zalo�ena o jedno podla�í vý� ne� sekce B. V nejni��ím podla�í sekce 

B se nachází gará�e, v dal�ích podla�ích je poté dohromady 5 byt�. V sekci A jsou 3 byty.  

Celkov� má bytový d�m 1588m2 �isté podlahové plochy.  

Základy objektu jsou tvo�eny základovými pasy a pilotami. Vzhledem ke sva�itosti terénu a 

podsklepení bude také pou�ito záporové pa�ení. Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny jako 

�elezobetonové monolitické st�ny, �elezobetonové monolitické sloupy a zd�né st�ny. 

�elezobetonové svislé konstrukce jsou navr�eny z betonu C25/30 a oceli R 10 505. Zd�né 
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nosné a výpl�ové st�ny jsou navr�eny ze systému Porotherm 40 Profi Dryfix na p�nu 

Porotherm Dryfix Systém. Stropní konstrukce jsou navr�eny jako monolitické �elezobetonové 

k�í�em armované desky tlou��ky 200mm. Sou�ástí stropních desek jsou také pr�vlaky. 

P�eklady jsou navr�eny Porotherm 7, Porotherm 14,5 a Porotherm 11,5. P�eklady 

v obvodových st�nách z tvarovek Porotherm 40 jsou navr�eny jako sv��ený �elezobetonový 

pr�vlak. St�echy jsou navr�eny jako ploché, jednoplá��ové, v r�zných vý�kových úrovních. 

Odvod vody je �e�en jak mimo st�echu, tak i pomocí vyh�ívaných vtok�. Ka�dý byt má 

p�ístup na vlastní balkón nebo terasu. Vnit�ní schodi�t� jsou �e�ena jako �elezobetonová 

monolitická. Vnit�ní schodi�t� v bytu B/3 a vn�j�í z bytu A/4 a B/2 jsou �e�ena jako ocelová. 

V sekci B je navr�en výtah. D�lící konstrukce jsou navr�eny z tvárnic Porotherm 14 P+D, 

11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D, a také ze sádrokartónu. Podlahy jsou �e�eny jako t��ké 

plovoucí. Okna jsou navr�ena plastová, zasklená izola�ním dvojsklem. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem Etics. Tlou��ka izolantu pro obvodové st�ny z tvarovek 

Porotherm 40 Profi Dryfix je 100mm, pro �elezobetonovou monolitickou obvodovou st�nu je 

tlou��ka 150mm. Klempí�ské prvky jsou navr�eny z titanzinku a poplastu. 

2. Hluk a vibrace na staveni�ti 
Novostavba bytového domu se nachází v pom�rn� hust� obydlené �ásti Brna. V blízkosti se 

nachází jak bytové tak i rodinné domy, na které by mohl b�hem výstavby p�sobit negativní 

vliv v podob� hlu�ných stroj� a za�ízení.  

Dle Na�ízení vlády �. 148/2006 sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací je nejvy��í povolený limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 65dB (základní 

hladina 50dB + korekce 15dB). Ten platí v dob� od 7:00 hod. do 21:00 hod. Na staveni�ti se 

nebude pracovat mimo tuto dobu.  

P�i výstavb� se plánuje vyu�ití t��kých stavebních stroj� a mechanism�, které mají pom�rn�

vysokou hlu�nost. Jedná se p�edev�ím o nákladní automobily, autodomícháva�e, pilotovací 

soupravu, úhlové brusky atd. V�t�ina hlu�ných stavebních stroj� a mechanism� bude na 

stavb� po dobu hrubé výstavby. Nejvy��í hlu�nost je p�edpokládána b�hem zemních prací a 

p�i zhotovování základ� objektu. P�i dokon�ovacích pracích bude ni��í hlu�nost, která bude 

navíc p�ízniv� ovlivn�na tím, �e v�t�ina prací bude probíhat uvnit� objektu.  

Strojní sestava byla navr�ena také s p�ihlédnutím na omezení hlu�nosti a ochranu �ivotního 

prost�edí. Byly voleny p�evá�n� stroje, za�ízení a mechanismy s ni��í úrovní hlu�nosti. 
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Hlu�nost bude dále omezována tím, �e hlu�né stroje a mechanismy budou umíst�ny ve v�t�í 

vzdálenosti od rodinných a bytových dom�, stroje, za�ízení a mechanismy budou v dobrém 

technickém stavu a budou procházet pravidelnou kontrolou a revizí. V p�ípad� nutnosti budou 

vyu�ity vhodné akustické clony nap�íklad trapézový plech se zvukopohltivou izolací apod. 

Pracovníci budou p�i hlu�ných pracích chrán�ni pou�íváním OOPP.  

P�íklad hladiny akustického tlaku n�kterých navr�ených stroj� a mechanism�

ZDROJ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB 

Pásové rýpadlo CAT 320E 71-103 

Nákladní automobil TATRA 815 6x6 75-90 

Rýpadlo � naklada� CAT 434F 80-90 

Le�ti�ka betonu Schwamborn STR 703 85 

Stavební mícha�ka Hecht 2140 80-90 

Okru�ní pila Bosch GKS 55 Professional 90-100 

Úhlová bruska Bosch GWS 22 � 230 JH 

Professional 

93-104 

  

3. Zne�i�t�ní podzemních a povrchových vod 
De��ová voda bude ze staveni�t� odvád�na pomocí prefabrikovaných �labovek, které budou 

umíst�ny po celém obvodu staveni�t�. Voda pote�e p�es vpus� s bahenním ko�em a p�es 

odlu�ova� ropných látek do do�asného vsaku. Pro napojení spla�kové kanalizace bude 

vyu�ito stávající p�ípojky. Spla�ky ze sanitárních bun�k budou vedeny do nov� vybudované 

�achty. Tato �achta bude umíst�na na stávající p�ípojce kanalizace. Bude se nacházet p�ed 

objektem v severní �ásti u ulice Kamenná.  

V p�ípad� havárie a mo�ného úniku nebezpe�ných látek (ropné produkty, chemikálie apod.) 

jsou pracovníci povinni toto okam�it� nahlásit mistrovi nebo stavbyvedoucímu. Dále se bude 

postupovat dle schváleného havarijního plánu. T�mto haváriím bude p�edcházeno p�edev�ím 

pravidelnými kontrolami stroj� a mechanism� a pe�livým a bezpe�ným uskladn�ním 

nebezpe�ných materiál� (rozpou�t�dla, nát�ry atd.).  

P�i vzniku havárie je nutné neprodlen� zastavit únik a zamezit dal�ímu �í�ení. K likvidaci 

budou slou�it vhodný sorbent (VAPEX, ROP-EX, UNI-SAFE atd.), písek, piliny apod. 
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Zne�i�t�ná zemina, písek, piliny, sorbent budou ulo�eny na bezpe�né místo, do vhodného 

kontejneru nebo nap�íklad sudu a odvezeny odbornou firmou, která se zabývá likvidací 

zne�i�t�ného odpadu.   

4. Zne�i�t�ní ovzdu�í 
Kvalita ovzdu�í m��e být negativn� ovlivn�na výstavbou p�edev�ím v d�sledku výfukových 

plyn� pracujících stroj�, a také prachem vznikajícím na staveni�ti.  

U v�ech stroj�, za�ízení a mechanism� bude pravideln� kontrolován technický stav a bude 

procházet revizní kontrolou. Stroje, za�ízení a mechanismy budou pracovat v optimálním 

pracovním re�imu, nebude docházet ke zbyte�nému p�et��ování stroje, k práci stroje ve 

vysokých otá�kách. Tím �áste�n� zamezíme zbyte�nému úniku �kodlivých látek do ovzdu�í.  

Staveni�t� bude obehnáno plotem z trapézového plechu vý�ky 2m, co� �áste�n� pom��e 

zamezit zne�i�t�ní okolí prachem. Vykopaná zemina, su� a dal�í odpadní materiály budou ze 

stavby okam�it� odvezeny. V p�ípad� nutného skladování, budou vlh�eny a p�ikryty plachtou. 

Sypké materiály budou skladovány v silech a v pytlích.  

5. Zne�i�t�ní komunikací 
Stroje, mechanismy, nákladní automobily a dal�í dopravní prost�edky budou p�ed opu�t�ním 

staveni�t� �i�t�ny. �i�t�ní bude probíhat mechanicky a vodou. Voda bude vedena p�es vpus�

s bahenním ko�em a odlu�ova� ropných látek do do�asného vsaku. P�i zne�i�t�ní p�ilehlé 

komunikace, bude materiál okam�it� odstran�n a komunikace vy�i�t�na. Zne�i��ující materiál 

bude ulo�en do p�íslu�ných kontejner�, pop�ípad� na skládku.  

6. Odpady 
Na staveni�ti budou vznikat r�zné druhy odpad�. Budou zde umíst�ny plastové kontejnery 

pro t�íd�ný odpad (papír, plasty, sklo), kontejnery pro komunální odpad, a také kontejnery pro 

stavební odpad. Kontejnery budou pravideln� vyprazd�ovány a odpad bude odvá�en na 

skládku firmou Sako. Kontejnery pro stavební odpad bude vyvá�et firma Dufonev, která 

zajistí jejich ulo�ení a p�ípadnou pozd�j�í recyklaci na deponii v Brn� � �erno�icích. 

Vzdálenost od staveni�t� je 6,9km. Pracovníci budou pou�eni o správném t�íd�ní odpadu.  

Nebezpe�ný odpad bude zne�kod�ován firmou ADC s.r.o., která má pro likvidaci 

nebezpe�ného odpadu pot�ebné povolení.  
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S odpady bude nakládáno dle zákona �íslo 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 

dal�ích zákon� a budou roz�len�ny dle vyhlá�ky �íslo 381/2001 Sb. Katalog odpad�. O 

odpadech, jejich mno�ství a druhu bude vedena dokumentace (tzv. kniha odpad�), která bude 

p�edlo�ena p�í p�edání stavby.  Budou vznikat následující odpady: 

KATALOGOVÉ �. DRUH ODPADU KATEGORIE

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Ta�ky a keramické výrobky O 

17 02 01 D�evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky 

nebo nebezpe�nými látkami zne�i�t�né 

N 

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

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 �elezo a ocel O 

17 04 07 Sm�sné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad zne�i�t�ný nebezpe�nými látkami N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 

17 05 06 Vyt��ená hlu�ina neuvedená pod �íslem 17 05 05  

17 06 03 Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpe�né látky 

N 

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

06 03 

O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

�íslem 17 08 01 

O 

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

�ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 
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1. Tepeln�-technické posouzení vybraných konstrukcí 
Tepeln�-technické posouzení vybraných konstrukcí je v p�íloze B11.5 Tepeln�-technické 

posouzení vybraných konstrukcí. 
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Záv�r 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebn� technologické �e�ení bytového domu na ulici 

Kamenná v Brn�-�tý�icích. Sna�il jsem se zohlednit finan�ní, �asová, technická a 

technologická hlediska.  

V rámci projektu za�ízení staveni�t� jsem navrhl rozmíst�ní jednotlivých objekt� na staveni�ti 

(skládek, je�ábu, provozního a sociálního zázemí apod.). V rámci �asového a ekonomického 

plánování za�ízení staveni�t�, jsem se sna�il o co nejefektivn�j�í návrh. Zpracoval jsem 

propo�et stavby dle THU a �asový plán jednotlivých stavebních objekt�. Navrhl jsem hlavní 

stavební stroje a mechanismy nutné pro výstavbu bytového domu a s ním souvisejících 

stavebních objekt�. Pro hlavní stavební objekt jsem navrhl �asový harmonogram, dle kterého 

by práce m�ly za�ít v b�eznu 2014 a kon�it v  listopadu 2014. P�i návrhu harmonogramu jsem 

se sna�il, aby nevznikaly zbyte�né �asové prostoje, ale zárove� aby nemuselo dojít vlivem 

nedostatku �asu k naru�ení kvality prací. Abych mohl, co nejp�esn�ji zpracovat 

harmonogram, provedl jsem propo�et nutné doby pot�ebné pro tuhnutí betonu.  

V rámci technologických p�edpis� jsem se detailn�ji v�noval vrtaným pilotám a provád�ní 

st�e�ního plá�t�. K t�mto technologickým p�edpis�m jsem zpracoval také kontrolní a zku�ební 

plány. V rámci zast�e�ení, jsem navrhl alternativní �e�ení v podob� pou�ití bezpe�ného 

systému Dualdek. Pro hlavní stavební objekt jsem zpracoval polo�kový rozpo�et dle 

poskytnuté projektové dokumentace. Pro vybrané konstrukce jsem zpracoval tepeln�-

technické posouzení. Také jsem se zabýval bezpe�ností práce a ochranou �ivotního prost�edí.  
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