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Abstrakt�
Bakalá�ská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní 
budovy v Brn�, která je realizována pomocí kompletního systémového �ešení. Obsahuje 
logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci této stavby. Obsahem je technická 
zpráva se zam��ením na hrubou vrchní stavbu, �ešení širších dopravních vztah�, technickou 
zprávu za�ízení staveništ�, technologický p�edpis zdiva a strop�, kontrolní a zkušební plán, 
strojní sestavu, bezpe�nostní opat�ení a variantní �ešení zvedacího mechanismu s jinými 
zadáními. �
�
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Abstract�
This thesis deals with the technological stage of the gross superstructure of an office building 
in Brno, which is implemented using a complete system solution. It includes logical and 
chronological following the successful implementation of this project. It contains the 
engineering report focusing on rough superstructure, addressing broader transport relations, 
technical report site equipment, technical note of walls and ceilings, inspection and test plan, 
machine assembly, safety measures and alternative solutions for the lifting mechanism with 
another theme.  
�
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ÚVOD

V rámci mojí bakalá�ské práce zpracovávám stavebn� technologické �ešení hrubé vrchní 

stavby administrativní budovy v Brn� – Štý�icích. Tento objekt jsem si zám�rn� vybral, 

protože okolo vede moje každodenní cesta do školy, a budova m� velice zaujala. 

Poda�ilo se mi sehnat dokumentaci v rozsahu k územnímu rozhodnutí. Tato 

dokumentace však neobsahovala dostate�né podrobnosti, a proto jsem se rozhodl 

vypracovat dokumentaci vlastní. V sehnaných podkladech se jedná o vyzdívaný skelet a 

budova je tak ve skute�nosti i postavena. P�i zpracovávání vlastních podklad�

k pot�ebám mojí bakalá�ské práce jsem se rozhodl z vyzdívaného skeletu vytvo�it 

kompletní systémové �ešení z keramických materiál� a dát p�ílohám vlastní p�idanou 

hodnotu. Výsledkem mé práce je navržení podklad� dosta�ující podrobnosti a navržení 

vhodného stavebn� technologického �ešení pro úsp�šnou realizaci stavby, po�ínaje 

zpracováním za�ízení staveništ�, volbou vhodné strojní sestavy pro tuto etapu, 

zpracováním BOZP. Veškeré práce pot�ebné pro realizaci jsou podrobn� popsány 

v technologických p�edpisech, a jejich jakost zahrnuta v kontrolním a zkušebním plánu, 

jejich pr�b�h zachycen v �asovém harmonogramu vytvo�eném pro pot�eby jednoho 

podlaží z programu Contec. Veškeré materiály s výkazem vým�r ocen�ny v programu 

Build Power. Výkresové výstupy zpracovány v programu Autocad. Snahou v mojí práci 

je dosažení maximální efektivnosti vzhledem ke zvolenému systému. 
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1.1 Základní informace stavby 

1.1.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:  administrativní budova V Brn�

Místo stavby:  Víde�ská 63, Štý�ice, Brno-m�sto, 639 00 

Kraj:   Jihomoravský 

Parcelní �íslo:  592/1 

Katastrální území: Štý�ice (okres Brno - m�sto), 610186 

Zp�sob využití: zastav�ná plocha a nádvo�í, stavba pro administrativu 

1.1.2 Identifika�ní údaje o stavebníkovi 

Název:   Architekti Hr�ša & Pel�ák 

   Ateliér Brno s.r.o. 

I
:   25517562 

DI
:   288-25517562 

Sídlo:   Žižkova 5, Brno-m�sto, 602 00 

1.1.3 Identifika�ní údaje o zpracovateli PD ke studijním ú�el�m 

Jméno:   Hradstav Brno 

Sídlo:   Nebovidská x, St�elice u Brna, 664 47 

I
:   333222111 

Projektant:  Št�pán Hrade�ný 

Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 

Kraj:   Jihomoravský 

1.2 Údaje o území 

�ešená parcela leží v k.ú. zastav�né �ásti m�sta Brna – Štý�ice, parcelní �íslo 592/1, 

pozemek je veden jako stavební dle územního plánu. Stavební zám�r je tedy v souladu 

s územním plánem m�sta Brna i dalšími aktuálními územn� plánovacími podklady. 

Ú�el využití je stanoven jako smíšená plocha pro obchod a služby.  

Doposud nebyla parcela 592/1 nijak ú�eln� využívána, jedná se o proluku – zbo�eništ�

po dvou starých domech. Proluka pat�í k bloku stávající zástavby, který je vymezen 

ulicemi Víde�ská, Gallášova, Havlenova a Renneská. P�vodní území m�lo p�edm�stský 

charakter s rodinnými domy a výrobními objekty. V sedmdesátých letech byla výrazná 
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�ást bloku nahrazena bytovými domy a objekty ob�anské vybavenosti – nap�. 

dvanáctipodlažní bytové domy Havlenova 20 a 22, obchodní d�m Union. 

Severovýchodní �ást bloku je využívána pro ú�ely Integrované st�ední školy v Brn�. 

Parcela �íslo 592/1 je dob�e dostupná m�stskou hromadnou dopravou na ulici Víde�ská, 

a také z této ulice dob�e dostupná pro automobilovou dopravu. Parcela má rovinný 

charakter a je �áste�n� porostlá náletovými d�evinami.  

Parcela 592/1 o celkové ploše 1966 m2 se nachází mezi sousedními parcelami �. 602/2, 

596/1, 591/3, 592/2. 

V tomto území nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany, ani neleží v záplavové zón�. 

Odtokové pom�ry jsou v tomto území dobré, deš�ová voda bude odvád�na deš�ovou 

kanalizací, zaúst�nou do ve�ejné deš�ové kanalizace na ulici Víde�ská jádrovým vrtem 

pod úhlem 45°. 

1.3 Údaje o stavb�

1.3.1 Základní charakteristika stavby a popis území stavby 

Jedná se o p�tipodlažní novostavbu v zastav�né �ásti k.ú. Brno-Štý�ice, která bude 

sloužit pouze k administrativním ú�el�m. Stavba bude trvalého charakteru, nejedná se o 

do�asnou stavbu. Stavba nebude podléhat ochran� podle jiných právních p�edpis�, 

nejedná se o kulturní památku apod. 

Projektová dokumentace spl�uje požadavky stanovené zákonem �. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním �ádu v platném zn�ní a vyhláškou �. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. Navržená stavba nevyžaduje výjimku ani úlevové 

�ešení. 

Navrhované kapacity:  plocha parcely 592/1 – 1966 m2 

    plocha zastav�ná admin. – 671 m2 

    zpevn�né plochy – 704 m2 

    zatravn�ná plocha a zele� – 568 m2

    obestav�ný prostor – 11 508 m3

Stavba �len�na na objekty: SO01 – vlastní administrativní budova 

    SO02 – a) – f) p�ípojky 

    SO03 – pletivový plot s branou 

    SO04 – zpevn�né plochy pro parkování 
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Parcela 592/1, na které budou objekty umíst�ny, se nachází v zastav�né �ásti m�sta 

Brna-Štý�ice. Vlastní administrativní budova má svoji podélnou osu p�ibližn�

rovnob�žnou s osou komunikace na ulici Víde�ská. Parcela je p�ístupná z jihovýchodní 

strany z již uvedené komunikace. Objekt je situován v rovinatém terénu. 

Demolice na nezastav�né proluce v sou�asné dob� nebudou nutné. Z parcely bude 

vykáceno pouze 5 náletových d�evin typu akát, bez apod. Pozemek je veden jako 

stavební, nejsou t�eba žádné zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkcí les�, jak do�asné, tak ani trvalé. 

Veškerá infrastruktura a sít� jsou vedeny pod místní komunikací a chodníky na ulici 

Víde�ská, bezprost�edn� sousedící s již zmi�ovanou parcelou 592/1. Kauce za porušení 

povrchu místní komunikace a uvedení do p�vodního stavu p�i z�izování p�ípojek – 

uhrazena. 

1.3.2 Celkový popis stavby, stavebn� technické a architektonické 

�ešení 

Stavba bude využívána pro administrativní ú�ely, budova je rozd�lena na dv�

samostatné provozní jednotky – budova rozd�lena na dv� poloviny, každá s vlastním 

vchodem. V každém pat�e je 6 malých kancelá�í a jedna v�tší, dále je zde kuchy�

s posezením a sociální za�ízení – d�leno na muži, ženy a osoby se sníženou schopností 

pohybu. V 1.NP jsou dv� kancelá�e nahrazeny vstupem s recepcí, je zde také technická 

místnost. 

P�íjezd k objektu je ze stávající komunikace na ulici Víde�ská, která je jihovýchodním 

sm�rem od budovy. Parkovací místa jsou umíst�na p�ed budovou sm�rem do ulice, ale 

také za budovou. Parkovišt� za budovou je p�ístupné po z�ízené zpevn�né cest�, která je 

jihozápadn� od budovy. Parkovací místa jsou pro parkování kolmé o rozm�rech 2,4 x 

5,3 m. Jsou zde také 4 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu, situována u 

vchod� do objektu. 

Vstupy do objektu i jednotlivá podlaží jsou �ešena jako bezbariérová. Jsou spln�ny 

požadavky v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

Urbanistické �ešení vychází z daných hranic pozemku a z podmínek vycházejících 

z územního plánu m�sta Brna. Stavební pozemek ur�ený pro výstavbu administrativní 

budovy leží v k.ú. Brno-Štý�ice. V sousedství stavby se nacházejí 2 vysoké bytové 
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domy o dvanácti podlažích Havlenova 20 a 22, obchodní d�m Union, a jiná 

administrativní budova. Funk�n� i objemov� do dané lokality zapadá. Její výšková 

úrove� také do lokality zapadá, vymykají se pouze 2 vysoké bytové domy. 

Architektonické �ešení navazuje na okolní výstavbu – tvarov� stavby jednoduché, bez 

jakéhokoli výrazn�jšího �len�ní, avšak mírn� se vymyká svým oplášt�ním. Vn�jší pláš�

je tvo�en stylovým obkladovým páskem typu klinker. P�dorysné rozm�ry objektu jsou 

20 400 mm x 32 650 mm. Jedná se o stavbu s p�ti podlažími. Založení je na 

základových pasech pod nosnými konstrukcemi, budova nepodsklepena. Svislé nosné 

konstrukce jsou tvo�eny cihelnými bloky typu THERM. Vodorovné konstrukce jsou 

navrhnuty z keramicko – betonových panel�, jedná se o systémové �ešení. Objekt bude 

zast�ešen plochou zelenou st�echou s extenzivní vegetací. 

Barevné �ešení fasády bude orientováno do hn�dých odstín� vypalovaného obkladového 

pásku typu klinker s rustikální úpravou povrchu. Všechny klempí�ské výrobky budou 

z FeZn poplastované odstín RAL 9005 – �erná. Okna a dve�e budou d�ev�ná 

s povrchovou úpravou nát�rem odstínu RAL 1004 – zlatožlutá. 

Celkové dispozi�ní a provozní �ešení – dispozice je rozd�lena vnit�ním nosným zdivem 

typu THERM 240 mm a dále vnit�ním nenosným zdivem tl. 140 mm. P�ístup do objektu 

je navržen na jihovýchodní stran� z ulice Víde�ská. Za vstupem do objektu je v 1.NP 

recepce. Dve�e z recepce vedou na chodbu, odkud je p�ístup do jednotlivých kancelá�í, 

kuchyn� se stolováním, a do schodiš�ového prostoru s výtahovou šachtou. Ze 

schodiš�ového prostoru v 1.NP je umožn�n vstup do technické místnosti a sociálního 

za�ízení, dále do další chodby s kancelá�emi na druhé stran� budovy. Ve 2.NP je možné 

se ze schodiš�ového prostoru dostat do sociálních za�ízení v�etn� sociálního za�ízení 

pro osoby se sníženou schopností pohybu, dále pak do chodeb, ze kterých jsou p�ístupné 

op�t jednotlivé kancelá�e a kuchyn�. Ve 3.NP, 4.NP a 5.NP obdobn�. U vstupu na 

plochou zelenou st�echu, ke kterému je možné se dostat trojramenným schodišt�m, je 

strojovna výtahu. 

Stavba je navržena tak, aby p�i jejím b�žném užívání nemohlo dojít k úrazu, nebo 

možnost úrazu byla minimální (nap�. možnost pádu, zasažení elektrickým proudem, 

výbuchu apod.). Stavba by m�la být užívána v souladu s návodem k užívání stavby a 

s obecnými bezpe�nostními zásadami a p�edpisy týkajících se nainstalovaných 

spot�ebi��. 
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1.4 Základní charakteristika objektu 

1.4.1 Stavební �ešení 

Jedná se o zd�nou stavbu s p�ti nadzemními podlažími, stavba nepodsklepená. Objekt je 

obdélníkového p�dorysu o rozm�rech 20,4 m x 32,65 m a zabírá cca jednu t�etinu 

parcely. Založení objektu je na základových pasech. Obvodové svislé nosné konstrukce 

jsou tvo�eny tepeln� izola�ním zdivem Heluz 440 mm P+D STI na tepeln� izola�ní 

maltu Heluz Trend. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty 

z keramickobetonových panel� Heluz základních, atypických i s prostupy tlouš�ky 230 

mm. Konstruk�ní výška všech podlaží je 3250 mm. Budova zast�ešena plochou zelenou 

st�echou s extenzivní zelení.  

Vn�jší zpevn�né plochy v�etn� cesty navazují na budovu, zpevn�né plochy zabírají také 

cca t�etinu celé parcely. 

1.4.2 Konstruk�ní a materiálové �ešení 

Založení objektu: Budova založena na základových pasech z betonu t�ídy C 20/25 

t�ída prost�edí XC1, s podkladním betonem tlouš�ky 150 mm. 

Obvodové zdivo bude založeno na pasech o rozm�rech 800 mm x 

1050 mm do hloubky 850 mm, což je již více než v hloubce 

nezámrzné – 800 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude založeno na 

pasech o rozm�ru 600 mm x 500 mm, tzn. že je dodržen 

minimální rozm�r základu pro nosné zdivo. 

Svislé konstrukce: Svislé obvodové zdivo je navrženo z keramického tepeln�

izola�ního materiálu Heluz ší�e 440 mm P+D STI, který má 

rozm�r 247/440/238 mm, pevnosti P10, na tepeln� izola�ní maltu 

Heluz Trend. U okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní 

použity tvarovky Heluz STI 44-K a Heluz STI 44 – K – ½ 

s drážkou ší�ky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS 

tlouš�ky 30 mm. Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti 

P15, na maltu Supertherm SB C. P�eklady JISTROP 70/238 

s vloženou tepelnou izolací a ploché p�eklady JISTROP 145/71. 

Pro vnit�ní nenosné zdivo budou použity cihly Heluz 14 na maltu 

Supertherm SB C. 
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Vodorovné konstr.: Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo�eny keramickobetonovými 

stropními panely Heluz tlouš�ky 230 mm, uloženými do 

minimáln� 20 mm lože. V míst� komín� a pot�ebných vedení 

potrubního vybavení budovy jsou umíst�ny prostupy v atypických 

panelech. Železobetonový monolitický v�nec výšky 250 mm, po 

obvodu s v�ncovkou Heluz 8/23 s vloženou tepeln� izola�ní 

deskou XPS tl. 130 mm, je navržen v rámci všech stropních 

konstrukcí z betonu C 20/25 a oceli B 500. V místech, kde nebylo 

strop možné vytvo�it v rámci modulu stropních panel�, bude 

vytvo�ena dobetonávka z betonu C 20/25 a oceli B 500. 

Zast�ešení objektu: St�ešní konstrukce je plochá zelená st�echa, ur�ená pro extenzivní 

zele�, s klasickým po�adím vrstev. HI vrstvu tvo�í 2x HI asfaltový 

modifikovaný pás, na n�m dále spo�ívá hydroakumula�ní vrstva 

Gutabeta, drenážní vrstva z t�ženého kameniva frakce 8-16 mm, 

filtra�ní vrstva z geotextilie 100g/m2, a samotný p�stební 

substrát. Tepelná izolace je zajišt�na Rockwool hardrock tl. 

2x100 mm. Spád je tvo�ený spádovým lehkým keramzitbetonem 

tlouš�ky minimáln� 50 mm u vpusti, s minimálním spádem 4 %. 

Schodišt�: Vertikální komunikace v objektu je �ešena p�ímo�arým 

trojramenným levoto�ivým schodišt�m, které obtá�í výtahovou 

šachtu o rozm�rech 2250 mm x 2250 mm v zrcadle. Výtahová 

šachta je zd�ná z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu 

Supertherm SB C. Nosnou konstrukci stup�� tvo�í 

železobetonová monolitická deska tlouš�ky 100 mm. Mezipodesta 

je uložena na vnit�ních schodiš�ových st�nách s výztuží kolmo na 

výztuž šikmé desky. V úrovni strop� je schodiš�ová deska 

kotvena do podestové ŽB desky. Celá konstrukce schodišt� je 

z betonu C 20/25 a oceli B 500. Stupn� jsou nadbetonovány 

z prostého betonu C 20/25. Zábradlí je ocelové z 1.NP. do 5.NP. 

Jedná se o betonové deskové schodišt� s pln� podporovanými 

stupni. 

Komíny: Komín bude proveden ze systémových dílc� Heluz keramický 

dvoupr�duchový. V nadst�ešní �ásti bude omítnut a nat�en bílou 

fasádní barvou Den Braven, ze shora chrán�n betonovou 
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systémovou komínovou hlavou s p�esahem. Vytáp�ní objektu je 

navrženo plynovým kotlem JUNKERS 40kW. P�ívod vzduchu do 

technické místnosti je zaru�en koaxiálním kou�ovodem, 

pop�ípad� druhým v�tracím pr�duchem. 

Výpln� otvor�: Výpln� otvor� objektu jsou navrženy jako eurookna s rámem 

z d�ev�ných profil�, zasklené izola�ním dvojsklem. Dutina mezi 

zasklením je vypln�na vzácným inertním plynem, nap�. argonem. 

Sou�initel prostupu tepla rámem má hodnotu 0,93 W/m2K, a 

sou�initel prostupu tepla zasklením má hodnotu 0,7 W/m2K, 

Rw´=37 dB. Teplý distan�ní ráme�ek zasklení je z nerezové oceli 

nebo plastového materiálu. Okenní rám bude z exteriérové strany 

opat�en ochranným nát�rem odstínu RAL 1004 – zlatožlutá. 

Z interiérové strany bude mít odstín RAL 9010 – bílá. Vstupní 

dve�e jsou provedeny z materiál� se stejnými specifiky, odstíny 

nát�r� také stejné. Dve�e jsou opat�eny samozavíra�em, a 

západkou dve�ního k�ídla. Dve�e vnit�ní jsou navrhnuty jako 

interiérové zvukov� izola�ní z plné DTD desky, svislou orientací 

dekoru a nerezovým kováním. Dve�e budou osazeny do 

obložkových zárubní se stejným dekorem jako na dve�ích – dýha 

buk hn�dá, s �áste�ným prosklením. 

Tepelná, zvuková a 

kro�ejová izolace: Podlahy v p�ízemí jsou izolovány XPS Bachl 100 mm. Podlahy 

v podlaží: kro�ejová izolace Isover TDPS. 80 mm, izola�ní pásek     

podél st�n tl. 20 mm. Zateplení posledního podlaží Rockwool 

hardrock 2x100 mm. Expandovaný polystyren tlouš�ky 100 mm 

mezi p�eklady Jistrop 70/238, a mezi v�ncockou a 

železobetonovým v�ncem XPS tlouš�ky 130 mm. 

Obklady: V místnostech sociálního za�ízení je keramický obklad od 

podlahy do výšky (2000) mm. V kuchyni s posezením keramický 

obklad (600)(800). 

 Vn�jší obklad lícovým páskem WDF Kashtan klinker kontaktní. 

Podlahy: Konstrukce samotné podlahy od hydroizolace se v 1.NP skládá 

z vrstev – tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 100 

mm, betonová mazanina C 20/25 tl. 80 mm, srovnávací 
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anhydritový samonivela�ní pot�r tlouš�ky 40 mm, keramická 

dlažba v�etn� flexibilního lepidla tlouš�ky 10 mm. V dalších 

vyšších podlažích od 2.NP je skladba podlahy následující od 

nosné stropní keramickobetonové konstrukce – kro�ejová izolace 

Isover TDPS tl. 80 mm, separa�ní vrstva z PE folie, betonová 

mazanina C 20/25 tlouš�ky 60 mm, flexibilní lepidlo tlouš�ky 5 

mm a keramická dlažba tlouš�ky 5 mm. 

1.4.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a postavena tak, aby ú�inky zatížení a nep�íznivé vlivy jak vn�jšího, 

tak i vnit�ního prost�edí, vznikající b�hem výstavby a následného užívání, nem�ly na 

stavbu negativní dopad, a nezap�í�inily nap�.: z�ícení celé stavby nebo její �ásti, v�tší 

nep�ípustné p�etvo�ení konstrukce než je dovoleno, poškození �ásti stavby vlivem 

deformace nosných konstrukcí apod. 

1.5 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

1.5.1 Technické �ešení 

Veškerá technická �ešení jsou zakreslena a zahrnuta v samostatné �ásti projektové 

dokumentace, do bakalá�ské práce není tato �ást p�iložena. 

1.5.2 Vý�et technických a technologických za�ízení 

Stavba je opat�ena VZT jednotkou pro oh�ev vzduchu, p�ípojkami NN, vody, zemního 

plynu. Pro odvod deš�ových a splaškových vod je objekt vybaven oddílnou kanalizací. 

1.6 Požárn� bezpe�ností �ešení 

Požárn� bezpe�nostní �ešení by m�lo být �ešeno v samostatné p�íloze projektové 

dokumentace, avšak do bakalá�ské práce není zahrnuta. 
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1.7 Zásady hospoda�ení s energiemi 

1.7.1 Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Tepelná technika konstrukcí vyhovuje a je v souladu s 
SN 73 0540 – 2:2011 + Z1 

1:2012 tepelná ochrana budov – požadavky. 

1.7.2 Posouzení alternativních zdroj� energií 

Pro administrativní objekt se neplánuje navrhovat žádné využití alternativních zdroj�. 

1.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prost�edí 

Všechna pracovišt� a kancelá�e umož�ují p�ímé denní osv�tlení. Nucené v�trání bude 

pouze v chodbách, sociálních za�ízeních a kuchyni zajišt�no VZT jednotkou. Tepelný 

zdroj Junkers s výkonem 40 kW, který bude umíst�n do technické místnosti v 1.NP, 

bude zajiš�ovat vytáp�ní objektu. Do technické místnosti budou zaúst�ny všechny 

otopné okruhy. Desková otopná t�lesa v provedení klasik s bo�ním p�ipojením budou 

sloužit jako otopná plocha. V sociálních za�ízeních budou otopná t�lesa trubková 

s rovnými vodorovnými profily. 

U parkovišt� v zadní �ásti budovy bude z�ízena zpevn�ná plocha pro ú�el uložení 

popelnic na komunální odpad. 

Vnit�ní vodovod a kanalizace budou v samostatné p�íloze projektové dokumentace, 

kterou však bakalá�ská práce ne�eší, krom situace. 

Stavba nebude mít negativní dopad na své bezprost�ední okolí, nebude vyvozovat žádné 

vibrace, hluk �i prašnost. Nebude zne�iš�ovat žádným zp�sobem ovzduší. 

1.9 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

1.9.1 Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Index radonového rizika je stanoven jako nízký, tudíž nejsou t�eba žádná zvláštní ani 

speciální opat�ení, posta�í b�žné hydroizolace spodní stavby. 

1.9.2 Ochrana p�ed bludnými proudy 

Objekt nebude bludnými proudy zatížen, nevyžaduje zvláštní ochranu. 



���

�

1.9.3 Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

�ešená parcela 592/1 nebude postižena technickou seizmicitou, proto nejsou 

vyžadovány žádné zp�soby ochrany. 

1.9.4 Ochrana p�ed hlukem 

V okolí stavby je jediným zdrojem hluku p�ilehlá komunikace na ulici Víde�ská. 

Posta�í b�žné hodnoty stavební vážené vzduchové nepr�zvu�nosti Rw´ použitých 

materiál�, není vyžadována žádná speciální ochrana p�ed vn�jším hlukem. 

1.9.5 Protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti, nejsou vyžadovány žádné zp�soby ochrany. 

1.10 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

1.10.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Kanaliza�ní p�ípojky: Kanalizace je oddílná pro splaškovou a deš�ovou vodu. 

Kanalizace pro deš�ovou vodu bude odvád�t vodu ze zpevn�ných 

ploch a z ploché st�echy. Splašková kanalizace odvádí odpadní 

vody z objektu. Napojení kanalizací KGEM DN 200 bude 

provedeno jádrovými vrty pod úhlem 45° do stávající ve�ejné 

kanalizace na ulici Víde�ská, DN 600. 

Vodovodní p�ípojka: Vodovodní p�ípojka bude provedena z polyetylénového materiálu 

PE 100 SDR 11 pro ležaté potrubí, DN 63 x 10,5 mm. 

Plynovodní p�ípojka: Plynovodní p�ípojka je z materiálu HDPE 100 SDR 11, DN 15 

STL. 

1.10.2 P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

P�ípojka vody : DN 63 x 10,5 mm 

   Délka 16,3 m 

Kanaliza�ní p�ípojka: DN 200 

   Délka 14,8 m pro splaškovou 

   Délka 16,9 m pro deš�ovou 
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Plynovodní p�ípojka: DN 15 

   Délka 2,3 m 

1.11 Dopravní �ešení 

1.11.1Popis dopravního �ešení 

P�íjezd k objektu je �ešen nov� zbudovanou zpevn�nou cestou, která vyús�uje na 

stávající komunikaci na ulici Víde�ská. Na pozemku stavebníka budou zbudovány 

zpevn�né parkovací plochy, jak ze strany ulice Víde�ská, tak za objektem – p�ístupné 

nov� zbudovanou cestou. P�ístup lidí jdoucích p�šky je zajišt�n chodníkem, který 

bezprost�edn� p�iléhá k parcele stavebníka 592/1. 

1.11.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt administrativní budovy bude napojen na stávající infrastrukturu na ulici 

Víde�ská, p�es nov� zbudovanou zpevn�nou cestu ší�e 6,0 m, která je ohrani�ena 

betonovými obrubníky. Povrch cesty bude zpevn�n betonovými dlažebními prefa 

kameny, kladenými do podkladních vrstev z hutn�ného makadamu. Parcela je dob�e 

dostupná ve�ejnou hromadou dopravou, na ulici Víde�ská je tramvajová zastávka Celní, 

která je od objektu vzdálená cca 30 metr�. 

1.11.3 Doprava v klidu 

Parkovací stání jsou navržena jako venkovní. Celková kapacita venkovních parkovacích 

stání bezprost�edn� u budovy je 30 parkovacích míst. Další parkování je možné 

v nedalekém parkovacím dom�. 

1.11.4 P�ší a cyklistické stezky 

Dostupnost p�ších je možná prost�ednictvím chodníku bezprost�edn� p�iléhajícím 

k parcele stavebníka, z ulice Víde�ská. Nejbližší cyklistická a p�ší stezka je u �eky 

Svratky, vzdálené cca 700 metr� od objektu. Ze stezky je možné se k objektu dostat 

málo frekventovanými komunikacemi na kole i po chodnících p�šky. 
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1.12 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

1.12.1 Terénní úpravy 

P�edpokládané volné zelené plochy zabírají cca t�etinu pozemku. Budou zde vysazeny 

okrasné ke�e a stromy, lemující zpevn�né plochy a trávník. 

1.12.2 Použité vegeta�ní prvky 

Sazenice krušpánek ke� – 76 ks, t�eše� okrasná – 1 ks 

1.12.3 Biotechnická opat�ení 

Nejsou vyžadována žádná biotechnická opat�ení. 

1.13  Popis vliv� stavby na životní prost�edí 

1.13.1 Vliv stavby na životní prost�edí 

Novostavba administrativní budovy nebude mít žádný negativní dopad na životní 

prost�edí. Užíváním objektu nebude zne�išt�na podzemní voda, ovzduší ani okolní 

zemina. Objekt nebude užíváním vyvozovat žádný hluk ani technickou seizmicitu.  

Stavba bude produkovat pouze splašky, které budou odvád�ny oddílnou kanalizací, a 

sm�sný komunální odpad. Odpad se bude shromaž�ovat v popelnicích a bude 

pravideln� odvážen. Plasty, sklo a papír budou pokud možno ukládány do speciálních 

kontejner� ur�ených ke t�íd�ní. 

V pr�b�hu stavby p�i �ešených technologických etapách mohou a budou vznikat odpady 

viz. tabulka níže. 

Tabulka 1.1 Druh a zp�sob nakládaní s odpady p�i realizaci[1] 


íslo odpadu 

Nebezpe�ný(N)/ostatní(O) 

Katalogový název Likvidace 

odpadu 

08 01 11 (N) Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpoušt�dla nebo jiné 

nebezpe�né látky 

9,14 

08 01 20 (O) Jiné vodné suspenze obsahující barvy 

nebo laky neuvedené pod �íslem 08 01 19

9,14 

12 01 13 (O) Odpady ze sva�ování 13 
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15 01 01 (O) Papírové a lepenkové obaly 13 

15 01 02 (O) Plastové obaly 13 

15 01 03 (O) D�ev�né obaly 10,13 

15 01 06 (O) Sm�sné obaly 13 

15 01 10 (N) Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 

látek nebo obaly t�mito látkami 

zne�išt�né 

9,13 

16 01 07 (N) Olejové filtry 9 

16 01 17 (O) Železné kovy 13 

16 06 (N) Baterie a akumulátory 9,13 

17 01 (O) Beton, cihly, tašky a keramika 1,13 

17 02 01 (O) D�evo 10,13 

17 02 02 (O) Sklo 1,13 

17 02 03 (O) Plasty 1,13 

17 03 02 (O) Asfaltové sm�si 1,13 

17 04 05 (O) Železo a ocel 1,13 

17 06 04 (O) Izola�ní materiály 1,10,13,15 

20 01 01 (O) Papír a lepenka 13 

20 03 (O) Ostatní komunální odpady 1,9,10,13 

1.13.2 Vliv stavby na p�írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajin�

Objekt žádným zp�sobem nenaruší ekologické funkce a vazby v krajin�, ani nebude mít 

negativní vliv na okolní krajinu a p�írodu. V území se nenacházejí žádné státem 

chrán�né stromy ani jiné d�eviny. 

1.13.3 Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Soustava Natura 2000 stanovuje evropsky významné lokality, které byly aktualizovány 

novelou na�ízení vlády �. 318/2013 Sb. �ešené území nespadá do evropsky 

významných lokalit, takže stavba nebude mít žádný vliv na n�které z území Natura 

2000. 
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1.13.4 Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba administrativní budovy nepodléhá procesu posouzení EIA. 

1.13.5 Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�

Ochranná pásma vzniknou u nov� budovaných inženýrských sítí. Nejsou t�eba omezení 

ani podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

1.14 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neplní a nevyžaduje žádná opat�ení vyplývající z hlediska pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva. 

1.15 Zásady organizace výstavby 

ZOV budou postupn� �ešeny v ostatních �ástech bakalá�ské práce. 

1.16 Seznam tabulek 

Tabulka 1.1 Druh a zp�sob nakládaní s odpady p�i realizaci[1]   35 

1.17 Zdroje 

[1] Vyhláška �. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad�, 
eská republika, 2016. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-93 

� �
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2.1 Umíst�ní stavby 

�ešená parcela leží v k.ú. zastav�né �ásti m�sta Brna – Štý�ice, parcelní �íslo 592/1, 

pozemek je veden jako stavební dle územního plánu. Stavební zám�r je tedy v souladu 

s územním plánem m�sta Brna i dalšími aktuálními územn� plánovacími podklady. 

Doposud nebyla parcela 592/1 nijak ú�eln� využívána, jedná se o proluku – zbo�eništ�

po dvou starých domech. Proluka pat�í k bloku stávající zástavby, který je vymezen 

ulicemi Víde�ská, Gallášova, Havlenova a Renneská. 

Adresa stavby: Víde�ská 63, Štý�ice, Brno-m�sto, 639 00 

Obrázek 2.1 Místo staveništ� [2] 

2.2 Trasa materiálu pro svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Veškerý materiál pro stropní konstrukce, vnit�ní nosné a obvodové zdivo v�. výztuže 

v�nc� bude dodáván z prodejny Stavebniny DEK – Brno, na adrese Pražákova 625/52a, 

Brno – Horní Heršpice, 619 00, Brno. Tato prodejna je od staveništ� vzdálena 2,0 km, 

doba jízdy cca 6 minut p�i plynulém provozu. 

Obrázek 2.2 Trasa materiálu nosných konstrukcí [2] 



�
�

�

Kritické místo �íslo 1 – sm�rový oblouk na ú�elové komunikaci, s polom�rem 20,5 m. 

Kritické místo �íslo 2 – sm�rový oblouk na ú�elové komunikaci, s polom�rem 18,5 m. 

Kritické místo �íslo 3 – sm�rový oblouk z ú�elové komunikace na ulici Heršpická, 

s polom�rem 47 m. 

Obrázek 2.3 Kritická dopravní místa [2] 

Kritické místo �íslo 4 – sm�rový oblouk z ulice Heršpické na ulici Jihlavskou, 

s polom�rem 38,5 m. 

Kritické místo �íslo 5 – sm�rový oblouk z ulice Jihlavské na ulici Víde�ská, 

s polom�rem 22,5 m. 

Obrázek 2.4 Kritická dopravní místa 2 [2] 
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Veškeré sm�rové oblouky na této trase jsou v�tší než 18,0 m, což je polom�r otá�ení 

navrženého nákladního automobilu MAN 34.400 HIAB 477 E-6 s podvozkem 8x4. 

Tato dopravní trasa materiálu je vyhovující. 

2.3 Trasa autodomícháva�e s betonem pro betonáž v�nc�

Veškerý beton pro betonáž v�nc� bude dopravován z betonárny Stappa mix, spol. s.r.o., 

sídlící na adrese Heršpická 11, Brno – Horní Heršpice, 639 00. Tato betonárna je od 

staveništ� vzdálená 1,6 km, doba jízdy cca 5 minut p�i plynulém provozu. 

Obrázek 2.5 Doprava betonu [2] 

Veškerá kritická místa na této trase umož�ují t�žkou dopravu i v�tších nákladních 

automobil�, než je navržený autodomícháva�, dále není nutno posuzovat. 

2.4 Seznam obrázk�

Obrázek 2.1 Místo staveništ� [2]      39 

Obrázek 2.2 Trasa materiálu nosných konstrukcí [2]   39 

Obrázek 2.3 Kritická dopravní místa [2]     40 

Obrázek 2.4 Kritická dopravní místa 2 [2]     40 

Obrázek 2.5 Doprava betonu [2]      41 

�

2.5 Zdroje 

[2] Mapy, Seznam.cz [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: https://mapy.cz 

� �



���

�

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

  
�

�

�

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

ZADANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   ŠT�PÁN HRADE�NÝ 
AUTHOR�

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR 

�

BRNO 2016                 

  



���

�

3.1 Obecné informace 

Za�ízení staveništ� je zpracováno pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby 

administrativní budovy, pro svislé nosné zdivo z keramických blok� Heluz a pro 

vodorovné nosné konstrukce z keramickobetonových panel� Heluz. 

Pozemky pro ú�ely za�ízení staveništ� jsou ve vlastnictví investora. Staveništ� bylo 

protokolárn� p�edáno p�ed zapo�etím výstavby. 

3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

3.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt administrativní budovy bude napojen na stávající infrastrukturu na ulici 

Víde�ská, p�es nov� zbudovanou zpevn�nou cestu ší�e 6,0 m, která je ohrani�ena 

betonovými obrubníky. Povrch cesty bude zpevn�n betonovými dlažebními prefa 

kameny, kladenými do št�rkopískových podkladních vrstev.  

Pro ú�ely za�ízení staveništ� však bude staveništní komunikace bez finální vrchní vrstvy 

z betonových prefa kamen�, pro pojezd vozidel budou sloužit podkladní vrstvy této 

komunikace z hutn�ného makadamu frakce 8 – 16 mm. 

Dopravní trasy materiálu jsou �ešeny v samostatné kapitole této bakalá�ské práce. 

3.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Pro administrativní budovu jsou zhotoveny veškeré p�ípojky a sít�, avšak pro ú�ely 

za�ízení staveništ� budou využity pouze staveništní splašková kanalizace, vedení 

nízkého nap�tí a vodovod dle dále navržených dimenzí. 

3.3 Popis objekt� za�ízení staveništ�

3.3.1 Vybavení staveništ�

Prostor staveništ� musí být oplocen plotem minimální výšky 1,8 m, který brání vstupu 

na pozemek neoprávn�ným osobám. Tento plot je ze t�í stran pozemku již zhotoven 

jako stávající od sousedních nemovitostí, pouze z JV strany pozemku vznikne nov�

budovaný do�asný plot pro pot�eby ZS. Sou�ástí plotu na JV stran� pozemku je také 

dvouk�ídlová uzamykatelná brána ší�e 6 m, mající stejnou výškovou úrove� jako okolní 

plot. Ve vnit�ním prostoru staveništ� budou zbudovány zhutn�né podkladní vrstvy 

budoucí komunikace sloužící k doprav� materiálu, zpevn�né plochy pro skládky a 

zpracování materiálu. Dále bude zhotoveno zázemí pro d�lníky, vyšší odborné 
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pracovníky a kryté uzamykatelné sklady pro úschovu choulostiv�jších materiál� a 

ná�adí. 

3.3.2 Inženýrské sít� pro pot�eby za�ízení staveništ�

Staveništní splašková kanalizace bude zbudována pro pot�ebu odvád�ní splaškových 

vod ze sanitárních kontejner�. Napojena bude na kanalizaci vedoucí k budoucímu 

objektu poblíž revizní šachty, vedení kanalizace po celé délce v nezámrzné hloubce. 

Vodovodní potrubí bude napojeno na ve�ejný vodovodní �ad, p�ípojné místo ve 

vodom�rné šacht� za vodom�rem. Dodávky vody jsou pot�ebné do sanitárního 

kontejneru a k místu míchání suchých maltových sm�sí. Potrubí vedeno v zemi 

v nezámrzné hloubce. 

P�ípojné místo elektrické energie se nachází v elektrom�rné sk�íni, na JV hranici 

staveništ�. Vedení elekt�iny bude probíhat v zemi v chráni�ce ke staveništním 

rozvad���m. 

3.3.3 Zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy pro skladování a zpracování materiálu jsou navrženy ze silni�ních 

panel� uložených ve št�rkopískovém násypu tlouš�ky min. 100 mm. 

3.3.4 Skladování palet s keramickými cihlami, p�eklad�, panel�

Popis skladování materiál� je podrobn� uveden v jednotlivých technologických 

p�edpisech, které jsou sou�ástí této bakalá�ské práce. 

3.3.5 Použití uzamykatelných sklad�

Navržené uzamykatelné skladovací kontejnery rozm�r� 2991 x 2438 mm, budou sloužit 

pro skladování materiál� náchylných v��i pov�trnostním vliv�m, p�edevším malty pro 

zd�ní, hydroizolace, tepelné izolace apod., dále ke skladování ru�ního ná�adí, mícha�ky 

a dražších v�cí, které by bylo možné lehce odcizit. 

3.4 Doprava v prostoru staveništ�

Doprava na staveništi je pro vozidla umožn�na na staveništní komunikaci, která je 

tvo�ena podkladními vrstvami pro budoucí finální komunikaci, z hutn�ného makadamu 

frakce 8 – 16 mm. Komunikace je navržena o ší�ce 6 m, obousm�rná, ve vzdálenosti 1,5 
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m od budoucího objektu. Prostor staveništ� je stísn�ný, menších rozm�r�, neumož�ující 

otá�ení vozidel ani s jejich minimálním polom�rem otá�ení. Proto navržen nákladní 

automobil MAN 34.400 HIAB 477 E-6 nákladní automobil podvozek 8x4, bez náv�su, 

aby bylo možné jeho snadné zacouvání do prostoru staveništ� p�i doprav� materiálu na 

požadované místo, a jeho následné snadné vyjetí z prostoru staveništ�. 

P�íjezd na staveništ� je umožn�n bránou ší�e 6 m, která je sou�ástí do�asného 

staveništního plotu min. výšky 1,8 m na JV stran� pozemku. Tato brána bezprost�edn�

sousedí s chodníkem na ulici Víde�ská. Tento chodník je chrán�n roznášecím plechem 

tlouš�ky 15 mm. 

K sekundární doprav� v prostoru staveništ� bude sloužit p�edevším navržený v�žový 

je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5. 

3.5 Zázemí pro zam�stnance 

Do za�ízení staveništ� spadá také do�asn� vybudované zázemí pro pracovníky – 

d�lnický personál, z obytných a sanitárních kontejner�, které jsou vzájemn� propojené. 

Kancelá� stavbyvedoucího je umíst�na poblíž staveništní komunikace tak, aby byl 

umožn�n p�ehled o provozu a vstupu osob do prostoru staveništ�. Kancelá� mistra je 

orientována podobným zp�sobem jako kancelá� stavbyvedoucího. Veškeré kontejnery 

jsou dodány od firmy Cont Proficontainers, napojeny na staveništní rozvod elekt�iny, 

sanitární napojen i na rozvody vody a kanalizaci splaškovou. 

3.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prost�edí 

Novostavba administrativní budovy nebude mít žádný negativní dopad na životní 

prost�edí. Realizací objektu nebude zne�išt�na podzemní voda, ovzduší ani okolní 

zemina. Objekt nebude realizací vyvozovat technickou seizmicitu. Za�ízení staveništ�

bude produkovat pouze splašky, které budou odvád�ny oddílnou kanalizací, a sm�sný 

komunální odpad. Odpad se bude shromaž�ovat v popelnicích a bude pravideln�

odvážen. Stavební odpad bude shromaž�ován v kontejneru v prostoru staveništ� a 

odvážen navrženým nákladním automobilem Avia pro kontejnerovou dopravu na 

skládku stavebních materiál� k dalšímu zpracování. Seznam možných odpad�

produkovaných p�i realizaci stavby uveden v p�edcházející �ásti této bakalá�ské práce. 
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3.7 Dimenzování inženýrských sítí pro pot�eby za�ízení staveništ�

3.7.1 P�íkon elektrické energie výpo�et 

Tabulka 3.1 Elektromotory 

P�ÍKON ELEKTROMOTOR	 P1 

DRUH STROJE P�ÍKON [kW] PO
ET [ks] CELKEM[kW]

V�ŽOVÝ JE�ÁB 5,6 1 5,6 

ÚHLOVÁ BRUSKA 1,2 1 1,2 

STAVEBNÍ MÍCHA
KA 0,8 1 0,8 

MÍCHADLO STAVEBNÍCH 

HMOT 

1,08 1 1,08 

SVÁ�ECÍ INVERTOR 3,2 1 3,2 

PONORNÝ VIBRÁTOR 1,9 1 1,9 

�EZA
KA A OHÝBA
KA 0,51 1 0,51 

CELKEM 14,29 

Tabulka 3.2 Osv�tlení 

P�ÍKON OSV�TLENÍ P2 

ODB�RNÉ MÍSTO P�ÍKON [kW] PO
ET [ks] CELKEM[kW]

KANCELÁ�

STAVBYVEDOUCÍHO 

0,5 1 0,5 

KANCELÁ� MISTRA 0,29 1 0,29 

SANITÁRNÍ KONTEJNER 0,15 1 0,15 

ŠATNA 0,34 1 0,34 

HALOGEN STATIV 0,6 4 2,4 

CELKEM 3,68 

Celkový p�íkon elektrické energie 

s = 1,1*(0,5*P1+0,85*P2+0,9*P3)2 + (0,7*P1)2 

s = 1,1*(0,5*14,29+0,85*3,68+0,9*1,6)2 + (0,7*14,29)2 

s = 16,94 Kw 

1,1 sou�initel rezervy pro nep�edvídané zvýšení p�íkonu 

0,5 sou�initel náro�nosti elektromotor�

0,85 sou�initel náro�nosti vnit�ního osv�tlení 
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0,9 sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení 

Pro provoz za�ízení staveništ� je pot�eba minimální p�íkon 16,94 kW p�i realizaci hrubé 

vrchní stavby. 

3.7.2 Výpo�et spot�eby vody pro provozní a sociáln� hygienické ú�ely 

Tabulka 3.3 Spot�eba vody 

VODA PRO PROVOZNÍ Ú
ELY 

NÁZEV POT�EBA 

VODY 

M.J. PO
ET M.J. MNOŽSTVÍ 

VÝROBA 

MALTY 

18 m2 65,45 1178,1 

OŠET�OVACÍ 

VODA 

10 m2 69,2 692 

CELKEM 1870,1 

Pot�eba vody pro provozní ú�ely 

Qa = Sv * kn / t * 3600 

Qa = 1870,1 * 1,5 / 8 * 3600 

Qa = 0,1 l / s 

Pot�eba vody pro sociáln� hygienické ú�ely 

Qb = Pp * Ns * kn /t * 3600 

Qb = 14 * 50 * 2,7 / 8 * 3600 

Qb = 0,07 l / s 

Pot�eba požární vody 

Qc = Spv * krh

Qc = 6,7 * 1,0 

Qc = 6,7 l / s 

Výpo�et celkového pr�toku 

Q = Qa + Qb + Qc
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Q = 0,1 + 0,07 + 6,7 

Q = 6,87 l / s 

Q množství pot�ebné vody l / s 

k  koeficient nerovnom�rnosti odb�ru 

 1,5 pro technické provozy 

 2,7 pro sociáln� hygienické pot�eby 

t �as odb�ru vody v hodinách – délka sm�ny 

Sv spot�eba vody za den v litrech 

Pp po�et pracovník�

Ns norma spot�eby vody na osobu a den 

Spv spot�eba požární vody l / s 

krh koeficient rychlosti ho�ení dle SPB 

Tabulka 3.4 Dimenze potrubí dle pr�toku[3] 

Navrženo potrubí DN 65 mm pro realizaci stavby v�. zásobování požární vodou. 
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3.8 Kontejnery pro provozní a sociáln� hygienické ú�ely 

3.8.1 Základní popis 

Nosná konstrukce rámu tvo�ena za studena válcovanými ocelovými profily o tlouš�ce 3 

mm S 235, v každém rohu modulu jsou umíst�ny kontejnerové rohové kostky 

umož�ující snadnou manipulaci s každým modulem. 

Podlahová konstrukce je tvo�ena od spodu 0,7 mm tlustým ocelovým pozinkovaným 

plechem. Na n�m spo�ívá PE folie jako ochrana izolace proti p�ípadné vlhkosti. 

Následuje tepelná izolace z minerální vlny o tlouš�ce 100 mm, která je z horní strany 

chrán�na OSB deskou tlouš�ky 22 mm. Na OSB desce spo�ívá nášlapná vrstva z PVC 

sva�ovaných pás� tlouš�ky minimáln� 1,5 mm. 

St�ešní konstrukce tvo�ená od exteriéru pozinkovaným plechem tlouš�ky 0,75 mm, dále 

PE folie pro ochranu tepeln� izola�ní vrstvy proti p�ípadné vlhkosti. Následuje op�t 

tepelná izolace tlouš�ky 100 mm. Vnit�ní líc tvo�en oboustrann� laminovanou 

d�evot�ískovou deskou v bílé barv�. 

Stejnou skladbu jako st�ešní konstrukce má i st�nový prvek. 

P�í�ky uvnit� modul� tvo�eny ocelovým rámem z pozinkovaných profil� bez vypln�né 

vzduchové mezery, oplášt�ní tvo�eno d�evot�ískovou deskou laminovanou v bílé barv�. 

Na požádání m�že být p�í�ka opat�ena tepelnou izolací z minerální vlny o tlouš�ce 60 

mm. 

Dve�e venkovní jsou jednok�ídlové v ocelové zárubni – pravé �i levé, dve�ní k�ídlo 

z ocelového pozinkovaného plechu rozm�ru 875 x 2000 mm s cylindrickou vložkou. 

Vnit�ní dve�e voštinové dýhované v dekoru d�eva, pravé �i levé, rozm�ru 850, 750, 650 

x 1970 mm. 

U obytných kontejner� okno plastové rozm�ru 900 x 1200 mm s izola�ním dvojsklem 

s �irým prosklením, oto�né a skláp�cí sm�rem dovnit�, opat�ené venkovní plastovou 

roletou. U sanitárních kontejner� prosklení pouze pr�svitné, ne pr�hledné. 

Vn�jší vzhled kontejneru zajišt�n polyuretanovým dvousložkovým lakem v odstínu 

RAL dle p�ání zákazníka, možnost vícebarevného provedení s firemním logem. 

Nosnost podlahy je 350 kg / m2, nosnost st�ešní konstrukce je také 350 kg / m2. 

Kontejnery se usazují na již zbudovanou zpevn�nou vodorovnou plochu na základové 

d�ev�né �i betonové hranoly, s minimáln� 6 op�rnými body na 1 kontejner, u sestavy 

více kontejner� platí stejná zásada pro jednotlivé moduly. Výšková odchylka 

jednotlivých op�rných bod� je +- 10 mm na jeden kontejner. Kontejnery mohou být 
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také ukládány na nov� budované základové pasy p�i dodržení minimální nezámrzné 

hloubky. 

3.8.2 Kancelá� stavbyvedoucího – sestava obytných kontejner� SOB 2 

�

Obrázek 3.1 Kancelá� stavbyvedoucího [4] 

�

Obrázek 3.2 Popis ke kancelá�i stavbyvedoucího [4] 

�

�
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3.8.3 Kancelá� mistra – obytný kontejner OB6 

�

Obrázek 3.3 Kancelá� mistra [5] 

�

�

Obrázek 3.4 Popis ke kancelá�i mistra [5] 

�
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3.8.4 Šatna pro pracovníky – sestava obytných kontejner� SOB 2 

Obrázek 3.5 Šatna pracovník� [4] 

Obrázek 3.6 Popis k šatn� pracovník� [4] 
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�

�

Obrázek 3.8 Popis k sanitárnímu kontejneru [6] 

�
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4.1 Obecná charakteristika stavby 

4.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Jedná se o technologický p�edpis zpracovaný pro administrativní budovu o p�dorysných 

rozm�rech 20,4 m x 32,65 m. Stavba pro administrativu se bude nacházet v Brn� - 

m�sto, v katastrálním území Štý�ice, �íslo parcely 592/1. Celková vým�ra parcely 1966 

m2. Jde o p�tipodlažní budovu, jejíž obvodové nosné svislé konstrukce tvo�í keramické 

izola�ní zdivo. Budova zast�ešena plochou zelenou st�echou s extenzivní zelení. Stavba 

se nachází v rovinatém terénu. Budova se bude nacházet v proluce, samostatn� stojící, 

z každé strany volný prostor. 

Objekt je založený na základových pasech z betonu C20/25, nepodsklepený. Obvodové 

zdivo tvo�í systémové cihelné bloky Heluz na tepeln� izola�ní maltu Heluz Trend. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty z keramickobetonových panel� Heluz 

základních, atypických i s prostupy, tlouš�ky 230 mm. Jedná se o systémové �ešení. 

Konstruk�ní výška všech podlaží je 3250 mm. Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz, na maltu 

Supertherm SB C. Vnit�ní nenosné zdivo je tvo�eno z p�í�kovek Heluz 14 na maltu 

Supertherm. 

Zastav�ná plocha:  666,06 m2

Celkový po�et kancelá�í: 66 

4.1.2 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:  administrativní budova V Brn�

Místo stavby:  Víde�ská 63, Štý�ice, Brno-m�sto, 639 00 

Kraj:   Jihomoravský 

Parcelní �íslo:  592/1 

Katastrální území: Štý�ice (okres Brno - m�sto), 610186 

Zp�sob využití: zastav�ná plocha a nádvo�í, stavba pro administrativu 

4.1.3 Identifika�ní údaje o stavebníkovi 

Název:   Architekti Hr�ša & Pel�ák 

   Ateliér Brno s.r.o. 

I
:   25517562 

DI
:   288-25517562 
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Sídlo:   Žižkova 5, Brno-m�sto, 602 00 

4.1.4 Identifika�ní údaje o zpracovateli PD ke stud. ú�el�m 

Jméno:   Hradstav Brno 

Sídlo:   Nebovidská x, St�elice u Brna, 664 47 

I
:   333222111 

Projektant:  Št�pán Hrade�ný 

Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 

Kraj:   Jihomoravský 

4.1.5 Materiálové charakteristiky objektu 

Jak již bylo uvedeno, vrchní stavba se bude skládat ze systémového �ešení. Jedná se o 

keramické cihelné bloky Heluz ší�e 440 mm P+D STI, které mají rozm�r 247/440/238 

mm, pevnosti P10, na tepeln� izola�ní maltu Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové 

konstrukce. U okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní použity tvarovky Heluz STI 

44-K a Heluz STI 44 – K – ½ s drážkou ší�ky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace 

z XPS. 

Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 

P�eklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. 

Vnit�ní nenosné zdivo bude tvo�eno z p�í�kovek Heluz 14 o rozm�rech 497/140/238 

mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. Pro vnit�ní nenosné zdivo budou na 

dve�ní otvory použity ploché p�eklady JISTROP 145/71. 

4.2 Výpis materiálu 

Veškerý materiál v tomto technologickém p�edpise je napo�ítaný pro pot�eby 1 patra 

objektu a vychází z výkazu vým�r, který je sou�ástí položkového rozpo�tu. Tento 

rozpo�et je sou�ástí bakalá�ské práce. 

4.2.1 Hydroizolace 

Na základovou desku bude proveden penetra�ní nát�r v 1 vrstv� p�ípravkem Penetral 

ALP, za studena. Na tento penetra�ní nát�r bude následn� celoplošn� nataven 

modifikovaný hydroizola�ní pás Sklodek 40 medium mineral. 
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Tabulka 4.1 Penetra�ní nát�r 

VÝROBEK NÁZEV BALENÍ 

[kg] 

MNOŽSTVÍ

[m2] 

SPOT�EBA

[kg/ m2] 

CELKEM

[kg]  

BALENÍ 

CELKEM

PENETRA
NÍ 

NÁT�R 

PENETRAL 

ALP 

9 666,06 0,3 199,8 23 

Tabulka 4.2 Hydroizola�ní pásy 

VÝROBEK NÁZEV BALENÍ 

[ks] 

MNOŽSTVÍ

[m2] 

MNOŽSTVÍ

/ BAL. [m2] 

CELKEM

[ks]  

BALENÍ 

CELKEM

HI PÁS SKLODEK 

40 MED. 

20 666,06 20*7,5=150 89*2=178 9 

�

4.2.2 Obvodové zdivo 

Vn�jší obvodové zdivo je navrženo z keramických cihelných blok� Heluz ší�e 440 mm 

P+D STI, které mají rozm�r 247/440/238 mm, pevnosti P10, na tepeln� izola�ní maltu 

Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové konstrukce. Skladování na paletách 1340 x 

1000 mm. 

Tabulka 4.3 Obvodové zdivo 

NÁZEV POPIS SPOT�EBA

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ

[m2] 

ks/PAL. CELKEM

[ks] 

PALET

[ks] 

OBVODOVÉ 

ZDIVO 

HELUZ 

44 P+D 

16 190,4 72 3046 43 

4.2.3 Vnit�ní nosné zdivo 

Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 

Skladování na paletách 1180 x 1000 mm. 

Tabulka 4.4 Vnit�ní nosné zdivo 

NÁZEV POPIS SPOT�EBA

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ

[m2] 

ks/PAL. CELKEM

[ks] 

PALET

[ks] 

VNIT�NÍ 

NOS. 

ZDIVO 

HELUZ 

24 P+D 

10,7 535,055 72 5724 80 
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4.2.4 Vnit�ní nenosné zdivo 

Vnit�ní nenosné zdivo bude tvo�eno z p�í�kovek Heluz 14 o rozm�rech 497/140/238 

mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. 

Tabulka 4.5 P�í�ky 

NÁZEV POPIS SPOT�EBA 

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ 

[m2] 

ks/PAL. CELKEM 

[ks] 

PALET 

[ks] 

VNIT�NÍ 

NENOSNÉ 

ZDIVO 

HELUZ 

14 P10 

8 89,5 100 716 8 

4.2.5 Maltové pytlové sm�si 

Tabulka 4.6 Maltové sm�si 

NÁZEV OZN. ZDIVO PLOCHA 

[m2] 

SPOT�EBA 

[l/m2] 

CELKEM 

[l] 

l/PYTEL Ks/PALETA PO
ET 

PALET 

MALTA HELUZ 

TREND 

H. 44 

P+D 

190,4 59 11 233 50 35 6,4 

HELUZ 

M5 

H. 24 

P+D 

535,05 23 12 306 50 35 7,6 

H. 14 

P10 

89,5 11 984,5 

4.2.6 P�eklady 

P�eklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. Pro vnit�ní nenosné zdivo 

budou na dve�ní otvory použity ploché p�eklady JISTROP 145/71. 

Tabulka 4.7 P�eklady 

NÁZEV OZNA
ENÍ KUS	 ks/PAKET PAKET	

VYSOKÝ 

P�EKLAD 

HELUZ 

70/238/1250 48 20 2,4 

70/238/1500 18 20 0,9 

70/238/1750 12 20 0,6 

70/238/3500 100 20 5 

PLOCHÝ 

P�EKLAD 

HELUZ 

145/71/1250 8 20 0,4 
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4.2.7 Tepelná izolace mezi p�eklady 

Tabulka 4.8 Expandovaný polystyren 

NÁZEV OZNA
ENÍ PO
ET METR	 METR	/BALENÍ PO
ET BALENÍ 

TEPELNÁ 

IZOLACE EPS 

100/250/3500 70 20 3,5 

4.3 Doprava a skladování 

4.3.1 Doprava primární 

Palety s tvárnicemi, p�eklady a maltou budou dovezeny nákladním automobilem na 

staveništ�, na požadované místo složeny hydraulickým ramenem nebo pomocí 

navrhnutého zvedacího mechanismu, u zdiva maximáln� 2 palety nad sebe. Stavebniny 

jsou od staveništ� vzdáleny 2,0 km. 

4.3.2 Doprava sekundární 

Palety s cihelnými bloky se rozvezou po základové desce paletovým vozíkem, ve 

vyšších podlažích budou palety dopravovány navrženým je�ábovým mechanismem. 

4.3.3 Skladování materiálu 


ást palet s tvárnicemi a p�eklady bude složena na základovou desku a zbytek bude 

uložen na zpevn�nou odvodn�nou plochu poblíž stavby, ideáln� 1,5 m vzdáleny od 

budoucího líce zdiva, z d�vodu zajišt�ní p�ístupu a k manipulaci, minimáln� však 0,65 

m, aby byla zajišt�na pracovní ší�e. Skládání palet probíhá poblíž staveništní 

komunikace hydraulickou rukou, dále navrhnutým zvedacím mechanismem. 

Palety s cihelnými bloky se nemusí žádným zp�sobem dodate�n� chránit, protože jsou 

již z výroby zabaleny v PE folii.  

Malty pro zd�ní se ukládají do krytého skladu, tak aby byly chrán�ny p�ed 

pov�trnostními vlivy. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Klimatické podmínky 

P�i provád�ní zdiva by se teplota m�la ideáln� pohybovat v rozmezí 5° - 30° C. Když je 

teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce na zd�ní zastaveny. Pokud se teplota 
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pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních zdících maltových sm�sí dle pokyn�

výrobce. 

P�i nižších teplotách hrozí nebezpe�í, že voda v maltových sm�sích zamrzne. Zmrzlá 

voda zv�tšuje sv�j objem, a tím hrozí nebezpe�í potrhání zdiva. 

4.4.2 Vybavenost staveništ�

Na staveništ� bude vybudována p�ístupová staveništní cesta, která je vyúst�na na 

komunikaci na ulici Víde�ská. P�ipojení k elektrické energii bude umožn�no 

z rozvad��e 230 V a 380 V. P�ipojení vody pro za�ízení staveništ� je umožn�no 

staveništním rozvodem, který je zaúst�n do vodom�rné šachty k objektu. Kanalizace 

splašková bude pro pot�eby za�ízení staveništ� zaúst�na poblíž revizní šachty. 

Staveništ� je vybaveno sanitárními kontejnery a kancelá�emi, dále krytými 

sklady/kontejnery pro skladování náchylného materiálu v��i pov�trnostním vliv�m. 

4.5 Personální obsazení 

4.5.1 Doprava materiálu 

1x �idi� a zárove� obsluha hydraulického ramene – �idi�ské oprávn�ní pro skupinu C 

pop�ípad� E, oprávn�ní strojníka pro manipulaci s hydraulickým ramenem 

1x je�ábník, oprávn�ní k �innosti je�ábníka 

4.5.2 Vyty�ení zdiva 

1x vedoucí �ety – st�ední odborné vzd�lání zakon�ené maturitou, pop�ípad� st�ední 

odborné vzd�lání a praxe v oboru 

1x pomocný pracovník - st�ední odborné vzd�lání 

4.5.3 Založení první �ady zdiva, hydroizolace, samotné zd�ní 

1x vedoucí �ety – st�ední odborné vzd�lání zakon�ené maturitou, pop�ípad� st�ední 

odborné vzd�lání a praxe v oboru 

4x zedník – st�ední odborné vzd�lání 

4x pomocný pracovník - st�ední odborné vzd�lání 
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4.6 Stroje, ná�adí a pom�cky BOZP 

4.6.1 Stroje 

V�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5, bruska úhlová Narex EBU 125-12 C, 

rota�ní laser DeWalt DW079PHK, míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + 

WR2 120, vrtací p�íklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A, mícha�ka Scheppach MIC 

180 l 

4.6.2 Ná�adí 

Nivela�ní p�ístroj, 1x vodováha 2m, 4x vodováha 1m, olovnice, 4x gumová palice, 

svinovací metr, 3x zednický provázek, p�ípravek pro celoplošné nanášení malty Heluz, 

8x kybl 25 l, 6x zednická lžíce, 4x zednická nab�ra�ka, propan – butanový ho�ák, sirky, 

4x n�ž s odlamovací �epelí + náhradní �epele, zednické kladivo, paletový vozík, 3-4 

kostky Haki lešení, podlážky, kole�ka, 2x žeb�ík 

4.6.3 Pom�cky BOZP 

Pracovní brýle, ochranná p�ilba, reflexní vesta, chráni�e sluchu, pracovní od�v, 

pracovní obuv, záchranné pom�cky pro práce ve výškách 

4.7 P�ipravenost a vlastní pracovní postupy 

4.7.1 P�ipravenost staveništ�

V realizaci stavby pokra�uje stejný dodavatel, který provád�l p�edchozí procesy, 

nejedná se o subdodávky stavebních prací. Po uzav�ení smlouvy o dílo a zpracování 

výrobní p�ípravy, p�edal objednatel staveništ� zhotoviteli, v�etn� veškerých odb�rných 

míst, tj. odb�r elekt�iny a vody, a místo na napojení kanalizace pro za�ízení staveništ�. 

Zárove� byly p�edány hlavní výškové body a polohová �ára objektu. Staveništ� bylo 

p�edáno s kompletní dokumentací stavby a ZS, proveden zápis do stavebního deníku o 

p�edání, zápis stvrzen podpisy. Staveništ� na parcele 592/1 je v této fázi oploceno 

drát�ným pletivovým plotem s poplastováním a poplastovanými kovovými sloupky 

barvy zelené, výšky 1,8 m. 

Vjezd na staveništ� je umožn�n skrze uzamykatelnou dvouk�ídlovou bránu, celkové ší�e 

6,0 m. P�íjezdová cesta je z komunikace na ulici Víde�ská, p�ejezd p�es chodník, 

ve�ejné sít� jdoucí pod ním jsou chrán�ny roznášecím plechem tlouš�ky 15 mm. Vjezd 



���

�

na staveništ� je opat�en dopravním zna�ením omezující rychlost na staveništi na 5 km/h, 

a upozorn�ní na výjezd vozidel ze stavby. 

Dále jsou okolo staveništ� umíst�ny výstražné tabulky zakazující vstup neoprávn�ných 

osob apod. Je nainstalováno osv�tlení staveništ�. Je vyty�ena poloha stávajících 

inženýrských sítí a vyty�ena jejich ochranná pásma. 

Veškeré sociální za�ízení a kancelá�e jsou tvo�ené ze stavebních kontejner�. Východy 

z t�chto kontejner� budou orientovány na druhou stranu od cesty z d�vodu bezpe�nosti. 

Stavební kontejnery jsou napojeny na staveništní rozvody vody a elektrické energie, 

kanalizaci. V této fázi výstavby je zde kontejner/uzamykatelný krytý sklad pro 

uskladn�ní zdících malt a hydroizola�ních materiál�. 

4.7.2 P�ipravenost pracovišt�

Technologická etapa zd�ní bude zapo�ata až po kompletním zhotovení základových 

konstrukcí a pot�ebné technologické p�estávce po nabytí minimáln� 70 % kone�né 

pevnosti. Základová konstrukce musí být �istá, pokud možno rovná, bez výrazných 

vý�n�lk� a prohlubní, o�išt�na a zametena od prachu a jiných odpad� vzniklých p�i 

p�edcházejících �innostech. Práce mohou být provád�ny pouze za p�ijatelných 

klimatických podmínek. 

4.7.3 Kladení hydroizolace 

Základová deska musí být nejd�íve o�išt�na od nejhrub�jších ne�istot po 

p�edcházejících pracích a zametena. Dále se místo pod budoucím zdivem napenetruje 

penetra�ním nát�rem Penetral ALP, pomocí vále�ku s p�esahem minimáln� 150 mm na 

každou stranu od líce budoucího zdiva. Na desce pod budoucím zdivem bude natavena 

celoplošn� pomocí plynového ho�áku hydroizolace Bitagit Sklodek 40 medium ve dvou 

vrstvách. Minimální p�esah od líce budoucího zdiva je také 150 mm na každou stranu, a 

se vzájemným p�esahem minimáln� 100 mm jak v podélném, tak i p�í�ném sm�ru. 

4.7.4 Založení první �ady cihel 

Ješt� p�ed samotným založením první �ady se musí vyzna�it k�ídou/sprejem na 

základovou desku dve�ní otvory – poloha jejich ost�ní. Na základové desce geodet a 

jeho pomocník zjistí nejvyšší roh (bod) na základové desce, od tohoto rohu bude za�ínat 

zakládání první tvárnice. Umíst�ní rohu tvárnice se zajistí pomocí d�ev�ných lavi�ek 
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jdoucích ve sm�rech na sebe kolmých. Mezi nimi se natáhne zednický provázek, 

v míst� k�ížení se tento bod prováží olovnicí. Obdobný postup je aplikován pro vn�jší i 

vnit�ní hrany zdiva. Tvárnice se zakládají na zakládací maltu Heluz Trend. 

Tvárnice se pokládají na základovou maltu minimální tlouš�ky 10 mm v nejvyšším 

bod� základové desky. Bude vyzd�na �ást rohu a pe�liv� vyrovnána do vodorovné 

polohy pomocí vodováhy m��ením ve sm�rech na sebe kolmých a gumové pali�ky. 

Obdobným zp�sobem se založí veškeré rohy budovy. Vrchní líc cihel ve všech rozích 

musí být v naprosto stejné výšce, která je pr�b�žn� kontrolována nivela�ním nebo 

rota�ním laserovým p�ístrojem. P�ípadné výškové odchylky jsou korigovány 

p�idáváním zakládací malty. 

Dále do kusu prkna bude zatlu�en 10 cm h�ebík, na který se naváže zednická š��ra. 

H�ebík na prkn� bude umíst�n na vn�jším líci zdiva, prkno bude zatíženo další tvárnicí, 

aby nemohlo dojít k vyklouznutí jak h�ebíku, tak prkna. U prot�jšího rohu bude 

provedena stejná konstrukce ke stabilizaci š��ry, na kterou bude zav�šeno závaží/cihla, 

aby došlo k dostate�nému napnutí š��ry. Provázek bude posunut cca 1 mm od vn�jšího 

líce tvárnice. 

Nyní budou pokládány další tvárnice na základovou maltu podél provázku a budou se 

vyrovnávat pomocí vodováhy a gumové pali�ky, s vynecháním pro dve�ní otvory. 

Založení musí být velmi p�esné. Na založení první �ady cihel závisí stabilita celé 

budoucí konstrukce. 

4.7.5 Zd�ní první výšky 

Zd�ní první výšky bude probíhat do výšky 1,5 m. Musí být dodržena p�edepsaná 

p�evazba o polovinu cihly, minimáln� však 95 mm. Bude se zdít sou�asn� obvodové i 

vnit�ní zdivo. Tvárnice budou kladeny na zdící tepeln� izola�ní maltu Heluz Trend pro 

obvodové zdivo a zdící maltu Supertherm SB C pro vnit�ní nosné zdivo. 

Malta bude p�ipravena smísením vody a sypké pytlové sm�si Heluz, míchá se pomocí 

ru�ního míchadla nebo v mícha�ce na p�im��enou konzistenci. Malta je nanášena 

pomocí speciálního nanášecího p�ípravku Heluz na celou tlouš�ku zdiva, v tlouš�ce 6 – 

15 mm, ideáln� 12 mm, aby byl dodržen výškový modul výrobku. Nejd�íve bude 

vyzd�no 3 – 6 �ad v rozích stavby, kde jsou použity polovi�ní tvarovky pro dodržení 

modulu zdiva, aby nemohlo dojít k p�í�ez�m cihel. Rohy budou �ádn� svisle i 
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vodorovn� ve sm�rech na sebe kolmých provažovány vodováhou. Stejným zp�sobem 

jako p�i zakládání zdiva se p�ichystá a napne provázek na horní hranu další �ady tvárnic. 

Dále budou cihly pokládány a urovnávány v dalších �adách podél provázku pomocí 

gumové pali�ky. Do každé druhé ložné spáry jsou vkládány ploché nerezové kotvy jak 

pro kotvení vnit�ního nosného zdiva, tak i budoucích p�í�ek, které budou na nosné zdivo 

nap�. zakresleny k�ídou dle projektové dokumentace. 

�

Obrázek 4.1 Minimální p�evazba cihel [8] 

Obrázek 4.2 Kotvy pro vnit�ní nosné zdivo a p�í�ky [8] 

4.7.6 Zd�ní dalších výšek 

Pro zd�ní dalších �ad cihel, vyšších než 1,5 m, budou z�ízeny minimáln� 3 kostky Haki 

lešení, které se skládají ze 4 stojek, 4 p�í�ník�, kole�ek s brzdou a 4 podélník�, na 
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kterých jsou uloženy podlážky a zábradlí. Výška podélník� – podlážek se nastaví na 

výšku 1,2 – 1,5 m a od st�ny bude lešení cca 50 mm. Na lešení se vyskládá pot�ebný 

materiál pro zd�ní tak, aby byla dodržena minimální ší�ka pracovního pásma. Ve zd�ní 

se bude pokra�ovat stejným zp�sobem, jak je popsáno výše. Budou vynechány otvory 

pro okna, v míst� uložení p�eklad� se vynechá místo pro uložení p�eklad� 250 mm pro 

délku p�ekladu 3250 mm v obvodovém zdivu a 125 mm pro délku uložení menší než 

1750 mm. Zd�ní podlaží bude ukon�eno ve výšce dle projektové dokumentace. U 

okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní použity tvarovky Heluz STI 44-K a Heluz 

STI 44 – K – ½ s drážkou ší�ky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tlouš�ky 

30 mm. 

Obrázek 4.3 Vazba rohu zdi[9] 

4.7.7 Uložení p�eklad�

Keramické p�eklady Heluz 70/238 mm budou osazeny na výšku do lože z cementové 

malty tlouš�ky 10 mm, jinak dle pot�eby, aby vrchní hrana p�ekladu lícovala s vrchními 

hranami okolních cihel, minimáln� však 6 mm tlouš�ky. P�eklad bude osazen ve sm�ru 

šipek vyzna�ených na p�ekladu a nápisu HELUZ na n�m umíst�ném. U obvodového 

zdiva z vn�jší strany objektu se osazuje jeden p�eklad keramickou stranou �ástí ven, aby 

byl vytvo�en ideální podklad pro budoucí omítky. Z vnit�ní strany objektu se osazují 3 

p�eklady, také keramickou stranou do interiéru. Zbývající prostor mezi p�eklady je 

vypln�n expandovaným polystyrenem tlouš�ky 100 mm. Po vytvo�ení celé sestavy 

p�ekladu bude zabezpe�ena obmotáním drátkem proti p�eklopení minimáln� na 2 

místech. 

Obdobným zp�sobem budou uloženy p�eklady pro vnit�ní nosné zdivo i ploché 

p�eklady pro p�í�ky, na celou tlouš�ku zdiva 145/71 mm. 
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Obrázek 4.4 Správné uložení p�eklad� [8] 

4.7.8 Zd�ní p�í�ek 

Po vyzd�ní všech svislých nosných konstrukcích se budou vyzdívat veškeré nenosné 

p�í�ky dle projektové dokumentace. Zd�ní se provádí na zdící maltu Heluz SB C.  

Napojení p�í�ek na nosné zdivo bude provedeno p�es kovové ploché kotvy, které jsou 

zazd�ny v nosném zdivu. Zd�ní p�í�ek se provádí stejn� jako u nosného zdiva. Nad 

otvory jsou uložené ploché p�eklady HELUZ 145/71 . 

4.8 Jakost 

Podrobný popis jakosti bude popsán v jiné kapitole této bakalá�ské práce jako kontrolní 

a zkušební plán. 

4.8.1 Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola p�ípojných míst 

Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrola vstupních materiál�

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola pracovník�

Kontrola použitých stroj� a ná�adí 
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4.8.2 Kontrola meziopera�ní 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola vyty�ení zdí 

Kontrola provád�ní hydroizolace 

Kontrola ho�áku 

Kontrola založení první �ady zdiva 

Kontrola vazeb zdiva a tlouš�ky spár 

Kontrola dilatací 

Kontrola otvor�

Kontrola osazení p�eklad�

4.8.3 Kontrola výstupní 

Kontrola vazby tvárnic 

Kontrola geometrie otvor�

Kontrola svislosti zdiva 

Kontrola rovinatosti zdiva 

Kontrola vzájemné kolmosti st�n 

Kontrola dodržení rozm�r� dle projektové dokumentace 

Kontrola provedení konstrukce 

4.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci bude pro tuto technologickou etapu podrobn�

popsána v samostatné kapitole mojí bakalá�ské práce. P�edpokládá se vypracování dle 

na�ízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, a jelikož se jedná o práci také ve výškách, bude 

plán BOZP zpracován dle dalšího na�ízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 

4.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prost�edí 

P�i provád�ní procesu zd�ní je t�eba minimalizovat vliv �innosti na životní prost�edí. 

Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikace na ulici Víde�ská. 

Použitá mechanizace pro dopravu materiálu musí být v dobré kondici takové, aby 
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nezat�žovala nadm�rným hlukem okolí, a únikem provozních kapalin do životního 

prost�edí. 

Zne�išt�né automobily i ostatní mechanizace musí být p�ed odjezdem ze staveništ�

d�kladn� o�išt�ny, pop�ípad� musí být provedeno dodate�né o�išt�ní komunikací. 

Stroje by m�ly být odstaveny na rovných zpevn�ných plochách, za použití záchytných 

van pro zachycení únik� olej� a nafty. 

Konkrétní druhy odpad�, v�etn� jejich katalogových �ísel názv� a zp�sobu likvidace, 

které budou p�i realizaci této technologické etapy vyprodukovány, jsou uvedeny 

v tabulce, která je sou�ástí kapitoly �íslo 1 bakalá�ské práce. 
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5.1 Obecná charakteristika stavby 

5.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Jedná se o technologický p�edpis zpracovaný pro administrativní budovu o p�dorysných 

rozm�rech 20,4 m x 32,65 m. Stavba pro administrativu se bude nacházet v Brn� - 

m�sto, v katastrálním území Štý�ice, �íslo parcely 592/1. Celková vým�ra parcely 1966 

m2. Jde o p�tipodlažní budovu, jejíž obvodové nosné svislé konstrukce tvo�í keramické 

izola�ní zdivo. Budova zast�ešena plochou zelenou st�echou s extenzivní zelení. Stavba 

se nachází v rovinatém terénu. Budova se bude nacházet v proluce, samostatn� stojící, 

z každé strany volný prostor. 

Objekt je založený na základových pasech z betonu C20/25, nepodsklepený. Obvodové 

zdivo tvo�í systémové cihelné bloky Heluz na tepeln� izola�ní maltu Heluz Trend. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty z keramickobetonových panel� Heluz 

základních, atypických i s prostupy, tlouš�ky 230 mm. Jedná se o systémové �ešení. 

Konstruk�ní výška všech podlaží je 3250 mm. Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz, na maltu 

Supertherm SB C. Vnit�ní nenosné zdivo je tvo�eno z p�í�kovek Heluz 14 na maltu 

Supertherm SB C. 

Zastav�ná plocha:  666,06 m2

Celkový po�et kancelá�í: 66 

5.1.2 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:  administrativní budova V Brn�

Místo stavby:  Víde�ská 63, Štý�ice, Brno-m�sto, 639 00 

Kraj:   Jihomoravský 

Parcelní �íslo:  592/1 

Katastrální území: Štý�ice (okres Brno - m�sto), 610186 

Zp�sob využití: zastav�ná plocha a nádvo�í, stavba pro administrativu 

5.1.3 Identifika�ní údaje o stavebníkovi 

Název:   Architekti Hr�ša & Pel�ák 

   Ateliér Brno s.r.o. 

I
:   25517562 
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DI
:   288-25517562 

Sídlo:   Žižkova 5, Brno-m�sto, 602 00 

5.1.4 Identifika�ní údaje o zpracovateli PD ke stud. ú�el�m 

Jméno:   Hradstav Brno 

Sídlo:   Nebovidská x, St�elice u Brna, 664 47 

I
:   333222111 

Projektant:  Št�pán Hrade�ný 

Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 

Kraj:   Jihomoravský 

5.1.5 Materiálové charakteristiky objektu 

Jak již bylo uvedeno, vrchní stavba se bude skládat ze systémového �ešení. Jedná se o 

keramické cihelné bloky Heluz ší�e 440 mm P+D STI, který má rozm�r 247/440/238 

mm, pevnosti P10, na tepeln� izola�ní maltu Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové 

konstrukce. U okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní použity tvarovky Heluz STI 

44-K a Heluz STI 44 – K – ½ s drážkou ší�ky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace 

z XPS. 

Vnit�ní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 

P�eklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. 

Vnit�ní nenosné zdivo bude tvo�eno z p�í�kovek Heluz 14 o rozm�rech 497/140/238 

mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. Pro vnit�ní nenosné zdivo budou na 

dve�ní otvory použity ploché p�eklady JISTROP 145/71. 

�

5.2 Výpis materiálu 

Veškerý materiál v tomto technologickém p�edpise je napo�ítaný pro pot�eby 1 patra 

objektu a vychází z výkazu vým�r, který je sou�ástí položkového rozpo�tu. Tento 

rozpo�et je sou�ástí bakalá�ské práce. 
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5.2.1 Keramickobetonové panely 

Tlouš�ka každého prvku v tabulce níže je 230 mm a již není v tabulce uvedena. 

Uvedené rozm�ry jsou pouze p�dorysné rozm�ry každého z prvk�. 

Tabulka 5.1 Výpis panel�

OZNA
ENÍ 

PRVKU 

NÁZEV 

PRVKU 

ROZM�R 

PRVKU [mm] 

Ks / 1 

PODLAŽÍ 

HMOTNOST 

PRVKU [t] 

P1 PANEL OBY
 4000x1200 46 1,99 

P2 PANEL OBY
 4000x600 2 1,09 

P3 PANEL OBY
 4000x900 10 1,54 

P4 PANEL OBY
 3750x900 16 1,45 

P5 PANEL ATYP 3750x700 8 1,02 

P6 PANEL OBY
 4250x900 16 1,64 

P7 PANEL ATYP 4250x700 8 1,16 

P8 PANEL OBY
 3000x1200 8 1,5 

P9 PANEL ATYP 3000x700 2 0,82 

P10 PANEL OBY
 1750x1200 12 0,87 

P11 PANEL OBY
 1750x900 12 0,67 

P12 PANEL OBY
 5000x1200 4 2,49 

P13 PANEL 

PROSTUPOVÝ

5000x900 2 1,93 

P14 PANEL 

PROSTUPOVÝ

1750x1200 4 0,75 

P15 PANEL 

PROSTUPOVÝ

5000x1200 2 2,52 

P16 PANEL ATYP 5000x1000 2 2,03 

�

5.2.2 Beton C 20/25  

Tabulka 5.2 Kubatura betonu 

OZNA
ENÍ POPIS VÝPO
ET KUBATURA [m3] 

C 20/25 BETON V�NC	

OBVODOVÝ 

(0,25*0,23*32*2+ 

(0,125*0,23*20)*2 

4,83 

C 20/25 BETON V�NC	

VNIT�NÍ 

(0,25*0,25)*200 12,5 
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5.2.3 Betoná�ská výztuž  

Bude použita pro armování ŽB v�nc� v úrovni stropních konstrukcí za použití 

betoná�ské oceli B 500. Bude použito výztuže pr�m�ru 12 mm pro hlavní výztuž, p�i 

hmotnosti výztuže na metr b�žný 4,1 kg pro nosné obvodové zdivo, a 3,7 kg pro vnit�ní 

nosné zdivo. 

Tabulka 5.3 Množství výztuže 

NÁZEV JEDNOTKA HMOTNOST CELKEM 

V�NCE OBVODOVÉ t 0,427 

V�NCE VNIT�NÍ t 0,74 

5.2.4 Tepelná izolace EPS 

Tabulka 5.4 Množství tepelné izolace 

NÁZEV ROZM�R [mm] DÉLKA CELKEM [m] 

TEPELNÁ IZOLACE EPS BACHL 130x250x1000 105,5 

�

5.2.5 Keramická v�ncovka 

Tabulka 5.5 Množství v�ncovek 

NÁZEV ROZM�R 

[mm] 

ks / 

METR

METR	

CELKEM

KUS	

CELKEM

KUS	 / 

PALETA

PALET 

CELKEM 

V�NCOVKA 

HELUZ 8/23 

333x80x229 3 106,1 319 135 2,36 

�

5.2.6 Maltové pytlové sm�si 

Tabulka 5.6 Malty 

NÁZEV OZN. DRUH DÉLKA 

[m] 

SPOT�EBA 

[l/m] 

CELKEM 

[l] 

l/PYTEL Ks/PALETA PO
ET 

PALET 

MALTA HELUZ 

TREND 

8/23 106,1 5 530,5 50 35 0,3 

�
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5.3 Doprava a skladování 

5.3.1 Doprava primární 

Materiál bude z místa odb�ru dopraven na staveništ� nákladním automobilem 

s otev�eným valníkem. Panely na valníku jsou ukládány maximáln� 3 na sebe, p�ípadn�

3 široké panely na sebe a 4. užší panel naho�e. Panely jsou podkládány prokladky o 

rozm�rech cca 80 x 80 mm, které jsou v jednotlivých „patrech“ uloženy ve svislé 

p�ímce nad sebou. Náklad je p�i p�eprav� zajišt�n proti uvoln�ní napínacími 

polyesterovými pásy s rá�nou. Na požadované místo budou složeny pomocí 

hydraulického ramene, které je sou�ástí automobilu. Místo odb�ru je od staveništ�

vzdáleno 2,0 km. 

5.3.2 Doprava sekundární 

Ze staveništní skládky materiálu budou keramickobetonové panely ukládány na své 

budoucí místo v konstrukci p�ímo, pomocí úvaz� za záv�sné háky v panelech a 

navrženého zvedacího je�ábového mechanismu. Stejn� tak i výztuže ŽB v�nc� a palety 

s v�ncovkami budou složeny na stropní konstrukci, protože je konstrukce strop�

okamžit� únosná bez pot�eby technologické p�estávky. Betonáž v�nc� a zámk� ve 

sty�ných spárách mezi panely bude probíhat pomocí badie a navrženého je�ábového 

mechanismu. 

5.3.3 Skladování materiálu 

Plocha pro skladování je zpevn�ná, rovná, a umož�ující odvodn�ní. Panely jsou 

skladovány vždy v poloze, v jaké budou umíst�ny v budoucí konstrukci. 

Panely jsou ukládány na d�ev�né prokladky o rozm�rech cca 80 x 80 mm, které jsou 

v jednotlivých patrech umíst�ny ve svislé p�ímce nad sebou. Prokladky se umis�ují 

v 1/5 – v 1/6 rozp�tí od �ela panel�.  

U panel� balkonových se pak nesmí podepírat vykonzolovaná �ást panelu, ale proklad 

se ukládá až za tepelnou izolaci. Na skládce je možné skladovat panely do délky 400 cm 

max. v 9 �adách (výška slohy je cca 280 cm), panely delší pak max. v 8 �adách (výška 

slohy je cca 250 cm), pokud je zajišt�na stabilita slohy jako celku. [10] 

Mezi jednotlivými prvky z�stává minimální mezera 350 mm manipula�ního prostoru 

tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo odprýsknutí �ásti prvku o jiný, vlivem 

p�ípadného zhoupnutí p�i zdvižení je�ábem. Minimáln� podél jedné z delších hran 
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panel� bude mezi jednotlivými slohami mezera 750 mm, umož�ující bezpe�ný pr�chod 

vaza�e pro vykonání své práce. 

Již nepot�ebné proklady budou složeny v hromad� na okraji skládky a p�ikryty plachtou, 

aby bylo zabrán�no p�ípadnému nasáknutí p�i dešti a zbyte�né hnilob� d�eva. 

Dopl�kový materiál a ná�adí budou uloženy do uzamykatelných sklad�. 

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Klimatické podmínky 

Ideální teplota pro provád�ní panelových stropních konstrukcí je 5°C – 25°C, z d�vodu 

provád�ní betonáže v�nc� a zálivek zámk� ve sty�ných spárách mezi panely. P�i 

provád�ní betonáží nesmí povrchová teplota klesnout pod již zmi�ovaných 5°C, pokud 

se tak stane, je nutné p�ijmout zvláštní zimní opat�ení, jako nap�. temperování kameniva 

v betonu, zakrytí geotextilií apod. Jestliže teplota stoupne na 30°C a více, je nutné 

povrch betonu pravideln� ošet�ovat vodou, aby nedošlo k nadm�rnému vysušování 

tuhnoucího a tvrdnoucího betonu, a nemohlo dojít k zastavení hydrata�ního procesu. 

Montáž panelového stropu musí být dále p�erušena p�i v�tru siln�jším než 8 m/s a za 

snížené viditelnosti, kdy není možno dohlédnout dále než 30 m. 

5.4.2 Vybavenost staveništ�

Na staveništ� bude vybudována p�ístupová staveništní cesta, která je vyúst�na na 

komunikaci na ulici Víde�ská. P�ipojení k elektrické energii bude umožn�no 

z rozvad��e 230 V a 380 V. P�ipojení vody pro za�ízení staveništ� je umožn�no 

staveništním rozvodem, který je zaúst�n do vodom�rné šachty k objektu. Kanalizace 

splašková bude pro pot�eby za�ízení staveništ� zaúst�na poblíž revizní šachty. 

Staveništ� je vybaveno sanitárními kontejnery a kancelá�emi, dále krytými 

sklady/kontejnery pro skladování náchylného materiálu v��i pov�trnostním vliv�m a 

nekrytou zpevn�nou a odvodn�nou skládkou pro vytvá�ení sloh panelových konstrukcí. 

5.5 Personální obsazení 

5.5.1 Doprava materiálu 

1x �idi� a zárove� obsluha hydraulického ramene – �idi�ské oprávn�ní pro skupinu C 

pop�ípad� E, oprávn�ní strojníka pro manipulaci s hydraulickým ramenem.

1x je�ábník, oprávn�ní k �innosti je�ábníka 
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5.5.2 P�íprava a p�eprava prvk�, jejich finální uložení 

1x vedoucí �ety – st�ední odborné vzd�lání zakon�ené maturitou, pop�ípad� st�ední 

odborné vzd�lání a praxe v oboru 

2x zedník – st�ední odborné vzd�lání 

1x svá�e� – st�ední odborné vzd�lání, svá�e�ské zkoušky 

1x vaza� – st�ední odborné vzd�lání, vaza�ské zkoušky 

1x je�ábník – st�ední odborné vzd�lání, osv�d�ení pro obsluhu je�áb�

5.6 Stroje, ná�adí a pom�cky BOZP 

5.6.1 Stroje 

V�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5, bruska úhlová Narex EBU 125-12 C, 

rota�ní laser DeWalt DW079PHK, míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + 

WR2 120, vrtací p�íklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A, mícha�ka Scheppach MIC 

180 l, autodomícháva� Stetter C3 

5.6.2 Ná�adí 

Vahadlo pro záv�s 1x, pásy pro záv�s prvk� 8x, nivela�ní p�ístroj 1x, hliníková 

la�/vodováha 2 m 1x, svinovací metr 2x, vodováha 1m 2x, svá�e�ka 1x, zednická lžíce 

4x, montážní žeb�ík 2x, gumová palice 2x, navád�cí lana 2x, smeták na p�ípadné 

o�išt�ní materiálu. 

5.6.3 Pom�cky BOZP 

Ochranná p�ilba, pracovní reflexní od�v, pop�ípad� reflexní vesta, pevná pracovní obuv 

s okovanou špicí, chráni�e sluchu, ochranná svá�e�ská kukla se speciálním zatmaveným 

sklem, speciální neho�lavý od�v, pracovní rukavice, pracovní od�v. 

5.7 P�ipravenost a vlastní pracovní postup 

5.7.1 P�ipravenost staveništ�

V realizaci stavby pokra�uje stejný dodavatel, který provád�l p�edchozí procesy, 

nejedná se o subdodávky stavebních prací. Po uzav�ení smlouvy o dílo a zpracování 

výrobní p�ípravy, p�edal objednatel staveništ� zhotoviteli, v�etn� veškerých odb�rných 

míst, tj. odb�r elekt�iny a vody, a místo na napojení kanalizace pro za�ízení staveništ�. 
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Zárove� byly p�edány hlavní výškové body a polohová �ára objektu. Staveništ� bylo 

p�edáno s kompletní dokumentací stavby a ZS, proveden zápis do stavebního deníku o 

p�edání, zápis stvrzen podpisy. Staveništ� na parcele 592/1 je v této fázi oploceno 

drát�ným pletivovým plotem s poplastováním a poplastovanými kovovými sloupky 

barvy zelené, výšky 1,8 m. 

Vjezd na staveništ� je umožn�n skrze uzamykatelnou dvouk�ídlovou bránu, celkové ší�e 

6,0 m. P�íjezdová cesta je z komunikace na ulici Víde�ská, p�ejezd p�es chodník a 

ve�ejné sít� jdoucí pod ním, jsou chrán�ny roznášecím plechem tlouš�ky 15 mm. Vjezd 

na staveništ� je opat�en dopravním zna�ením omezující rychlost na staveništi na 5 km/h, 

a upozorn�ní na výjezd vozidel ze stavby. 

Dále jsou okolo staveništ� umíst�ny výstražné tabulky zakazující vstup neoprávn�ných 

osob apod. Je nainstalováno osv�tlení staveništ�. Je vyty�ena poloha stávajících 

inženýrských sítí a vyty�ena jejich ochranná pásma. 

Veškeré sociální za�ízení a kancelá�e jsou tvo�ené ze stavebních kontejner�. Východy 

z t�chto kontejner� budou orientovány na druhou stranu od cesty z d�vodu bezpe�nosti. 

Stavební kontejnery jsou napojeny na staveništní rozvody vody a elektrické energie, 

kanalizaci. V této fázi výstavby je zde kontejner/uzamykatelný krytý sklad pro 

uskladn�ní dražšího ná�adí a choulostivého materiálu. 

5.7.2 P�ipravenost pracovišt�

Technologická etapa provedení strop� bude zapo�ata až po kompletním zhotovení 

svislých nosných konstrukcí. Zdící malta nesmí být �erstvá a musí dosáhnout takové 

pevnosti, aby s cihlami nebylo možné již ani pohnout. Nosné konstrukce jsou svislé, 

rovinatost je v p�edepsaných mezích, st�ny musí být na sebe kolmé, dodržena p�evazba 

cihel minimáln� 95 mm u nebroušených cihel kladených na maltu. 

�

5.7.3 P�íprava podkladu pro uložení panel�

Keramickobetonové panely jsou ukládány na srovnaný horní líc nosného zdiva. 

Srovnání horního líce bude provedeno zdící maltou nebo cementovou maltou o 

minimální pevnosti 8 MPa, a minimální tlouš�ce 10 mm. Dle projektové dokumentace 

bude však podklad z MC tlouš�ky 20 mm + 230 mm tlouš�ka stropního panelu, pro 

dodržení modulu celého systémového �ešení, což je 250 mm. 
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Tento podklad pro ukládání stropních panel� je nutné nechat vyzrát minimáln� po dobu 

2 dn�. 

5.7.4 Vlastní ukládání stropních panel�

P�ipravený podklad na horním líci zdiva bude nejd�íve opat�en ze shora t�žkým 

asfaltovým pásem. Tento t�žký asfaltový pás je uvažován jako separace, zlepšení 

tepeln� izola�ních a akustických vlastností budoucí konstrukce. Je možné také panely 

ukládat na sucho bez separa�ního asfaltového pásu za podmínky, že bude dodržena 

rovinatost p�edem vytvo�eného podkladu 1 mm na délku 1 m lati. Pokud tato rovinatost 

nebude dodržena, je možnost kladení na mokro do lože z jemnozrnné malty. 

Následovat bude samotné kladení jednotlivých nosných vodorovných prvk� pomocí 

navrhnutého je�ábu, prvky jsou vyvázány za záv�sná oka. Zav�šení prvk� musí být 

d�sledn� vycentrováno z d�vodu nebezpe�í zhoupnutí a poškození panelu v po�áte�ních 

fázích zvedání ze skládky. 

Délka uložení panel� (ve  sm�ru délky panel�) musí být min. 125 mm (na vnit�ní nosné 

st�n� tl. 240 mm pak 120 mm). U obvodového zdiva pak zpravidla vy�nívá z panelu ješt�

výztuž v délce cca 80 -120 mm.  Uložení panel� v p�í�ném sm�ru (z boku) se doporu�uje 

25 mm, aby p�i betonáži ztužujícího v�nce nepodtékal beton. Maximální uložení panel�

z boku se doporu�uje do 50 mm. 

V p�ípad�, že na stavb� není zajišt�na minimální skute�ná (=nam��ená) délka uložení 

panel� 115 mm a sou�asn� u obvodových st�n je �elo panelu opat�eno vy�nívající 

výztuží, musí sou�et délky uložení panelu na obvodovém zdivu + délka vy�nívající 

výztuže být roven alespo� 10ti násobku pr�m�ru hlavní výztuže. 

P�i ukládání panel� na obvodové a vnit�ní nosné zdivo, kde �elo panelu není opat�eno 

vy�nívající výztuží, musí být zachováno minimální uložení panelu 115 mm. 

Pokud je navrhované uložení panelu v�tší než 125 mm a nebo má panel vy�nívající 

výztuž, je výhodné umístit tento asfaltový pás odsko�ený o 20 až 25 mm od vnit�ního líce 

zdiva.[9] 

Stavba je navržena tak, že nebude nutné montážní podep�ení a panely jsou okamžit� po 

uložení staticky únosné. 

V místech, kde nebylo možné vytvo�it strop v rámci modulu celého systému, bude 

vytvo�ena dobetonávka z betonu C 20/25 a oceli B 500. 
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5.7.5 Provád�ní v�nc�

V�ncovky Supertherm 8/23 budou vyzdívány až po uložení všech vodorovných 

nosných panel�. Vyzdívány budou k vn�jšímu líci obvodového zdiva naho�e 

v p�edešlém nižším podlaží do tepeln� izola�ní malty Heluz Trend. Po nanesení zdící 

malty se v�ncovky stabilizují poklepem gumovým kladívkem, vodováhou se zjistí jejich 

svislost a vodorovnost, p�ípadn� se upraví dalším poklepem kladívkem. V�ncovky jsou 

ve sty�ných spárách spojovány systémem pero + drážka. Po vyzd�ní v�ncovek bude 

k vnit�ní stran� v�ncovky p�iložen pás tepelné izolace EPS tl. 130 mm. 

Následovat bude vytvo�ení armokoše – ocelový prostorový celek, který bude osazen na 

své kone�né místo v prostoru mezi stropní konstrukcí a vyzd�nou v�ncovkou s tepelnou 

izolací pomocí navrhnutého je�ábového mechanismu. Pruty hlavní výztuže budou 

v podélném sm�ru stykovány s p�esahem nebo spojení bude zajišt�no mechanickými 

betoná�skými spojkami. V rozích objektu a kolmé návaznosti vnit�ní nosné st�ny na 

obvodovou, bude spojení armokoš� zajišt�no rohovými p�íložkami. 

Následn� bude každá cca t�etí v�ncovka stabilizována drátem pr�m�ru cca 3 mm, 

z d�vodu zamezení vyvalení v�ncovek p�i následné betonáži. Drát je na jedné stran�

ohnutý do otvoru v keramické v�ncovce a na druhé stran� je fixován k výztuži v�nce. 

Sty�né spáry mezi jednotlivými panely nevyžadují provedení armování. Na konci 

panel� je vy�nívající výztuž cca 100 mm, která je vyvázána k výztuži v�nce, aby bylo 

dosaženo co nejv�tší tuhosti celé konstrukce. 

P�ed betonáží je nutné keramické �ásti konstrukce mezi panely v zámcích d�kladn�

navlh�it, stejn� tak i keramický povrch ve v�ncích z d�vodu dobré p�ilnavosti a 

minimalizace odsávání zám�sové vody z �erstvého betonu. Betonáž v�nc� i zámk�

bude z materiálu C 20/25 m�kké konzistence s maximální frakcí kameniva 4 mm, a 

bude probíhat z badie umíst�né na je�ábu. 
erstvý beton bude hutn�n ponorným 

vibrátorem. 

5.8 Jakost 

Podrobný popis jakosti bude popsán v jiné kapitole této bakalá�ské práce jako kontrolní 

a zkušební plán. 

5.8.1 Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 
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Kontrola pracovišt� po provedení svislých nosných konstrukcí 

Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrola použitých stroj� a ná�adí 

Kontrola dodaného materiál�

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola pracovník�

5.8.2 Kontrola meziopera�ní 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola podkladu pro uložení panel�

Kontrola uložení panel�

Kontrola vyztužení v�nc�

Kontrola provedení v�ncovek 

Kontrola betonáže v�nce 

Kontrola zhutn�ní betonu 

Kontrola technologické pauzy a ošet�ování betonu 

5.8.3 Kontrola výstupní 

Kontrola geometrie 

Kontrola provedení konstrukce 

5.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci bude pro tuto technologickou etapu podrobn�

popsána v samostatné kapitole mojí bakalá�ské práce. P�edpokládá se vypracování dle 

na�ízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích, a jelikož se jedná o práci také ve výškách, bude 

plán BOZP zpracován dle dalšího na�ízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 

�

5.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prost�edí 

P�i provád�ní procesu vytvá�ení vodorovných nosných konstrukcí je t�eba 

minimalizovat vliv �innosti na životní prost�edí. Jedná se p�edevším o prašnost a 
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hlu�nost. Použitá mechanizace pro dopravu materiálu musí být v dobré kondici takové, 

aby nezat�žovala nadm�rným hlukem okolí, a únikem provozních kapalin do životního 

prost�edí. 

Zne�išt�né automobily i ostatní mechanizace musí být p�ed odjezdem ze staveništ�

d�kladn� o�išt�ny, pop�ípad� musí být provedeno dodate�né o�išt�ní komunikací. 

Stroje by m�ly být odstaveny na rovných zpevn�ných plochách, za použití záchytných 

van pro zachycení únik� olej� a nafty. 

Konkrétní druhy odpad�, v�etn� jejich katalogových �ísel, názv� a zp�sobu likvidace, 

které budou p�i realizaci této technologické etapy vyprodukovány, jsou uvedeny 

v tabulce, která je sou�ástí kapitoly �íslo 1 bakalá�ské práce. 

�
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6.1 Kontrola vstupní pro zdivo 

6.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Dokumentace bude zhotovena v souladu a rozsahu dle platné vyhlášky 62/2013 Sb. O 

dokumentaci staveb, a dle zákona �. 183/2006 O územním plánování a stavebním �ádu. 

Projektová dokumentace musí obsahovat �ádn� prokótované provád�cí p�dorysy 

jednotlivých podlaží se z�etelnými legendami materiálu a jejich odpovídajícím 

zna�ením v p�dorysech, umíst�ní trvale zabudovaných za�izovacích p�edm�t�, �ezy a 

podrobné výkresy díl�ích konstrukcí, skladby konstrukcí v�etn� popisu jednotlivých 

vrstev, bude obsahovat veškeré složit�jší konstruk�ní detaily. Dále musí obsahovat 

výkazy vým�r jednotlivých použitých materiál�. 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí spole�n� s investorem, pop�ípad� s technickým 

dozorem investora. P�i n�jakých nesrovnalostech v PD, p�ed zahájením prací, musí být 

sjednána náprava. 

6.1.2 Kontroly p�ípojných míst 

Kontrola umíst�ní a funk�nosti staveništní elektrické p�ípojky a �íselný stav 

elektrom�ru, umíst�ní a funk�nosti staveništní p�ípojky vody a �íselný stav vodom�ru. 

6.1.3 Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrola bude provedena v souladu s 
SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�, 

Navrhování geometrické p�esnosti, aby byla zajišt�na dostate�ná kvalita pro budoucí 

svislé nosné konstrukce. Musejí být také dodrženy veškeré technologické p�estávky, a 

nesmí být se zd�ním zapo�ato p�edtím, než beton základových konstrukcí nedosáhne 

minimáln� 70 % kone�né pevnosti. Dle projektové dokumentace se kontrolují 

p�dorysné rozm�ry základ� celkov�, velikost a umíst�ní prostup� základy. M��ící 

parametry a tolerance jsou uvedeny také v norm� 
SN EN 13 670 Provád�ní 

betonových konstrukcí. 
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Tabulka 6.1 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky povrchu [11] 

Tabulka 6.2 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky pro základy [11] 
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Tabulka 6.3 
SN EN 13 670 Mezní odchylky betonových pr�žez� [11] 

Rovinatost základové desky nesmí na délce 2 metrové lat� p�ekro�it odchylku 15 mm 

pro místní rovinatost. Celková rovinatost se m��í nivela�ním p�ístrojem. 

6.1.4 Kontrola vstupních materiál�

P�i dodávce materiálu na staveništ�, jedná se o zdící prvky, malty a hydroizolace, se 

p�ekontrolují �ádn� dodací listy. Kontroluje se, jestli se údaje uvedené v dodacích 

listech shodují s dodaným množstvím materiálu, druh výrobce, nepoškozenost 

materiálu, stá�í dodaného materiálu, �istota. 

Pokud je materiál n�jakým zp�sobem poškozen nebo se údaje neshodují s údaji 

v dodacím list�, prob�hne reklama�ní �ízení s dodavatelem stavebního materiálu. Pokud 

vše bude v po�ádku, prob�hne zápis do stavebního deníku o p�evzetí materiálu. 

P�i kontrole dodaného hydroizola�ního materiálu se zjiš�uje, zda je ur�en pro danou 

oblast využití (spodní stavby), zda je dodán v souladu s projektovou dokumentací. Dále 

se kontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku, jeho ozna�ení zna�kou shody CE pro 

použití na území Evropy, úplnost údaj� v dodacím list�. Ší�ka rolí izolace nesmí být 

menší, než mezní hodnota uvád�ná v technickém list� výrobku. Dodaný výrobek musí 

být bez zjevných vad. Maximální odchylka od p�ímosti nesmí být v�tší, než 20 mm na 

délku 10 m. Hydroizola�ní materiál je dodáván na paletách, role s materiálem jsou 

skladovány na stojáka, zabaleny PE folií. Asfaltové pásy nesmí být žádným zp�sobem 
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mechanicky poškozeny, od�rky a p�ípadné trhliny maximáln� do 1/10 tlouš�ky 

materiálu. 

Keramické zdivo je dodáváno na paletách, chrán�né PE folií. 

Maximální rozm�rové odchylky jsou dle normy 
SN EN 771-1 Specifikace zdících 

prvk� – Pálené zdící prvky. Nejv�tší p�ípustné rozm�rové odchylky jsou dány vztahy 

z normy, podle nam��ených hodnot. 

Tabulka 6.4 
SN EN 771-1 P�ípustné rozp�tí rozm�r� [12] 

Tabulka 6.5 
SN EN 771-1 Mezní odchylky nam��ených hodnot [12] 

M��ení prvk� pro výpo�et výše uvedených odchylek. Probíhá dle normy 
SN EN 772-

16 Zkušební metody pro zdící prvky – Stanovení rozm�r�. Každý z m��ených rozm�r�

se m��í 2x poblíž hran vzork�. Tato m��ení probíhají na 10 náhodn� vybraných 

vzorcích z dodávky materiálu. 
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Obrázek 6.1 
SN EN 772 - 16 místa m��ení [13] 

Kontrola rozm�r� p�eklad� bude provedena dle 
SN EN 846-11 Zkušební metody pro 

pomocné výrobky pro zd�né konstrukce – Stanovení rozm�r� a prohnutí p�eklad�. 

Ší�ka a výška je m��ena na koncích p�ekladu, a v jeho polovin�. Výška a ší�ka se 

stanoví jako pr�m�r ze t�í hodnot. 

Zkoušení probíhá na šesti vybraných vzorcích, a t�chto 6 vzork� je porovnáváno 

s mezními parametry udaných v norm� 
SN EN 845-2 Specifikace pro pomocné 

výrobky pro zd�né konstrukce – P�eklady. 

Tabulka 6.6 
SN EN 845 – 2 Odchylky rozm�r� [14] 

Dále se vizuáln� kontroluje povrch p�eklad�, zda na n�m nejsou praskliny, odprýskané 

hrany apod., zp�sobené dopravou materiálu na staveništ�. 

U pytlových systémových maltových sm�sí se kontroluje neporušenost pytl�, 

soulad dodávky s projektovou dokumentací co se tý�e typu navržené malty, velikost – 

hmotnost dodaných pytl�, na pytli se p�ekontroluje deklarovaná pevnost v tlaku. 

6.1.5 Kontrola skladování materiálu 

Cihelné bloky musejí být skladovány na zpevn�né odvodn�né ploše, na paletách, 

z výroby zabaleny v originální PE folii. Ucelené palety s cihlami se ukládají maximáln�
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3 na sebe. Palety s dopl�kovými cihlami se ukládají maximáln� 2 na sebe. Pokud je na 

paletách sníh �i námraza, nelze na n� uložit další vrstvu palet, aby nemohlo dojít k 

jejich sklouznutí.[10] 

Pokud nejsou na staveništi podmínky pro skladování viz výše, je možné skladování 

palet s matriálem jen v jedné vrstv�. 

P�eklady musejí být skladovány také na zpevn�né, odvodn�né ploše. P�eklady se 

dovážejí v baleních po 20 kusech, stabilizovaných speciální stahovací páskou. 

Jednotlivá balení se podkládají prokladky cca 80x80 mm. Do délky p�eklad� 2750 mm 

v�etn� ve vzdálenosti cca 1/5 až 1/6 délky p�eklad� od konce, p�eklady od délky 3000 

mm pak 50 cm od kraje a ješt� jednou uprost�ed délky p�ekladu. Výška skládky m�že být 

maximáln� 6 paket� (to je cca výška 2,6 m), pokud je zajišt�na stabilita slohy jako 

celku.  Zvlášt� v zimním období je t�eba p�eklady chránit proti zatékání vody a p�ed 

nasáknutím vodou.[10] 

Další a dopl�kový materiál jako jsou nap�íklad malty pro zd�ní, hydroizolace, kotvy pro 

kotvení vnit�ního zdiva apod. budou skladovány v uzamykatelném staveništním 

skladu/kontejneru na paletách, obalené PE folií od dodavatele, aby byla minimalizována 

možnost jejich degradace a p�ípadn� odcizení. Hydroizola�ní pásy se skladují v poloze 

na stojato na paletách. 

6.1.6 Kontrola pracovník�

Je kontrolována odborná a zdravotní zp�sobilost, umož�ující vykonávat zdící a 

montážní práce. Minimální odborná zp�sobilost je požadováno vyu�ení v p�íslušném 

oboru, pop�. rekvalifika�ní kurz. Pracovníci jsou d�kladn� seznámeni s postupem prací 

a proškolení v BOZP a chování na staveništi. O tomto proškolení je vyhotoven záznam, 

a stvrzen jejich podpisy. U prací vyžadujících p�íslušné oprávn�ní, musí pracovníci 

spl�ovat podmínku, že pr�kaz �i certifikát spl�ující p�íslušná oprávn�ní mají platný a 

po�ád u sebe. Po celou dobu výstavby musejí pracovníci být vybaveni ochrannými 

pom�ckami a vybavením. P�i podez�ení, že je pracovník pod vlivem n�jaké látky, m�že 

být vyzván k provedení dechové zkoušky jakýmkoli alkoholtesterem, p�i nam��ení 

hodnoty následn� p�epraven na ústav soudního léka�ství k odb�r�m krve, aby zkouška 

m�la význam a váhu. P�ípadn� m�že být zkouška provedena alkoholtesterem s 

pravidelným atestem. 
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6.1.7 Kontrola použitých stroj� a ná�adí 

V této kontrole se kontroluje technický stav používaného ná�adí. Elektrické p�ístroje a 

ná�adí musejí být schopná vykonávat ur�enou �innost, a jestli neohrožují zdraví 

pracovník� p�i práci s ním. Kontroluje se stav p�ívodních kabel�, zda nemohou probíjet, 

nejsou p�ejeté, zlomené, stav spína�� a nouzových vypína�� apod. U navrhnutého 

zvedacího mechanismu provádí pravideln� revize technik od firmy pronajímající tento 

stroj. Stroje musejí být v takovém stavu, aby nemohlo dojít k úniku provozních kapalin 

do životního prost�edí. 

6.2 Kontrola meziopera�ní pro zdivo 

6.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí m��ením 4x denn�, tj. ráno, v poledne a ve�er. 

P�itom se ve�erní teplota do výpo�tu pr�m�rné denní teploty zapo�ítává dvakrát. Je 

provád�n pravidelný zápis do stavebního deníku. 

P�i provád�ní zdiva by se pr�m�rná denní teplota m�la ideáln� pohybovat v rozmezí 5° 

- 30° C. Když je teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce na zd�ní zastaveny. 

Pokud se teplota pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních zdících maltových 

sm�sí dle pokyn� výrobce. 

V letním období je optimální montáž asfaltových pás� provád�t do teploty vzduchu max. 

+25 °C.  P�i vyšších teplotách vzduchu se doporu�uje asfaltové pásy uložené v rolích na 

stojato na paletách uskladnit v klimaticky vhodném skladovacím prostoru, uvnit� budov, 

uvnit� staveb apod. V zimním období je možné modifikované asfaltové hydroizola�ní 

pásy typu special a medium zpracovávat p�i teplotách vn�jšího prost�edí i podkladu 

vyšších jak  -5 °C, a typu standard p�i teplotách vn�jšího prost�edí i podkladu vyšších 

jak + 0 °C. Pokud se v zimním období dlouhodob� vyskytuje déš�, sníh, námraza apod. 

a nap�íklad celodenní mráz, mráz v noci s teplotou nižší jak - 5 °C, pak se doporu�uje 

montáž modifikovaných asfaltových pás� provád�t v období p�i teplotách vn�jšího 

prost�edí i podkladu vyšších jak + 0 °C. P�i teplotách vzduchu (nap�íklad v noci) 

nižších jak -5 °C  je nutné modifikované asfaltové pásy po celý den skladovat v 

temperovaném skladu s teplotou nad + 5 °C, a role hydroizolací po ur�itých množstvích 

postupn� dopravovat z temperovaného skladu na místo zpracování pouze v množství, 

které lze b�hem cca jedné hodiny zpracovat.[15] 
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Keramické materiály i keramickobetonové p�eklady se do konstrukce osazují 

nepoškozené, nenavlhlé ani namrzlé, o�išt�né od ne�istot. Horní líc zdiva je chrán�n 

fóliemi pro zamezení vniku deš�ové vody.  

Práce budou p�erušeny za nep�íznivých klimatických podmínek, tj. v�tru siln�jším než 8 

m/s, deštích, teplotách zde již uvedených a p�i malé viditelnosti menší než 30 m. 

6.2.2 Kontrola vyty�ení zdí 

Dle projektové dokumentace se p�ekontroluje správné vyty�ení budoucích zdí. P�esah 

cihel p�es hranu m�že dosahovat nejvíce 1/6 tlouš�ky zdiva pro ochranu soklu budovy. 

Zdivo m�že být vyty�eno s maximálními odchylkami uvedené v 
SN EN 1996-2. 

Obrázek 6.2 
SN EN 1996 - 2 geometrické odchylky [16] 

6.2.3 Kontrola provád�ní hydroizolací 

Základová deska musí být o�išt�na od nejhrub�jších ne�istot vzniklých p�i 

p�edcházejících �innostech a zametena. Vizuáln� se kontroluje, zda je povrch suchý, 

�istý a pevný, soudržný, bez zjevných vý�n�lk� a prohloubenin, bez sn�hu a námrazy. 
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Vý�n�lky by nem�ly p�esahovat 1,5 mm a prohlubn� 3 mm. Pokud tak nebude spln�no, 

musí se povrch nap�íklad p�ebrousit do roviny. 

Penetrace se provádí jako souvislý nát�r bez vynechaných míst s vydatností 0,3 kg/m2 , 

v míst�, kde se budou klást hydroizola�ní pásy pod zdivo. 

Následuje kladení hydroizola�ních pás�. Kontroluje se provedení hydroizolace, zda 

nevznikla nenatavená místa, kapsy �i vlnky. Natavení musí být celoplošné. P�esahy 

v �elech pás� minimáln� 100 mm, p�esah od budoucího líce zdiva minimáln� 150 mm. 

P�esahy v podélném sm�ru pásu minimáln� 80 mm, není-li výrobcem ur�eno jinak. 

6.2.4 Kontrola ho�áku pro natavování 

Kontroluje se samotný ho�ák pro natavování pás�, zda je schopen danou práci vykonat a 

neohrožuje okolí. Dále se kontrolují hadice vedoucí k ho�áku a uzáv�r na tlakové láhvi, 

vizuáln�. 

6.2.5 Kontrola založení první �ady zdiva 

Kontroluje se rovinatost a vodorovnost základové desky v místech zakládání zdiva 

pomocí nivela�ního p�ístroje. Zakládání probíhá na zakládací maltu, na již vytvo�enou 

hydroizola�ní vrstvu. Minimální tlouš�ka zakládací malty musí být 10 mm v nejvyšším 

míst� zjišt�ným v p�edchozím m��ení. Dále se kontroluje rovinnost a kladení v místech 

roh� zdiva, odkud je natažena zednická š��ra pro další kladení mezilehlých cihelných 

blok�. Dále musí být zednická š��ra umíst�na 1 mm od líce zdiva, aby nemohlo dojít 

p�i kladení dalších cihel k jejímu posunu. P�esah p�es základovou konstrukci m�že být 

maximáln� 1/6 z tlouš�ky zdiva. Vodorovnost první �ady zdiva je pr�b�žn�

kontrolována pracovníky provád�jící práce. 

6.2.6 Kontrola vazeb zdiva a tlouš�ky spár 

Stavbyvedoucí �i mistr pr�b�žn� kontrolují tlouš�ky ložných spár a správnost nanášení 

zdící tepeln� izola�ní malty. Zdící malta je nanášena pomocí speciálního maltovacího 

p�ípravku v tlouš�ce minimáln� 6 mm, maximáln� 15 mm. Optimáln� však tlouš�ka 

ložné spáry 12 mm pro dodržení výškového modulu 250 mm. Kontroluje se také 

promaltování ložné spáry na celou tlouš�ku zdiva. Promaltování musí být bez 

jakéhokoli p�erušení. 
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P�evazba cihel by m�la být ideáln� o polovinu formátu cihly, u cihelných blok�

rozm�ru 238 mm nebroušené však minimální p�evazba cihly je 95 mm. Pro ideální 

p�evazbu cihly se používá polovi�ních cihel. 

6.2.7 Kontrola dilatací 

Kontroluje se, jestli spáry procházejí celou tlouš�kou zdiva. U nenosných vnit�ních 

konstrukcí musí být vynechána mezera mezi poslední �adou cihel a stropními panely, 

vypln�na PUR p�nou. Vynechání brání poškození p�í�ek vlivem pr�hybu stropní 

konstrukce. Vodorovné vzdálenosti dilata�ních spár jsou uvedeny v 
SN EN 1996-2. 

Tabulka 6.7 
SN EN 1996-2 Vzdálenosti dilatací [16] 

6.2.8 Kontrola otvor�

Kontroluje se poloha a vyty�ení otvor� v souladu s projektovou dokumentací. Tolerance 

pro rozm�ry stavebních otvor� jsou uvedeny v TNI 74 6077. 

Tabulka 6.8 TNI 74 6077 Mezní odchylky rozm�r� otvor� [17] 

6.2.9 Kontrola osazení p�eklad�

P�eklady se osazují do maltového lože minimální tlouš�ky 10 mm takovým zp�sobem, 

aby šipky sm��ovaly dol� a nápis vyzna�ený na p�ekladu se ne�etl vzh�ru nohama. 

Délka uložení p�eklad� 125 mm je pro p�eklady do délky 1750 mm, uložení 200 mm 

pro p�eklady délky 2000 – 2250 mm, uložení 250 mm pro p�eklady délky v�tší než 
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2500 mm. Dále se kontroluje skladba p�ekladu s prost�ídáním s tepelnou izolací 

v navržené sestav� 2 p�eklady 70/238 + 100 mm TI + 3 p�eklady 70/238, z interiérové i 

exteriérové strany je osazení p�eklad� takové, aby v líci byla keramická strana p�ekladu 

jako nosný podklad pro omítání. 

U vnit�ních nosných st�n se p�eklady osazují obdobn� pouze s vynecháním vrstvy 

tepelné izolace. 

U p�í�ek se ploché p�eklady osazují také do 10 mm maltového lože. Délka uložení 

plochých p�eklad� je 125 mm. Výška nadezdívky nad p�ekladem však je maximáln� 1 

m p�í�ek = 4 �ady p�í�kovek nad sebou. P�ed nadezdíváním je nutné podep�ení 

plochého p�ekladu, vzdálenost mezi podporami max. 1000 mm. 

6.3 Výstupní kontrola pro zdivo 

6.3.1 Kontrola geometrie 

Kontroluje se svislost a rovinnost konstrukce, souosost konstrukcí nad sebou. M��ení se 

provádí teodolitem a m�lo by vyhov�t hodnotám z 
SN EN 1996-2. 

Tabulka 6.9 
SN EN 1996-2 Geometrické odchylky pro zdivo [16] 
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Obrázek 6.3 1996 - 2 Geometrické odchylky [16] 

Dále zdivo musí spl�ovat odchylky ve vzdálenostech protilehlých konstrukcí dle 
SN 

73 0205. 

Tabulka 6.10 
SN 73 0205 Vzdálenosti protilehlých st�n [18] 

6.3.2 Kontrola provedení konstrukce 

Dle projektové dokumentace se kontroluje provedení zd�ných konstrukcí. Kontroluje se 

se shoda použitých materiál� s návrhem v projektové dokumentaci, správné osazení 

v jednotlivých konstrukcích, kontrolují se p�evazby cihelných blok� ve zdivu, p�ípadn�

jestli p�es zdivo ve spá�e n�kde neprosvítá – vypln�ní ložných spár a t�snost spár 
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sty�ných. Kontrolují se skladby p�eklad�, zda v sestav� nap�íklad nechybí tepelná 

izolace. U plochých p�eklad� se kontroluje p�ítomnost a vzdálenost podep�ení po 

maximáln� 1000 mm. 

Nesrovnalosti s p�vodní projektovou dokumentací se zaznamenají do dokumentace 

skute�ného provedení stavby. 
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Tabulka 6.11 KZP zd�ní 

�. P�edm�t kontroly Popis Dokumenty Kontrolu provedl 
etnost kontroly Zp�sob kontroly Výsledek kontroly Kontrolu provedl
Kontrolu 
prov��il

Kontrolu 
p�evzal

1 Kontrola PD
Kontrola PD, 

životního 
prost�edí, odpady

žákon �. 
183/2006, vyhl. 

63/2013 Sb., vyhl. 
268/2009 Sb.

HSV, TDS Jednorázov� Vizuéln�

Zápis do SD, 
protokol o p�edání 

a p�evzetí 
pracovišt�

2
Kontrola 

p�ípojných míst

Kontrola 
vodovodní, 
elektrické a 
kanaliza�ní 

p�ípojky

PD HSV, TDS Jednorázov� Vizuéln�

Zápis do SD, 
protokol o p�edání 

a p�evzetí 
pracovišt�

3
Kontrola 

geometrických 
p�esností podkladu

Kontrola shody 
provedení 
podkladu v 

souladu s PD


SN 73 0205, 

SN EN 13 670

HSV, TDS Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

4
Kontrola vstupních 

materiál�

Kontrola kvality, 
množství a druhu 

materiálu

Dodací listy, 
SN 
EN 771-1, 
SN 
EN 772-16, 
SN 
EN 846-11, 
SN 

EN 845-2, PD

HSV, M, TDS Každá dodávka
Vizuéln�, 
m��ením, 

zkoušením
Zápis do SD

5
Kontrola 

skladování 
materiálu

Kontrola 
uskladn�ní 
materiálu

PD, technické 
listy výrobce, 
technologický 

p�edpis

HSV, M Každá dodávka Vizuéln� Zápis do SD

6
Kontrola 

pracovník�

Kontrola 
zp�sobilosti 

d�lník�, pr�kazu a 
certifikát�

Prukazy, zkoušky M Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

7
Kontrola použitých 

stroj� a ná�adí
Kontrola 

technického stavu

n.v. �. 591/2006 
Sb., n.v.�. 

378/2001 Sb.
M, RT Pr�b�žn�

Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

8
Kontrola 

klimatických 
podmínek

Kontrola teploty, 
vlhkosti, rychlosti 
v�tru, viditelnosti

Technické listy, 
technologický 
p�edpis, n.v.�. 

362/2005, 
SN 
EN 1996-2

M Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

9
Kontrola vyty�ení 

zdí
Správn� vyty�ení 

st�n dle PD

PD, 
SN EN 
1996-2, 
SN 73 
0420-1, 
SN 73 
0420-2, 
SN 73 

0212

HSV, M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

10
Kontrola 
provád�ní 

hydroizolace

Kontrola 
správného 
provád�ní 

hydroizola�ní 
vrstvy


SN P 73 0600, 

SN P 73 0606, 
technické listy 

výrobce

Mistr Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

11 Kontrola ho�áku
Technický stav 
ho�áku a hadic, 

jejich bezpe�nosti

Technické listy 
výrobce

Mistr Pravideln� Vizuéln� Zápis do SD

12
Kontrola založení 
první �ady zdiva

Kontrola 
geometrické 

p�esnosti, 
rovinnatosti a 
vypln�ní ložné 

spáry první �ady

Technologický 
p�edpis, 
SN 73 

0205
M, TDS Jednorázov�

Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

13
Kontrola vazeb 
zdiva a tlouš�ky 

spár

Kontrola kvality 
provedení zd�ní

Technologický 
p�edpis, technické 

listy výrobce
M Pr�b�žn�

Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

14 Kontrola dilatací

Kontrola zda byly 
provedeny 
dilatace a v 

jakých celcích


SN EN 1996-2, 
PD

HSV,TDS, M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

15 Kontrola otvor�
Kontrola poloha 
otvor�, rozm�r�

TNI 74 6077, PD M Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

16
Kontrola osazení 

p�eklad�

Kontrola 
vodorovnosti, 
délky uložení, 

sestavy p�ekladu 
s vložením izolace

Technologický 
p�edpis, technické 
listy výrobce, PD

M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

17
Kontrola 

geometrie

Kontrola svislosti, 
rovinnosti a 

kolmosti


SN EN 1996-2, 

SN 73 0205, PD

HSV, TDS, M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

18
Kontrola 
provedení 

konstrukce

Kontrola 
celkového stavu

PD, 
SN 73 0205 HSV, TDS Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

Zkratky:

HSV
Hlavní 

stavbyvedoucí
TDS

Technický dozor 
stavebníka

M Mistr RT Revizní technik SD
Stavební 

deník

PD
Projektová 

dokumentace

V
ST

U
PN

Í
M

E
Z

IO
PE

R
A



N
Í

V
Ý

ST
U

PN
Í
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Tabulka 6.12 Seznam ke KZP 

�

Normy, 
SN, 
na�ízení vlády:

Zákon �. 183/2006 
Sb.

Vyhláška 63/2013 
Sb.

Vhláška �. 
268/2009 Sb.


SN 73 0205


SN EN 13 670


SN EN 771-1


SN EN 772-16


SN EN 846-11


SN EN 845-2

591/2006 Sb

378/2001 Sb.

 362/2005 Sb.


SN EN 1996-2


SN 73 0420-1


SN 73 0420-2


SN 73 0212


SN P 73 0600


SN P 73 0606
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O územním plánování a stavebním �ádu, ú�innost od 1. 
dubna 2015

O podrobn�jší úprav� územního plánování, ve�ejnoprávní 
smlouvy a územního opat�ení, ú�innost od 29. b�ezna 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ú�innost 
od 26.8.2009

Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 
geometrické p�esnosti, ú�innost od1.4.1995

Provád�ní betonových konstrukcí, ú�innost od 1.7.2010

Specifikace zdících prvk� - 
ást 1: Pálené zdící prvky, 
ú�innost od 1.12.2011

Zkusšební metody pro zdící prvky - 
ást 16: Stanovení 
rozm�r�, ú�innost od 1.11.2011

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 
Základní ustanovení, ú�innost od 1.12.2000

Okna a vn�jší dve�e - Požadavky na zabudování, 
ú�innost od 1.5.2014

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zd�né 
konstrukce - 
ást 11: Stanovení rozm�r� a prohnutí 

p�eklad�, ú�innost od 1.3.2001
Specifikace pro pomocné výrobky pro zd�né konstrukce - 


ást 2: P�eklady, ú�innost od 1.12.2013
Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 

ú�innost od 1.1.2007

Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 

p�ístroj� a ná�adí, ú�innost od 1.1.2003

Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 
pádu z výšky nebo do hloubky, ú�innost od 4.10.2005

Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - 
ást 2: 
Volba materiál�, konstruování a provád�ní zdiva, 

ú�innost od 1.5.2007
P�esnost vyty�ování staveb - 
ást 1: Základní 

požadavky, ú�innost od 1.8.2002

P�esnost vyty�ování staveb - 
ást 2: Vyty�ovací 
odchylky, ú�innost od 1.8.2002

Geometrická p�esnost ve výstavb�, ú�innost od 
1.11.1996

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, ú�innost od 
1.12.2000
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6.4 Kontrola vstupní pro stropní konstrukce 

6.4.1 Kontrola pracovišt� po provedení svislých nosných konstrukcí 

P�ejímka pracovišt� po provedení svislých nosných konstrukcí bude provedena po 

dokon�ení veškerých prací na zdivu. Kontroluje se vizuáln� veškeré rozmíst�ní svislých 

nosných konstrukcí, zda je vše v souladu s projektovou dokumentací. V p�ípad�, že se 

vyskytují odlišnosti od projektové dokumentace nebo nedod�lky, musí být p�ed 

p�evzetím pracovišt� odstran�ny, o vyskytujících se chybách bude sepsán protokol. Po 

odstran�ní veškerých nedod�lk� a p�edání pracovišt�, bude proveden zápis do 

stavebního deníku o p�evzetí pracovišt�. 

6.4.2 Kontrola projektové dokumentace 

Dokumentace bude zhotovena v souladu a rozsahu dle platné vyhlášky 62/2013 Sb. O 

dokumentaci staveb, a dle zákona �. 183/2006 O územním plánování a stavebním �ádu. 

Projektová dokumentace musí obsahovat �ádn� prokótované provád�cí p�dorysy 

jednotlivých podlaží se z�etelnými legendami materiálu a jejich odpovídajícím 

zna�ením v p�dorysech, umíst�ní trvale zabudovaných za�izovacích p�edm�t�, �ezy a 

podrobné výkresy díl�ích konstrukcí, skladby konstrukcí v�etn� popisu jednotlivých 

vrstev, bude obsahovat veškeré složit�jší konstruk�ní detaily. Dále musí obsahovat 

výkazy vým�r jednotlivých použitých materiál�. 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí spole�n� s investorem, pop�ípad� s technickým 

dozorem investora. P�i n�jakých nesrovnalostech v PD, p�ed zahájením prací, musí být 

sjednána náprava. 

6.4.3 Kontrola geometrických p�esností podkladu 

Kontrolují se sv�tlé vzdálenosti nosných konstrukcí, na které budoucí vodorovné 

konstrukce budou navazovat. P�ed montáží (nejlépe p�ed závazným objednáním výroby 

panel�) je nutno ov��it, zda sv�tlost (vzdálenost) nosných st�n (pr�vlak�) zm��ená 

na stavb�, je v souladu s projektovou dokumentací v toleranci ± 20 mm. Vzdáleností 

nosných konstrukcí se rozumí vlastní zdivo, železobetonový v�nec nebo pr�vlak.[9] 

Dále se kontroluje svislost a rovinnost povrchu svislého nosného zdiva, zda odchylky 

spl�ují požadavky dle normy 
SN 73 0205, pokud není výrobcem uvedeno jinak. 
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6.4.4 Kontrola použitých stroj� a ná�adí 

V této kontrole se kontroluje technický stav používaného ná�adí. Elektrické p�ístroje a 

ná�adí musí být schopná vykonávat ur�enou �innost a nesmí ohrožovat zdraví 

pracovník� p�i práci s ním. Kontroluje se stav p�ívodních kabel�, zda nemohou probíjet, 

nejsou p�ejeté, zlomené, stav spína�� a nouzových vypína�� apod. U navrženého 

zvedacího mechanismu provádí pravideln� revize technik od firmy pronajímající tento 

stroj. Dále bude provedeno ov��ení, zda navržený zvedací mechanismus je vyhovující 

pro daný typ �innosti a zda bude schopen dopravit veškeré panely na ur�ené místo pro 

osazení. Pro tyto pot�eby posuzujeme panel nejvzdálen�jší, nejbližší a nejt�žší. 

Dále bude provedeno prov��ení vázacích prost�edk�, zda vyhovují dle normy 
SN ISO 

12 480-1. Zkouší se vizuáln�, kontroluje se opot�ebení, m��í se prodloužení apod., 

vystaven revizní protokol. 

6.4.5 Kontrola dodaného materiálu 

Kontroluje se po�et dodaných panel� na stavbu, zda je v souladu s projektovou 

dokumentací. Dále se kontroluje stav veškerých panel�, zda p�i nakládání, doprav� �i 

skládání nedošlo k poškození panelu, p�edevším k lokálnímu odštípnutí keramických 

bo�ních hran. Kontrolují se rozm�ry panel�, zda jsou v souladu s projektovou 

dokumentací, kontroluje se jakost povrch�.  

Dále se kontroluje dodaná výztuž, zda kvalita výztuže odpovídá navrženým prvk�m 

v konstrukci dle projektové dokumentace. Jde o betoná�skou ocel B 500, kvalita 

potvrzená dodaným hutním atestem s certifikátem. Kontroluje se �istota prut�, míra 

koroze, jejich p�ímost a p�ípadné pok�ivení, dimenze dodaných prut�, jejich po�et. 

Každý balík výztuže je ozna�ený štítkem. P�edem naohýbané t�mínky se dodávají 

v navázaných „svitcích“ – paketech. 

6.4.6 Kontrola skladování materiálu 

Panely jsou skladovány na zpevn�né, rovné a odvodn�né ploše. Panely ší�ek 120, 100, 

90, 80 a 70 cm se podepírají d�ev�nými proklady 8 x 8 x 93 cm, panely ší�ky 60 cm se 

na skládce ukládají 2 vedle sebe a na d�ev�né proklady 8 x 8 x 93 cm. Po délce panelu 

se používají vždy 2 proklady a s výjimkou panel� balkonových se proklady umis�ují v 

1/5 až 1/6 délky od konce panelu. U panel� balkonových se pak nesmí podepírat 



�
��

�

vykonzolovaná �ást panelu, ale proklad se ukládá až za tepelnou izolaci, na opa�ném 

konci panelu se pak proklad umis�uje v 1/5  až 1/6 od konce panelu (1/5 až 1/6 délky 

panelu se uvažuje bez délky vykonzolování, která je max. 120 cm). Na skládce je možné 

skladovat panely do délky 400 cm max. v 9 �adách (výška slohy je cca 280 cm), panely 

delší pak max. v 8 �adách (výška slohy je cca 250 cm), pokud je zajišt�na stabilita slohy 

jako celku.  Proklady mezi panely ukládanými nad sebou se musí umis�ovat ve svislici 

nad sebou. P�evislé konce panel� se nesmí zat�žovat. V zimním období je pot�eba 

panely (keramické vložky) chránit p�ed nasáknutím vodou a p�ed mrazem.[10] 

Výztuž je skladována na zpevn�né, odvodn�né a rovné ploše, nezast�ešené kv�li 

doprav� zvedacím mechanismem. Skladování probíhá na d�ev�ných prokladcích 80 x 

80 mm, od sebe vzdálených cca po 1 m, aby se výztuž nemohla p�íliš ohnout vlastní 

tíhou a nezne�istila se o povrch skládky. Proti klimatickým vliv�m bude výztuž 

chrán�na plachtou. Pr�chozí prostor mezi složením prvk� 750 mm min. 

Tabulka 6.13 Umíst�ní prokladk� p�i skladování [10] 
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6.4.7 Kontrola pracovník�

Je kontrolována odborná a zdravotní zp�sobilost umož�ující vykonávat zdící a 

montážní práce. Minimální odborná zp�sobilost je požadována vyu�ení v p�íslušném 

oboru, pop�. rekvalifika�ní kurz. Pracovníci jsou d�kladn� seznámeni s postupem prací 

a proškoleni v BOZP a chování na staveništi. O tomto proškolení je vyhotoven záznam 

a stvrzen jejich podpisy. U prací vyžadujících p�íslušné oprávn�ní musí pracovníci 

spl�ovat podmínku, že pr�kaz �i certifikát spl�ující p�íslušná oprávn�ní mají platný a 

po�ád u sebe. Po celou dobu výstavby musí pracovníci být vybaveni ochrannými 

pom�ckami a vybavením. P�i podez�ení, že je pracovník pod vlivem n�jaké látky, m�že 

být vyzván k provedení dechové zkoušky jakýmkoli alkoholtesterem, p�i nam��ení 

hodnoty následn� p�epraven na ústav soudního léka�ství k odb�r�m krve, aby zkouška 

m�la význam a váhu. P�ípadn� m�že být zkouška provedena alkoholtesterem s 

pravidelným atestem. 

6.5 Kontrola meziopera�ní pro stropní konstrukce 

6.5.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí m��ením 4x denn�, tj. ráno, v poledne a ve�er. 

P�itom se ve�erní teplota do výpo�tu pr�m�rné denní teploty zapo�ítává dvakrát. Je 

provád�n pravidelný zápis do stavebního deníku. 

P�i provád�ní stropních konstrukcí by se pr�m�rná denní teplota m�la ideáln�

pohybovat v rozmezí 5° - 30° C. Když je teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce 

na zd�ní zastaveny. Pokud se teplota pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních 

zdících maltových sm�sí dle pokyn� výrobce. Keramické i keramickobetonové 

materiály se do konstrukce osazují nepoškozené, nenavlhlé ani namrzlé, o�išt�né od 

ne�istot. Horní líc zdiva s v�nci je chrán�n fóliemi pro zamezení vniku deš�ové vody.  

Práce budou p�erušeny za nep�íznivých klimatických podmínek, tj. v�tru siln�jším než 8 

m/s, deštích, teplotách zde již uvedených a p�i malé viditelnosti menší než 30 m. 

6.5.2 Kontrola podkladu pro uložení panel�

Keramickobetonové panely jsou ukládány na srovnaný horní líc nosného zdiva. 

Srovnání horního líce bude provedeno zdící maltou, nebo cementovou maltou o 

minimální pevnosti 8 MPa, a minimální tlouš�ce 10 mm u nebroušených cihel. Malta 
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musí být dostate�n� vyzrálá – cca 2 dny, aby dosahovala p�edepsané pevnosti 

umož�ující ukládání stropních panel�. 

Kontroluje se dostate�ná pevnost v tlaku a tahu za ohybu podkladu dle 
SN EN 1015-

11 Zkušební metody malt pro zdivo. 

Obrázek 6.4 1015 - 11 Pevnost v tahu za ohybu [19] 

6.5.3 Kontrola uložení panel�

Délka uložení panel� (ve  sm�ru délky panel�) musí být min. 125 mm (na vnit�ní nosné 

st�n� tl. 240 mm pak 120 mm). U obvodového zdiva pak zpravidla vy�nívá z panelu ješt�

výztuž v délce cca 80 -120 mm.  Uložení panel� v p�í�ném sm�ru (z boku) se doporu�uje 

25 mm, aby p�i betonáži ztužujícího v�nce nepodtékal beton. Maximální uložení panel�

z boku se doporu�uje do 50 mm. 

V p�ípad�, že na stavb� není zajišt�na minimální skute�ná (=nam��ená) délka uložení 

panel� 115 mm a sou�asn� u obvodových st�n je �elo panelu opat�eno vy�nívající 

výztuží, musí sou�et délky uložení panelu na obvodovém zdivu + délka vy�nívající 

výztuže být roven alespo� 10ti násobku pr�m�ru hlavní výztuže. 

P�i ukládání panel� na obvodové a vnit�ní nosné zdivo, kde �elo panelu není opat�eno 

vy�nívající výztuží, musí být zachováno minimální uložení panelu 115 mm. 

Pokud je navrhované uložení panelu v�tší než 125 mm a nebo má panel vy�nívající 

výztuž, je výhodné umístit tento asfaltový pás odsko�ený o 20 až 25 mm od vnit�ního líce 

zdiva, dle výrobce. [9] 

Dále se kontroluje místo osazení panelu v konstrukci, dle projektové dokumentace. 

Pr�b�žn� se kontroluje p�ípadné poškození panel�, p�edevším odštípnutí keramických 
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bo�ních hran. Je možné panely ukládat na sucho bez separa�ního asfaltového pásu za 

podmínky, že bude dodržena rovinatost p�edem vytvo�eného podkladu 1 mm na délku 1 

m lati. Pokud tato rovinatost nebude dodržena, je možnost kladení na mokro do lože 

z jemnozrnné malty. Výškové osazení vodorovných stropních konstrukcí je 

zkontrolováno nivela�ním p�ístrojem. Mezní odchylky jsou popsány v 
SN EN 13 670. 

6.5.4 Kontrola vyztužení v�nc�

Kontroluje se p�esnost uložení výztuže a správné vyvázání/vyva�ení podélné výztuže 

s t�mínky. Dále se kontroluje druh použité výztuže, po�et kus� hlavní výztuže 

(standardn� 4 pruty), po�et použitých t�mínk� na metr délky v�nce (požadujeme 5 kus�

/ metr délky), kontrolují se místa stykování s p�esahem min. 0,06 l nebo dle statického 

posouzení, p�ípadn� kvality provedení nastavování prut� pomocí mechanických spojek.  

Kontroluje se umíst�ní výztuže v budoucí zabetonované konstrukci, aby bylo dodrženo 

minimální krytí aspo� 20 mm, které bude zajišt�no distan�ními betonovými kroužky. 

Odchylky uložení od p�ímosti/osy v 
SN EN 13 670, jsou +- 20 mm od p�ímé osy 

p�edepsaného uložení. 

Tabulka 6.14 13 670 Odchylky v betonových pr��ezech – ocel [11] 
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Tabulka 6.15 13 670 Poloha výztuže [11] 

6.5.5 Kontrola provád�ní v�ncovek 

V�ncovky Supertherm 8/23 budou vyzdívány až po uložení všech vodorovných 

nosných panel�. Vyzdívány budou k vn�jšímu líci obvodového zdiva naho�e 

v p�edešlém nižším podlaží, do tepeln� izola�ní malty Heluz Trend. Po nanesení zdící 

malty se v�ncovky stabilizují poklepem gumovým kladívkem, vodováhou se zjistí jejich 

svislost a vodorovnost, p�ípadn� se upraví dalším poklepem kladívkem. V�ncovky jsou 

ve sty�ných spárách spojovány systémem pero + drážka. Po vyzd�ní v�ncovek bude 

k vnit�ní stran� v�ncovky p�iložen pás tepelné izolace EPS tl. 130 mm. Jejich 

geometrická p�esnost provedení je uvedena v 
SN EN 1996-2. 

Následn� bude každá cca t�etí v�ncovka stabilizována drátem pr�m�ru cca 3 mm, 

z d�vodu zamezení vyvalení v�ncovek p�i následné betonáži. Drát je na jedné stran�

ohnutý do otvoru v keramické v�ncovce, a na druhé stran� je fixován k výztuži v�nce. 

Sty�né spáry mezi jednotlivými panely nevyžadují provedení vyarmování. Na konci 

panel� je vy�nívající výztuž cca 100 mm, která je vyvázána k výztuži v�nce, aby bylo 

dosaženo co nejv�tší tuhosti celé konstrukce. 

6.5.6 Kontrola provád�ní betonáže v�nc� a zámk� panel�

D�ležité jsou požadované vlastnosti betonu, jaké jsou navrženy v projektové 

dokumentaci. Z každé várky p�ivezené na staveništ�, obdrží stavbyvedoucí dodací list 

s popisem receptury dodané sm�si, ve kterém jsou informace nap�. o pevnosti betonu, 

stupni vlivu prost�edí do kterého se beton hodí, konzistence, frakce kameniva, p�ísadách 

apod. 
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Dále jsou odebírány vzorky do zkušebních normovaných forem o hran� 150 mm, 

normov� se zhutní a nechá se tuhnout a tvrdnout p�i teplot� 20 °C +- 5 °C. Po té jsou 

vzorky zat�žovány v laborato�i na zkušebních lisech a výsledky vyhodnocovány dle 


SN EN 12 390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu, cca po 28 dnech. 

Betonáž probíhá za teplot ne nižších než 5 °C. 
erstvý beton je možno ukládat do 

konstrukce z maximální výšky 1,5 m, tak aby nemohlo dojít k segregaci jednotlivých 

složek betonové sm�si. Dále se zkouší �erstvý beton na staveništi dle 
SN EN 12 350 – 

n. 

6.5.7 Kontrola zhutn�ní �erstvé betonové sm�si 


erstvá betonová sm�s se bude hutnit ponorným vibrátorem ve v�ncích i v zámcích 

mezi panely do doby vystoupení cementového mléka na povrch. P�i vibrování je nutné 

nedotýkat se uložené výztuže, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení a p�ípadnému 

nedodržení minimální krycí vrstvy výztuže. 

Za použití vibra�ní lat� nesmí být vrstva vibrovaného betonu siln�jší než 200 mm. 

6.5.8 Kontrola technologické p�estávky a ošet�ování betonu 

Kontroluje se rovnom�rné kropení tvrdnoucího betonu ošet�ovací vodou. 
etnost 

kropení závisí na klimatických podmínkách, p�edevším na teplot�. P�i nižších teplotách 

je beton kropen minimáln� 1x denn�, p�i vyšších �ast�ji. Doba ošet�ování závisí 

p�edevším na druhu použitého cementu. U cement� portlandských se povrch udržuje 

vlhký minimáln� po dobu 7 dn� tak, aby nerušen� mohla probíhat hydratace 

tvrdnoucího betonu. 

K udržení vlhkosti v betonu co nejdéle a minimalizaci spot�eby ošet�ovací vody je 

možné p�ikrýt povrch betonu parot�snou folií. V žádném p�ípad� nesmí dojít 

k zastavení hydrata�ního procesu, který probíhá pouze nad 5 °C. Pokud teplota klesne 

pod tuto hodnotu, je nutné povrch betonu p�ed ú�inky mrazu chránit nap�. p�ikrytím 

fólií nebo geotextilií. 

6.6 Kontrola výstupní pro stropní konstrukce 

6.6.1 Kontrola geometrie 

Kontroluje se rovinnost povrchu, vzdálenost protilehlých povrch� a prob�hne porovnání 

s mezními odchylkami uvedenými v norm� 
SN EN 13 670. 
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Tabulka 6.16 13 670 Dovolené odchylky betonových konstrukcí [11] 

Tabulka 6.17 Dovolené odchylky betonových konstrukcí [11] 
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Tabulka 6.18 13 670 Dovolené odchylky povrch� hran [11] 

6.6.2 Kontrola provedení konstrukce 

Vizuáln� a m��ením se zkontroluje provedení konstrukce, kompletnost provedení 

konstrukce, zda jsou zámky panel� pln� vypln�ny betonem a zda není spárami vid�t do 

nižšího podlaží nap�íklad. Kontroluje se p�ípadné poškození materiálu p�i p�edchozím 

ukládání, ke kterému by nem�lo samoz�ejm� dojít. Dále se kontroluje celková stabilita a 

tuhost konstrukce. K provád�ní zd�ní dalšího podlaží je možné p�istoupit až po ur�ené 

technologické p�estávce, po krátkém vyzrání beton� v�nc�, i p�es to, že stropní 

konstrukce je únosná okamžit�. 
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Tabulka 6.19 KZP stropní konstrukce 

�. P�edm�t kontroly Popis Dokumenty Kontrolu provedl 
etnost kontroly Zp�sob kontroly Výsledek kontroly Kontrolu provedl
Kontrolu 
prov��il

Kontrolu 
p�evzal

1 Kontrola PD
Kontrola PD, 

životního 
prost�edí, odpady

žákon �. 
183/2006, vyhl. 

62/2013 Sb., vyhl. 
268/2009 Sb.

HSV, TDS Jednorázov� Vizuéln�

Zápis do SD, 
protokol o p�edání 

a p�evzetí 
pracovišt�

2

Kontrola 
pracovišt� po 

provedení svislých 
nosných 

konstrukcí

Kontrola 
celkového stavu

PD, 
SN 73 0205 HSV, TDS Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD, 
protokol o p�edání 

a p�evzetí 
pracovišt�

3
Kontrola 

geometrických 
p�esností podkladu

Kontrola shody 
provedení 
podkladu v 

souladu s PD


SN 73 0205, 
technologický 

p�edpis
HSV, TDS Jednorázov�

Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

4
Kontrola použitých 

stroj� a ná�adí
Kontrola 

technického stavu

n.v. �. 591/2006 
Sb., n.v.�. 

378/2001 Sb., 

SN ISO 12 480-

1

M, RT Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

5
Kontrola 
dodaného 
materiál�

Kontrola kvality, 
množství a druhu 

materiálu

Dodací listy, PD, 
technologický 

p�edpis
HSV, M, TDS Každá dodávka

Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

6
Kontrola 

skladování 
materiálu

Kontrola 
uskladn�ní 
materiálu

PD, technické 
listy výrobce, 
technologický 

p�edpis

HSV, M Každá dodávka
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

6
Kontrola 

pracovník�

Kontrola 
zp�sobilosti 

d�lník�, pr�kazu a 
certifikát�

Prukazy, zkoušky M Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

8
Kontrola 

klimatických 
podmínek

Kontrola teploty, 
vlhkosti, rychlosti 
v�tru, viditelnosti

Technické listy, 
technologický 
p�edpis, n.v.�. 

362/2005, 
SN 
EN 1996-2

M Pr�b�žn�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

9
Kontrola podkladu 
pro uložení panel�

Tlouš�ka vrstvy 
podkladní malty, 
pevnost v tlaku 

malty

PD, 
SN EN 
1015-11, 

technologický 
p�edpis

M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

10
Kontrola uložení 

panel�

Kontrola 
správného 

správné délky 
uložení


SN EN 13 670, 
technologický 

p�edpis, technické 
listy

M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

11
Kontrola vyztužení 

v�nc�
P�esnost uložení a 
vyvázání výztuže


SN EN 13 670 M Jednorázov�
Vizuéln�, 
m��ením

Zápis do SD

12
Kontrola 
provedení 
v�ncovek

Kontrola 
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7.1 MAN 34.400 HIAB 477 E-6 nákladní automobil podvozek 8x4, 

s valníkovou nástavbou a hydraulickým ramenem 

Obrázek 7.1 Nákladní automobil Man [20] 

Technické parametry vozidla: Nosnost vozidla   12 000 kg 

     Ší�ka ložné plochy  2450 mm 

     Délka ložné plochy  6200 mm 

     Ší�ka vozidla   2500 mm 

     Délka vozidla    9400 mm 

     Polom�r otá�ení  18 000 mm 

Hydraulické rameno Fassi F455A.2.26: 

Obrázek 7.2 Rameno Fassi [21] 
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Obrázek 7.3 Zat�žovací k�ivka ramena [22] 

7.2 Vidlice na palety typu EZP 20.43 U, pro hydraulické rameno a 

zvedací mechanismus 

�

Obrázek 7.4 Vidlice na palety [23] 

Technické parametry:  Nosnost  2000 kg 

    Pr��ez vidlic  100x41 mm 

    Délka vidlic  1180 mm 

    Celková výška 2150 mm 

    Max. výška nákladu 1600 mm 

    Vlastní hmotnost 135 kg 
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7.3 Nákladní automobil D 90 Commins ISB4.5E5185 136 kW pro 

kontejnerovou dopravu 

�

�

Obrázek 7.5 Nákladní automobil Avia [24] 

Technické parametry vozidla: Rozvor nápravy  1849 mm 

     Rozvor kol   3400 mm 

     P�esah za zadní nápravou 1415 mm 

     Celková délka vozidla  6040 mm 

     Výkon    185 kW 

     Hmotnost podvozku   9000 kg 

     Hmotnost s kontejnerem 18 000 kg 

     Max. zatížení náprava 

     -p�ední    3400 kg 

     -zadní    6200 kg 

     Maximální rychlost   108 km/h 

     Polom�r otá�ení  8,6 m 
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7.4 Vazák �ty�ramenný �et�zový se zav�šovacím prvkem Connec CW 

10 

Obrázek 7.6 Vazák �ty�ramenný [25] 

CW 10: Nosnost 4000 kg 
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7.5 Autoje�áb AD 20 na podvozku Tatra T 815, pro pot�eby sestavení 

a složení je�ábu v�žového 

�

Obrázek 7.7 Autoje�áb [26] 

�

Technické parametry:  Délka základního výložníku  20 900 mm 

    Délka výložníku s nástavcem  28 800 mm 

    Nosnost    20 000 kg 

    Délka     10 530 mm 

    Ší�ka     2 500 mm 

    Ší�ka s vysunutými op�rami  4 600 mm 

    Výkon motoru    230 kW 

    Maximální rychlost   80 km/h 
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7.6 V�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5 

�

Obrázek 7.8 V�žový je�áb s horní oto�í [27] 

Technické parametry:  Délka výložníku   40 m 

    Výška v�že   až 45,4 m 

    Rozm�r základny  3,0 x3,0 m 

    Možnosti lanových drah 2/4 

    Maximální nosnost  5 000 kg 

    Nosnost p�i max. vyložení 850 kg 

     

Tento je�áb je navrhnut pro sekundární dopravu materiálu na stavb�, p�edevším 

keramickobetonových panel� Heluz, betonu v�nc� v badii, betoná�ské výztuže pro 

v�nce, palet materiálu pro zd�ní. Je�áb bude využit od kladení stropních panel� nad 1 

NP až po konec �ešené technologické etapy. 
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Tabulka 7.1 Posouzení kritických b�emen [28] 

7.7 Autodomícháva� Stetter C3 AM 10 C �ady Basic Line na 

podvozku MAN 34.400 HIAB 477 E-6 8x4 

Obrázek 7.9 Podvozek Man pro autodomícháva� [29] 

Technické parametry vozidla: Ší�ka vozidla   2500 mm 

     Délka vozidla    9400 mm 

     Polom�r otá�ení  18 000 mm 

Obrázek 7.10 Autodomícháva� [29] 

Technické parametry:   A pr�m�r bubnu  2300 mm 

     B výška násypky  2532 mm 
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     C pr�jezdná výška  2592 mm 

     D Výsypná výška  1147 mm 

     Jmenovitý objem  10 m3

     Stupe� pln�ní   58,7 % 

     Sklon bubnu   11,2° 

7.8 Bruska úhlová Narex EBU 125-12 C 

�

Obrázek 7.11 Úhlová bruska [30] 

Technické parametry:  P�íkon   1200 W 

    Pr�m�r kotou�e 125 mm 

    Po�et otá�ek   10 500 ot./min 

    Hmotnost  2,3 kg 
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7.9 Rota�ní laser DeWalt DW079PHK 

Obrázek 7.12 Rota�ní laser [31] 

Technické parametry:  Rádius m��ení    150 m 

    Napájení    18V 2,6 Ah 

    P�esnost paprsku horizontáln� 0,1 mm/m 

    Teplota provodu   -20°C – 60°C 

7.10 Stavební mícha�ka Scheppach MIX 180 

�

Obrázek 7.13 Stavební mícha�ka [32] 

Technické parametry:   P�íkon   800 W 

     Napájení 230 V/ 50 Hz     

     Objem bubnu 180 l 
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     Otá�ky  2750 ot./min. 

     Hmotnost 64 kg 

7.11 Míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + WR2 120 

�

Obrázek 7.14 Míchadlo stavebních hmot [33] 

Technické parametry:  P�íkon   1080 W 

    Max. pr�m�r metly 140 mm 

    Závit v�etene  M 14 

    Max. míchané mno. 60 l 

    Po�et otá�ek  150 – 530 ot./ min. 

    Hmotnost  5,2 kg 

7.12 Stavební kole�ko PZ 

Obrázek 7.15 Stavební kole�ko [34] 
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Kole�ko s pozinkovanou korbou, kole�ko z plné pryže, korba o objemu 80 l. 

7.13 Svá�ecí invertor Omnicron Gama 160 + kabely 

Obrázek 7.16 Svá�ecí invertor [35] 

Technické parametry:  Napájení   230 V 

    Maximální sva�ovací proud 160 A 

    Maximální pr�m�r elektrody 4 mm 

    Hmotnost    5,1 kg 

     

7.14 Ponorný vibrátor Wacker Neuson ARFU 26/6/230 

Obrázek 7.17 Ponorný vibrátor [36] 

Technické parametry:  Vibrace  6000/ min. 

    Odst�edivá síla 3,47 kN 
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    Nap�tí   220 – 240 V 

    Jmenovitý proud 6 A 

    Hmotnost   11,2 kg 

    Délka hadice  7 m 

    Rozm�ry  232 x227 x 103 mm 

  

7.15 �eza�ka a ohýba�ka betoná�ské oceli Hitachi VB 16 Y 

�

Obrázek 7.18 �eza�ka a ohýba�ka [37] 

Technické parametry:  P�íkon   510 W 

    Hmotnost  17 kg 

    Max. pr�m�r  18 mm 

    
as st�ihu  3,1 s 

    Možnosti úhl�  45°, 90°, 135°, 180° 

    
as ohybu  5,1 s 
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7.16 Vrtací p�íklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A 

�

Obrázek 7.19 P�íklepový šroubovák [38] 

Technické parametry:  Nap�tí    18,8 V 

    Kapacita akumulátoru 3,0 Ah 

    Max. kroutící moment 60 Nm 

    Max. po�et otá�ek  1600 ot./ min. 

    Hmotnost   2,3 kg 

    Max. vrták d�evo  40 mm 

    Max. vrták kov  13 mm 

    Max. vrták zdivo  13 mm 

7.17 Seznam tabulek 

Tabulka 7.1 Posouzení kritických b�emen [28]     123 

7.18 Seznam obrázk�

Obrázek 7.1 Nákladní automobil Man [20]      117 

Obrázek 7.2 Rameno Fassi [21]       117 

Obrázek 7.3 Zat�žovací k�ivka ramena [22]      118 

Obrázek 7.4 Vidlice na palety [23]       118 

Obrázek 7.5 Nákladní automobil Avia [24]      119 



��
�

�

Obrázek 7.6 Vazák �ty�ramenný [25]      120 

Obrázek 7.7 Autoje�áb [26]        121 

Obrázek 7.8 V�žový je�áb s horní oto�í [27]      122 

Obrázek 7.9 Podvozek Man pro autodomícháva� [29]    123 

Obrázek 7.10 Autodomícháva� [29]       123 

Obrázek 7.11 Úhlová bruska [30]       124 

Obrázek 7.12 Rota�ní laser [31]       125 

Obrázek 7.13 Stavební mícha�ka [32]      125 

Obrázek 7.14 Míchadlo stavebních hmot [33]     126 

Obrázek 7.15 Stavební kole�ko [34]       126 

Obrázek 7.16 Svá�ecí invertor [35]       127 

Obrázek 7.17 Ponorný vibrátor [36]       127 

Obrázek 7.18 �eza�ka a ohýba�ka [37]      128 

Obrázek 7.19 P�íklepový šroubovák [38]      129 

7.19 Zdroje 

[20] Autodoprava Hado s.r.o. [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.autodoprava-hado-praha.cz/ 

[21] Hydraulické je�áby Fassi, Everlift [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.everlift.cz/nakladaci-technika/hydraulicke-jeraby-fassi 

[22] Ukázky našich realizací + diagramy, Everlift [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. 

Dostupné z: http://www.everlift.cz/soubory/139/ukazky-nasich-realizaci-tezka-rada.pdf 

[23] EURO záv�sy typu EZP, Pavlínek s.r.o. [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné 

z: http://www.vazaky-online.cz/euro-zaves-typu-ezp/

[24] Avia D 90, Avia [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.avia.cz/cs/modely/avia-d90/#tab_technicke-parametry 

[25] Pronovo [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.pronovo.cz/node/44 



����

�

[26] 
DK Mobilní je�áby a.s. [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-tatra.html 

[27] Turmdrehkran, Liebherr [online], Germany 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

https://freecranespecs.com/Liebherr-50-EC-B-5(1).pdf 

[28] Stavební je�áby, Liebherr Brochure [online], Germany 2012-04 [cit. 2016-05-22]. 

Dostupné z: http://www.liebherr.cz/cs-CZ/136366.wfw

[29] �ada BASIC LINE, SCHWING Stetter [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné 

z: http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html 

[30] Ná�adí Veselý Brno [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.naradi-vesely.cz/bruska-uhlova-ebu-125-12c.html 

[31] Ná�adí Veselý Brno [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.naradi-vesely.cz/laser-rotacni-dw079pkh.html 

[32] Heureka [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://michacky.heureka.cz/scheppach-mix-180/ 

[33] Ná�adí Veselý Brno [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.naradi-vesely.cz/michadlo-mxe-1100-wr2-120.html 

[34] Heureka [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://stavebni-

kolecka.heureka.cz/kolecko-stavebni-pz-korba-80l-plne-kolo/specifikace/#section 

[35] Ná�adí Veselý Brno [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.naradi-vesely.cz/svareci-invertor-gama160.html 

[36] WACKER NEUSON [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/pg/hutneni-betonu-in-situ/prod/arfu26.html 



����

�

[37] AB profi [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.abprofi.cz/strihacka-a-ohybacka-betonarske-oceli-vb-16-y-p-2422.html 

[38] Ná�adí Veselý Brno [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.naradi-vesely.cz/vrtaci-sroubovak-priklepovy-asp-18-2a-1-

1.html?force_sid=8b403daf241abcd4aecbfed2f4e94443 

�



����

�

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

  
�

�

�

8 BEZPE
NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   ŠT�PÁN HRADE�NÝ 
AUTHOR�

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR 

�

BRNO 2016                 

  



����

�

8.1 Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, p�edpis �. 591/2006 Sb. 

8.1.1 § 3 

Zhotovitel zajistí, aby: 

- p�i provozu a používání stroj� a technických za�ízení (dále jen "stroje"), ná�adí 

a dopravních prost�edk� na staveništi byly krom� požadavk� zvláštních právních 

p�edpis�
6
) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci stanovené v p�íloze �. 2 k tomuto na�ízení 

- byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provád�jí: 

- práce spojené s provád�ním a demontáží bedn�ní a jeho podp�rných konstrukcí, 

výrobou, p�epravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové sm�si, v�etn� jejího 

zhut�ování (dále jen "betoná�ské práce"), 

- práce spojené se zd�ním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, v�etn� osazování prefabrikát�

ve zd�ných konstrukcích, omítání st�n a strop�, spárování zdiva, zhotovování 

podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu st�n nap�íklad sekáním nebo 

dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, d�ev�ných, betonových, železobetonových, pop�ípad� jiných prvk�

r�zného tvaru a funkce, nap�íklad ty�ových, plošných nebo prostorových, do 

stavebních objekt� nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 

provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, pop�ípad�

výrobky[39]

8.1.2 P�íloha �. 1 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 

Požadavky na zajišt�ní staveništ� - Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být 

ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p�i 

dodržení následujících zásad: 

- staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejmén� 1,8 m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související 

p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 



����

�

provoz na nich co nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn�

vyzna�it a osv�tlit 

- nepoužívané otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpe�í pádu fyzických osob, musí být zakryly 

- Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln�

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní 

zna�kou
15

) na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim 

vedou 

- Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, 

provád�jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou
15

) na 

všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou 

- Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti [39]

Opat�ení: 

Plot je ze t�í stran pozemku již zhotoven jako stávající od sousedních nemovitostí výšky 

2,0 m, pouze z JV strany pozemku vznikne nov� budovaný do�asný plot pro pot�eby ZS 

výšky 1,8 m. Sou�ástí plotu na JV stran� pozemku je také dvouk�ídlová uzamykatelná 

brána ší�e 6 m, mající stejnou výškovou úrove� jako okolní plot. 

Prostor staveništ� bude v no�ních hodinách osv�tlen 4 halogenovými zá�i�i o p�íkonu 

400 W. 

Do�asn� nepot�ebné prostupy a otvory ve stropních konstrukcích budou zakryty OSB 

deskou tlouš�ky 22 mm, stabilizovanou hmoždinkou a vrutem do stropní kce, a barevn�

ozna�eny sprejem. 

Na veškerých vstupech na staveništ� bude umíst�na výstražná tabulka zakazující vstup 

na staveništ� nepovolaným osobám a vstup bez ochranných prost�edk�. 

U brány umož�ující vjezd na staveništ� bude umíst�na zna�ka omezující rychlost pouze 

na 5 km / hod. 
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Navržený zvedací mechanismus Liebherr je vybaven po�íta�em s pam�tí, umož�ující 

trvalé nastavení zakázaného dosahu b�emene. Toto nastavení z�stane nem�nné po celou 

dobu realizace hrubé vrchní stavby. 

Za�ízení pro rozvod energie: 

Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu 

elektrickým proudem.[39] 

Opat�ení: 

Veškerá za�ízení pro rozvod energie pro pot�eby za�ízení staveništ� jsou vedena pod 

zemí v úrovni nezámrzné hloubky. Pracovníci jsou pou�ení, že musí vykonávat veškeré 

práce takovým zp�sobem, aby nemohlo dojít k porušení veškerého elektrického 

za�ízení. Hlavní vypína� veškerého elektrického za�ízení je umíst�n v blízkosti 

kancelá�e stavbyvedoucího, výrazn� viditeln� ozna�en a chrán�n proti neoprávn�né 

manipulaci. Všem pracovník�m bude ukázáno místo, kde se hlavní vypína� nachází. 

Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní. 

Zhotovitel zajiš�uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v 

intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a po 

mimo�ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení život� nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k ohrožení majetku 

nebo životního prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních vliv�, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, pop�ípad� vlivem jiných 

nep�edvídatelných okolností. D�vody pro p�erušení práce posoudí a o p�erušení práce 

rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. 

P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran�

bezpe�nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat�eních.[39] 
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Opat�ení: 

U pracoviš� nacházejících se ve výškách budou provedena p�íslušná opat�ení, bránící 

pádu osob z výšky. Proces realizace hrubé vrchní stavby m�že nerušen� probíhat za 

podmínek stanovených v jednotlivých technologických p�edpisech, p�i nep�íznivých 

podmínkách, zejména po�así, budou veškeré práce p�erušeny, a staveništ� uzam�eno 

proti vniknutí neoprávn�ných osob aby nemohlo dojít k jejich ohrožení. 

8.1.3 P�íloha �. 2 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Bližší minimální 

požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a 

používání stroj� a ná�adí na staveništi 

Mícha�ky 

- P�ed uvedením do provozu musí být mícha�ka �ádn� ustavena a zajišt�na v 

horizontální poloze 

- Mícha�ka smí být pln�na pouze p�i rotujícím bubnu 

- P�i ru�ním vhazování složek sm�si do mícha�ky lopatou je zakázáno zasahovat 

do rotujícího bubnu 

- Buben mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými 

v ruce. Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu[39]

Opat�ení: 

Pracovníci musejí dodržovat veškeré bezpe�nostní zásady, aby nemohlo dojít k jejich 

zran�ní. Veškerý personál bude proškolen. 

Vibrátory 

Délka pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru, která je držena v 

ruce nebo je ru�n� provozována, musí být nejmén� 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru drženou v ruce. 

Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut�ovaného betonu 

se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný h�ídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 

o menším polom�ru, než je stanoveno v návodu k používání.[39] 
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Opat�ení: 

Pracovníci provád�jící zhut�ování betonové sm�si v konstrukci budou proškoleni a 

informování o správném technologickém postupu provád�ní a dodržování bezpe�nosti 

p�i provád�ní práce. 

Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad� pot�eby 

okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání opat�ení, která zabrání 

samovolnému spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému užití jinou fyzickou osobou, jako 

jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky nebo uzamknutí ovládání 

stroje.[39] 

Opat�ení: 

Je�ábník p�i jakémkoli vzdálení se od navrženého zvedacího mechanismu uzamkne 

kabinu je�ábníka a vypne hlavní pohonné systémy je�ábu. 

8.1.4 P�íloha �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – Požadavky na 

organizování práce a pracovní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných 

materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí 

odpovídat rozm�r�m a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození. 

Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né 

uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy 

podklady. Jako podklad� není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené 

dv�ma nebo více prvky voln� položenými na sebe. 

Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p�i mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajišt�ny 
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nap�íklad op�rami nebo st�nami, musí být pytle uloženy v bezpe�ném sklonu a vazb�

tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvýše do výšky 

2 m p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného tvaru musí být 

zajišt�ny proti rozvalení. 

Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z 

bezpe�ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav ze žeb�ík� lze provád�t pouze podle 

stanoveného technologického postupu.[39] 

Opat�ení: 

Veškeré požadavky uvedené v p�íloze 3 pro skladování a manipulaci s materiálem 

budou dodrženy, viz jednotlivé technologické p�edpisy, které jsou sou�ástí této 

bakalá�ské práce. 

P�eprava a ukládání betonové sm�si 

Pro p�ístup a pro ru�ní p�epravu betonové sm�si musí být vybudovány bezpe�né 

p�ístupové komunikace, nap�íklad pracovní nebo p�ístupová lešení pop�ípad� podlahy 

tak, aby byla vylou�ena ch�ze fyzických osob bezprost�edn� po uložené výztuži.[39] 

Opat�ení: 

Keramickobetonové panely jsou po uložení na své místo okamžit� únosné, není pot�eba 

vytvá�et speciální p�ístupové komunikace. 

Práce železá�ské 

P�i st�íhání a ohýbání prut� nesmí být stroj p�et�žován. Pruty musí být upevn�ny nebo 

zajišt�ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.[39] 

Opat�ení: 

Navržená �eza�ka a ohýba�ka Hitachi p�et�žována nebude, protože umož�uje �ezání 

pouze jednoho prutu do pr�m�ru 18 mm, v�tší dimenze pro další úpravu se do ní 

nevejdou. Pracovníci budou pou�ení a seznámeni s návodem k používání a vybaveni 

ochrannými pom�ckami jako je pracovní od�v, rukavice pop�. ochranné brýle. 
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Zednické práce 

Stroje pro výrobu, zpracování a p�epravu malty se na staveništi umís�ují tak, aby p�i 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Materiál p�ipravený pro zd�ní musí být uložen tak, aby pro práci z�stal volný pracovní 

prostor široký nejmén� 0,6 m. 

Na práv� vyzdívanou st�nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat�žovat, a to ani p�i 

provád�ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh�.[39] 

Opat�ení: 

Veškeré práce budou probíhat dle technologických p�edpis�, které jsou sou�ástí této 

bakalá�ské práce. Materiál bude uložen tak, že bude vytvo�eno minimální pracovní 

pásmo 0,65 m viz. technologický p�edpis. 

Veškeré vyzdívání druhé výšky probíhá vždy z kostky Haki lešení, není nutné na práv�

vyzdívanou st�nu žádným zp�sobem vstupovat. 

Montážní práce 

Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní dokumentace 

výrobce. 

Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být voleno tak, 

aby upevn�ní i uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být provedeno bezpe�n�. 

Je zakázáno zdvihat nebo p�emís�ovat b�emena zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá 

nebo jiným zp�sobem znemož�ující stanovení síly pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud 

není zajišt�no, že nebude p�ekro�ena nosnost použitého za�ízení. 

B�hem zdvihání a p�emis�ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpe�né plošiny nebo podlahy 

provád�t jeho osazení a zajišt�ní proti vychýlení. Dílec se odv�šuje od záv�su 

zdvihacího prost�edku teprve po tomto zajišt�ní. 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p�edcházející dílec bezpe�n� uložen 

a upevn�n podle technologického postupu.[39] 

Opat�ení: 

Veškeré montážní práce budou provád�ny dle technologických p�edpis�, které jsou 

sou�ástí této bakalá�ské práce. Montážní práce budou provád�ny speciáln�

proškolenými pracovníky. 
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8.2 Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky, p�edpis �. 362/2005 Sb. 

8.2.1 § 3 

Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu zam�stnanc�

z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpe�nému 

zachycení a zajistí jejich provád�ní: 

- na všech ostatních pracovištích a p�ístupových komunikacích, pokud leží ve 

výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, p�ípadn� pokud pod nimi volná hloubka 

p�esahuje 1,5 m 

Ochranu proti pádu zajiš�uje zam�stnavatel p�ednostn� pomocí prost�edk� kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, nap�íklad ochranná zábradlí a 

ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít� a do�asné stavební konstrukce, 

nap�íklad lešení nebo pracovní plošiny. 

Prost�edky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�edky proti 

pádu, se použijí v p�ípad�, kdy povaha práce vylu�uje použití prost�edk� kolektivní 

ochrany nebo není-li použití prost�edk� kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 

p�edpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�et dot�ených zam�stnanc� ú�elné nebo 

s ohledem na bezpe�nost zam�stnance dostate�né. 

Ochranu proti pádu není nutné provád�t: 

- na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nep�esahuje 10 stup��, pokud 

pracovišt�, pop�ípad� p�ístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, nap�íklad zábranou
6
) umíst�nou ve vzdálenosti nejmén� 1,5 m od 

okraje, na n�mž hrozí nebezpe�í pádu (dále jen "volný okraj"), 

- podél volných okraj� otvor�, jejichž p�dorysné rozm�ry alespo� v jednom sm�ru 

nep�esahují 0,25 m 

Zam�stnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn�, jejichž p�dorysné 

rozm�ry ve všech sm�rech p�esahují 0,25 m, byly bezprost�edn� po jejich vzniku zakryty 

poklopy o odpovídající únosnosti zajišt�nými proti posunutí nebo aby volné okraje 

otvor� byly zajišt�ny technickým prost�edkem ochrany proti pádu, nap�íklad zábradlím 

nebo ohrazením. Zajišt�ny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve st�nách, jejichž 

dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou. 
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Práce ve výškách nesmí být provád�na, jestliže nep�íznivá pov�trnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, m�že ohrozit bezpe�nost a zdraví 

zam�stnanc�.[40] 

8.2.2 P�íloha �íslo 1 k na�ízení vlády 362/2005 Sb. 

Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

Zajišt�ní proti pádu z výšky bude �ešeno zábradlím o výšce horního madla 1,1 m nad 

podlahou, u podlahy ochranná lišta výšky 0,15 m se st�edovou ty�í / deskou. P�i 

provád�ní ur�ité pracovní operace – zd�ní, bude použito jiných bezpe�nostních opat�ení 

pouze lokáln�, a to zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pom�ckami. 

Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo 

k tomu ú�elu upravený pracovní od�v. 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, pom�cek, 

ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce stanovenou v pr�vodní 

dokumentaci. [40]

Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Bude vymezen ohrožený prostor od volného okraje pracovišt� minimáln� 2 m p�i práci 

ve výškách od 10 do 20 m. 

P�erušení prací ve výškách 

P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení prací. Za 

nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje nebezpe�í pádu nebo sklouznutí, 

se p�i pracích ve výškách považuje: 

- bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy 

- �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s
-1

- dohlednost v míst� práce menší než 30 m 

- teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C[40], nebo dle 

technologického p�edpisu
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Školení zam�stnanc�

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o bezpe�nosti a 

ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou pracovat z pevných a bezpe�ných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žeb�ících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prost�edk�. [40]

8.3 Zdroje 

[39] n.v.�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích [online], 
eská republika, 2016 [cit. 2016-05-22]. 

Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591

[40] n.v.�. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky [online], 


eská republika, 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 

�
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9.1 Tepeln� technické posouzení obálkových nosných konstrukcí 

objektu 

9.1.1 Plochá st�echa 

Omítka VPC tlouš�ky d=0,015 m 

� = 0,99 Wm-1K-1

R1 = d/�

R1 = 0,015/0,99 

R1 =0,015 m2KW-1

Stropní konstrukce z keramickobetonových panel� d=0,23 m 

� = 0,85 Wm-1K-1

R2 = d/�

R2 = 0,23/0,85 

R2 =0,27 m2KW-1

Spádová vrstva z leh�eného keramzitbetonu d=0,05 m 

� = 0,48 Wm-1K-1

R3 = d/�

R3 = 0,05/0,48 

R3 =0,1 m2KW-1

Hydroizola�ní vrstva 2x asfaltový modifikovaný pás d=0,0088 m 

� = 0,21 Wm-1K-1

R4 = d/�

R4 = 0,0088/0,21 

R4 =0,41 m2KW-1

Tepeln� izola�ní vrstva 2xRockwool d=0,2 m 

� = 0,04 Wm-1K-1

R5 = d/�

R5 = 0,2/0,04 

R5 =5 m2KW-1
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Další vrstvy ze skladby st�ešní konstrukce do výpo�tu nezahrnujeme, protože jsou 

v kontaktu s vlhkostí. 

Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

Rt = 0,015 + 0,27 + 0,1 + 0,41 +5 

Rt = 5,795 m2KW-1 

Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse

Uid = 1/Rsi +5,795 + Rse 

Uid = 1/0,1+5,795+0,04 

Uid =0,168 Wm-2K-1 

U = Uid +�U 

U=0,168 + 0,02 

U=0,188 Wm-2K-1 

Podmínka: 

U<Un 

0,188 Wm-2K-1 < 0,24 Wm-2K-1 

Podmínka pro plochou st�echu vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 požadovanému 

sou�initeli prostupu tepla. 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš�ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
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9.1.2 Zdivo 

Omítka VPC tlouš�ky d=0,015 m 

� = 0,99 Wm-1K-1

R1 = d/�

R1 = 0,015/0,99 

R1 =0,015 m2KW-1

Zdivo Heluz 44 P+D STI d=0,44 m 

� = 0,101 Wm-1K-1

R2 = d/�

R2 = 0,44/0,101 

R2 =4,35 m2KW-1

Obkladový pásek Klinker v�etn� podkladu d=0,015 m 

� = 0,98 Wm-1K-1

R3 = d/�

R3 = 0,015/0,98 

R3 =0,015 m2KW-1

Rt = R1 + R2 + R3 

Rt = 0,015 + 4,35 + 0,015 

Rt = 4,38 m2KW-1 

Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse

Uid = 1/Rsi + 4,38 + Rse 

Uid = 1/0,13+ 4,38 +0,04 

Uid =0,22 Wm-2K-1 

U = Uid +�U 

U=0,22 + 0,02 

U=0,24 Wm-2K-1 
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Podmínka: 

U<Un 

0,24 Wm-2K-1 < 0,25 Wm-2K-1 

Podmínka pro svislé nosné konstrukce vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 

doporu�enému sou�initeli prostupu tepla. 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš�ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

9.1.3 Podlaha v kontaktu se zeminou 

Keramická dlažba tlouš�ky d=0,005 m 

� = 1,01 Wm-1K-1

R1 = d/�

R1 = 0,005/1,01 

R1 =0,005m2KW-1 

Anhydritový pot�r tlouš�ky d=0,04 m 

� = 0,22 Wm-1K-1

R2 = d/�

R2 = 0,04/0,22 

R2 =0,18m2KW-1 

Betonová mazanina tlouš�ky d=0,08 m 

� = 1,23 Wm-1K-1

R3 = d/�
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R3 = 0,08/1,23 

R3 =0,07 m2KW-1 

Tepelná izolace XPS tlouš�ky d=0,1 m 

� = 0,039 Wm-1K-1

R4 = d/�

R4 = 0,1/0,039 

R4 =2,56 m2KW-1 

2x hydroizola�ní asfaltový modifikovaný pás d=0,0088 m 

� = 0,21 Wm-1K-1

R5 = d/�

R5 = 0,0088/0,21 

R5 =0,41 m2KW-1 

�

Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

Rt = 0,005 + 0,18 + 0,07 + 2,56 + 0,41 

Rt = 3,225 m2KW-1 

�

Uid = 1/ Rsi + Rt  

Uid = 1/Rsi + 4,38 

Uid = 1/0,17+ 4,38  

Uid =0,29 Wm-2K-1 

�

U = Uid +�U 

U=0,29 + 0,02 

U=0,31 Wm-2K-1 

�

Podmínka: 

U<Un 

0,31 Wm-2K-1 < 0,45 Wm-2K-1 
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Podmínka pro svislé nosné konstrukce vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 

doporu�enému sou�initeli prostupu tepla. 

� sou�initel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 

d tlouš�ka vrstvy [m] 

R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 

Rt odpor p�i prostupu tepla [m2KW-1] 

Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2KW-1] 

�U p�ibližný vliv tepelných most� u konstrukce tém�� bez tepelných most� 0,02  

U sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

Un normový sou�initel prostupu tepla [Wm-2K-1] 

�

9.2 Návrh a posouzení schodišt�

9.2.1 Návrh konstruk�ní výšky schodišt�

Konstruk�ní výška schodišt� je zvolena 3250 mm. 

9.2.2 Výpo�et výšky jednoho stupn� p�edb�žné 

Výška jednoho stupn� se pohybuje od 150 do 180 mm pro pohodlnou ch�zi. 

h´=150~180 mm 

Volím výšku h´=160 mm 

9.2.3 Zjišt�ní po�tu schodiš�ových stup��

Konstruk�ní výšku schodišt� je t�eba pod�lit výškou jednoho stupn� a výsledek 

zaokrouhlit na nejbližší celé �íslo nejlépe sudé. 

N=k.v / h´ 

N=3250/160 

N=20,3 stup��

Volím n= 20 schodiš�ových stup��

9.2.4 Výška jednoho stupn�

Tuto výšku zjistím podílem konstruk�ní výšky schodišt� ku po�tu stup�� ve schodišti. 

H= k.v / n 
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H= 3250 / 20 

H= 162,5 mm 

9.2.5 Výpo�et ší�ky schodiš�ového stupn�

Pomocí obecn� známého vzorce 2H + b = 630 jsme schopni vyjád�it a vypo�íst ší�ku 

jednoho schodiš�ového stupn�. 

2H + b = 630 

b = 630 – 2H 

b = 630 – 2*162,5 

b = 305 mm 

Volím ší�ku jednoho stupn� b = 300 mm. 

9.2.6 Sklon schodiš�ového ramene �

K ur�ení sklonu schodiš�ového ramene použijeme již vypo�ítanou ší�ku a výšku 

schodiš�ových stup��. 

tg � = H / b 

tg � = 162,5/300 

tg � = 0,541 

� = 28,44 = 28° 26´ 

U navrženého schodišt� se jedná o schodišt� b�žná, která mají sklon v rozmezí 25°-35°. 

9.2.7 Kontrola podchodné výšky 

h1=1500+750 / cos�

h1=1500+750 / cos 28,44° 

h1=2352,93 mm 

Podmínka: 

h1 � 2100 mm 

2352,93 mm � 2100 mm 

VYHOVUJE 
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9.2.8 Kontrola pr�chodné výšky 

h2 = 750 + 1500 * cos�

h2 = 750 + 1500 * cos 28,44° 

h2 = 2068 mm 

Podmínka: 

H2 � 1900 mm 

2068 mm � 1900 mm 

VYHOVUJE 

�
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9.3 Posouzení variantního �ešení zvedacího mechanismu 

�

Obrázek 9.1 Pot�ebná délka výložníku 

Pro variantní posouzení byl vybrán autoje�áb, bude porovnáván s již navrhnutým 

zvedacím mechanismem, kterým je v�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5. 

Porovnání bude provedeno p�edevším z hlediska finan�ního, dopravn� obslužného a 

zát�žového. 
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Hrubá vrchní stavba administrativní budovy je realizována v Brn� – Štý�icích na ulici 

Víde�ská. P�íjezd k objektu je ze stávající komunikace na ulici Víde�ská, která je 

jihovýchodním sm�rem od budovy. Doprava na staveništi je pro vozidla umožn�na na 

staveništní komunikaci, která je tvo�ena podkladními vrstvami pro budoucí finální 

komunikaci, z hutn�ného makadamu frakce 8 – 16 mm. Komunikace je navržena o ší�ce 

6 m, obousm�rná, ve vzdálenosti 1,5 m od budoucího objektu. Prostor staveništ� je 

velice stísn�ný, neumož�ující navrženému nákladnímu automobilu na dopravu 

materiálu jeho minimální polom�r otá�ení, který má 18 000 mm. Avšak pro polom�r 

otá�ení autoje�ábu je dosta�ující. Polom�r otá�ení autoje�ábu Liebherr LTM 1090 – 4.1 

je 9700 mm. 

Je�áb LTM 1090 – 4.1 byl zvolen z d�vodu, že stísn�né podmínky staveništ� a výška 

objektu nedovolují v�tší „nadjetí“ je�ábu, a je�áb tím pádem vyžaduje v�tší délku 

výložníku, která je dle obrázku výše pot�eba minimáln� 50 000 mm. Charakter okolní 

zástavby a velká hustota dopravy na ulici Víde�ská nedovolují, aby p�ístupnost 

autoje�ábu byla z uli�ní strany, �i jiné strany objektu, než je nakresleno na obrázku. 

P�ístup je�ábu je tedy možný pouze ze „zahradní“ strany objektu. 

9.3.1 Autoje�áb LTM 1090 – 4.1 

�

Obrázek 9.2 Autoje�áb [41] 

Technické parametry:  Maximální nosnost    90 t 

    Maximální vyložení    50 m 

    Maximální vyložení s nástavce  75 m 

    Po�et náprav     4 

    Maximální nosnost p�i plném vyložení 9 t 

    Maximální rádius výložníku   62 m 

    Polom�r otá�ení vozidla   9700 mm 
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9.3.2 Posouzení a porovnání z hlediska finan�ního obou variant 

Autoje�áb Je�áb LTM 1090 – 4.1 

Pronájem stroje       1650 K� / hod. 

Po�et pot�ebných dní pro dopravu materiálu na jedno podlaží  20 

Po�et hodin ve sm�n�       8 

Celková cena za pronájem      160*1650= 

         264000 K�

Doprava do 50 km       4000 K�

Montáž        0 K�

Demontáž        0 K�

Doprava zp�t        4000 K�

Revize za�ízení       0 K�

Projekt podloží       1000 K�

Je�ábník        0 K�

Celkem za 1 m�síc       273 000 K�

V�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5 

Pronájem stroje       60000 K�/m�síc 

Po�et dní na stavb� v m�síci      30 

Po�et hodin ve sm�n�       8 

Celková cena za pronájem      60000 K�

Doprava do 50 km (jedenkrát za celou dobu výstavby)  30000 K�

Montáž        18000 K�

Demontáž        18000 K�

Doprava zp�t        30000 K�

Revize za�ízení       7000 K�

Projekt podloží       7000 K�

Je�ábník        160 K�x180 hod =  

         28 800 K�

Celkem za 1 m�síc       198800 K�

Z výše uvedeného vyplývá, že ekonomicky výhodn�jší je pronájem v�žového je�ábu 

s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5, jehož pronájem stojí pouze 198 800 K�. Oproti tomu 
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pronájem autoje�ábu Liebherr LTM 1090 – 4.1 stojí 273 000 K�. Vysoká cena pronájmu 

autoje�ábu je zp�sobena p�edevším nedostate�nou a nep�íznivou situací na staveništi 

vzhledem k nemožnosti osazování materiál� z více stran objektu, a pot�ebou velkého 

dosahu výložníku. 

9.3.3 Posouzení obou variant z hlediska únosnosti a efektivnosti 

Autoje�áb Je�áb LTM 1090 – 4.1 

�

Obrázek 9.3 Posouzení kritických b�emen [41] 

Z obrázku je možné vid�t, že autoje�áb LTM 1090 – 4.1 spolehliv� vyhoví z hlediska 

zatížení i možnosti vyložení, avšak má velice velkou zát�žovou rezervu zp�sobenou 

nutností velikého vyložení vzhledem k okolnostem na staveništi a výšce objektu. Není 

maximáln� využit jeho potenciál a tím pádem je neefektivní p�edevším ekonomicky. 
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V�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5 

Tabulka 9.4 Posouzení kritických b�emen [28] 

Z tabulky je možné vid�t, že v�žový je�áb s horní oto�í Liebherr 50 EC-B 5 je vzhledem 

k zatížení b�emeny a dosahem také naprosto vyhovující, avšak jeho zát�žové rezervy 

nejsou tak markantní jako v p�edcházejícím p�ípad�. Tento je�áb je mnohem lépe využit 

jak z hlediska dosahového, zát�žového i finan�ního. 

9.4 Seznam tabulek 

Tabulka 9.4 Posouzení kritických b�emen [28]     157 

9.5 Seznam obrázk�

Obrázek 9.1 Pot�ebná délka výložníku      153 

Obrázek 9.2 Autoje�áb [41]        154 

Obrázek 9.3 Posouzení kritických b�emen [41]     156 

9.6 Zdroje 

[28] Stavební je�áby, Liebherr Brochure [online], Germany 2012-04 [cit. 2016-05-22]. 

Dostupné z: http://www.liebherr.cz/cs-CZ/136366.wfw

[41] Mobilkran, Liebherr [online], Germany 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.liebherr.com/external/products/products-assets/172847/liebherr-technical-

data-sheet-mobile-crane-207-ltm-1090-4-1-td-207-00-defisr.pdf 
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Stavba: 01 Vrchní stavby administrativní budovy v Brn�

Objekt: 01 Administrativní budova v Brn�

Rozpo�et: 01 Položkový rozpo�et pro vrchní stavbu administrativní budovy

Objednatel: I�:

DI�:

Zhotovitel: I�:

DI�:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.05.2016

Za objednatele

Položkový rozpo�et stavby

2 405 706,00

-0,46

13 861 448,00

11 455 742,46

11 068 232,47

268 493,96

Celkem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

11 455 742,46

119 016,03

0,00
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S: 01

O: 01

R: 01

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 571 241,17

1 311237133 Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 2 675,27500 790,00 2 113 467,25

Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2

-16,50000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2

-1,75000

Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 204 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0

54,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 205 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0

94,50000

Otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2

-2,25000

Pro místnost 206 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0

85,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2

78,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2

-8,08000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2

-1,25000

Mezisou�et 535,05500

Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000

Položkový rozpo�et 

Vrchní stavby administrativní budovy v Brn�

Administrativní budova v Brn�

Položkový rozpo�et pro vrchní stavbu administrativní budovy
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Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2

-16,50000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2

-1,75000

Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 204 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0

54,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 205 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0

94,50000

Otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2

-2,25000

Pro místnost 206 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0

85,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2

78,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2

-8,08000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2

-1,25000

Mezisou�et 535,05500

Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2

-16,50000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2

-1,75000

Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 204 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0

54,00000
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Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 205 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0

94,50000

Otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2

-2,25000

Pro místnost 206 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0

85,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2

78,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2

-8,08000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2

-1,25000

Mezisou�et 535,05500

Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2

-16,50000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2

-1,75000

Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 204 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0

54,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 205 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0

94,50000

Otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2

-2,25000

Pro místnost 206 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0

85,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000
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Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2

78,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2

-8,08000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2

-1,25000

Mezisou�et 535,05500

Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2

-16,50000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2

-1,75000

Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 204 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0

54,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 205 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0

94,50000

Otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2

-2,25000

Pro místnost 206 po osu*2 + osov� nesoum�rná st�na 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0

85,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2

-0,62500

Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2

78,00000

Dve�ní otvory ve st�n� po�et po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2

-8,08000

P�eklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2

-1,25000

Mezisou�et 535,05500
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2 311237133 Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 146,21000 790,00 115 505,90

Zdivo pro výlez na st�echu celkv� po osu*2 + 1 osov�
neoum�rná st�na : 
((3,75+3,75+6,0+2,5+2,5+2,5)*3,25)*2+6,0*3,25

156,00000

Otvory ve st�nách po�et po osu*2 : -
(1,0*2,02+1,0*2,25)*2

-8,54000

P�eklady 70/238 po osu*2 : -((1,25*0,25)*2)*2 -1,25000

3 311237146 Zdivo z cihel HELUZ PLUS uni P10 na MVC 5 tl. 30 m2 104,90000 946,00 99 235,40

SZ Zdivo pro atiku tl. 300 mm po osu*2 : 
((16,025+0,3)*1,0)*2

32,65000

JZ Zdivo pro atiku tl. 300 mm : 19,8*1,0 19,80000

JV Zdivo pro atiku tl. 300 mm po osu*2 : 
((16,025+0,3)*1,0)*2

32,65000

SV Zdivo pro atiku tl. 300 mm : 19,8*1,0 19,80000

4 311237284 Zdivo z cihel HELUZ STI P8 na maltu TREND tl.44 cm m2 946,90000 1 258,00 1 191 200,20

SZ obodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

JZ obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 19,5*3,0 58,50000

JV obvodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

SV obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 19,5*3,0 58,50000

Okenní otvory po�et po osu*2 : -((3,0*1,75)*9)*2 -94,50000

Dve�ní otvor po�et po osu*2 : -(3,0*2,6)*2 -15,60000

P�eklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 : -
((3,5*0,25)*10)*2

-17,50000

Mezisou�et 185,30000

2.NP SZ obodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

2.NP JZ obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

2.NP JV obvodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

2.NP SV obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

2.NP Okenní otvory po�et po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000

2.NP P�eklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2

-17,50000

Mezisou�et 190,40000

3.NP SZ obodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

3.NP JZ obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

3.NP JV obvodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

3.NP SV obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

3.NP Okenní otvory po�et po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000

3.NP P�eklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2

-17,50000

Mezisou�et 190,40000

4.NP SZ obodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

4.NP JZ obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

4.NP JV obvodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

4.NP SV obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

4.NP Okenní otvory po�et po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000
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4.NP P�eklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2

-17,50000

Mezisou�et 190,40000

5.NP SZ obodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

5.NP JZ obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

5.NP JV obvodová st�na - me�eno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2

97,95000

5.NP SV obvodová st�na - m��eno od shora dol� : 
19,5*3,0

58,50000

5.NP Okenní otvory po�et po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000

5.NP P�eklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2

-17,50000

Mezisou�et 190,40000

5 314268145 Komín Heluz Klasik dvoupr�duch., pata, DN 20 cm kus 1,00000 11 990,00 11 990,00

1 ks spodní �ást : 1 1,00000

6 314268245 Komín Heluz Klasik dvoupr�duch., st�ed, DN 20 cm m 21,00000 5 375,00 112 875,00

St�ední �ást komína : 21 21,00000

7 314268521 Komín Heluz dvoupr�d., krycí deska základní kus 1,00000 2 340,00 2 340,00

8 317167132 P�eklad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm kus 40,00000 277,50 11 100,00

Po�et p�eklad� u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

Po�et p�eklad� u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

Po�et p�eklad� u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

Po�et p�eklad� u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

Po�et p�eklad� u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

9 317167211 P�eklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 240,00000 309,00 74 160,00

Po�et p�eklad� (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000

Mezisou�et 48,00000

Po�et p�eklad� (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000

Mezisou�et 48,00000

Po�et p�eklad� (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000

Mezisou�et 48,00000

Po�et p�eklad� (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000

Mezisou�et 48,00000

Po�et p�eklad� (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000

Mezisou�et 48,00000

10 317167211 P�eklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 6,00000 309,00 1 854,00

P�eklady 7,/238 celkov� u výlezu na st�echu : 3+3 6,00000

11 317167212 P�eklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 90,00000 358,00 32 220,00

Po�et p�eklad� (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000

Mezisou�et 18,00000

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

V�etn�:

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

- dodávky p�eklad�.

V�etn�:

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

- dodávky p�eklad�.

V�etn�:

- dodávky p�eklad�.

V�etn�:

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

- dodávky p�eklad�.
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Po�et p�eklad� (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000

Mezisou�et 18,00000

Po�et p�eklad� (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000

Mezisou�et 18,00000

Po�et p�eklad� (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000

Mezisou�et 18,00000

Po�et p�eklad� (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000

Mezisou�et 18,00000

12 317167213 P�eklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm kus 60,00000 441,00 26 460,00

Po�et p�eklad� (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2

12,00000

Mezisou�et 12,00000

Po�et p�eklad� (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2

12,00000

Mezisou�et 12,00000

Po�et p�eklad� (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2

12,00000

Mezisou�et 12,00000

Po�et p�eklad� (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2

12,00000

Mezisou�et 12,00000

Po�et p�eklad� (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2

12,00000

Mezisou�et 12,00000

13 317167220 P�eklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 500,00000 1 038,00 519 000,00

V 1.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000

Ve 2.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000

Ve 3.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000

Ve 4.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000

V 5.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000

14 317998115 Izolace mezi p�eklady polystyren tl. 100 mm m 350,00000 79,80 27 930,00

1.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000

2.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000

3.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000

4.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000

5.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000

15 342247133 P�í�ky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 m2 447,69000 518,00 231 903,42

P�í�ky u sociál. za�ízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2

105,60000

Dve�ní otvory v p�í�kách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2

-15,35200

Plochý p�eklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2

-0,71000

Mezisou�et 89,53800

P�í�ky u sociál. za�ízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2

105,60000

Dve�ní otvory v p�í�kách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2

-15,35200

Plochý p�eklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2

-0,71000

Mezisou�et 89,53800

P�í�ky u sociál. za�ízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2

105,60000

Dve�ní otvory v p�í�kách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2

-15,35200

V�etn�:

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

- dodávky p�eklad�.

V�etn�:

- podep�ení plochých p�eklad� v montážním stavu,

- dodávky p�eklad�.
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Plochý p�eklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2

-0,71000

Mezisou�et 89,53800

P�í�ky u sociál. za�ízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2

105,60000

Dve�ní otvory v p�í�kách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2

-15,35200

Plochý p�eklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2

-0,71000

Mezisou�et 89,53800

P�í�ky u sociál. za�ízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2

105,60000

Dve�ní otvory v p�í�kách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2

-15,35200

Plochý p�eklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2

-0,71000

Mezisou�et 89,53800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 913 498,00
16 073833111 Provedení ztuž. v�nce, ochozu, z železobetonu m3 86,65000 12 610,00 1 092 656,50

KUBATURA V�NCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2

4,83000

KUBATURA V�NCE PRO VNIT�.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200

12,50000

Mezisou�et 17,33000

KUBATURA V�NCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2

4,83000

KUBATURA V�NCE PRO VNIT�.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200

12,50000

Mezisou�et 17,33000

KUBATURA V�NCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2

4,83000

KUBATURA V�NCE PRO VNIT�.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200

12,50000

Mezisou�et 17,33000

KUBATURA V�NCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2

4,83000

KUBATURA V�NCE PRO VNIT�.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200

12,50000

Mezisou�et 17,33000

KUBATURA V�NCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2

4,83000

KUBATURA V�NCE PRO VNIT�.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200

12,50000

Mezisou�et 17,33000

17 411127130 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 3000 mm P9 ATYP kus 10,00000 3 245,00 32 450,00

PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

18 411127138 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 3750 mm P5 ATYP kus 40,00000 4 140,00 165 600,00

PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000
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Mezisou�et 8,00000

PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

19 411127140 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4000 mm P2 kus 10,00000 4 460,00 44 600,00

PO OSU*2 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

20 411127143 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4250 mm P7 ATYP kus 40,00000 4 775,00 191 000,00

PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

21 411127318 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 1750 mm P11 kus 60,00000 2 750,00 165 000,00

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

22 411127338 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 3750 mm P4 kus 80,00000 5 885,00 470 800,00

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

23 411127340 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 4000 mm P3 kus 50,00000 6 315,00 315 750,00

PO OSU*2 : 5*2 10,00000

Mezisou�et 10,00000

PO OSU*2 : 5*2 10,00000

Mezisou�et 10,00000

PO OSU*2 : 5*2 10,00000

Mezisou�et 10,00000

PO OSU*2 : 5*2 10,00000

Mezisou�et 10,00000

PO OSU*2 : 5*2 10,00000

Mezisou�et 10,00000
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24 411127343 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 4250 mm P6 kus 80,00000 6 750,00 540 000,00

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

PO OSU*2 : 8*2 16,00000

Mezisou�et 16,00000

25 411127350 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 5000 mm P13 ATYP 
S PR.

kus 10,00000 7 940,00 79 400,00

PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

26 411127353 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 5250 mm P16 ATYP 
S PR. NEJBL.

kus 10,00000 8 320,00 83 200,00

PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

27 411127515 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 1500 mm P14 
ATYP S PR.NEJLB.

kus 20,00000 2 995,00 59 900,00

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

28 411127518 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 1750 mm P10 kus 60,00000 3 445,00 206 700,00

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

PO OSU*2 : 6*2 12,00000

Mezisou�et 12,00000

29 411127530 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 3000 mm P8 kus 40,00000 6 010,00 240 400,00
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PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

PO OSU*2 : 4*2 8,00000

Mezisou�et 8,00000

30 411127540 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 4000 mm P1 kus 230,00000 7 915,00 1 820 450,00

po osu*2 : 23*2 46,00000

Mezisou�et 46,00000

po osu*2 : 23*2 46,00000

Mezisou�et 46,00000

po osu*2 : 23*2 46,00000

Mezisou�et 46,00000

po osu*2 : 23*2 46,00000

Mezisou�et 46,00000

po osu*2 : 23*2 46,00000

Mezisou�et 46,00000

31 411127550 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 5000 mm P12 kus 20,00000 9 775,00 195 500,00

PO OSU*2 : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

PO OSU*2 : 2*2 4,00000

Mezisou�et 4,00000

32 411127553 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 5250 mm P15 
ATYP. S PR. NEJBL.

kus 10,00000 10 240,00 102 400,00

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000

Mezisou�et 2,00000

33 417237113 Obezd�ní v�nce brouš. v�ncovkou HELUZ 8/23, izol. m 530,50000 203,00 107 691,50

ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000

Mezisou�et 106,10000

ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000

Mezisou�et 106,10000

ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000

Mezisou�et 106,10000

ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000

Mezisou�et 106,10000

ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000

Mezisou�et 106,10000

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 583 493,30
34 998011003 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m t 2 244,20500 260,00 583 493,30

Díl: 711 Izolace proti vod� 119 016,03
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35 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nát�r ALP za studena, 1x 
nát�r - v�etn� dodávky penetra�ního laku ALP

m2 666,06000 24,30 16 185,26

20,4*32,65 666,06000

36 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením, 2 vrstvy 
- materiál ve specifikaci

m2 666,06000 153,50 102 240,21

2x HI pásy proti vlhkosti, myšleno pro celou ploch z. 
desky : 20,4*32,65

666,06000

37 998711101 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 6 m t 0,76597 771,00 590,56

Díl: VN Vedlejší náklady 268 493,96
38 00521 R Staveništ� Soubor 1,00000 268 493,96 268 493,96

801.61 budovy administrativní (správní)
 m3 svislá nosná konstrukce zd�ná z 

cihel,tvárnic, blok�
novostavba objektu

JKSO:

Náklady spojené s provozem staveništ�, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
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11 ZÁV�R 

V rámci mojí bakalá�ské práce jsem zpracovával stavebn� technologické �ešení hrubé 

vrchní stavby administrativní budovy v Brn� – Štý�icích. Poda�ilo se mi sehnat 

dokumentaci v rozsahu k územnímu rozhodnutí. Tato dokumentace však neobsahovala 

dostate�né podrobnosti, a proto jsem se rozhodl vypracovat dokumentaci vlastní. 

V sehnaných podkladech se jedná o vyzdívaný skelet a budova je tak ve skute�nosti i 

postavena. P�i zpracovávání vlastních podklad� k pot�ebám mojí bakalá�ské práce jsem 

se rozhodl z vyzdívaného skeletu vytvo�it kompletní systémové �ešení z prvk� firmy 

Heluz. Výsledkem mé práce je navržení podklad� dosta�ující podrobnosti a navržení 

vhodného stavebn� technologického �ešení pro úsp�šnou realizaci stavby, po�ínaje 

zpracováním za�ízení staveništ�, volbou vhodné strojní sestavy pro tuto etapu, 

zpracováním BOZP. Veškeré práce pot�ebné pro realizaci jsou podrobn� popsány 

v technologických p�edpisech a jejich jakost zahrnuta v kontrolním a zkušebním plánu, 

jejich pr�b�h zachycen v �asovém harmonogramu vytvo�eném pro pot�eby jednoho 

podlaží z programu Contec. Veškeré materiály s výkazem vým�r ocen�ny v programu 

Build Power. Výkresové výstupy zpracovány v programu Autocad. Snahou v mojí práci 

je dosažení maximální efektivnosti vzhledem ke zvolenému systému a v��ím, že se mi 

to poda�ilo. V pr�b�hu práce jsem si osv�žil nemalý okruh znalostí, postupn� se nov�

seznámil s prací SW Contec a Build Power a uv�domil si složitost organizace výstavby, 

stejn� tak i složitost a �asovou náro�nost veškeré výrobní p�ípravy. 

�
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