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ÚVOD 

 

V této diplomové práci se zamìøuji na technologickou pøípravu stavby bytového domu 

Rezidence Kociánka, který se nachází v Brnì v Královì Poli. 

V diplomové práci budu rozebírat realizaci výstavby hlavního stavebního objektu, zahrnující 

studii proveditelnosti, èasový plán realizace a polo�kový rozpoèet. Dále zpracuji objektovì -  

èasový a finanèní plán, zaøízení staveni�tì vèetnì návrhu stavebních strojù a mechanismù. 

Detailnì se zamìøím v technologickém pøedpise na kontaktní zateplovací systém a s ním 

spojený kontrolní a zku�ební plán. Dále budu posuzovat prùjezdnost staveni�tní dopravy a 

pokusím se navrhnout pøechodné dopravní znaèení pro výstavbu pøíjezdové komunikace.  

Tento bytový dùm vybral pro jeho zajímavé architektonické øe�ení a snahu o�ivit jeho okolí.    
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1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB� 

a) název stavby   Rezidence Kociánka 

b) místo stavby Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Sadová (okres Brno-

mìsto); 611565 

c) stavebník IMOS development, investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 4392/7, �idenice, 
61500 Brno, IÈ: 28516842 

 

d) Zpracovatel projektové  K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IÈ 60734396 

dokumentace  DIÈ CZ60734396 

e) Hlavní in�enýr projektu:  Ing. Marek Laudát, K4 a.s. 
f) Autorizovaná osoba:  Ing. Alice Kostíková, è. autorizace:1006071,  

obor: pozemní stavby 

 

1.2 Ú�EL OBJEKTU 

Objekt pro bydlení � samostatnì stojící bytový dùm 

 

 

1.3 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK�NÍHO, 

DISPOZI�NÍHO A VÝTVARNÉHO �E�ENÍ A �E�ENÍ 

VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, V�ETN" �E�ENÍ 

P�ÍSTUPU A U�ÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

1.3.1 URBANISTICKÉ �E�ENÍ 

Pìtipodla�ní bytový dùm je umístìn v západní èásti pozemku. Objekt je natoèen 

hlavní fasádou s lod�iemi a terasami na ji�ní stranu, tak aby byty mìly krásný výhled. Díky 

této orientaci vznikají na ji�ní fasádì velké terasy, lod�ie a ve vstupním patøe pøedzahrádky. 

Vý�ková úroveò zástavby je dána indexem podla�ní plochy definovaným v územním plánu. 

Objekt vý�kovì nepøevy�uje vedlej�í budovu (sídlo firmy Ateliery, K4). Hlavní vstup do 

objektu spolu se zpevnìnou plochou pro pøíjezd po�árníkù je ze severu. Vjezd do podzemních 

gará�í je z ji�ní strany z ulice Kociánka. Kromì parkovacích stání v podzemních gará�ích je 

navr�eno také 5 podélných parkovacích stání u opìrné zídky na ji�ní stranì. Ji�ní èást 

pozemku slou�í jako zahrada pro obyvatele bytového objektu. Èást zahrady je soukromá 

(pøedzahrádky, které jsou oddìleny ploty z gabiónù a propojeny se zahradou) a èást 

poloveøejná. 
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1.3.2 ARCHITEKTONICKÉ �E�ENÍ 

Jedná se o bytový dùm o pìti nadzemních a jednom podzemním podla�í. Vý�kovì 

nijak nekonkuruje sousednímu objektu. Vstupní podla�í je v úrovni 1.NP a v 1.PP se nachází 

parkování. Hmota je horizontálnì i vertikálnì èlenìna. Horizontálního èlenìní je docíleno 

ustoupením nejvy��ího patra. Vertikálnì objekt uskakuje po 7,8m modulech o 1,5m dozadu. 

Architektonický výraz domu by mìl vyjadøovat støízlivý a nadèasový luxus. Hlavním 

výrazovým prvkem ji�ní fasády jsou lod�ie. Orientace objektu je sever - jih. Celý objekt je 

koncipován tak, aby pøirozenì reagoval na stávající terén a na nejdùle�itìj�í fakt celé 

koncepce - výhled. Hlavní obytné prostory s terasami/lod�iemi jsou orientovány na ji�ní 

stranu. Východní a západní strana fasády je pøimìøenì èlenìna okny a lod�iemi. Vstup do 

objektu je ze severní strany. Dispoziènì se jedná o bytový dùm s jedním komunikaèním 

jádrem. Ve vstupním podla�í je navr�ena kolárna-koèárkárna, úklidová místnost a sklad pro 

nástroje údr�by pøístupný z venkovního prostoru. Celkem se v domì nachází 32 bytù a 6 

ateliérù. Ateliéry jsou umístìny na severní stranì v 2.NP-4.NP. Ka�dý byt má v�dy terasu 

nebo lod�ii èi balkon a ke ka�dému bytu nále�í sklepní kóje a parkovací místo v podzemních 

gará�ích. Nejvy��í ustupující podla�í tvoøí byty s velkými terasami na støe�e. 

Bytový dùm stojí na parkovací jednopodla�ní podno�i s celkovou kapacitou 63 parkovacích 

míst (z toho 4 parkovacími místy pro imobilní). Vjezd do podzemních gará�í je ze stávajícího 

silnièního pøipojení parcely na ji�ním okraji pozemku po obousmìrné rampì. U vjezdu je 

navr�eno místo pro odpadky, dále se v podzemním patøe nacházejí místnosti pro technické 

zázemí. Dal�í povrchová stání jsou podél opìrné zídky na ji�ní stranì a na ji� zbudované 

zpevnìné parkovací plo�e na východ od objektu. 

Okna jsou navr�ena jako plastová. Vstupní dveøe a související prosklené plochy jsou 

hliníkové. Obvodový plá�� je tvoøen z betonových a keramických stìn zateplených 

kontaktním zateplovacím systémem s tepelnì izolaèní vrstvou z minerální vaty. Na terasách 

v 5.NP budou umístìny látkové stínící markýzy na ocelových rámech. 

Lod�ie a terasy budou opatøeny døevoplastovými ro�ty. Povrch teras v 5.NP je tvoøen 

betonovou dla�bou. Støecha gará�í bude porostlá trávou, místnì keøi. 

Opìrné stìny jsou tvoøeny gabiónovými ko�i. Ochranný nepochùzný bezpeènostní pás, který 

nahrazuje zábradlí na opìrné stìnì na ji�ní stranì, je tvoøen vzrostlou zelení do vý�ky 0,5m 

v �íøce 1,5m. 
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1.3.3  VEGETA�NÍ ÚPRAVY 

Dùm je situován pøibli�nì ve støední èásti svahu na západní polovinì parcely, které se 

týkají stavební úpravy. Východní polovina pozemku zùstává volná beze zmìn. 

Projektem jsou øe�eny sadové úpravy okolí novostavby bytového domu, které se èásteènì 

odehrávají na støe�e podzemních gará�í.  Celková upravovaná plocha èiní pøibli�nì 3500 m2, 

z toho plocha na konstrukcích pøedstavuje cca 1100 m2. Hlavním cílem je logická organizace 

prostoru podle budoucí náplnì, výsadba kosterních prvkù zelenì pro zaji�tìní dlouhodobé 

funkènosti úpravy a vytvoøení pøíjemného prostøedí k bydlení pro v�echny budoucí obyvatele 

domu. Mimo estetické funkce plní zeleò i funkci pohledové a akustické bariéry - a to jak 

v mìøítku celé stavby vs. silnièního provozu podél hranic pozemku, tak v mìøítku 

soukromých zahrádek vs. spoleèného prostranství kolem domu. Místnì zeleò tvoøí bariéru a 

nahrazuje tak ochranná zábradlí.  

Reprezentativní vstupní !ást 

Pøístup a zároveò pøíle�itostný vjezd k budovì je realizován jako rampa, propojující 

západní komunikaci a dlá�dìnou plochu pøed domem s hlavním vstupem, orientovaným na 

sever. Nástupní plocha a pøiléhající travnaté plochy jsou upraveny v úrovni domovního 

vstupu do roviny. Dùraz je kladen jednak na reprezentativní vzhled, jednak na zaji�tìní co 

mo�ná nejvìt�ího soukromí pro obyvatele spodního patra domu. Pøedzahrádky jsou proto v 

této èásti i podél východní strany domu odclonìny pøedsazenými skupinami keøù. 

Z ji�ní strany je pøístupová rampa lemována stálezelenou stìnou z tisu a doplnìna alejí malo 

korunných stromù. Pøed prostor je vybaven betonovým mobiliáøem k sezení. V gabionové zdi 

je vlo�ena jednoduchá lavice tvaru kvádru. Na náro�í rampy a spoleèenského prostoru je 

umístìna sestava mobiliáøe v podobì rohové lavice a dvojice sedacích kostek, které jsou 

doprovázeny liniovou výsadbou travin a spoleènì takto nástupní prostor pøed domem 

uzavírají a opticky odcloòují.  

Prostor na severovýchodním náro�í budovy je pak vyhrazen pro dìtské høi�tì.  Upraven bude 

jako volná travnatá plocha, po obvodu doplnìná výsadbou stromù a keøù. Pøi výbìru rostlin v 

okolí dìtského høi�tì je samozøejmostí vylouèení jedovatých druhù. Zpùsob øe�ení samotného 

høi�tì a pøípadné vybavení herními prvky a mobiliáøem bude ponecháno na rozhodnutí 

budoucích obyvatel. Døeviny jsou navr�eny k výsadbì èásteènì i na støe�e podzemních gará�í. 

Problém nedostateèné tlou��ky substrátu je øe�en lokálním násypem zeminy za vzniku jemné 

terénní modelace, kdy mìkké tvary meandrù prostor zároveò o�iví a dosáhne po�adovaných 
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podmínek pro zdárný rùst rostlin. Pøedpokládaná vý�ka násypu je do 400 mm na korunì 

modelace. 

Svah, který se zvedá severnì od nástupní plochy k obvodové komunikaci je v patì podepøen 

gabionovou opìrnou zídkou. Úprava zelenì je opìt volena tak, aby zajistila obyvatelùm domu 

co nejlep�í komfort bydlení a odclonila dopravu po obvodu pozemku.  Prùchod pro pì�í ke 

komunikaci ji�nì pod domem je navr�en jako chodník z betonových �lapákù � obrubníkù, 

osazených v trávníku.  Trasa je vedena pravoúhle od vstupní èásti pøes prostor høi�tì a dále 

podél východní fasády domu, kde sestoupá po schodi�ti.  

 

Soukromé zahrádky p�ízemních byt� 

Zahrádky navazující na terasy pøízemních bytù jsou ohranièeny gabionovými zídkami 

a pojednány jednodu�e jako zatravnìné plochy, je� si majitelé v budoucnu upraví podle 

vlastních pøedstav.  Plocha ji�nì od domu se z velké èásti odehrává na støe�e gará�í. V rámci 

zelenì je øe�eno pouze zalo�ení trávníku a nízké výsadby keøù a popínavek tak, aby nebylo 

bytùm ve spodních patrech domu bránìno ve výhledu na panorama mìsta. Rostlinný 

sortiment i typ travní smìsi je navr�en s ohledem na extrémní podmínky ji�ního svahu. 

Gabionová opìrná stìna s vjezdem do podzemních gará�í, probíhající na hranici komunikace, 

je popnuta popínavými rostlinami. Namísto oplocení je na korunì zdi navr�en bezpeènostní 

pás zelenì odpovídajících parametrù. Na pozemcích pro výstavbu se nenachází ornice. Na 

upraveném terénu bude rozprostøena ornice o tl. 250mm, zelené støechy na objektu budou mít 

tl. sustrátu o prùmìrné tl. 400mm, kolem komunikace bude provedeno rozprostøení ornice v 

tl. 150mm. Kvùli pøedpokládanému zhutnìní podlo�í tì�kou mechanizací bude pøed 

rozprostøením zeminy podlo�í mechanicky rozpojeno.  

Východní èást pozemkù je bez zásahù, zeleò není vlastní výstavbou dotèena. V pøípadì 

zabrání této plochy pro zaøízení staveni�tì (buòkovi�tì, parkovi�tì, sklad materiálu, 

mezideponie ap.), je povinností zhotovitele stavby na vlastní náklady plochy obnovit do 

pùvodního stavu. Také je tøeba zajistit ochranu stávajících stromù v této èásti pozemku. 
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1.3.4 BEZBARIÉROVÉ U�ÍVÁNÍ STAVBY 

Øe�ení pøístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

se øídilo vyhlá�kou è. 398/2009 Sb. Pøíèný sklon komunikací je navr�en do 2,5%, podélný 

sklon pak do 8,33%. Obrubníky tvoøící nové vodicí linie jsou navr�eny s vý�kou hrany min. 

0,06m, pøièem� nedochází k jejímu pøeru�ení na délku vìt�í ne� 8,0m. 

Varovný a signální pás na vjezdu (vstupu) do obytné zóny bude proveden z výrobkù a 

materiálù stanovených ve smyslu zákona è. 22/1997 Sb., naøízení vlády è. 163/2002 Sb. ve 

znìní naøízení vlády è. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na vybrané 

stavební výrobky. Po�adovaný charakter a vlastnosti upravují technické návody pro 

posuzování shody stavebních výrobkù dle naøízení vlády è. 163/2002 Sb. Je navrhováno 

pou�ití dla�by se souèinitelem smykového tøení 0,5 + tg !, kde ! je úhel sklonu ve smìru 

chùze. Varovný pás �íøky 0,4m a signální pás �íøky 0,80m budou provedeny v èervené barvì.  

Park. stání pro zdravotnì posti�ené jsou øe�ena uvnitø gará�í jako kolmá o velikosti 3500 x 

5000mm a jsou situována v blízkosti výtahové �achty. Bude zaji�tìno jejich vyznaèení a 

pøíslu�né dopravní znaèení. 

Vstup do objektu a øe�ení spoleèných prostor a domovního vybavení je øe�eno v souladu 

s po�adavky vyhlá�ky 398/2009 Sb. Vstupní dveøe jsou �. 1400mm s aktivním køídlem �. 

900mm. Zvonkové tablo má horní hranu 1200mm, vzdálenost zvonkového tabla od dveøí 

1500mm. Prosklené plochy vstupních dveøí a zádveøí budou vybaveny polepy kontrastními 

pásy a budou splòovat dal�í nále�itosti dle vý�e uvedené vyhlá�ky. 

V�echna patra jsou pøístupná 2 osobními výtahy s kabinou o velikosti 1100x1400mm, �íøka 

dveøí 900mm.Výtahy, jejich ovládání a vybavení budou splòovat po�adavky zmínìné 

vyhlá�ky. Je zaji�tìna mo�nost stìhování normového bøemene ve spoleèných prostorách 

domu a do obytných místností bytu. 

Vlastní byty v objektu nejsou øe�eny jako bezbariérové. 
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1.4 KAPACITY, U�ITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY, 

ZASTAV�NÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 

 

a) Zastavìná plocha bytového domu    2215,8m2 

b) Obestavìný prostor     22642m3 

c) Zpevnìné plochy na vegetaèní støe�e   182,0m2 

d) Chodníky      175m2 

e) Silnice � plochy urèené k rekonstrukci/nové  297,6m2 

f) Parkovi�tì z vegetaèních prefabrikátù  72,4m2 

g) Opìrné stìny      42,4m2 

h) Zeleò na rostlém terénu     1524,8m2 

ch) Zelené støechy      1102,0m2 

i) Stávající zeleò      1137,0m2 

j) Celková plocha øe�eného území   6150,1 m2 

 

Po!et byt", ateliér" a obyvatel 

 

  kategorie bytu ateliéry 

 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk  

1.NP 0 2 1 3 0 

2.NP 0 2 2 3 2 

3.NP 0 2 2 3 2 

4.NP 0 2 2 3 2 

5.NP 1 0 3 1 0 

CELKEM 1 8 10 13 6 

poèet obyvatel na jednotku 1 2 3 4 1 

celkem jednotek v objektu 32 6 

celkem po!et obyvatel 99 6 

Tab. è.1. Poèet bytù, ateliérù a obyvatel 
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1.4.1 TECHNICKÉ �E�ENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

IN�ENÝRSKÝCH STAVEB A �E�ENÍ VN�J�ÍCH PLOCH  

P"íprava území 

Plocha stávající slepé komunikace a stávající pøípojky in�enýrských sítí pro BD budou 

zru�eny. Zru�ení pøípojek je blí�e popsáno v jednotlivých staveních objektech. Z dùvodu 

umístìní stavby a ze zdravotních dùvodù je navr�eno odstranìní zelenì západní polovinì 

plochy. Jedná se o 12 ks stromù (z nich� 5 je zcela nebo témìø odumøelých), 7 ks keøových 

skupin (v�e nálety a nárosty) a 1 ks �ivého plotu. Celková plocha keøù k odstranìní je 1014 

m2.  

 

Zemní práce 

Obrys stavební jámy vychází z rozmìru objektu v úrovni 1.PP. Stavební prostor je navr�en v 

�íøce 1m kolem stavby. Dno stavební jámy je navr�eno ve dvou vý�kových úrovních, jejich� 

rozsah odpovídá pøechodu úrovní podlahy v 1.PP. Dno stavební jámy je navr�eno na úrovni 

300mm pod podkladním betonem. Stìny výkopù budou vysvahovány ve sklonu 1:1. Z 

dùvodu nemo�nosti svahování stavební jámy na západní stranì a v SZ rohu parcely je v tomto 

úseku navr�eno zaji�tìní pomocí záporového pa�ení. Podle pa�ené vý�ky jsou zápory buï 

volnì stojící nebo rozpírané. Pro rozepøení byly zvoleny rozpìry z dvojice ocelových U 

profilù. V místì rohu jsou protilehlé strany rozepøeny do sebe. Pa�ící konstrukce je uva�ována 

odsazená 1,0 m od �B konstrukce. Zápory jsou navr�eny z válcovaných profilù IPE è. 270, 

IPE 300 a IPE 360 z oceli S235 vkládaných do vrtu prùmìru 630 mm. Zápory jsou v osové 

vzdálenosti 2,0 m. Délka zápor je 4,0 a� 8,0 m. Pata vrtu pode dnem výkopu bude 

zabetonována hubeným betonem tøídy C12/15 X0. Horní nezabetonovaná èást vrtu bude 

vyplnìna nesoudr�ným materiálem. U profilu zápor se pøedpokládá jejich ponechání v zemi 

natrvalo. V pohledové plo�e pa�ení bude provedena výdøeva. Jedná se o døevìné pa�iny tl. 

100 mm z øeziva jakosti min. C16 dle ÈSN EN 338, které budou ukládány ihned po vytì�ení 

zábìru o vý�ce max. 1,5 m. V prostøedí navá�ek nebo nestabilních zemin bude vý�ka odkopu 

sní�ena. Pøípadnì vzniklé kaverny a prostor mezi pa�inami a odtì�enou zeminou bude 

vyplnìn dusanou zeminou. Vìt�ina výdøevy bude v zemi ponechána natrvalo.  

Pøevázky a rozpìry pro rozepøení pa�ení jsou navr�eny v SZ rohu jámy. Pøevázky jsou 

tvoøeny dvojicí profilù U è. 280 svaøených do krabice. Navazující rozpìry jsou tvoøeny 
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dvojicí profilù U è. 140 respektive U è. 200. Ve�kerá ocel bude tøídy S235. Jednotlivé profily 

pøevázky budou pøivaøeny na stojiny ocelových profilù zápor. Rohové rozpìry budou 

instalovány po odtì�ení zeminy na úroveò zemního klínu a demontovány a� po provedení 

zpìtného zásypu do úrovnì minimálnì -1,000. Po provedení terénních úprav bude zaji�tìní 

stavební jámy odstranìno v úrovni cca 0,5m pod upraveným terénem. 

 

Základy 

Zalo�ení je navr�eno jako interakce základové desky s velko-prùmìrovými pilotami, které 

pøenesou èást zatí�ení do únosnìj�ího podlo�í. Základová deska je zde navr�ena tl. 350 mm. 

V èástech objektu, které se nenachází pod vícepodla�ní èástí je navr�ena základová deska 

tlou��ky 300mm. V základové desce jsou navr�eny jímky a dojezd výtahu. Základová deska 

je navr�ena v nìkolika vý�kových úrovních, kdy vý�kové rozdíly jsou øe�eny pomocí 

monolitické �B stìny tlou��ky 350mm nebo základovou deskou ve spádu (v místì rampy). 

Základová deska je lokálnì pøi spodním líci zesílena nábìhy. Piloty jsou navr�eny prùmìru 

600 a 900 mm a jsou dimenzovány na mezní sedání vycházející z interakèního modelu 

základové desky. Piloty jsou umístìny pouze pod vícepodla�ní èástí objektu. Podrobný popis 

pilotového zalo�ení je øe�en v samostatné technické zprávì, která je souèásti stavebnì 

konstrukèní èásti projektové dokumentace. Celá základová deska a obvodové suterénní stìny 

jsou navr�eny jako tzv. �bílá vana� bez dodateèné izolace. V rámci tohoto øe�ení musí být 

ve�keré prostupy, pracovní a dilataèní spáry tìsnìny proti pronikání vody systémovými 

prvky. 

Pod celou základovou deskou bude provedena separaèní kluzná vrstva (skladba: hlazený 

podkladní beton tl. 100 mm, geotextilie, 2xPE folie tl. min. 0,2 mm, geotextilie) která umo�ní 

pohyb základové desky a podstatnì sní�í namáhání základové desky od vynuceného 

pøetvoøení (smr��ování) a tím eliminuje riziko vzniku trhlin. Piloty ukonèeny 

�elezobetonovými hlavicemi a nebudou se základovou deskou nijak propojeny (umo�nìní 

pohybù desky). Celá spodní stavba (základová deska a obvodové stìny 1.PP) je  navr�ena 

jako konstrukce tzv. "bílé vany", tj. jako primárnì vodonepropustná konstrukce. Je 

po�adováno vnitøní prostøedí A2 (lehce vlhké).  
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Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém je navr�en pøevá�nì jako stìnový skelet, který je lokálnì doplnìný sloupy 

(zejména v 1.PP). Zde vìt�ina vnitøních nosných stìn nadzemních podla�í pøechází z dùvodu 

uvolnìní dispozice (dopravní komunikace, parkovací stání) ve sloupový systém. Nosné stìny 

jsou navr�eny �elezobetonové monolitické. Tlou��ka stìn v nadzemních èástech je navr�ena 

200mm a 240mm. Stìny, jejich� namáhání je ni��í, jsou navr�eny zdìné z keramických 

tvárnic tl. 300mm. Obvodové stìny jsou navr�eny z keramických tvárnic Porotherm 30 P D, 

mezibytové stìny jsou z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU Z. Obvodové stìny 

podzemních èástí jsou navr�eny tl. 300mm, vnitøní stìny tl. 200 a 240mm. Dìlící stìna mezi 

ateliérem a bytem v 2.NP � 4.NP má s ohledem na po�adovaný útlum hluku tl. 340mm a je 

navr�ena jako �elezobetonová. Vzhledem ke slo�itosti celého objektu a rozdílné dispozici 

jednotlivých pater neprobíhají nìkteré nosné stìny v patrech nad sebou. Z tohoto dùvodu 

dochází u èásti podla�í k vyná�ení stìnovými nosníky vy��ích pater. Jedná se zejména o 

pøechodová podla�í (1.NP), kde se mìní pùdorysné rozmìry a tvary. 

 

P�í�ky, st�ny 

Mezibytové stìny a stìny mezi byty a chodbou jsou navr�eny z keramických cihel Porotherm 

30 AKU Z. Vnitøní pøíèky v bytech jsou tvoøeny keramickými tvárnicemi Porotherm 11,5 P 

D. Nìkteré vnitøní pøíèky jsou z akustických dùvodù navr�eny z pøíèkovek Porotherm AKU 

11,5. V místech nutnosti vedení rozvodu instalací ZTI (zejména v koupelnách) jsou navr�eny 

zdìné pøedstìny z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 75mm. V�echny pøíèky budou provedeny 

dle technologického pøedpisu výrobce, budou respektovány doporuèení pro akustické 

napojení pøíèek na okolní konstrukce, po�adavky na dilataci a statické zaji�tìní. Mezi stropem 

a horním lícem pøíèek bude ponechána spára 30mm vyplnìná minerální vatou. V pøípadì 

po�árních konstrukcí je tøeba prostor vyplnit materiálem s po�adovanou po�ární odolností 

konstrukce. Statické zaji�tìní pøíèek bude øe�eno dle vybraného dodavatele/výrobce v rámci 

technologických pøedpisù. 
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P�eklady 

Pøeklady nad otvory v nosných stìnách jsou vìt�inou tvoøeny �elezobetonovými prùvlaky 

spojenými se stropní monolitickou deskou. V ostatních pøípadech budou pou�ity systémové 

pøeklady v systému zdiva. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navr�eny jako �elezobetonové monolitické desky. V nadzemních 

podla�ích jsou desky navr�ené tl. 270 mm s obvodovými �ebry 330mm pod desku. Stropní 

deska nad 5.NP má tlou��ku 250mm a kromì obvodového �ebra je doplnìna �elezobetonovou 

atikou 900mm nad horní líc desky. Strop nad 1. PP je navr�en tl. 270 mm, resp. 320mm pod 

terasami s vegetaèní skladbou a je lokálnì doplnìn hlavicemi v místech sloupù a plochými 

prùvlaky, které vyná�ejí stìny horních pater.  

 

St�echa 

Støechy objektu jsou øe�eny jako ploché jednoplá��ové. Tlou��ky tepelných izolací jsou 

voleny na hodnotu doporuèenou dle ÈSN 73 0540-2, U=0,16 W/m2K. Skladby jednotlivých 

plá��ù jsou voleny podle úèelu vyu�ití. Nad gará�í je støecha øe�ena jako zelená. Na úrovni 

teras 5.NP tvoøí povrch støechy betonová dla�ba na terèích a kaèírek. Horní støecha je kryta 

izolaèní fólií. Pøístup na støechu je zaji�tìn pøes po�ární poklop a systémový støe�ní výlez z 

prostoru spoleèné chodby v 5.NP. Pro zabezpeèení proti pádu osob pøi údr�bì støechy a 

zaøízení umístìných na støe�e bude instalován systém zachycení pádu a zadr�ovací systém 

urèený pro údr�bu støech dle ÈSN EN 363 Prostøedky ochrany proti pádu � Systémy ochrany 

osob proti pádu a dal�ích souvisejících norem a pøedpisù. Návrh systému byl proveden firmou 

Topwet a je zanesen do výkresu støechy. Pøedmìtné støe�ní konstrukce (popø. ostatní stavební 

konstrukce) nejsou koncipovány jako pochùzní (nejsou urèeny pro bì�ný pohyb osob), proto 

v daném pøípadì není technicky vhodné ani ekonomické pro zaji�tìní v�ech volných okrajù 

vyu�ít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z vý�ky a do hloubky pøi u�ívání stavby. Z 

tohoto dùvodu bylo zvoleno øe�ení kotvicích bodù umo�òujících bezpeèné pøipevnìní 

osobních ochranných pracovních prostøedkù (OOPP) pøi práci v nebezpeèném prostoru u 

volného okraje v dobì u�ívání stavby. 
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Tímto øe�ením není dotèena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z vý�ky a do 

hloubky v prùbìhu realizace stavby primárnì kolektivními prostøedky ochrany proti pádu 

osob z vý�ky a do hloubky (napø. vhodným pøekrytím otvorù ve støe�e, zøízením provizorního 

zábradlí s dostateènou únosností, le�ení atp.), jak ukládají platné pøedpisy pro bezpeènost a 

ochranu zdraví pøi práci. 

S ohledem na typ podkladu a skladbu støe�ní konstrukce byly navr�eny následující typy 

výrobkù a komponentù: 

Záchytný a zádr�ný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvicí body 

urèené ke kotvení do �elezobetonové desky: 

� TOPSAFE TSL �  pøíslu�ná délka kotvících bodù dle výkresové dokumentace 

� Lanové úchyty vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním 
nerezovým lanem, jako samostatné kotvící body a body v systémech s doèasným 
textilním lanem (tzv. �montá�ním� lanem).  

� TOPSAFE TSL �  pøíslu�ná délka kotvících bodù dle výkresové dokumentace 

� Lanové úchyty vhodné jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem. 

 

Systém urèený pro kotvení polohovacího vybavení pøi údr�bì fasády pomocí vý�kových 

prací, kotvicí body urèené ke kotvení do �elezobetonové desky: 

� TOPSAFE TSR � pøíslu�ná délka kotvících bodù dle výkresové dokumentace 

Lanové úchyty vhodné pro kotvení polohovacího vybavení pro vý�kové práce. Tyto práce smí 

provádìt pouze osoby odbornì zpùsobilé pro provádìní vý�kových prací a vybavené 

potøebným vybavením, pøi dodr�ení v�ech po�adavkù kladených na provádìní vý�kových 

prací.  

Vý�ka kotvících bodù nad úrovní finální exteriérové vrstvy støe�ní konstrukce se zpravidla 

navrhuje cca 200 mm, hydroizolaèní vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 

mm nad povrch støechy. 
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Krytina, pojistná hydroizolace 

Støecha nad 5.NP je navr�ena jako jednoplá��ová mechanicky kotvená, jedná se o støechu bez 

provozu s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou 

klíny z tepelné izolace. 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R1: 

� 1,5 mmhydroizolaèní fólie z PVC-P urèená k mechanickému kotvení (DEKPLAN 
76) 

� separaèní textilie ze 100% PP (FILTEK 300) 
� 130 mm tepelnìizolaèní desky ze stabilizovaného pìnového polystyrenu (EPS 100 

S, !D = 0,036) 
� min 20 mmtepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 

(spádové klíny EPS 100 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotìsnící a vzduchotìsnící vrstva, 
provizorní vodotìsná vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)  

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 250 mmnosná �B stropní deska 

" vý�ka tepelnì izolaèní vrstvy je navr�ena 240mm, hodnota souèinitele prostupu tepla 

U=0,16 W/m2K splòuje doporuèenou hodnotu normy ÈSN 73 0540-2. 

 

Støecha nad 4.NP je navr�ena jako jednoplá��ová plochá støecha s neveøejným pì�ím 

provozem (terasou), s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného PVC se spádovou 

vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace, s dla�bou na podlo�kách.  

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R2: 

� cca 60 mm pochùzná vrstva - betonová dla�ba na podlo�kách pod podlo�ky umístit 
pøíøezy z fólie 

� betonová dla�ba Best � terasová � povrch standard 500/500/50mm 

� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 
77) 

� 140 mm tepelnìizolaèní desky ze stabilizovaného pìnového polystyrenu (EPS 150 
S, !D = 0,035) 

� min 20 mm tepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 
(spádové klíny EPS 150 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotìsnící a vzduchotìsnící vrstva, 
provizorní vodotìsná vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)  

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 270 mm nosná �B stropní deska 

" vý�ka tepelnì izolaèní vrstvy je navr�ena 220mm, hodnota souèinitele prostupu tepla 

U=0,16 W/m2K splòuje doporuèenou hodnotu normy. 
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Støecha nad 4.NP je navr�ena jako jednoplá��ová plochá støecha bez provozu, s hlavní 

vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné 

izolace, s násypem z kameniva 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R3: 

� min 100 mm stabilizaèní a ochranná vrstva (prané øíèní kamenivo frakce 16-

32 mm) - ochranná textilie ze 100% PP (FILTEK 500)  

� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 
77) - separaèní textilie ze 100% PP (FILTEK 300) 

� 170 mm tepelnìizolaèní desky ze stabilizovaného pìnového polystyrenu (EPS 100 
S) 

� min 20 mm tepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 
(spádové klíny EPS 100 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotìsnící a vzduchotìsnící vrstva, 
provizorní vodotìsná vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)  

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 270 mm nosná �B stropní deska 

! vý�ka tepelnì izolaèní vrstvy EPS je navr�ena 220 mm, hodnota souèinitele prostupu tepla 

U=0,16 W/m2K splòuje doporuèenou hodnotu normy. 

 

Støecha nad gará�emi je navr�ena jako ozelenìná, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z 

mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R4: 

� 350-450 mm vegetaèní substrát (dodávka SO41 � Sadové a venkovní úpravy) 
- filtraèní textilie ze 100% PP (FILTEK 200) 

� 20 mm nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drená�ní a 
hydroakumulaèní vrstva (DEKDREN T20 GARDEN) - separaèní textilie ze 100% 
PP (FILTEK 300) 

� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pro vegetaèní støechy (DEKPLAN 77) 
- separaèní textilie ze 100% PP (FILTEK 300) 

� 60 mm perimetrové desky z EPS s uzavøenou povrchovou strukturou 
(DEKPERIMETR 200) 

� min 20 mm tepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 
(spádové klíny EPS 200 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo�kou, parotìsnící a 
vzduchotìsnící vrstva, provizorní vodotìsná vrstva s vy��í úèinností (GLASTEK 
AL 40 MINERAL) 

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 320 mm nosná �B stropní deska 
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Støecha nad gará�emi s døevoplastovým ro�tem, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z 

mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R5: 

� 150 mm pochùzná vrstva (ro�t s podkonstrukcí) 
� vyrovnávací násyp 

� ochranná textilie ze 100% PP (FILTEK 500) 
� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 

77) 

� separaèní textilie ze 100% PP (FILTEK 300) 
� min 60 mm perimetrové desky z EPS s uzavøenou povrchovou strukturou 

(DEKPERIMETR 200) 

� min 20 mm tepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 
(spádové klíny EPS 200 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo�kou, parotìsnící a 
vzduchotìsnící vrstva, provizorní vodotìsná vrstva s vy��í úèinností (GLASTEK 
AL 40 MINERAL) 

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 320 mm nosná �B stropní deska 

 

 

Støecha nad gará�emi s pochozím chodníkem z betonové dla�by, s hlavní vodotìsnící vrstvou 

z fólie z mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R6: 

� 60 mm  betonová zámková dla�ba pochozí 200/100/60mm, barva pøírodní �edá 

� 40 mm  lo�e z drceného kameniva frakce 4/8 

� 100 mm �tìrkodr� frakce 32/64 

� ochranná textilie ze 100% PP (FILTEK 500) 
� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 

77) 

� separaèní textilie ze 100% PP (FILTEK 300) 
� 60 mm  perimetrové desky z EPS s uzavøenou povrchovou strukturou 

(DEKPERIMETR 200) 

� min 20 mm tepelnìizolaèní klíny ze stabilizovaného pìnového polystyrenu 
(spádové klíny EPS 200 S) 

� 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotìsnící a vzduchotìsnící vrstva, 
provizorní vodotìsná vrstva (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 

� penetraèní emulze (DEKPRIMER) 
� 320 mm nosná �B stropní deska 
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Skladba lod�ie 

Støe�ní plá�� je navr�en v následující skladbì oznaèené R7: 

� 130 mm pochùzná vrstva - døevoplast (prkna s podkladním ro�tem) - standard 

NEXTWOOD podlahové terasové prkno 25x200x2000mm, imitace døeva � wenge 

pøíøezy z fólie lokálnì pod ro�t 
� 1,5 mm hydroizolaèní fólie z PVC-P urèená pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 

77)-ochranná textilie ze 100% PP (FILTEK 500) 

� 240-270 mm nosná �B stropní deska ve spádu   

Pøi pou�ití fólie pod zatì�ovací vrstvy (DEKPLAN 77) budou v�echny nezakryté èásti fólie 

(vyta�ení na atiky ap.) provedeny z fólie odolné na UV (DEKPLAN 76). 

 

Oplá�t�ní budovy 

Skladby vnìj�ího plá��ì jsou navr�eny na hodnotu doporuèenou, stìna plná vnìj�í U=0,20 

W/m2K. 

Obvodový plá�� je tvoøen zdìnou pøíp. �elezobetonovou nosnou èástí a kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 150mm - kontaktní zateplovací systém ETICS 

vèetnì povrchové úpravy. Tepelná izolace bude k pøipravené podkladní vrstvì nalepena 

pomocí cementového lepidla a pøikotvena pomocí plastových hmo�dinek. Poèty a rozmístìní 

kotevních bodù dle technologických podkladù výrobcù a po�adavkù ETAG 004. 

Venkovní kontaktní zateplovací systém bude opatøen finální silikátovou omítkou Baumit 

SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. Bude ukonèen plastovou soklovou li�tou s 

okapnièkou pro kontaktní zateplovací systémy. Barevné øe�ení fasád je kombinací tøí barev - 

bílá (Baumit 0019 HBW 89), svìtle �edá (Baumit 0905 HBW 35) a tmavì �edá (Baumit 0902 

HBW 11). V pøípadì tenkovrstvé omítky tmavì �edého odstínu (Baumit 0902 HBW 11) je 

nutné pou�ít stìrkovou hmota Baumit PowerFlex v tl. 3-4mm. Specifikace barevných ploch 

viz výkres pohledù. Sokl vý�ky 300mm nad upravený terén bude doplnìn vrstvou tepelné 

izolace z XPS materiálu a suterénní stìny v úrovni 1.PP budou doplnìny vrstvou tepelné 

izolace z perimetru v tl. 100mm (napø. DEKPERIMETR 200). Sokl o v. 300mm bude opatøen 

soklovou omítkou - kontaktní zateplovací systém s povrchem Baumit Mozaik Top M 330 - 

�edá barva. Podhled pod hmotou 2.NP vedle hlavního vstupu do objektu je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 180mm. V zateplení je místnì 

vedeno odpadní potrubí ZTI, v tìchto místech je tl. KZS 400mm. Na stropì budou osazena 

pøisazená venkovní svítidla. Pøed provádìním fasády je nutné provést v�echny rozvody ke 
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svìtlùm. Podhled �B desek lod�ií, teras, balkónù je tvoøen kontaktním zateplovacím 

systémem z minerální vaty o tl. 20mm. Pøed jeho provedením je tøeba dokonèit elektrické 

rozvody ke svítidlùm. 

Skladba obvodového plá�tì s nosnou �B stìnou: 

� ETICS � tepelná izolace z minerálních vláken   150mm  ! = 
0,041 (W/mK) 

� s finální silikátovou omítkou Baumit SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. 

Barevné øe�ení omítky viz pohledy 

�  nosná �B stìna      200mm 

� sádrová omítka      15mm 

Skladba splòuje doporuèenou hodnotu souèinitele prostupu tepla U=0,25 W/m2K dle ÈSN 73 

0540-2.  

Skladba obvodového plá�tì s nosnou cihelnou stìnou: 

� ETICS � tepelná izolace z minerálních vláken   150mm  ! = 
0,041 (W/mK) 

� s finální silikátovou omítkou Baumit SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. 
Barevné øe�ení omítky viz pohledy 

� keramické tvárnice Porotherm 30 P D    300mm 

� sádrová omítka      15mm 

Skladba splòuje doporuèenou hodnotu souèinitele prostupu tepla U=0,25 W/m2K dle ÈSN 73 

0540-2.  

Skladba plá�tì pod úrovní terénu: 

� - ochranná nopová fólie 

� - EPS perimetr (napø. DEKPERIMETR 200)     100mm 

 ! = 0,034 (W/mK) 
� - �B stìna        300mm 
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1.5 VLIV OBJEKTU A JEHO U�ÍVÁNÍ NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A 

�E�ENÍ P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK� 

1.5.1 HLUK Z DOPRAVY 

Za stávající situace jsou v dané lokalitì plnìny stanovené hygienické limity pro dobu denní i 

noèní. 

Z dopravního hlediska se realizací zámìru dopravní situace významnì nezmìní. Vliv zámìru 

dojde pouze k akusticky nevýznamnému navý�ení ekvivalentní hladiny hluku. Toto navý�ení 

nebude mít vliv na vznik nových nadlimitních stavù v území. V nìkterých výpoètových 

bodech dojde vlivem bariérového úèinku nové budovy bytového domu ke sní�ení 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Po zprovoznìní zámìru budou spolehlivì plnìny 

stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, tak pro dobu noèní. 

Doprava vyvolaná pouze samotným zámìrem plní stanovené hygienické limity jak pro dobu 

denní, tak pro dobu noèní a to i po pøiètení standardní nejistoty metodiky výpoètu ±2dB. 

 

1.5.2 HLUK Z PROVOZU GARÁ�Í A PARKOVI�T� 

U nejbli��ích hlukovì chránìných prostor prokazatelnì nebude dopravním provozem zámìru 

docházet k pøekraèování stanovených hygienických limitù v denní ani noèní dobì. 

Hluk z provozu objektu � stacionární zdroje. Pøi plném výkonu v�ech zdrojù hluku na objektu 

jsou plnìny definované hygienické limity pro denní i noèní dobu. 

 

1.5.3 HLUK Z VÝSTAVBY 

Okolí stavby bude v prùbìhu provádìní stavebních prací zatí�eno hlukovými emisemi 

zemních a stavebních strojù a mechanismù, vèetnì obsluhující nákladní automobilové 

dopravy. Obecnì lze øíci, �e výraznìj�í hlukové zatí�ení bude na poèátku výstavby, a to v 

dobì provádìní zemních prací. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku korigované 

charakteristikou A budou u zemních strojù (rypadla, nakladaèe) dosahovat hodnot a� do 90 

dB ve vzdálenosti 5 a� 10 m, u tì�kých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v 

prùmìru v okolí hodnoty 80 dB v té�e vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i 

na kvalitì a údr�bì strojového parku a budou dány energetickým souètem v�ech 



30 

 

spolupùsobících zdrojù, tj. budou závislé na poètu zdrojù hluku a jejich èasovém nasazení v 

prùbìhu dne.   

Hluk v prùbìhu výstavby je øe�itelný, ve �pièkových obdobích (zejména pøi pracích na 

poèátku výstavby) v�ak nelze vylouèit ru�ivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je 

tedy nutné omezit práce produkující nadmìrný hluk pouze na denní období s vylouèením 

brzkých ranních a pozdních veèerních hodin (tedy na období mezi 7:00 a� 19:00). 

 

1.5.4 OCHRANA OVZDU�Í 

Ze zpracované rozptylové studie vyplývá, �e provoz zámìru bytového domu pouze mírnì 

zvý�í stávající imisní zátì� území v blízkosti pøíjezdových komunikací a severnì od zámìru, 

ovlivnìní celkové imisní situace v �ir�ím území je v�ak nevýznamné. 

Vypoètené prùmìrné roèní koncentrace oxidu dusièitého, vèetnì zapoètené pøedpokládané 

stávající imisní zátì�e, nebudou v místì zámìru dosahovat hodnot imisního limitu pro 

prùmìrné roèní koncentrace. V okolí pøíjezdových komunikací po�adovaná koncentrace 

pøesahuje hodnotu imisního limitu, realizace zámìru tento stav prakticky neovlivní. 

V pøípadì maximální krátkodobé imisní zátì�e nedojde v hodnoceném území po realizaci 

zámìru k dosa�ení èi pøekroèení limitní hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátì�e 

oxidem dusièitým. Vypoètené prùmìrné roèní koncentrace tuhých látek PM10, vèetnì 

zapoètené pøedpokládané stávající imisní zátì�e, v místì zámìru rovnì� nebudou dosahovat 

hodnot imisního limitu pro prùmìrné roèní koncentrace. V pøípadì maximální krátkodobé 

imisní zátì�e tuhými látkami nepøedpokládáme v hodnoceném území vlivem zámìru navý�ení 

poètu pøípadù pøekroèení imisního limitu a tedy pøekraèování limitu pro maximální 

krátkodobé koncentrace PM10. Pøíspìvek provozu bytového domu a navazující dopravy ke 

stávající imisní zátì�i oxidem dusièitým a tuhými látkami je velmi nízký a jeho vliv na 

stávající (po�adovanou) imisní situaci v území málo významný. Lze konstatovat, �e zdroje 

zneèi��ování ovzdu�í realizované v rámci zámìru nebudou zpùsobovat výraznìj�í zmìnu 

imisní zátì�e v dotèeném území ani vznik nových nadlimitních stavù. 
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1.5.5 OCHRANA VODY A VODNÍHO PROST�EDÍ 

Dotèené území se nenachází v území se zvlá�tním re�imem ochrany pøírody a krajiny. Na 

území posuzovaného zámìru se nevyskytují vodní zdroje, léèebné prameny.  

Do navrhované areálové de��ové kanalizace budou napojeny pouze de��ové vody ze støech 

BD a komunikace pøi severní stranì objektu, které budou pøed zaústìním do kanalizace 

zadr�ovány v retenèním prostoru a øízenì vypou�tìny jen v mno�ství. De��ové vody z 

ostatních ploch budou likvidovány na øe�eném pozemku pomocí vsaku, odparu a 

evapotranspirace v lokálních objektech pøírodního charakteru (travní mulda s vhodnou 

výsadbou apod.). 

 

1.5.6 OCHRANA P!DY 

Bude provedeno trvalé vynìtí ze ZPF pozemkù è. 3/1, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 

3/14, èásti pozemku è. 22/1 v k.ú. Sadová, dále pozemku è. 4211/5 v k.ú. Královo Pole v 

souladu s vydaným závazným stanoviskem MMB OVLHZ ze dne 4.2.2009 zn.: 

OVLHZ/MMB/0026095/2009. Podmínky stanoviska musí být pøi realizaci splnìny. 

 

1.5.7 ODPADY 

Nakládání s odpady bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Bude vedena evidence o 

odpadech vznikajících v prùbìhu stavby a zpùsobu jejich zne�kodnìní nebo vyu�ití. Odpady 

vzniklé pøi realizaci zámìru budou vyu�ity nebo zne�kodnìny v souladu se zákonem è. 

185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní pozdìj�ích zmìn 

(dále jen �zákon o odpadech"). Doklady o produkci a nakládání s odpady budou pøedlo�eny 

pøi kolaudaci. Do smluvního vztahu s dodavatelem stavby bude pøedem zakotveno, �e odpady 

budou pøednostnì vyu�ívány, popø. nabídnuty k vyu�ití. 

Bìhem provozu bude vznikat pøedev�ím komunální odpad z bytových jednotek, popø. 

podobný odpad z provozu jiných ploch. Tento bude shroma�ïován a zne�kodòován 

prostøednictvím systému odvozu komunálního odpadu. Sbìrné nádoby pro byty budou 

umístìny v 1.PP v místnosti 0.35 v blízkosti vjezdu. Pøi pøedpokladu produkce odpadu 

4litry/osobu/den (tzn. 99osob*4l/den) budou v místnosti umístìny 2 plastové kontejnery o 

objemu 1100l se sjednaným odvozem 2x týdnì. Kontejnery budou doplnìny plastovými 
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popelnicemi o objemu 240l na tøídìný odpad. Pro ateliéry bude vyèlenìna samostatná nádoba 

na odpad o objemu 240l. 

 

1.6 DOPRAVNÍ �E�ENÍ 

Parkování je zaji�tìno v podzemních gará�ích na úrovni 1.PP. Do gará�í není umo�nìn vjezd 

osobních vozidel s pohonem LPG/CNG. Gará� je øe�ena jako hromadná gará� pro osobní 

automobily max. vý�ky 2,1m. Je zde umístìno 63 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho 

4 pro imobilní. Dále bude zbudováno 5 podélných parkovacích pøi ulici Kociánka. 

V hromadných gará�ích bude provedenou vodorovné znaèení � vyznaèení parkovacích stání 

vèetnì parkovacích stání pro imobilní. Ka�dé parkovací stání bude opatøeno svislou dopravní 

znaèkou IP12 - vyhrazené parkovi�tì - pøipevnìnou na zeï, doplnìnou dodatkovou tabulkou 

E13 s uvedením SPZ vozu. Dále bude na sloupech, pøíp. dal�ích konstrukcích proveden 

bezpeènostní nátìr �lutoèernými pruhy rovnomìrným �ikmým nebo levotoèivým �roubovitým 

pruhováním o sklonu 45° podle ÈSN ISO 3864 (018010). 

Øe�ení venkovních komunikací a ploch je blí�e popsáno v èásti PD SO31 Roz�íøení 

pøístupové komunikace a SO32 Komunikace a zpevnìné plochy. 

 

1.7 OCHRANA OBJEKTU P�ED �KODLIVÝMI VLIVY VN�J�ÍHO 

PROST�EDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ 

 

1.7.1 POVODN� 

Pozemek nele�í dle platné územnì plánovací dokumentace v záplavovém území, 

nepøedpokládá se zaplavení pozemku. 

 

1.7.2 SESUVY P�DY 

Pozemek je mírnì sva�itý, sesuvy pùdy se nepøedpokládají. 

 



33 

 

1.7.3 PODDOLOVÁNÍ 

Objekt se nenachází poddolovaném území. 

 

1.7.4 SEIZMICITA 

Území není zatí�eno výraznìj�ími zemìtøesnými událostmi. 

 

1.7.5 RADON 

Prùzkumem byl stanoven støední radonový index pozemku. V souladu s po�adavky ÈSN ÈSN 

730601 Ochrana staveb proti radonu z podlo�í bude konstrukce provedena tzv. z bílé vany o 

tl. min. 250mm a bude provedena v 2. kategorii tìsnosti. 

 

 

1.8 DODR�ENÍ PO�ADAVK! NA VÝSTAVBU 

Architektonicko stavební øe�ení je navr�eno v souladu s po�adavky platné legislativy a 

normových po�adavkù ÈSN. Projekt je v souladu s vyhlá�kou O technických po�adavcích na 

stavby 268/2009 Sb. 

 

1.8.1 TEPELNÁ TECHNIKA 

Obvodové konstrukce jsou navr�eny v souladu s ÈSN 730540-2 Tepelná ochrana budov � 

po�adavky. Hodnoty souèinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí a výplní splòují 

hodnotu doporuèenou. 

 

1.8.2 OSV"TLENÍ, OSLUN"NÍ 

Splnìní zákonných a normových hodnot oslunìní a denního osvìtlení pobytových místností je 

dolo�eno samostatnou pøílohou Studie denního osvìtlení a oslunìní. 
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1.8.3 AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE 

Výbìr materiálù konstrukcí v této PD je navr�en tak, aby byly respektovány po�adavky 

normy ÈSN 730532 akustika � Ochrana proti hluku v budovách. Zaøízení vzduchotechniky je 

navr�eno v souladu s naøízení vlády è. 272/2011 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými 

úèinky hluku a vibrací. 

Do projektu jsou navr�ena tato opatøení, která zabraòují �íøení akustické energie od zdrojù 

hluku tj. zejména ventilátorù, ale i dal�ích prvkù do chránìných prostorù ve smyslu uvedené 

vyhlá�ky. 

 

 

1.9 �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 

Výstavba je èlenìna na stavební, in�enýrské objekty: 

� SO 01 Bytový dùm 

� SO 11 Pøípojka vodovodu 

� SO 12 Vodovod 

� SO 13 Pøelo�ka vodovodu 

� SO 14 De��ová kanalizace 

� SO 15 Spla�ková kanalizace 

� SO 16 Pøípojka a rozvod plynu 

� SO 21 Pøípojka NN 

� SO 22 Pøelo�ka NN + VN 

� SO 23 Pøelo�ka VO 

� SO 26 Pøelo�ka SLP 

� SO 27 Ochrana vedení kabelu UPC 

� SO 28 Ochrana vedení kabelu Telematika 

� SO 30 Pøíprava území a HTÚ 

� SO 31 Roz�íøení pøístupové komunikace 

� SO 32 Komunikace a zpevnìné plochy 

� SO 41 Sadové a venkovní úpravy 

� SO 42 Opìrné zdi 
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2. 1. VÝPIS DODAVATEL� MATERIÁL� A SLU�EB 

 

2.1.1  VÝZTU� DO �ELEZOBETONU 

ARMOSPOL CZ s.r.o. 

Mlýnská 326/13,  60200, Brno - vzdálenost 5,4 km od staveni�tì 

provozovna: Myslínova 1377, Brno 

e-mail: firma@armospol.cz 

 

2.1.2  BETON 

Betonárna Brno-Královo pole 

TBG BETONMIX a.s. 

Køi�íkova 68e, 612 00 Brno - vzdálenost 1,8 km od staveni�tì 

e-mail: info@cmbeton.cz 

 

2.1.3  BEDN�NÍ 

ISD - NOE, s.r.o. 

Ka�tanová 489/34, 602 00, Brno - vzdálenost 12,2 km od staveni�tì 

e-mail: info@isd-noe.cz  

www: http://www.isd-noe.cz 

 

2.1.4  PREFABRIKOVANÉ SCHODI�T� 

Prefa Brno a.s. 

Kulkova 10, 615 00, Brno - vzdálenost 6,5 km od staveni�tì 

e�mail: prefa@prefa.cz  
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2.1.5  STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE  

Zeppelin CZ s.r.o.  

Pùjèovna: Tuøanka 119, 627 00 Brno  - vzdálenost 12,3 km od staveni�tì 

Kontakt na pùjèovnu:  

Tomá� Hanu� 

Mobil: 602 616 834 

Telefon: 548 134 230 

e-mail: tomas.hanus@zeppelin.com 

 

2.1.6  STAVEBNINY  

STAVOSPOL s.r.o. 

Staòkova 20, 612 00 Brno-Královo Pole - vzdálenost 2,6 km od staveni�tì 

e-mail: stankova@stavospol.cz 

 

2.1.7  V��OVÝ JE!ÁB 

Energo-servis, spol. s r.o. 

Provozovna: Chironova 1, 642 00 Brno - vzdálenost 9,4 km od staveni�tì 

e-mail: info@energo-servis.cz 

 

2.1.8 SKLÁDKA ZEMINY  

Pískovna, Brno � Èernovice 

Pískovna Èernovice, spol. s r.o.,  

Vinohradská 1198/83, 618 00  Brno - vzdálenost 10 km od staveni�tì 
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Výkresová dokumentace vyznaèující trasu z jednotlivých míst dodavatelù je souèástí 

pøílohy této DP. Kritická místa na trase ke staveni�ti (oblouky, køi�ovatky apod.) jsou øe�eny 

v èásti 9. �Posouzení prùjezdnosti staveni�tní dopravy pomocí vleèných køivek�. 
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4.1. INFORMACE O STAVB� 

4.1.1 IDENTIFIKA NÍ!ÚDAJE 

Název stavby: Rezidence Kociánka 

Úèel stavby: 32 bytových jednotek, 6 ateliérù, parkování, technické zázemí 

Místo stavby: Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Sadová (okres Brno-mìsto); 611565: 

parcely èíslo � 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, !, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 7, 

8/1, 22/1, 96/1 

Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Královo Pole (okres Brno-mìsto); 611484: 

parcely èíslo � 4209/2, 4211/5 

Stavebník: IMOS development, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a. s.,   

Gajdo�ova 4392/7, 

�idenice, 61500 Brno 

IÈ: 28516842 

Projektant:  K4 a.s. 

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 

IÈ 60734396 

DIÈ CZ60734396 

Pøedpokládaný termín zahájení výstavby: 

2. 1. 2017 

Pøedpokládaný teermín ukonèení výstavby: 

30. 4. 2018 

 

4.1.2 OBECNÉ!INFORMACE!O!OBJEKTU 

Provoznì je objekt rozdìlen na podzemní patro � zde je situován vjezd pro automobily, 

parkování, skladovací boxy pro bytové jednotky, místnost pro ukládání odpadu a technické 

zázemí objektu � kotelna, místnost NN, místnost s uzávìrem vody, plynu, se zálo�ním 

zdrojem. Ve vstupním podla�í - 1.NP - se nachází byty, skladovací boxy a místnosti 

spoleèného vybavení � vstupní prostor se schránkami, koèárkárna, kolárna, úklidová místnost, 

sklad pøístupný z venkovního prostoru. V dal�ích podla�ích najdeme byty, skladovací boxy a 
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2.NP-4.NP se navíc nachází v�dy 2 ateliéry. V posledním podla�í se nachází byty a prostorné 

terasy nále�ící k bytùm. 

 

4.1.3. UMÍST�NÍ STAVBY 

 Pìtipodla�ní bytový dùm je umístìn v západní èásti pozemku. Objekt je natoèen hlavní 

fasádou s lod�iemi a terasami na ji�ní stranu, tak aby byty mìly krásný výhled. Díky této 

orientaci vznikají na ji�ní fasádì velké terasy, lod�ie a ve vstupním patøe pøedzahrádky. 

Vý�ková úroveò zástavby je dána indexem podla�ní plochy definovaným v územním plánu. 

Objekt vý�kovì nepøevy�uje vedlej�í budovu (sídlo firmy Ateliery, K4). V terénu je objekt 

osazen tak, aby byl optimalizován pomìr výkopù a násypù. Hlavní vstup do objektu spolu se 

zpevnìnou plochou pro pøíjezd po�árníkù je ze severu. Vjezd do podzemních gará�í je z ji�ní 

strany z ulice Kociánka. Pøed objektem je navr�eno 5 podélných parkovacích stání u opìrné 

zídky na ji�ní stranì. Ji�ní èást pozemku slou�í jako zahrada pro obyvatele bytového objektu. 

Èást zahrady je soukromá (pøedzahrádky, které jsou oddìleny ploty z gabiónù) a èást 

poloveøejná. 

 

4.2. ROZD�LENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

� SO 01 Bytový dùm 

� SO 11 Pøípojka vodovodu 

� SO 12 Vodovod 

� SO 13 Pøelo�ka vodovodu 

� SO 14 De��ová kanalizace 

� SO 15 Spla�ková kanalizace 

� SO 16 Pøípojka a rozvod plynu 

� SO 21 Pøípojka NN 

� SO 22 Pøelo�ka NN + VN 

� SO 23 Pøelo�ka VO 

� SO 26 Pøelo�ka SLP 

� SO 27 Ochrana vedení kabelu UPC 

� SO 28 Ochrana vedení kabelu Telematika 

� SO 30 Pøíprava území a HTÚ 

� SO 31 Roz�íøení pøístupové komunikace 

� SO 32 Komunikace a zpevnìné plochy 

� SO 41 Sadové a venkovní úpravy 

� SO 42 Opìrné zdi 
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4.3 TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

4.3.1 ZEMNÍ PRÁCE A P!ÍPRAVA STAVENI�T" 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Zemní práce jsou první technologickou etapu realizované na staveni�ti, proto není nutné 

dodr�ovat návaznost na pøede�lé realizace. Pøed realizací zemních prací je nutné pøevzít 

staveni�tì od investora. O tomto pøevzetí se provede zápis (protokol o pøedání a pøevzetí 

staveni�tì) a zároveò musí být v�e zaevidováno do stavebního deníku. 

Informace o technologické etap� 

Objekt bude polohovì vytyèen dle souøadnic vytyèovacích bodù uvedených v koordinaèní 

situaci stavby. Vý�kové vytyèení stavby bude odvozeno od úrovnì +- 0,000=258,00 m n. m., 

co� je úroveò èisté podlahy 1.NP. Vý�kové vytyèení je stanoveno ve vý�kovém systému Balt 

po vyrovnání. Pøed zapoèetím stavebních prací bude staveni�tì oploceno mobilním plotem o 

vý�ce min. 2 m. Pøi vjezdu na jihovýchodním rohu pozemku bude osazena brána pro vjezd a 

výjezd vozidel ze stavby a vstup pracovníkù. Plochy budou zpevnìny a vysypány vrstvou 

�tìrku o promìnlivé frakci. V minulosti byla plocha výstavby zamý�lena pro výstavbu 

nìkolika rodinných domù, proto byly ve svahu provedeny hrubé terénní úpravy, støedem 

plochy zøízena pøíjezdová komunikace a pøivedeny pøípojky in�enýrských sítí � vodovod, 

kanalizace, plyn, vedení NN. Plocha slepé komunikace a pøípojky in�enýrských sítí pro RD 

budou ru�eny. Zru�ení pøípojek je blí�e popsáno v jednotlivých staveních objektech. Vìt�í 

èást plochy je bez døevinných vegetaèních prvkù, obna�ená pùda po terénních úpravách 

zarostla ruderálním spoleèenstvem. V nìkolika místech se zaèínají �íøit nálety topolu. Na 

pozemku se nachází nìkolik vzrostlých stromù, rostoucích solitérnì nebo ve skupinkách. 

Severozápadní okraj plochy zaujímá zapojený porost keøù a stromù. Na plo�e navr�ené 

výstavby se nenachází stavební objekt urèený k demolici, pouze se zde nacházejí pozùstatky 

stavebních konstrukcí (betonové zídky, schodi�tì a vodomìrné �achty). Z dùvodu umístìní 

stavby a ze zdravotních dùvodù je navr�eno odstranìní zelenì západní polovinì plochy. Jedná 

se o 12 ks stromù (z nich� 5 je zcela nebo témìø odumøelých), 7 ks keøových skupin (v�e 

nálety a nárosty) a 1 ks �ivého plotu. Celková plocha keøù k odstranìní je 1014 m2.  Po 

odstranìní komunikace a in�enýrských sítí bude na stavbu pøizván geotechnik, který na místì 

provìøí odkrytou zeminu a na základì zji�tìných skuteèností posoudí navr�ené øe�ení a 

pøípadnì navrhne úpravu sklonu svahù. Obrys stavební jámy vychází z rozmìru objektu v 
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úrovni 1.PP. Stavební prostor je navr�en v �íøce 1m kolem stavby. Dno stavební jámy je 

navr�eno ve dvou vý�kových úrovních, jejich� rozsah odpovídá pøechodu úrovní podlahy v 

1.PP. Dno stavební jámy je navr�eno na úrovni 300mm pod podkladním betonem.  

Za úèelem sjednocení vlastností základové spáry a zlep�ení únosnosti je navr�en následující 

postup: 

� v první fázi provést rozdru�ení a prorytí spáry v úrovni 600mm pod úrovní 
podlahy do hloubky cca 0,2 m a provést prosypání hydraulickým vápnem (2,5 �
5,0%) s následným provhlèením. O provápnìní se rozhodne po provedení výkopu 
na základì zatì�ovacích zkou�ek. 

� provedení dvouvrstevného kamenného podsypu, kdy první vrstva (frakce 63-

125mm o mocnosti cca 0,15 m) bude zhutnìna na vápennou sanaci základové 
spáry a vhutnìna do spáry a na ní bude nahutnìna druhá vrstva kameniva o 
mocnosti cca 0,1 � 0,15 m frakci 32-63 mm 

Navr�ená úprava èásteènì eliminuje pøípadné tendence nerovnomìrnosti v sedání a zvìt�í 

pevnost na základové spáøe. Pøi pou�ití navr�eného opatøení je nutno zabránit tomu, aby 

následnì nedocházelo k akumulaci povrchových infiltrovaných vod v podzákladí objektu a 

tím následnì k rozbøídání jílovitých zemin-viz. odvedení srá�kových vod. Na tuto úroveò 

bude navezen recyklá�, popø. �tìrkopísek, který bude øádnì zhutnìn na úroveò Edef,2>45MPa 

a bude chránit spodní vrstvy zeminy pøed rozje�dìním staveni�tní technikou. Po ukonèení 

pilotá�e bude na stavbu pøizván geotechnik, který posoudí stav této vrstvy a rozhodne o jejím 

ponechání èi pøípadném odstranìní a nahrazení novou vrstvou. Stìny výkopu budou 

vysvahovány ve sklonu 1:1. Z dùvodu nemo�nosti svahování stavební jámy na západní stranì 

a v SZ rohu parcely je v tomto úseku navr�eno zaji�tìní pomocí záporového pa�ení. Podle 

pa�ené vý�ky jsou zápory buï volnì stojící nebo rozpírané. Pro rozepøení byly zvoleny 

rozpìry z dvojice ocelových U profilù. V místì rohu jsou protilehlé strany rozepøeny do sebe. 

V �bì�ném� úseku je pa�ení rozepøeno do provedené �B stropní desky. V tomto úseku je 

pøedepsaný následující postup výstavby. Nejprve budou provedeny zápory, následnì bude 

proveden výkop na dno stavební jámy. Pa�ící konstrukce je uva�ována odsazená 1,0 m od �B 

konstrukce. Zápory jsou navr�eny z válcovaných profilù IPE è. 270, IPE 300 a IPE 360 z 

oceli S235 vkládaných do vrtu prùmìru 630 mm. Zápory jsou v osové vzdálenosti 2,0 m. 

Délka zápor je 4,0 a� 8,0 m. Pata vrtu pode dnem výkopu bude zabetonována hubeným 

betonem tøídy C12/15 X0. Horní nezabetonovaná èást vrtu bude vyplnìna nesoudr�ným 

materiálem. U profilu zápor se pøedpokládá jejich ponechání v zemi natrvalo. V pohledové 

plo�e pa�ení bude provedena výdøeva. Jedná se o døevìné pa�iny tl. 100 mm z øeziva jakosti 

min. C16 dle ÈSN EN 338, které budou ukládány ihned po vytì�ení zábìru o vý�ce max. 1,5 

m. V prostøedí navá�ek nebo nestabilních zemin bude vý�ka odkopu sní�ena. Pøípadnì 
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vzniklé kaverny a prostor mezi pa�inami a odtì�enou zeminou bude vyplnìn dusanou 

zeminou. Výdøeva bude v zemi ponechána natrvalo. Pøevázky a rozpìry pro rozepøení pa�ení 

jsou navr�eny v SZ rohu jámy. Pøevázky jsou tvoøeny dvojicí profilù U è. 280 svaøených do 

krabice. Navazující rozpìry jsou tvoøeny dvojicí profilù U è. 140 respektive U è. 200. Ve�kerá 

ocel bude tøídy S235. Jednotlivé profily pøevázky budou pøivaøeny na stojiny ocelových 

profilù zápor. Rohové rozpìry budou instalovány po odtì�ení zeminy a demontovány a� po 

provedení zpìtného zásypu do úrovnì minimálnì -1,000. Pro vrtání zápor bude pøipravena 

vodorovná pracovní plo�ina tak, aby umo�nila pojezd pilotá�ní soupravy o hmotnosti cca 80 t 

(napø. vrstva hutnìného recyklátu tl. 250 mm). Plo�ina bude pøipravena cca v úrovni hlav 

zápor. Po obvodu stavební jámy bude vyhlouben pøíkop �íøky cca 300mm.  

 

4.3.2 ZÁKLADY 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Musí být provedeny ve�keré výkopové práce, vyjma ruèního doèi�tìní dna, které se 

provede tìsnì pøed betoná�í pilotù, podkladní vrstvy betonu a základové desky. 

Informace o technologické etap! 

Zalo�ení je navr�eno jako interakce základové desky s velko-prùmìrovými pilotami, které 

pøenesou èást zatí�ení do únosnìj�ího podlo�í. Základová deska je zde navr�ena tl. 350 mm. 

V èástech objektu, které se nenachází pod vícepodla�ní èástí je navr�ena základová deska 

tlou��ky 300mm. V základové desce jsou navr�eny jímky a dojezd výtahu. Základová deska 

je navr�ena v nìkolika vý�kových úrovních, kdy vý�kové rozdíly jsou øe�eny pomocí 

monolitické �B stìny tlou��ky 350mm nebo základovou deskou ve spádu (v místì rampy). 

Základová deska je lokálnì pøi spodním líci zesílena nábìhy. Piloty jsou navr�eny prùmìru 

600 a 900mm a jsou dimenzovány na mezní sedání vycházející z interakèního modelu 

základové desky. Piloty jsou umístìny pouze pod vícepodla�ní èástí objektu. Celá základová 

deska a obvodové suterénní stìny jsou navr�eny jako tzv. �bílá vana� bez dodateèné izolace. 

V rámci tohoto øe�ení musí být ve�keré prostupy, pracovní a dilataèní spáry tìsnìny proti 

pronikání vody systémovými prvky. Pod celou základovou deskou bude provedena separaèní 

kluzná vrstva (skladba: hlazený podkladní beton tl. 100 mm, geotextilie, 2xPE folie tl. min. 

0,2 mm, geotextilie) která umo�ní pohyb základové desky a podstatnì sní�í namáhání 

základové desky od vynuceného pøetvoøení (smr��ování) a tím eliminuje riziko vzniku trhlin. 
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Piloty ukonèeny �elezobetonovými hlavicemi a nebudou se základovou deskou nijak 

propojeny (umo�nìní pohybù desky). Celá spodní stavba (základová deska a obvodové stìny 

1.PP) je  navr�ena jako konstrukce tzv. "bílé vany", tj. jako primárnì vodonepropustná 

konstrukce. Je po�adováno vnitøní prostøedí A2 (lehce vlhké).  

 

1.9.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Základová deska musí být kompletnì zhotovená a únosná. 

Informace o technologické etap" 

Nosný systém je navr�en pøevá�nì jako stìnový skelet, který je lokálnì doplnìný sloupy 

(zejména v 1.PP). Zde vìt�ina vnitøních nosných stìn nadzemních podla�í pøechází z dùvodu 

uvolnìní dispozice (dopravní komunikace, parkovací stání) ve sloupový systém. Nosné stìny 

jsou navr�eny �elezobetonové monolitické. Tlou��ka stìn v nadzemních èástech je navr�ena 

200mm a 240mm. Stìny, jejich� namáhání je ni��í, jsou navr�eny zdìné z keramických 

tvárnic tl. 300mm. Obvodové stìny jsou navr�eny z keramických tvárnic Porotherm 30 P D, 

mezibytové stìny jsou z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU Z. Obvodové stìny 

podzemních èástí jsou navr�eny tl. 300mm, vnitøní stìny tl. 200 a 240mm. Dìlící stìna mezi 

ateliérem a bytem v 2.NP � 4.NP má s ohledem na po�adovaný útlum hluku tl. 340mm a je 

navr�ena jako �elezobetonová. Vzhledem ke slo�itosti celého objektu a rozdílné dispozici 

jednotlivých pater neprobíhají nìkteré nosné stìny v patrech nad sebou. Z tohoto dùvodu 

dochází u èásti podla�í k vyná�ení stìnovými nosníky vy��ích pater. Jedná se zejména o 

pøechodová podla�í (1.NP), kde se mìní pùdorysné rozmìry a tvary. Pøi realizaci bude 

dodr�ena geometrická pøesnost dle ÈSN 730205 Geometrická pøesnost ve výstavbì � 

navrhování geometrické pøesnosti. 
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1.9.2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Ve�keré nosné a obvodové zdivo, které podpírají vodorovné konstrukce, musí být zhotoveny 

a být rozmìrovì a dispoziènì toto�né s PD. 

Informace o technologické etap" 

Stropní konstrukce jsou navr�eny jako �elezobetonové monolitické desky. V nadzemních 

podla�ích jsou desky navr�ené tl. 270 mm s obvodovými �ebry 330mm pod desku. Stropní 

deska nad 5.NP má tlou��ku 250mm a kromì obvodového �ebra je doplnìna �elezobetonovou 

atikou 900mm nad horní líc desky. Strop nad 1. PP je navr�en tl. 270 mm, resp. 320mm pod 

terasami s vegetaèní skladbou a je lokálnì doplnìn hlavicemi v místech sloupù a plochými 

prùvlaky, které vyná�ejí stìny horních pater.  

Pøeklady nad otvory v nosných stìnách jsou vìt�inou tvoøeny �elezobetonovými prùvlaky 

spojenými se stropní monolitickou deskou. V ostatních pøípadech budou pou�ity systémové 

pøeklady v systému zdiva.  

 

1.9.3 P#Í$KY, ST%NY 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Ve�keré svislé a vodorovné konstrukce musí být kompletnì dokonèeny. Stropní vodorovné 

konstrukce musí být dostateènì vyzrálé a únosné. 

Informace o technologické etap" 

Mezibytové stìny a stìny mezi byty a chodbou jsou navr�eny z keramických cihel Porotherm 

30 AKU Z. Vnitøní pøíèky v bytech jsou tvoøeny keramickými tvárnicemi Porotherm 11,5 P 

D. Nìkteré vnitøní pøíèky jsou z akustických dùvodù navr�eny z pøíèkovek Porotherm AKU 

11,5. V místech nutnosti vedení rozvodu instalací ZTI (zejména v koupelnách) jsou navr�eny 

zdìné pøedstìny z pórobetonových tvárnic Ytong tl. 75mm. V�echny pøíèky budou provedeny 

dle technologického pøedpisu výrobce, budou respektovány doporuèení pro akustické 

napojení pøíèek na okolní konstrukce, po�adavky na dilataci a statické zaji�tìní. Mezi stropem 

a horním lícem pøíèek bude ponechána spára 30mm vyplnìná minerální vatou. V pøípadì 

po�árních konstrukcí je tøeba prostor vyplnit materiálem s po�adovanou po�ární odolností 
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konstrukce. Statické zaji�tìní pøíèek bude øe�eno dle vybraného dodavatele/výrobce v rámci 

technologických pøedpisù. Pøi realizaci bude dodr�ena geometrická pøesnost dle ÈSN 730205 

Geometrická pøesnost ve výstavbì � navrhování geometrické pøesnosti. 

 

1.9.4 SCHODI�T� 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Stropní vodorovné konstrukce pøíslu�ného podla�í, kde se budou osazovat schodi�tì, musí být 

dostateènì vyzrálé a únosné. 

Informace o technologické etap" 

Schodi�tì jsou navr�ena jako �elezobetonová s prefabrikovanými rameny od spoleènosti Prefa 

a.s., ulo�enými na stropní desky (hlavní podesty) a monolitické mezipodesty. Mezipodesty 

jsou ulo�ené na �elezobetonových schodi��ových stìnách pøes spárové spojky �vylamováky�. 

Prefabrikovaná ramena schodi�� budou ukládána pøes pru�né akustické podlo�ky pomocí 

vì�ového jeøábu. 

 

1.9.5 VN�J�Í VÝPLN� OTVOR# 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Etapa hrubé vrchní stavby musí být kompletnì dokonèena z dùvodù napojení rámù oken. 

Informace o technologické etap" 

Okna a balkónové dveøe budou z plastových profilù s pøedsazeným køídlem � pravoúhlý 

profil, s povrchovou úpravou � oboustrannou hladkou fólií v barvì tmavì �edé � antracit, 

kování s mikroventilací, izolaèní dvojsklo s èerným tìsnìním zasklení. U nepøístupných oken 

(v kolárnì a koèárkárnì) bude provedena úprava pro otevøení køídla pákovým mechanismem.. 

Dle rozmìru budou prvky provedeny s ocelovou výztuhou tak, aby nedocházelo k 

deformacím, kroucení nebo prohýbání prvkù. Souèástí dodávky oken bude i tìsnící systém 

pro osazovací spáru pomocí parotìsných a hydroizolaèních (vzduchotìsných) pásek. 

Prosklená fasáda schodi�tì bude opatøena polepem proti zraòování ptákù dle po�adavkù. 

Osazování okenních a dveøních rámù bude zaji�tìno pomocí specializované firmy. 
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1.9.6 ST�ECHA 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Stropní vodorovná konstrukce posledního podla�í, musí být dostateènì vyzrála a únosná, aby 

umo�òovala pohyb pracovníkù a následnou pokládku jednotlivých skladeb. 

Informace o technologické etap" 

Støechy objektu jsou øe�eny jako ploché jednoplá��ové. Skladby jednotlivých plá��ù jsou 

voleny podle úèelu vyu�ití. Nad gará�í je støecha øe�ena jako zelená. Na úrovni teras 5.NP 

tvoøí povrch støechy betonová dla�ba na terèích a kaèírek. Horní støecha je kryta izolaèní fólií. 

Pøístup na støechu je zaji�tìn pøes po�ární poklop a systémový støe�ní výlez z prostoru 

spoleèné chodby v 5.NP. Pro zabezpeèení proti pádu osob pøi údr�bì støechy a zaøízení 

umístìných na støe�e bude instalován systém zachycení pádu a zadr�ovací systém urèený pro 

údr�bu støech dle ÈSN EN 363 Prostøedky ochrany proti pádu � Systémy ochrany osob proti 

pádu a dal�ích souvisejících norem a pøedpisù. Návrh systému byl proveden firmou Topwet a 

je zanesen do výkresu støechy. Pøedmìtné støe�ní konstrukce (popø. ostatní stavební 

konstrukce) nejsou koncipovány jako pochùzí (nejsou urèeny pro bì�ný pohyb osob), proto v 

daném pøípadì není technicky vhodné ani ekonomické pro zaji�tìní v�ech volných okrajù 

vyu�ít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z vý�ky a do hloubky pøi u�ívání stavby. Støecha 

nad 5.NP je navr�ena jako jednoplá��ová mechanicky kotvená, jedná se o støechu bez provozu 

s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z 

tepelné izolace (skladba R1). Støecha nad 4.NP je navr�ena jako jednoplá��ová plochá støecha 

s neveøejným pì�ím provozem (terasou), s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného 

PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace, s dla�bou na podlo�kách (skladba 

R2) a jako jednoplá��ová plochá støecha bez provozu, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z 

mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace, s násypem z kameniva 

(skladba R3).  Støecha nad gará�emi je navr�ena ve 3 variantách a to jako ozelenìná, s hlavní 

vodotìsnící vrstvou z fólie z mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné 

izolace (skladba R4), a s døevoplastovým ro�tem, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z 

mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace (skladba R5) a 

poslední typ s pochozím chodníkem z betonové dla�by, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie z 



51 

 

mìkèeného PVC se spádovou vrstvou tvoøenou klíny z tepelné izolace (skladba R6). Skladba 

lod�ie je navr�ena v skladbì oznaèené R7. 

Ve�keré skladby jsou detailnì popsány v technické zprávì této diplomové práce a 

v projektové dokumentaci. 

 

1.9.7 OPLÁ�T�NÍ BUDOVY, IZOLACE TEPEPLNÉ A AKUSTICÉ  

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením oplá�tìní musí být kompletnì zhotovená hrubá stavba objektu, vèetnì 

konstrukce atiky nad 5NP a osazení oken. Podkladní konstrukce musí být dostateènì vyzrálé a 

vysu�ené. 

Informace o technologické etap" 

Obvodový plá�� je tvoøen zdìnou pøíp. �elezobetonovou nosnou èástí a kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 150mm - kontaktní zateplovací systém ETICS 

vèetnì povrchové úpravy. Tepelná izolace bude k pøipravené podkladní vrstvì z cihelného 

zdiva nalepena pomocí cementového lepidla a pøikotvena pomocí plastových hmo�dinek. 

Poèty a rozmístìní kotevních bodù dle technologických podkladù výrobcù a po�adavkù 

ETAG 004. Venkovní kontaktní zateplovací systém bude opatøen finální silikátovou omítkou 

Baumit SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. Bude ukonèen plastovou soklovou li�tou s 

okapnièkou pro kontaktní zateplovací systémy. Barevné øe�ení fasád je kombinací tøí barev - 

bílá (Baumit 0019 HBW 89), svìtle �edá (Baumit 0905 HBW 35) a tmavì �edá (Baumit 0902 

HBW 11). V pøípadì tenkovrstvé omítky tmavì �edého odstínu (Baumit 0902 HBW 11) je 

nutné pou�ít stìrkovou hmota Baumit PowerFlex v tl. 3-4mm. Specifikace barevných ploch 

viz výkres pohledù. Sokl vý�ky 300mm nad upravený terén bude opatøen tepelnou izolací 

z XPS materiálu a suterénní stìny v úrovni 1.PP budou doplnìny vrstvou tepelné izolace z 

perimetru v tl. 100mm (napø. DEKPERIMETR 200). Sokl o v. 300mm bude opatøen soklovou 

omítkou - kontaktní zateplovací systém s povrchem Baumit Mozaik Top M 330 - �edá barva. 

Podhled pod hmotou 2.NP vedle hlavního vstupu do objektu je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 180mm. V zateplení je místnì vedeno odpadní 

potrubí ZTI, v tìchto místech je tl. KZS 400mm. Na stropì budou osazena pøisazená venkovní 

svítidla. Pøed provádìním fasády je nutné provést v�echny rozvody ke svìtlùm dle èásti PD 

Silnoproudé elektroinstalace. Podhled �B desek lod�ií, teras, balkónù je tvoøen kontaktním 
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zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 20mm. Pøed jeho provedením je tøeba dokonèit 

elektrické rozvody ke svítidlùm. 

Skladby jednotlivých plá��ù jsou uvedeny v technické zprávì této diplomové práce a 

v projektové dokumentace. 

 

1.9.8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením realizace podhledù musí být zhotovený ve�keré svislé a vodorovné 

konstrukce a v�echny rozvody ZTI, El a PLYN. 

Informace o technologické etap" 

Vnitøní povrchy v nadzemních patrech budou opatøeny sádrovou omítkou v tl. 15mm, napø. 

Cemix 016 G - Sádrová omítka gletovaná, zrnitost 0,7mm. U v�ech omítek budou pou�ité na 

rozích podomítkové pozinkované profily, napø. HPI Catnic. Následnì se na omítku provede 

malba. Vnitøní povrch výtahových �achet bude opatøen vápenocementovou omítkou tl. 15mm, 

napø. Cemix 012 �jádrová omítka strojní, povrch bude vyhlazen. Provádìní omítek bude 

provedeno dle technologického pøedpisu výrobce. Betonové stìny a nezateplený strop v 1.PP 

budou opatøeny bezpra�ným bílým silikonovým nátìrem bílé barvy (Baumit StarColor)  na 

napenetrovaný povrch. Strop nad 1.PP bude zateplen minerální vatou, povrch bude tvoøen 

hydrofobizovanou stìrkou se �tukovým povrchem, velikost zrna 1,0mm (Baumit 

MultiRenova) v bílé barvì na výztu�né tkaninì. Vnitøní obklady a dla�by budou keramické 

glazované. Provádìní bude dle technologických po�adavkù výrobcù. Spárování ploch bude 

provedeno spárovací hmotou, v místnostech s mokrým provozem vodotìsnou. V místnostech 

koupelen (do vý�ky 2100mm) a na WC (do vý�ky 1500mm) v bytech bude proveden 

keramický obklad: Rako Stones 600/300mm, spáry obkladu budou na støih a budou navazovat 

na spáry podlahy. Lokálnì bude provedena pásková keramická mozaika Rako Stones � plocha 

1m2 na místnost. Na WC bude proveden i keramický obklad parapetu vý�ky 1200mm - 

obezdìní závìsného WC. V koupelnách bude provedeno obezdìní van pøíèkovkami Ytong tl. 

75mm a bude proveden keramický obklad zalícovaný s okrajem vany. V místnosti úklidu v 

1.NP (m. 1.0.12) bude obklad do vý�ky 1500mm � Rako Taurus Granit � 76 Nordic o 

rozmìrech 300/300mm. Ve vstupní hale (m. 1.0.01) na stìnì za schránkami a v chodbì 1.NP 

za betonovou atypickou lavicí je navr�en keramický obklad Rako Travertin barva hnìdá 
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300/600mm. Obklady budou lepeny flexibilním lepidlem (napø. Murexin FSZ 45), v rozích 

budou elox. hliníkové rohové li�ty profilu L. Obklady budou ukonèeny systémovými li�tami z 

elox. hliníku. V koupelnách na stìnách u vany a ve sprchových koutech budou provedeny 

systémové hydroizolaèní stìrky (napø. Murexin Hydrobasic 2K vè. tìsnící pásky DB 70). 

Hydroizolaèní stìrky podlah budou vyta�eny alespoò 10 cm nad podlahu a v místì vany nebo 

sprchového koutu budou vyta�eny a� do vý�ky obkladu. Spárovací hmota obkladu bude v 

barvì svìtle �edé (standard Murexin Spárovací malta FM 60). Koutové spáry stìn budou 

vyplnìny silikonem v barvì spárovaèky obkladu a spáry stìna/podlaha budou vyplnìny 

silikonem v barvì spárovaèky podlahy (standard Murexin � Silikon sanitární SIL 60). Spáry 

keramických dla�eb a keramických obkladù na sebe budou prùbì�nì navazovat. V místech 

vedle severního vstupu budou betonové pilíøe provedeny jako pohledové. Dále budou nìkteré 

betonové stìny v 1.PP � venkovní hmota vjezdu do gará�í ap. ponechána bez dal�ích 

povrchových úprav. 

Provádìní pohledových betonù vèetnì betonové konstrukce bez povrchové úpravy budou 

provedeny dle ní�e uvedené charakteristiky: 

� Bednìní pro pohledový beton s konstantním modulem spínání. Otvory pro spínací 
tyèe bednìní budou osazeny zátkami v barvì betonu. Zátky budou lícovat s 
povrchem stìny. Sra�ení ve�kerých hran 10/10mm. Spáry mezi bednìním tìsné 
tak, aby nedo�lo k prolínání smìsi ani cementového mléka. Spáry mezi bednìním 
budou na sraz bez li�t. Prostupy budou vybednìny plastovými trubkami.  

� Parametry: povrch hladký, max. prùmìr pórù 1,5mm, podíl otevøených pórù na 
povrchu betonu mìøený kdekoliv na plo�e 500/500mm smí být max. 0,3% z této 
plochy. Pórovitost se urèuje na dvou místech v rámci ka�dé stìny a to na opticky 
dùle�itých plochách.  

� Barva: rovnomìrné �edé zpracování. Nejsou pøípustné viditelné stopy rzi, viditelné 
dodateèné opracování betonu, pøísady rùzného pùvodu, rùznobarevné pruhy, 
zbarvení prokazující rùzné druhy cementu, nebo cementy rùzného pùvodu nebo 
pøísady do betonu.  

� Povrchová úprava: Pohledový beton není mo�né nahradit omítáním nebo 
pøestìrkováním betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován 
disperzní impregnací. 
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1.9.9 PODLAHY 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením pokládky skladeb podkladní vrstva dostateènì vyzrálá, dále musí být 

provedeny ve�keré rozvody vedené skrz podlahy a musí být vyzdìny pøíèky a zhotoveny 

hrubé povrchové úpravy stìn. 

Informace o technologické etap� 

Podlahy jsou navr�eny jako tì�ké plovoucí. Skladba podlah je navr�ena s vrstvou izolace z 

MW v tl. 20mm v 1.NP-5.NP pro sní�ení kroèejového hluku. Na této vrstvì bude polo�ena 

vrstva tepelné izolace v tl. 50mm, ve které budou ta�eny instalace pro byty � rozvod topení a 

vody. Na izolaèní vrstvì bude provedena rozná�ecí betonová vrstva v tl. 50mm. Po obvodu 

místností musí být v�dy proveden svislý pruh z izolace z min. vlny v tl.20mm, který 

zabezpeèí oddìlení rozná�ecí vrstvy od zdiva. Mezi izolaèní a rozná�ecí vrstvou musí být 

v�dy pou�ita separaèní vrstva � napø. PE fólie s lepenými spoji.  Pro zaji�tìní rovinatosti pøed 

pokládkou ná�lapné vrstvy bude na rozná�ecí vrstvì provedena v�dy samonivelaèní stìrka na 

vyzrálý penetraèní nátìr. V místnostech s mokrým provozem � sprchy, WC, bude ve skladbì 

podlahy doplnìna hydroizolaèní stìrka. Jednotlivé typy ná�lapných vrstev jsou uvedeny ve 

výkresové èásti v legendì místností. 

Venkovní povrch pøed vstupem je tvoøen betonovou dla�bou 200/100/60mm kladenou do lo�e 

z drceného kameniva (viz skladby støech � R6). Plocha dla�by bude spádována dle PD ke 

liniovému �labu ACO Drain® N100  dl. 7500mm, �íøky 100 mm se spodním odtokem.  

Venkovní terasy v 5.NP budou kryty velkoformátovou betonovou dla�bou 500/500/50 na 

terèích (viz skladby støech � R2). 

F1: Skladba podlahové konstrukce v chodbách, spoleèné prostory, ostatní místnosti:  

� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba, lepena pomocí systémového flexibilního 
cementového lepidla tl. 10mm 

� keramická dla�ba Rako Taurus Granit � 76 Nordic 600/600mm � spoleèné chodby,  
� keramická dla�ba Rako Taurus Granit � 76 Nordic 300/300mm � sklady pro byty, 

koèárkárna-kolárna  
� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by) 
�  rozná�ecí vrstva � betonová mazanina C 20/25 + kari 6/150 x 6/150 tl. 50mm 

� separaèní vrstva � PE fólie tl. min. 0,2mm, pøesah spojù 100mm, lepené spoje
  

�  tepelná izolace � EPS polystyren urèený pro skladby podlah tl. 50mm 
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� izolaèní vrstva � kroèejová izolace z minerální vlny � tuhá minerální vlna urèená 
pro pou�ití ve skladbì podlahy, tl. 20mm. 

� �B stropní deska  

 

F2: Skladba podlahové konstrukce v úklidové místnosti:  

� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba Rako Taurus Granit � 76 Nordic 300/300mm, 

lepena pomocí systémového flexibilního cementového lepidla, tl. 8mm 

� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by) 
� hydroizolaèní stìrka (napø. Murexin Hydrobasic 2K), tl. 2mm 

� rozná�ecí vrstva � betonová mazanina C 20/25 + kari 6/150 x 6/150, tl. 50mm 

� separaèní vrstva � PE fólie tl. min. 0,2mm, pøesah spojù 100mm, lepené spoje
  

� tepelná izolace � EPS polystyren urèený pro skladby podlah, tl. 50mm 

� izolaèní vrstva � kroèejová izolace z minerální vlny � tuhá minerální vlna urèená 
pro pou�ití ve skladbì podlahy, tl. 20mm. 

 

F3: Skladba podlahové konstrukce � koupelny, WC v bytech:  

� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba Rako Stones 600/600mm, lepena pomocí 
systémového flexibilního cementového lepidla, tl. 8mm 

� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by) 
� hydroizolaèní stìrka (napø. Murexin Hydrobasic 2K), tl. 2mm 

� rozná�ecí vrstva � betonová mazanina C 20/25 + kari 6/150 x 6/150, tl. 50mm 

� separaèní vrstva � PE fólie tl. min. 0,2mm, pøesah spojù 100mm, lepené spoje
  

� tepelná izolace � EPS polystyren urèený pro skladby podlah, tl. 50mm 

� izolaèní vrstva � kroèejová izolace z minerální vlny � tuhá minerální vlna urèená 
pro pou�ití ve skladbì podlahy, tl. 20mm. 

 

F4: Skladba podlahové konstrukce v bytech (obytné místnosti, chodby, �atny):  

� ná�lapná vrstva � vinylová podlaha, tl. 2,2mm 

� z lepených vinylových dílcù tl. 2,2mm s imitací døevìné podlahy (napø. Tarkett iD 
Selection 40). Lepeno na vyrovnávací stìrku. Tøída odolnosti minimálnì 23 
(bytová oblast). Soklové PVC li�ty s pevným jádrem pro vinylové podlahy s 
vý�kou profilu 58 mm, li�ta s mìkkým horním nosem je urèená pro vlepení 
prou�ku podlahové krytiny (napø. Bolta 10669). Dílce 1220x200mm � Tarkett � 

øada iD Selection - English Oak 4641 206 / 4641 207,  Modern Oak 4641 213 / 

4641 214 

� vyrovnávací vrstva � samonivelaèní stìrková hmota, pevnost v tlaku min. 35MPa, 

tl. 8mm 

� penetraèní nátìr 
� rozná�ecí vrstva � betonová mazanina C 20/25, tl.50mm 

� separaèní vrstva � PE fólie tl. min. 0,2mm, pøesah spojù 100mm, lepené spoje 

� tepelná izolace � EPS polystyren urèený pro skladby podlah, tl. 50mm 
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� izolaèní vrstva � kroèejová izolace z minerální vlny � tuhá minerální vlna urèená 
pro pou�ití ve skladbì podlahy, tl. 20mm. 

� �B stropní deska  

 

F5: Skladba podlahové konstrukce v technických místnostech, skladech v 1.PP: 

� Epoxidový nátìr, standard Sika 264 Thixo, 2komponentní strukturovaný 
epoxidový uzavírací nátìr 

� základní vrstva: 2 x Sikafloor -156, nátìr: 2 x Sikafloor -264 Thixo 

� �B základová deska s dodateènì oèi�tìným povrchem 

 

F6: Skladba parkovacích ploch a ramp v 1.PP: 

� Polyuretanová podlaha pojí�dìná - bezesparý stìrkový systém tl. 2mm pro 
parkingy s odolností vùèi solím, ropným látkám, mrazu a vodì. Hou�evnatá, 
mechanicky a chemicky odolná, pru�ná hydroizolaèní membrána s protiskluzný 
povrchem, difuznì otevøená. Stìrka musí mít schopnost pøeklenout trhliny 
0,25mm. Standard Atemit ScCt pur 

� Penetraèní nátìr na dodateènì oèi�tìném monolitickém povrchu 

� �B základová deska 

 

Na rampách budou dodateènì provedeny betonové obrubníky vý�ky 100mm, beton C30/37 

XC3, kotvení na pøipravené trny. Rozsah obrubníkù viz pùdorys 1.PP. Na obrubníky bude 

vyta�ena polyuretanová stìrka. 

 

F7: Skladba zádveøí v 1.PP 

� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba Rako Taurus Granit � 76 Nordic 600/600mm, 

lepena pomocí systémového flexibilního cementového lepidla, tl. 10mm 

� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by) 
� �B základová deska 

 

F8: Skladba schodi��ových ramen a mezipodest  

� Schodi��ová ramena: 
� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba Rako Taurus Granit schodovky - 67 Tibet 

300/300mm, lepena pomocí systémového flexibilního cementového lepidla, tl. 
15mm 

� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by - spáry 
keramických dla�eb a keramických soklù na sebe budou prùbì�nì navazovat) 

� prefa �B schodi��ové rameno 
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Schodi��ová mezipodesta: 

� ná�lapná vrstva � keramická dla�ba Rako Taurus Granit - 67 Tibet 300/300mm, 

lepena pomocí systémového flexibilního cementového lepidla, tl. 15mm 

� (na stìnách budou provedeny systémové sokly v materiálu dla�by - spáry 
keramických dla�eb a keramických soklù na sebe budou prùbì�nì navazovat) 

� rozná�ecí vrstva � betonová mazanina C 20/25 + kari 6/150 x 6/150, tl. 65mm 

� separaèní vrstva � PE fólie tl. min. 0,2mm, pøesah spojù 100mm, lepené spoje
  

� izolaèní vrstva � kroèejová izolace z minerální vlny � tuhá minerální vlna urèená 
pro pou�ití ve skladbì podlahy, tl. 20mm. 

� �B deska mezipodesty  

 

Pokládka a provádìní v�ech podlah musí být øe�eny dle technologických postupù a pøedpisù 

výrobce sytému podlahy. 

 

 

1.9.10 PODHLEDY 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením realizace podhledù musí být zhotovený ve�keré povrchové úpravy stìn a 

stropù. 

Informace o technologické etap! 

Jsou navr�eny zavì�ené systémové SDK podhledy (napø. Knauf), umístìní dle tabulky 

místností. Sádrokartonové podhledy budou z desek tl. 12,5mm na systémovém kovovém 

nosném ro�tu a jsou navr�eny jako ucelený certifikovaný systém vèetnì pøípadných 

montá�ních otvorù, revizních dvíøek a øe�ení dilatací, nosného ocelového ro�tu ap. V rámci 

sdru�ené montá�e se do podhledù osazuje pøíprava pro svítidla, popø. vyústky 

vzduchotechniky, vývody el. instalace, apod. V místnostech koupelen budou provedeny 

podhledy z impregnovaných SDK desek (napø. Knauf green). 

Podhledy jsou navr�eny ve 4.NP v místnostech, kde je v obytných místnostech rozdílná vý�ka 

stropu. Dále jsou navr�eny v koupelnách a WC, kde je nutno zakrýt rozvody VZT.  

Podhled bude také proveden v místnosti 4.5.04 (zákryt vedení ÚT) a v èásti chodby 4.0.01 

(zákryt vedení rozvodù silnoproudu).  

Provádìní SDK podhledù musí respektovat technologické pøedpisy výrobce systému. 
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1.9.11 KONSTRUKCE ZÁME�NICKÉ 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením zámeènických prací musí být zhotoveny ve�keré výplnì otvorù, schodi�tì 

lod�ie, terasy apod., které souvisí se zámeènickými konstrukcemi. 

Informace o technologické etap" 

Mezi hlavní zámeènické výrobky patøí zábradlí schodi�tì, lod�ií, teras, zábradlí 

francouzských oken, plot navazující na pøedzahrádky na ji�ní stranì domu, rámy pro uchycení 

textilních stínících prvkù na terasách v 5.NP. Jakost pou�itých hladkých plechù bude S235 

nebo S355, jakost klempíøských a trapézových plechù bude S320. U pozinkovaných 

konstrukcí není povoleno svaøování po zinkování. Minimální prùmìrná tl. zink. povlaku je 85 

!m, minimální místní tl. zink. povlaku je 70 !m. Kotevní prostøedky pou�ité ke kotvení v�ech 

konstrukcí budou z nerezové oceli A4. Plastové hmo�dinky budou pou�ity pouze k 

upevòování pomocných konstrukcí bez statického namáhání (lemovací profily apod.). U 

prutových �elezobetonových prvkù musí být ovìøena poloha výztu�e. U v�ech 

�elezobetonových konstrukcí budou pou�ity kotevní prostøedky do ta�ené/tlaèené zóny dle 

oblasti ve které se dané kotvy nacházejí.  Ve�kerý pou�itý spojovací materiál vèetnì podlo�ek 

apod. bude z nerezové oceli A4. V ojedinìlých pøípadech bude pou�it galvanicky 

pozinkovaný ocelový spojovací materiál. U pøiznaných viditelných spojù budou pou�ity 

�roubovací èepy, pøípadnì uzavøené matice. 

 

1.9.12 KONSTRUKCE KLEMPÍ#SKÉ 

Návaznost na p�edchozí technologické etapy 

Pøed zahájením klempíøských prací musí být zhotoven støe�ní konstrukce a oplá�tìní budovy. 

Informace o technologické etap" 

Mezi hlavní klempíøské konstrukce patøí oplechování atik, venkovní parapety u oken, 

oplechování nadstøe�ní èásti komínového tìlesa, prostupy støe�ním plá�tìm a dal�í doplòky 

støechy. Budou provedeny z TiZn plechu v tl. 0,7mm, popø. z poplastovaného plechu v tl. 

0,5mm. 
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5.1. VÝZNAMNÉ SÍT� TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V minulosti byla plocha výstavby zamý�lena pro výstavbu nìkolika rodinných domù, 

proto byly na místo pøivedeny pøípojky in�enýrských sítí � vodovod, kanalizace, plyn a 

vedení NN, které nyní budou zru�eny a nahrazeny novými.  

 

5.1.2. KANALIZACE 

V øe�eném území budou vedeny de��ové a spla�kové vody oddìlenì.  

5.1.3 DE��OVÁ KANALIZACE 

Stávající rozvody de��ových kanalizací nelze pro výstavbu BD vyu�ít z dùvodu kolize s 

výstavbou BD. Nevyu�ité stávající vedení de��ové kanalizace vè. �achet bude demolováno. 

Dále bude nutná stavební úprava v místì napojení kanalizace do stávající koncové �achty 

pøípojky de��ové kanalizace. Do navrhované de��ové kanalizace budou napojeny pouze 

de��ové vody ze støechy BD a komunikace pøi severní stranì objektu, které budou pøed 

zaústìním do kanalizace zadr�ovány v retenèním prostoru a øízenì vypou�tìny jen v 

mno�ství. De��ové vody z ostatních ploch budou likvidovány na øe�eném pozemku pomocí 

vsaku, odparu a evapotranspirace v lokálních objektech pøírodního charakteru (travní mulda s 

vhodnou výsadbou apod.). 

De��ové odpadní vody z celého objektu budou svedeny do retenèního prostoru o u�itném 

objemu 29 m3 

 

5.1.4 SPLA�KOVÁ KANALIZACE 

Stávající rozvody spla�kových kanalizací nelze pro výstavbu BD vyu�ít z dùvodu kolize s 

výstavbou BD. Nevyu�ité stávající vedení spla�kové kanalizace vè. �achet bude demolováno. 

Dále bude nutná stavební úprava v místì napojení kanalizace do stávající koncové �achty 

pøípojky spla�kové kanalizace. Otevøené konce potrubí budou zaslepeny. Stávající vhodné 

betonové skru�e po demolici mohou být vyu�ity u novì navrhovaných �achet �S1, �S3.  

Nová stoka spla�kové kanalizace bude napojena do koncové �achty stávající pøípojky 

spla�kové kanalizace KT DN250. 
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5.1.5. VODOVOD 

Z dùvodu výstavby nové opìrné zdi v ochranném pásmu vodovodu je nutné pøelo�it stávající 

vodovod DN 100 z trub hrdlových litinových. Na trase pøelo�ky se nepøedpokládají �ádné 

armatury a hydranty. Litinové potrubí bude pøednostnì spojováno násuvným hrdlovým 

spojem s elastomerovým tìsnicím krou�kem.  Pøelo�ka veøejného vodovodu bude napojena na 

stávající vodovod DN 100 LT.  

 

 

5.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB� 

5.2.1. IDENTIFIKA$NÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Rezidence Kociánka 

Úèel stavby: 32 bytových jednotek, 6 ateliérù, parkování, technické zázemí 

Místo stavby: Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Sadová (okres Brno-mìsto); 611565: 

parcely èíslo � 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, !, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 7, 

8/1, 22/1, 96/1 

Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Královo Pole (okres Brno-mìsto); 611484: 

parcely èíslo � 4209/2, 4211/5 

Stavebník: IMOS development, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a. s.,   

Gajdo�ova 4392/7, 

�idenice, 61500 Brno 

IÈ: 28516842 

Projektant:  K4 a.s. 

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 

IÈ 60734396 

DIÈ CZ60734396 

Pøedpokládaný termín zahájení výstavby: 

3. 6. 2017 

Pøedpokládaný termín ukonèení výstavby: 

12.11. 2018 
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5.2.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY  

Jedná se �estipodla�ní (jedno podzemní a pìt nadzemních) budovu o rozmìrech cca 43 x 49m 

(podzemní èást). Nadzemním èást má maximální rozmìry cca 35,5 x 43m. Celková vý�ka je 

cca 17 m nad terénem. Z konstrukèního hlediska je celý objekt øe�en jako �elezobetonový 

monolitický pøevá�nì stìnový skelet. Nosné stìny jsou navr�eny �elezobetonové monolitické. 

Stìny, jejich� namáhání je ni��í, jsou navr�eny zdìné z keramických tvárnic. Støechy objektu 

jsou øe�eny jako ploché jednoplá��ové  

Plocha staveni�tì: 5 934 m
2 

Zastavìná plocha:  2 215,8 m2
 

Obestavìná prostor: 22 642 m3 

 

5.2.3  OBECNÉ INFORMACE O STAVENI�TI 

Stavební pozemek se nachází v severní èásti Brna, v èásti Brno - Královo pole. Pozemek je z 

ji�ní strany vymezen ulicí Kociánka, ze severní strany komunikací vedoucí k zahrádkám. 

Vlastníkem pozemku je investor IMOS development. Pøi zásahu do plochy (komunikace, 

pùdy apod.), která není pod vlastnictvím investora bude tato plocha vymezená záborem, za 

který investor zaplatí správní poplatek za zvlá�tní u�ívání plochy èi komunikace (v pøípadì 

Brnìnských komunikací i kauce za pøípadné znehodnocení èi neuvedení do pøede�lého stavu). 

 

Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Sadová (okres Brno-mìsto); 611565 

Parcelní !íslo 

Vým"ra 

(m2) Zp#sob vyu�ití 
$íslo 
LV Vlastník 

1/1 864 jiná plocha 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

1/2 105 

ostatní 
komunikace 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

1/3 176 jiná plocha 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/1 763 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/4 311 

ostatní 
komunikace 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
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4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/5 558 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/6 753 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/8 811 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/9 137 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/11 396 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/12 15 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/13 106 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/14 244 zahrada 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

3/15 26 

ostatní 
komunikace 351 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

7 

1

609 

ostatní 
komunikace 10001 

Statutární mìsto Brno, Dominikánské 
námìstí 196/1, Brno-mìsto, 60200 Brno 

8/1 927 Silnice 10001 

Statutární mìsto Brno, Dominikánské 
námìstí 196/1, Brno-mìsto, 60200 Brno 

22/1 23733 orná pùda 10001 

Statutární mìsto Brno, Dominikánské 
námìstí 196/1, Brno-mìsto, 60200 Brno 

96/1 14652 

ostatní 
komunikace 10001 

Statutární mìsto Brno, Dominikánské 
námìstí 196/1, Brno-mìsto, 60200 Brno 

 

Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Královo Pole (okres Brno-mìsto); 611484 

Parcelní �íslo Vým!ra Zp"sob vyu�ití 
#íslo 
LV Vlastník 

4209/2 3068 Silnice 60000 Èeská republika 

4211/5 24 Zahrada 8112 

IMOS development, investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a. s., Gajdo�ova 
4392/7, �idenice, 61500 Brno 

Tab. è. 2. Vlastníci pozemkù  
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Budované staveni�tì v místì plochy vlastníka bude oploceno mobilním oplocením s drátìnou 

výplní vý�ky o vý�ce min. 2 m. Pøi realizaci roz�íøení komunikace. Na staveni�tì je mo�né 

pøijet vjezdem, který je umístìn na doèasnì vybudované komunikaci vedle budovaného 

objektu SO 01. 

 

Obr. è. 1. Katastrální mapa staveni�tì (staveni�tì - zelenì, objekt - èervenì) 

 

5.2.4. STAVENI�TNÍ DOPRAVA 

Horizontální doprava 

Stavební materiál bude na staveni�tì dopravován pomocí rùzných automobilù dle typových 

materiálù (rozmìrovì a váhovì) od men�ích dodávek a� po nákladní automobily. K 

horizontální dopravì materiálù po staveni�ti, pøedev�ím z lo�ných èástí automobilù na 

skládku materiálù bude slou�it mechanická ruka, pøi nadmìrných a tì�kých bøemenech bude 

vyu�it stacionární jeøáb. Drobný materiál bude pøemístìn ruènì nebo pomocí stavebních 

koleèek a vozíku. Doprava materiálù na staveni�tì bude vedena ulicí Kociánka, a� po doèasnì 

vybudované komunikaci, která je zhutnìná a vysypána �tìrkem o promìnné frakce 4-32mm. 

Beton bude dopravován pomocí autodomíchávaèe SCHWING STETTER AM 10 C a 

èerpadla PUTZMEISTER SCHWING M 46  
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Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu na staveni�ti slou�í stacionární vì�ový jeøáb LIEBHERR 110 EC � B6.  

 

5.2.5 P�IPRAVENOST STAVENI�T� 

Staveni�tì se bude bìhem výstavby mìnit dle aktuálnì provádìné technologické etapy. 

Nepøedpokládá se se stavebními pracemi bìhem noèních hodinách, tudí� pomocné osvìtlení 

není nutné zrealizovat, popø. okolí staveni�tì je osvìtleno stávajícím veøejným osvìtlením. Pøi 

pøevzetí staveni�tì se detailnì zkontrolují v�echna zaøízení a bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

5.2.6. OBJEKTY ZA�ÍZENÍ STAVENI�T� 

Oplocení staveni�t! 

Ochranné oplocení staveni�tì proti vniknutí nepovoleným osobám budou slou�it mobilními 

europloty TYP EUROPLOT o rozmìrech 3454 x 2000 mm, které jsou vyrobeny z 

pøedzinkovaného materiálu. Jednotlivé panely plotu jsou osazeny do nosných patek 

z gumových recyklátù. Vjezd a výjezd ze staveni�tì je tvoøen dvìma panely mobilního 

oplocení opatøenými pojezdnými koleèky. Bìhem nepracovní doby bude tento vjezd uzamèen 

a bude na nìm trvale vyset informativní znaèka �Zákaz vstupu na staveni�tì�.  

 

 

  

 

 

 

 

Obr. è. 2. Oplocení 
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Vozidla budou informovány o výjezdu vozidel stavby dopravními znaèkami IP22, popø. 

�Pozor práce� (A15). V pøípadì uzavírání chodníkù a komunikací pøi budování pøístupové 

komunikace, chodníkù a parkovacích stání znaèkami zákaz vjezdu a vstupu se zábranami. 

 

Obr. è. 3. Dopravní znaèení 

 

P�ípojky k in�enýrským sítím 

 

Elektrická pøípojka 

Vedle obslu�né komunikace vedoucí smìrem k budovì firmy K4 a.s. bude provedeno zru�ení 

stávajících sítí NN vèetnì kabelových a pøípojkových skøíní ve vlastnictví investora, které 

byly pøipraveny pro napojení plánované výstavby rodinných domù. Prodlou�ení kabelu NN 

od nasvorkování na stávající rozvod v ul. Men�íkova po pøípojkovou skøíò bude realizováno 

spoleèností E.ON na základì smlouvy uzavøené s investorem. Podél roz�íøení ji�ní pøíjezdové 

komunikace bude provedena pøelo�ka stávajícího distribuèního kabelového vedení ulo�eného 

v zemi pod stávající komunikací a v zeleném pásu v místech budoucích parkovacích stání. 

Pøekládané kabely VN a NN budou ulo�eny v multikanále a v chránièkách. Z pøípojkové 

skøínì umístìné vedle severní pøístupové komunikace u parcely 4/9 bude vedeno pokraèování 

smyèky NN, která se zakonèí v pøípojkové skøíni NN na hranici pozemku. Staveni�tní 

rozvadìè bude napojen ze stávající pøípojkové skøínì v jihovýchodním rohu na hranici 
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staveni�tì, od kterého budou napájeny staveni�tní buòky a bude navedeno do dal�ího 

staveni�tního rozvadìèe, který bude zprostøedkovávat el. energii do budovaného objektu a 

dále k samostatnému rozvadìèi u vì�ového jeøábu. 

 

Vodovodní pøípojka 

Staveni�tní vodovodní pøípojka pro staveni�tì bude vyvedena z vodovodní �achty na pozemku 

spoleènosti K4  �achty.  Vodovodní pøípojka bude primárnì slou�it pro sanitární buòku, pro 

smìsnou vodu pro výrobu smìsí a na oèi�tìní strojù. Pøípojka bude opatøena vodomìrem ve 

vodovodní �achtì z dùvodu skuteèného stoèného a následné fakturaci za poskytnutou vodu. 

Stávající vodovod z dùvodu výstavby nové opìrné zdi v ochranném pásmu vodovodu je nutné 

pøelo�it. Pøelo�ka stávajícího vodovodu bude provedena z trub z tvárné litiny DN 100. 

Litinové potrubí bude pøednostnì spojováno násuvným hrdlovým spojem s elastomerovým 

tìsnicím krou�kem.  Pøelo�ka veøejného vodovodu bude napojena na stávající vodovod DN 

100 LT.  

 

Kanalizaèní pøípojka  

Bìhem výstavby bude jako odvod pro zneèi�tìnou vodu slou�it doèasná retenèní nádr�. 

Nevyu�ité stávající vedení spla�kové kanalizace vè. �achet bude demolováno. Dále bude 

nutná stavební úprava v místì napojení kanalizace do stávající koncové �achty pøípojky 

spla�kové kanalizace. Stávající nevyu�ité spla�kové kanalizace vè. �achet budou zru�eny pøi 

zemních pracích. Otevøené konce potrubí budou zaslepeny. Zneèi�tìna voda ze sanitární 

buòky a mobilního WC bude pravidelnì èerpána a odvá�ena specializovanou firmou. 

 

 

Typy kontejner� 

Mobilní buòky budou uzamykatelné prostory slou�ící k zázemí pracovníkù, pro hygienické 

potøeby, kanceláøe pro vedení stavby a skladové prostory pro drobný materiál. Pro tyto úèely 

budou slou�it kontejnery od spoleènosti RAMIRENT s. r.o., Øípská 20b, 627 00 Brno � 

Slatina. Tyto kontejnery budou umístìny na zpevnìné plo�e a budou vyvá�eny a napojeny na 

in�enýrské sítì na staveni�ti. 
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Obytný (kanceláøský) kontejner 

Jako obytný (kanceláøský) kontejner bude pou�ita buòka o rozmìrech 6058 x 2438 x 2800 

mm. Tato buòka bude slou�it jako �atna pro pracovníky a jako kanceláø stavbyvedoucího a 

mistra. 

Technické parametry: 

Vnìj�í rozmìry (l x � x v):  6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitøní rozmìry:  5850 x 2230 x 2500 m  

Rám:    ocelová svaøovaná konstrukce   

Elektroinstalace:  standard  

 

Obr. è. 4. Obytný kontejner 

 

 

Sanitární kontejner 

Jako sanitární kontejner bude pou�ita buòka typu �sprcha/WC� o vnìj�ích rozmìrech 

6058x2438x2800mm.  

Technické parametry: 

Vnìj�í rozmìry (l x � x v):  6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitøní rozmìry:  5850 x 2230 x 2500 m  

Rám:    ocelová svaøovaná konstrukce   

Elektroinstalace:  standard  

Topení:   pøímotopné panely 2 x 36kW          Obr. è. 5. Sanitární kontejner 

Vybavení:   vchodové dveøe 900 x 2000 mm, vnitøní dveøe 800 x 1970 mm, 

 2 x WC, 2 x pisoár, 2 x sprchové kouty, 2 x umyvadla + 

 velkorozmìrové umyvadlo pro 3 osoby, bojler 
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Mobilní WC 

 

Obr. è. 6. Mobilní WC 

 

Skladový kontejner 

Jako skladový kontejner bude pou�it typ 20´, který bude primárnì slou�it na sklad stavebního 

náøadí a drobného materiálu, který je nutné chránit pøed klimatickými podmínkami nebo 

odcizením.  

Technické parametry: 

Vnìj�í rozmìry (l x � x v):  6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitøní rozmìry:   5898 x 2350 x 2390 m  

Obr. è. 7. Skladový kontejner 

 

Staveni�tní (odpadový) kontejner velkoobjemový s pevnými boènicemi 

Na staveni�ti budou umístìny valníkový kontejner na staveni�tní odpad a ètyøi plastové 

pojízdné kontejnery. Kontejnery budou vyvá�eny dle potøeby. Odpad bude tøídìn a bude s 

ním nalo�eno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlá�ky 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládaní s odpady. 

 

 

 

 

 

Obr. è. 8. Ocelový valníkový kontejner a pojízdné plastové kontejnery 
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Dimenze sociálních, provozních a obytných kontejner� 

Kancelá!ský kontejner 

Po�adavky = stavbyvedoucí 15 - 20m
2
, technik 8-12 m

2 

Dimenze min. = 1 x 15 m (stavbyvedoucí) + 1 x 8 (technik) = 23 m2 

Navr�eno = 2 x obytný kontejner = 2 x 5,850 x 2,230 = 26,091 m
2 

 

Obytný kontejner (�atna pro pracovníky) 

Po�adavky = 1,25 m
2 

na osobu 

Dimenze min. = 20 x 1,25 m = 24,2 m
2 

Navr�eno = 2 x obytný kontejner = 2 x 5,850 x 2,230 = 26,091 m
2
 

Uva�ovaný poèet pracovníkù je orientaèní. Nìkteøí subdodavatelé nevy�adují vlastní sociální 

zázemí. 

 

Sanitární kontejner 

Po�adavky = 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 15 osob, 2 záchodové mísy pro 11 � 50 

osob. 

Dimenze min. = pøi velkém poètu pracovníkù 30 = 3 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodové mísy 

Navr�eno = 1 x sanitární kontejner = 2 x WC, 2 x pisoár, 2 x sprchové kouty, 2 x umyvadla + 

     velkorozmìrové umyvadlo pro 3 osoby, bojler 

 

Skládka materiálu 

V pøední èásti staveni�tì bude stavební materiál ukládán na pøechodnou skládku na betonové 

panely, které budou ulo�eny do zpevnìné zeminy. V prùbìhu výstavby je mo�né skladovat 

materiál pøímo ve stavebním objektu SO 01. 
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 Staveni�tní rozvad�� 

Na staveni�ti bude zrealizováno nìkolik staveni�tních rozvadìèù, které budou slou�it pro 

snadnìj�í napojení na elektrickou sí�. 

 

Sila na suché stavební sm�si 

Na staveni�ti bude umístìno silo na suchou stavební smìs. Silo bude na stavbì umístìno na 

pøedem urèeném místì. Silo bude plechové o objemu na 22,5 m
3
.  

 

5.2.7. BEZPE!NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P"I PRÁCI 

V�ichni úèastníci výstavby musí být pro�koleni a seznámeni s pravidly BOZP ne� zapoènou 

stavební práce. Ka�dý pracovník musí být zaopatøen základními ochrannými pomùckami, 

jako jsou reflexní vesta, helma, rukavice a boty s pevnou �pièkou a podrá�kou. Pracovníci, 

kteøí dìlají speciální práce, jako napø. sváøeèi musí být vybavení pøíslu�nými pracovními 

pomùckami (napø. svaøovací helma). Ka�dý pracovník pøed zahájením pracovní èinnosti 

podepí�e protokol, �e byl seznámen s BOZP. 

 

Na#ízení a zákony p#i práci na staveni�ti: 

 - naøízení vlády è. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu  

zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky  

- naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a  

ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích 

- zákon è. 309/2006 Sb., zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi  

práci  

- Naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj�ích po�adavcích na pracovi�ti a  

pracovním prostøedí  

- Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný  

provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí  

- Naøízení vlády è. 201/2010 Sb., o zpùsobu evidence úrazù, hlá�ení a zasílání o úrazu  
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- Naøízení vlády è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zamìstnancù pøi práci 

 

D�le�itá telefonní �ísla: 

Hasièi:      150  

Rychlá zdravotní záchranná slu�ba:   155  

Policie:      158  

 

5.2.8 PODMÍNKY PRO OCHRANU �IVOTNÍHO PROST�EDÍ P�I VÝSTAVB� 

Ochrana proti hluku 

Stavba bude probíhat pouze v denních  hodinách od 7:00 do 17:00, kdy nedojde k ru�ení 

okolního prostøedí. Je nutné dále postupovat v souladu s naøízením vlády è. 272/2011 Sb., o 

ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací. 

 

Ochrana zelen! v pr"b!hu výstavby 

Zeleò v okolí staveni�tì nebude po�kozována a bude se dbát na její udr�ení. Po skonèení 

stavebních prací na staveni�ti budou provedeny terénní úpravy a výsadba nové zelenì. 

 

Nakládání s odpady 

Pro ulo�ení komunálního odpadu budou slou�it ètyøi kontejnery. Odpady budou tøídìny a 

likvidovány dle odpovídajících pøedpisù. Odpad bude tøídìn a bude s ním nalo�eno dle 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlá�ky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní 

s odpady. 

 

 

 



73 

 

Odpady vzniklé p�i technologickém procesu 

 

Katalogové �íslo    Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Smìsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Døevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 �elezo a ocel 0 

170604 Izolaèní materiály 0 

170904 Smìsné stavební a demolièní odpady 0 

Tab. è. 3. Odpady vzniklé pøi technologickém procesu 

Dodavatel stavby musí zajistit bezpeènou a øádnou manipulaci s tímto odpadem dle platných 

pøedpisù. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údr�bu stavebních mechanismù. Pokud by 

nastala situace, �e dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné tuto zeminu, která je 

kontaminovaná, ihned vytì�it. 
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5.2.9.  DEMONTÁ� STAVENI�T� 

Staveni�tì bude bìhem výstavby nìkolikrát upravováno dle aktuálních etap. Plocha, která 

slou�ila jako staveni�tì, bude po jeho demontá�i uvedena do pùvodního stavu. Po dokonèení 

kompletní výstavby bude staveni�tì dle smlouvy o dílo vyklizeno a upraveno do stavu 

uvedených v podmínkách SOD. 

 

5.2.10 DIMENZE STAVENI�TNÍCH P!ÍPOJEK 

Spot"eba elektrické energie pro pot"eby staveni�t# 

 

Pot"eba pro elektrické ná"adí 

Pøístroj Specifikace 
Poèet 
(ks) 

Pøíkon 
(KW) 

Pøík. 
Celk. 

(KW) 

Míchadlo   3 1,01 3,03 

Pøímoèará pila   2 0,72 1,44 

Stavební pila   1 0,7 0,7 

Bruska   2 0,72 1,44 

Sváøeèka   1 3,5 3,5 

Pøíklepové kladivo   3 0,8 2,4 

Jeøáb 
LIEBHERR 

110 EC 
1 22 22 

Vibrátor   3 2 6 

Celkem 31,45 40,51 

Tab. è. 4. Potøeba elektrického náøadí 

 

Instalovaný výkon osvìtlení vnitøních prostor � 1,692 KW 
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Výpo�et nutného p�íkonu elektrické energie  

 

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

 2
 )  

= 1,1 * �((0,5 * 40,51 + 0,8 * 1,692)
 2

  + (0,7*40,51)
 2

 ) = 39,216 KW  

 

1,1 � souèinitel rezervy pro nepøedvídané zvý�ení pøíkonu (10%)  

P1 � instalovaný výkon elektromotorù  

P2 � instalovaný výkon osvìtlení vnitøních prostor 

0,5 � koeficient souèasnosti elektromotorù  

0,8 � koeficient vnitøního osvìtlení  

0,7 � fázový posun 

 

Spot�eba vody pro pot�eby staveni�t� za den 

 

Úkon 
Po!et 
m.j. 

m.j. kn 

St�ední 
norma 

(l) 

Spot�eba 
celkem 

(l) 

Voda pro výrobu 
malt apod. 

0,86 m
3
 1,6 200 275,2 

Èi�tìní komunikace 1 Pracovník 2 150 300 

Hygienická spotøeba 
vody pro pracovníky 

10 pracovník 2 40 800 

Spotøeba vody na 
sprchování pro 
pracovníky 

2 Pracovník 2 50 200 

Celkem   1575,2 

Tab. è. 5. Spotøeba vody pro potøeby staveni�tì za den 
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Qn=(Pn x kn)/(t x 3600) = (1575,2)/( 8 x 3600) = 0,055 l/s 

Pn�spotøeba vody [l] na smìnu, den atd., kterou urèíme z tabulek  
kn�koeficient nerovnomìrnosti spotøeby vody, také urèený z tabulek 

t�..doba odbìru vody [hod]  
 

Dimenzování potrubí 

 

Spotøeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

jmenovitá svìtlost v " (palec)  1/2  3/4 1 
1   

1/4 

1   

1/2 
2     

2   

1/2 
3 4 5 

jmenovitá svìtlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Tab. è. 6. Dimenzování potrubí 

 

Qn = 0,055 l/s ! DN 15 mm 

 

Pro prùtok 0,055 l/s je navr�ena vodovodní pøípojka pro staveni�tì DN 15 mm. 

 

 

5.2.11.    ORIENTA�NÍ �ASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZA�ÍZENÍ STAVENI�T$ 

 

Tab. è. 7. Orientaèní èasový plán budování a likvidace zaøízení staveni�tì 
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5.2.11    EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLAD� NA ZS 

 

Tab. è. 8. Ekonomické vyhodnocení nákladù na ZS 

 

Z tabulky 3. je zøejmé, �e zázemí pracovníkù pro zaøízení staveni�tì je výhodnìj�í 

pronajmout, i kdy� u betonových panelù vychází prodej výhodnìji. Orientaèní finanèní úspora 

za pronájem oproti koupi je zhruba 383 830 Kè.  Ve výpoètu není uva�ováno s dopravou a 

manipulací s kontejnery, jeliko� cena je zhruba toto�ná. 

 

 

Ks Cena - Prodej Cena/MN Cena - Nájem Orienta�ní doba Cena/MN

1 89 831 K� 89 831 K� 108 K� / den 3.3.2017 -  12.11.2018 66 852 K�

2 89 831 K� 179 662 K� 108 K� / den 3.3.2017 -  12.11.2018 66 852 K�

1 289 990 K� 289 990 K� 208 K� / den 3.3.2017 -  12.11.2018 128 752 K�

2 48 585 K� 97 170 K� 84 K� / den 3.3.2017 -  12.11.2018 51 996 K�

1 17 642 K� 17 642 K� 83 K� / den 3.3.2017 -  12.11.2018 51 377 K�

Patka - 91  194 K� 17 654 K� 2 K� / de 24.2.2017 - 12.11.2018 1 252 K�

Panel - (3,45 x 2) - 90 860 K� 77 400 K� 11 K� /den 24.2.2017 - 12.11.2018 6 886 K�

8 440 K� /m2 7 040 K� 4 K� / den 10.4.2017 - 12.11.2018 18 592 K�

776 389 K� 392 559 K�

Doprava, montá�, 

Demontá�

90000 - 110000 

K� 1 110 000 K�

Revize je!ábu v�etn" 

vystavení deníku ZZ a 

protokolu 7 000,00 K� 3 21 000 K�

Pronájem je!ábu 1750 - 2500 12.4.2017 -  10.5.2018 982 500 K�

Montá� panelové 

plochy 230 K� /m2 1 1 380 K�

Demontá� panelové 

plochy 180 k� / m2 1 1 080 K�

Pronájem sil. panel# 4 K� / den 10.4.2017 - 10.5.2018 9 480 K�

750 k� /den 1.4.2018 - 12.11. 2018 168 750 K�

1 294 190 K�

Beton. panely na 

skládku (2 x 2m)

Celkem za mechanismy

Cena celkem 1 686 749 K�

V"�ový je!áb

Stavební výtah

Cena celkem za vybavení

Název 

Mobilní 

oplocení
309 m

Sanitární kontejner

Skladový kontejner

Mobilní WC

Obytný kontejner - 

kancelá!

Obytný kontejner - 

�atna
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6.1  STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

6.1.1 CATERPILLAR HYDRAULICKÉ RÝPADLO 315D 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 16 700 kg 

Èistý výkon: 86 kW 

Objem lopaty: 0,38 � 1,13 m3 

Max. hloubkový dosah: 6 570 mm 

Max. dosah na opìrné rovinì: 9150 mm 

Max. výsypná vý�ka: 6400 mm 

Min. vý�kový dosah: 8970 mm  

Pøepravní vý�ka: 3100 mm  Obr. è. 9. Caterpillar 315D 

Pøepravní délka: 8560 mm 

Pøepravní �íøka: 2870 mm     

       

Pásové rýpadlo Caterpillar 315D L bude slou�it nejprve k demolici stávající komunikace 

nacházející na staveni�ti pomocí hydraulického kladiva. Dále bude slou�it k hloubení stavební 

jámy, nakládání zeminy na nákladní automobily. Rýpadlo bude na stavbu dopraveno pomocí 

nákladního automobilu od spoleènosti Zeppelin sídlící v Brnì � Slatina. 

 

6.1.2 CATERPILLAR RÝPADLO - NAKLADA! 432E 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 7 700 kg 

Výkon motoru: 73 kW 

Objem nakládací lopaty: 1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla: 0,29 m3 

Max. hloubkový dosah rypadla standart: 5022 mm     Obr. è. 10. Caterpillar 432E 

Max. výsypná vý�ka: 4458 mm 

Pøepravní vý�ka: 3736 mm 

Pøepravní délka: 5754 mm 

Pøepravní �íøka: 2368 mm       

 

Rýpadlo � nakladaè Caterpillar 432E bude slou�it pro výkopové práce, doèi�tìní jámy, pro 

nakládání zeminy na nákladní automobily a finalní zásypy. Rýpadlo - nakladaè bude na 
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stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu od spoleènosti Zeppelin sídlící v Brnì � 

Slatina. 

 

6.1.3 CATERPILLAR SMYKEM �ÍZENÝ NAKLADA� 279C 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 4487 kg 

Výkon motoru: 62 kW 

Objem lopaty: 0,48 m3 

Jmenovitá nosnost: 1572 kg 

Statické klopné zatí�ení: 2941 kg 

 

Caterpillar smykem øízený nakladaè 279C bude slou�it pro drobné zemní práce a k zásypùm, 

popø. mù�e být pou�it k pøevozu stavebního materiálu pomocí vidlí ulo�eného na paletách. 

Smykem øízený nakladaè bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu od 

spoleènosti Zeppelin sídlící v Brnì � Slatina. 

 

 

6.1.4 SOILMEC SR-40.1 VRTNÁ SOUPRAVA  

Velkoprofilová vrtná souprava s hloubkovým dosahem 28 m. 

Technické parametry: 

Hmotnost (pøepravní/pracovní): 50 000 kg 

Min. vrtný prùmìr: 400 mm 

Max. vrtný prùmìr: 1500 mm 

Max. pa�ený prùmìr: 1300 mm 

Hloubkový dosah: 28 m 

Vytahovací síla stolu: 180 kN 

       Obr. è. 11. Soilmec SR-40.1  

 

Vrtná souprava SOILMEC SR-40.1 bude pou�ita pro realizaci pilot pod základovou deskou. 

Souprava bude na stavbu dopravena pomocí nákladního automobilu s plo�inovým valníkem 

spoleènosti SVIPP sídlící na ul. Èechyòská v Brnì, které bude vrty realizovat. 
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6.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

6.2.1 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGA41.480 8X6 BORDMATIC 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 353 kW 

U�itná hmotnost: 15 000 kg 

 

Nákladní automobil MAN TGA41.480 8x6 BORDMATIC bude pou�it pro dovoz a odvoz 

zeminy z výkopových prací na skládku zeminy v Èernovicích. 

 

 

 

 

 

 

Obr. è. 12. MAN TGA41.480 8x6 BORDMATIC  

 

6.2.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL IVECO ML180E28 VALNÍK S HYDRAULICKOU 

RUKOU 

Technické parametry: 

Max. hmotnost bøemen: 7400 kg 

Max. boèní dosah: 12 300 mm 

Vý�kový dosah: 14 000 mm 

Maximální nosnost: 12 000 kg 

Délka lo�né plochy: 8 500 mm  Obr. è. 13. Iveco ML180E 

 

Nákladní automobil IVECO ML180E28 valník s hydraulickou rukou bude pou�it pro 

zásobování stavby stavebním materiálem (napø. tvárnice), bednìním, výztu�í apod.. 
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6.3 ZDVIHACÍ TECHNIKA 

6.3.1 VHODNÉ UMÍST�NÍ JE�ÁBU 

Umístìní stacionárního jeøábu je vhodné pøedem naplánovat z dùvodù nejdel�ího a i 

nejtì��ích bøemen. Umístìní jeøábu je dobré umístit co mo�ná nejblí�e k budovanému objektu 

pøi zachování bezpeèné a technické vzdálenosti, ale i k zachování rozumné vzdálenosti od 

místa skládky.  

 

Obr. è. 14. Mo�né návrhy umístìní jeøábu 

Jak je z obrázku patrné, jeøáb è. 1 má sice nejkrat�í vzdálenost od nejvzdálenìj�ího rohu a 

umo�òoval by nejdostupnìj�í manipulaci s bøemenem, ale je umístìn u výkopu jámy, která je 

v tom místì vysoká a hrozilo by zøícení jeøábu. Jeøáb è. 3 má druhou vzdálenost ke kraji 

budovaného objektu a relativnì vhodnou vzdálenost od skládky materiálù, ale opìt se nachází 

u svahovaného bøehu a hrozí i zde zøícení jeøábu. Jeøáb è. 3 má sice nejdel�í vzdálenost 

s pohybujícím se bøemene, ale bude umístìn na rovné plo�e, která je nejménì svahovaná a i 

pøístup ke skládce je vhodný, proto se jeví jako ideální umístìní. Tento jeøáb dimenzován na 

nejtì��í, nejvzdálenìj�í a nejbli��í bøemeno.  
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6.3.2 NÁVRH JE�ÁBU 

 

 

Obr. è. 15. Dosahy jeøábu 

Na obrázku jsou uvedeny 3, respektive 4, dùle�ité kóty. Nejdel�í kóta 55m je nejdel�í mo�ná 

vzdálenost jeøábu s bøemen, jeliko� ale betoná� bude probíhat z komunikace nad staveni�tìm 

pomocí èerpadla na beton, je mo�né vzdálenost vyu�ít pro pøemístìní betonáøské výztu�e o 

hmotnosti 1 000 kg, popø. paletu keramických tvárnic. Vzdálenost 43 m, je vzdálenost od 

kraje schodi��ových ramen, jejich� hmotnost je v prùmìru 2 300 kg. Vzdálenost od skládky je 

39 m, na této skládce bude nejtì��í bøemeno paleta keramických tvárnic pro nosné zdivo o 

hmotnosti 1 250 kg. Kvùli dosahu více ne� 50 m je nutné navrhnout jeøáb LIEBHERR 110 

EC � B6, který má dosah 55 m. Ni��í øada LIEBHERR 90 EC má pouze dosah max. 50 m pøi 

max. hmotnosti bøemene 1 500kg, pøi výsuvné délce 43 m je nosnost max. 2200 kg, hmotnost 

schodi��ového ramene pøitom dosahuje prùmìrnì 2 300kg. 
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6.3.3 V��OVÝ STACIONÁRNÍ JE ÁB!LIEBHERR 110 EC � B6 

Technické parametry: 

Jmenovitý toèivý moment: 1100 kNm 

Vì�ový systém:   100LC 

Pohonný systém:   Lana 2/42/4 

Max. zatí�ení:    3 t 

Dosah s max. nákladem:  20 m 

Max. nosnost pøi max. dosahu: 1,5 t 

Max. dosah:    55 m 

 

 

     Obr. è. 16. Liebherr 110 EC � B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf è. 1. Nosnost a vylo�ení jeøábu  
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Posouzení únosnosti : 

 

 

Graf è. 2. Posouzení únosnosti vì�ového jeøábu 

 

Z grafu je patrné, �e navrhovaný jeøáb na únosnost vyhoví pro v�echna posuzovaná bøemena. 

Dopravu, montá�, servis a následnou demontá� bude realizovat spoleènost Energo-servis 

s.r.o., od které bude jeøáb pronajímán.  

 

Posouzení vý�ky je�ábu 

 

h1:  nejvý�e polo�ená poloha pro osazení prvku, ulo�ení materiálu 

h2:   manipulaèní vý�ka 

h3: vý�ka pøemis�ovaného bøemene 

h4: vý�ka závìsu na háku 

H: potøebná vý�ka háku jeøáb 

H = h1 + h2 + h3 + h4 

H = 21,5 + 2,6 + 5,75 + 1,5 = 23,5 m 

Navr�ený jeøáb má vý�ku 49,5 m, je tedy i po vý�kové úrovni vyhovující. 
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Cena za v��ový stacionární je�áb LIEBHERR 110 EC � B6: 

 

Slu�by nabízené Energo-servisem s.r.o.: 

a) Dovoz jeøábu a zátì�í, montá� jeøábu, demontá� jeøábu oblast Brno -

 90 000 - 110 000 Kè 

b) Revize jeøábu vèetnì vystavení deníku ZZ a protokolu -  7 000 Kè  

c) Pronájem jeøábu       1700 � 2500 Kè 

d) Jeøábnické práce Kè/hod     300 Kè   

e) Montá� panelové plochy     230,-Kè/m2 

 f) Demontá� panelové plochy     180,-Kè/m2 

 g) Pronájem sil. panelù      4,-Kè/kus/den 

 

Stavba zajistí: 

a) Pøívod el. energie do 10m jeøábové plochy s ji�tìním motorový jistiè 
3x50A/400V nebo  vypínaè 63A/400V vèetnì revize elektro pøípojky pro jeøáb 

b) Montá�ní prostor pøi dovozu, odvozu, montá�i a demontá�i jeøábu cca 200m2 

c) Zhutnìnou plochu pod jeøáb � míra hutnìní pro parametry jeøábu musí být 
potvrzena statickým posudkem únosnosti pùdy. 

d) Panely pod patky jeøábu (v pøípadì nevyu�ití pronájmu), nájezd a výjezd  

 

 

 

6.4 STROJE PRO DOPRAVU BETONOVÝCH SM�SÍ 

6.4.1 AUTODOMÍCHÁVA! SCHWING STETTER AM 10 C 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 3550 kg 

Jmenovitý objem: 10 m3 

 

      Obr. è. 17. Schwing STETTER AM 10 C 

Autodomíchávaè SCHWING STETTER  bude pou�ito pro dopravu betonové smìsi z 

betonárny Brno-Královo pole TBG pro betonování pilotù, základové desky, nosného 

stìnového a stropního systému. Betonová smìs bude na místo uskladnìní dopravována 

pomocí èerpadla. Cena za dopravu � 140 Kè za m3 do 4 Km. 
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6.4.2 AUTO�ERPADLO PUTZMEISTER SCHWING M 46 

Technické parametry:   

Max. dosah èerpadla do vý�ky: 46 m 

Max. dosah do hloubky: 33 m  

Max. vzdálenost: 41 m 

  

Autoèerpadlo bude primárnì na stavbì slou�it k transportu betonové smìsi z 

autodomíchávaèe do konstrukce.  

 

   

 

Obr. è. 18. Dosahy autoèerpadla 

 

Dle výkresu posouzení dosahu èerpadla M46 se jeví jako ideální, pøedev�ím z délkového 

dosahu, kdy ze západní strany pozemku nebude mo�né èerpat beton do konstrukce z dùvodù 

nepøístupnosti na pozemek. Z tohoto dùvodu je nejmen�í, aspoò co se týèe betonování 

západní strany objektu, pou�ití èerpadla M46.  

 

Obr. è. 19. Posouzení délky dosahu èerpadla 
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Obr. è. 20. Posouzení dosahu autoèerpadla vý�kovì a hloubkovì 

U druhého obrázku v situaci uprostøed je absence dosahu èerpadla mezi severní a ji�ní 

stranou zastoupeno èerpáním betonu z východní strany ze staveni�tní komunikace. 

Cena pronájmu M46: 

Za 15 minut � 750 Kè + 50 Kè/1m3 betonu, 45 Kè/Km. 

 

 

6.5 STROJE PRO USKLADN�NÍ SUCHÝCH SM�SÍ 

6.5.1 KAPSOVÉ TRANSPORTNÍ SILO BAUMIT 

Technické parametry: 

Objem sila: 22,5 m3  

Vý�ka sila: 6,5 m 

�íøka sila: 2,5 m 

Obr. è. 21. Silo Baumit  

Cena pronájmu � 330 Kè/den 

 

 

6.6 DOPRAVA NA STAVENI�T� 

Trasy od jednotlivých dodavatelù stavebních strojù a mechanismù, jsou uvedeny v èásti 2. 

�Koordinaèní situace stavby se �ir�ími vztahy dopravních tras. 
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6.7 BEZPE�NOST P�I PRÁCI SE STROJI 

Obsluhování strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí je nutné øídit dle 378/2001 Sb., 

Naøízení vlády, kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný provoz a pou�ívání strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí a dle 591/2006 Sb., Naøízení vlády o bli��ích 

minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. 

Pøedev�ím se jedná o uvedení stroje do provozu pouze a� po opu�tìní fyzických osob 

ohro�eného prostoru, v odùvodnìných pøípadech lze i jinak (ohro�ený prostor je manipulaèní 

prostor stroje zvìt�ený o 2 m). V�ichni pracovníci, kteøí stavební stroj obsluhují, musí mít 

potøebnou kvalifikaci a na vy�ádání jsou tyto prùkazy pøedlo�it.  

Dále je nutné dodr�ovat ní�e uvedené naøízení a zákony: 

 

� Naøízení vlády 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a 
ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. 

� Naøízení vlády 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky. 

� Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci v pracovnìprávních vztazích a o zaji�tìní bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi èinnosti nebo poskytování slu�eb mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o 
zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci). 

� Naøízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnìj�ích po�adavcích na staveni�tì a 
pracovní prostøedí. 

� Naøízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný 
provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. 
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6.8 ORIENTA�NÍ DOBA NASAZENÍ STAVEBNÍCH STROJ�  

Tab. è. 9. Orientaèní doba nasazení stavebních strojù 
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Èasový plán budovaného objektu SO 01 Rezidence Kociánka byl zpracován 

v programu CONTEC a je souèástí pøílohy této diplomové práce. 
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Polo�kový rozpoèet byl zpracován v programu Buil power S a plán nasazení 

pracovníkù byl zpracován v programu CONTEC. Oba plány jsou souèástí pøílohy této 

diplomové práce. 
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9.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB� 

9.1.1 IDENTIFIKA$NÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Rezidence Kociánka 

Úèel stavby: 32 bytových jednotek, 6 ateliérù, parkování, technické zázemí 

Místo stavby: Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Sadová (okres Brno-mìsto); 611565: 

parcely èíslo � 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, !, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 7, 

8/1, 22/1, 96/1 

Brno (okres Brno-mìsto), k.ú. Královo Pole (okres Brno-mìsto); 611484: 

parcely èíslo � 4209/2, 4211/5 

Stavebník: IMOS development, investièní fond s promìnným základním kapitálem, a. s.,   

Gajdo�ova 4392/7, 

�idenice, 61500 Brno 

IÈ: 28516842 

Projektant:  K4 a.s. 

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 

IÈ 60734396 

DIÈ CZ60734396 

Pøedpokládaný termín zahájení výstavby: 

6. 3. 2017 

Pøedpokládaný termín ukonèení výstavby: 

12.11. 2018 

 

9.2 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Jedná se �estipodla�ní (jedno podzemní a pìt nadzemních) budovu o rozmìrech cca 43 x 49 m 

(podzemní èást). Nadzemním èást má maximální rozmìry cca 35,5 x 43m. Celková vý�ka je 

cca 17 m nad terénem. Z konstrukèního hlediska je celý objekt øe�en jako �elezobetonový 

monolitický pøevá�nì stìnový skelet. Nosné stìny jsou navr�eny �elezobetonové monolitické. 

Stìny, jejich� namáhání je ni��í, jsou navr�eny zdìné z keramických tvárnic. Støechy objektu 

jsou øe�eny jako ploché jednoplá��ové. 
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Plocha staveni�tì: 5 934 m
2 

Zastavìná plocha:  2 215,8 m
2
 

Obestavìná prostor: 22 642 m
3
 

 

9.3 OBECNÉ INFORMACE O OBVODOVÉM PLÁ�TI 

Obvodový plá�� je tvoøen zdìnou pøíp. �elezobetonovou nosnou èástí a kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 150mm - kontaktní zateplovací systém ETICS 

vèetnì povrchové úpravy. Tepelná izolace bude k pøipravené podkladní vrstvì z cihelného 

zdiva nalepena pomocí cementového lepidla a pøikotvena pomocí plastových hmo�dinek. 

Venkovní kontaktní zateplovací systém bude opatøen finální silikátovou omítkou Baumit 

SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. Bude ukonèen plastovou soklovou li�tou s 

okapnièkou pro kontaktní zateplovací systémy. 

Sokl vý�ky 300 mm nad upraveným terénem bude doplnìn vrstvou tepelné izolace z XPS. 

Sokl bude také opatøen soklovou omítkou - kontaktní zateplovací systém s povrchem Baumit 

Mozaik Top M 330 - �edá barva. Podhled pod hmotou 2.NP vedle hlavního vstupu do objektu 

je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty o tl. 400mm. V zateplení je 

místnì vedeno odpadní potrubí ZTI. Na stropì budou osazena venkovní svítidla. Pøed 

provádìním fasády je nutné provést v�echny rozvody ke svìtlùm dle èásti PD Silnoproudé 

elektroinstalace. Podhled �B desek lod�ií, teras, balkónù je tvoøen kontaktním zateplovacím 

systémem z minerální vaty o tl. 20mm. Pøed jeho provedením je tøeba dokonèit elektrické 

rozvody ke svítidlùm. 

 

Skladba obvodového plá�tì s nosnou �B stìnou: 

� ETICS � tepelná izolace z minerálních vláken 150mm ! = 0,041 (W/mK) s finální 
silikátovou omítkou Baumit SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. Barevné 
øe�ení omítky viz pohledy 

� Nosná �B stìna 200mm 

� Sádrová omítka 15mm 

Skladba splòuje doporuèenou hodnotu souèinitele prostupu tepla U=0,25 W/m2K dle ÈSN 73 

0540-2. 
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Skladba obvodového plá�tì s nosnou cihelnou stìnou: 

� ETICS � tepelná izolace z minerálních vláken 150mm ! = 0,041 (W/mK) s finální 
silikátovou omítkou Baumit SilikatPutz K 1,5, velikost zrna 1,5 mm. Barevné 
øe�ení omítky viz pohledy 

� Keramické tvárnice Porotherm 30 P D 300mm 

� Sádrová omítka 15mm 

Skladba splòuje doporuèenou hodnotu souèinitele prostupu tepla U=0,25 W/m2K dle ÈSN 73 

0540-2. 

Souèinitele prostupu tepla UN: 

� Støecha - 0,16 W/m2K 

� Stìna venkovní �elezobeton + ETICS  - 0,25 W/m2K 

� Stìna venkovní keranické zdivo + ETICS - 0,20 W/m2K 

 

9.4 P�IPRAVENOST STAVENI�T�, P�EVZETÍ PRACOVI�T� 

9.4.1 P�IPRAVENOST STAVENI�T� 

Staveni�tì bude oploceno mobilním plotem TYP EUROPLOT o vý�ce min. 2 m. V pøední 

èásti staveni�tì se bude stavební materiál ukládán na døevìné prokladky na zpevnìnou zeminu 

vysypanou �tìrkem frakce 8-32mm, která bude odvodnìna, drobný materiál nebo materiál, 

který je náchylný na zcizení bude uskladnìn v uzamykatelném kontejneru. Obytné a sanitární 

buòky pro pracovníky budou umístìny v zadní èásti staveni�tì (severo � výchoním rohu) a 

budou pøipojeny na in�enýrské sítì. Viz výkres �Zaøízení staveni�tì�.  

Na staveni�ti se budou nacházet in�enýrské sítì a to pøedev�ím elektrická pøípojka, která bude 

ústit z rozvadìèe, umístìného na okraji staveni�tì v severo � západním rohu a dále bude 

zhotoven staveni�tní rozvadìè v jiho � východním rohu staveni�tì. Rozvadìè bude zásobovat 

obytné, sanitární, a skladovací kontejnery, elektrické zaøízení a mechanismy. Staveni�tní 

vodovodní pøípojka bude vyvedena z vodovodní �achty v jihozápadním rohu staveni�tì. 

Vodovodní pøípojka bude primárnì pou�ita k napojení sanitární buòky a pro potøebnou vodu 

pro stavební práce. K odvodu zneèi�tìné vody bude slou�it retenèní nádr� na staveni�ti.  
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9.4.2 P�IPRAVENOST PRACOVI�T� 

Pro realizaci obvodového plá�tì je nutné mít hotové kompletnì obvodové nosné a výplòové 

konstrukce na objektu vèetnì atiky na poslední 5. nadzemním podla�í.  Pøed následným 

zahájením stavebních prací na obvodovém plá�ti je nutné vìnovat vysokou pozornost kvalitì 

jednotlivých podkladùm jak �B, tak i keramických tvárnic, ale také úpravì jednotlivých 

detailù. Pøi výstavbì le�enáøské konstrukce se musí dbát na osazení této konstrukce od 

budovy SO 01 víc ne� pøi normálních fasádních pracích, jeliko� bì�ná manipulace a montá� 

izolaèních desek vy�aduje více prostoru.  Vnìj�í plochu objektu je nutné zkontrolovat a popø. 

poupravit dle po�adavkù uvedených v PD. Pøed zahájením izolaèních a fasádních prací na 

obvodovém plá�ti musí být ji� osazeny výplnì otvorù (okna, balkonové dveøe, vstupní dveøe 

apod.)  

 

9.5 MATERIÁL 

9.5.1 VÝPIS MATERIÁL!  

Lepicí hmota Baumit ProContact 

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu slou�ící k lepení a stìrkování (armovací vrstva) 

fasádních izolaèních desek. 

 

Obr. è. 22. Lepicí hmota Baumit ProContact  
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Lepicí hmota Baumit StarContact 

Vysoce pøídr�ná lepicí hmota na bázi cementu urèená k lepení fasádních izolaèních desek 

XPS pod sokl. 

  

Obr. è. 23. Lepicí hmota Baumit StarContact 

 

Lepicí hmota Baumit DuoContact 

Lepicí malta na bázi cementu k lepení parapetních izolaèních desek 30 XPS 

 

Obr. è. 24. Lepicí hmota Baumit DuoContact 

Fasádní omítka Baumit MosaikTop 

Jednoslo�ková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. 

 

Obr. è. 25. Fasádní omítka Baumit MosaikTop 
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Fasádní barva Baumit Finish 

Transparentní uzavírací nátìr s obsahem silikátového pojiva pro zvý�ení odolnosti 

povrchových vrstev. 

  

Obr. è. 26. Fasádní barva Baumit Finish 

 

Minerální jednoslo�ková omítka Baumit SilikatTop 

  

Obr. è. 27. Minerální jednoslo�ková omítka Baumit SilikatTop 

 

Univerzální základní nát!r k vyrovnání Baumit UniPrimer 

  

Obr. è. 28. Univerzální základní nátìr k vyrovnání Baumit UniPrimer 
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Minerální fasádní desky Isover NF 333 

Izolaèní fasádní desky z kolmých minerálních vláken.  

 

Obr. è. 29. Minerální fasádní desky Isover NF 333 

 

Baumit Austrotherm XPS TOP P GK tl. 30 a 150 mm � parapety a sokly 

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem pro vnìj�í tepelnou izolaci soklù a 

papretní izolaci. 

 

Obr. è. 30. Baumit Austrotherm XPS TOP P GK tl. 30mm 

 

Sokolový profil pro zalo�ení zateplovacího systému Etics Etics LOS 1 mm � 150mm, 

2000 mm 

  

Obr. è. 31. Sokolový profil  
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Soklová hmo�dinka Baumit 

Plastová hmo�dinka se zatloukacím trnem upevnìní soklových li�t  6 mm. 

 

Obr. è. 32. Soklová hmo�dinka Baumit 

 

Soklová distan�ní podlo�ka 

Podlo�ka k podlo�ení soklového profilu u nevyrovaných podkladù. 

  

Obr. è. 33. S Soklová distanèní podlo�ka 

 

Hmo�dinky STR U 2G 

Polyetylenové zapou�tìcí talíøové hmo�dinky s ocelovým �roubovacím trnem a zmen�enou 

kotevní hloubkou.  

 

Obr. è. 34. Hmo�dinka STR U 2G 
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Zatloukací fasádní hmo�dinka s ocelovým trnem EJOT TID-T 8/60 x 175mm a SBL 140 

plus (VT 90) p�ídavný talí� 

Zatloukací hmo�dinka s pøídavným talíøem bude slou�it pro uchycení tepelnìizolaèních desek 

pro soklovou èást. 

 

Obr. è. 35. Zatloukací fasádní hmo�dinka a pøídavný talíø 

 

Zátka Baumit STR Mineral  

Zátka k zakrytí talíøových hmo�dinek STR U 2G v minerálních tepelnìizolaèních deskách.  

  

Obr. è. 36. Zátka Baumit 

 

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se sí�ovinou 

Hliníková rohová li�ta s integrovanou sí�ovinou odolnou vùèi alkáliím (100/100 mm). 

 

Obr. è. 37. Rohový profil ETICS 
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Okenní profil s tkaninou VERTEX 6 mm délky 2,4 m 

Li�ta slou�í k napojení výztu�né vrstvy zateplovacího systému na okenní rám. 

  

Obr. è. 38. Okenní profil s tkaninou VERTEX 

 

Sklotextilní sí�ovina Baumit OpenTex 

Sklotextilní sí�ovina na vyztu�ovací vrstvu zateplovacího systému. 

  

Obr. è. 39. Sklotextilní sí�ovina Baumit OpenTex 
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9.5.2 POT�EBNÉ MNO�STVÍ MATERIÁL�: 

 

Tab. è. 10. Tabulka materiálù 

 

 

9.5.3 SKLADOVÁNÍ 

Materiál skladovaný v pytlích a tepelnì izolaèní materiál bude uskladnìn v uzamykatelné 

místnosti v ji� zhotovené budovì, popø. v uzamykatelném kontejneru, ale je nutné, aby do 

tìchto prostor se nedostala zvý�ená vlhkost. Pytle budou skladovány na paletách do 

maximální vý�ky 1,5 m. Podru�ný a men�í materiál bude uskladnìn v uzamykatelném 

kontejneru kvùli eliminaci mo�ného rizika odcizení. Na staveni�tì bude v�dy dovezeno jen 

potøebné mno�ství, jeliko� stavebniny, které dodávají materiál pro stavbu, se nacházejí jen cca 

2,3 km od stavby.  

 

 

 

Název Balení Spot eba Mno�ství Po!et Celk."balení

Lepicí hmota Baumit ProContact pytel 25 kg 13,2 kg/m2 4190,96 55320,672 2213

Lepicí hmota Baumit DuoContact pytel 25 kg 6 kg/m2 46,1632 276,9792 11

Lepicí hmota Baumit StarContact pytel 25 kg 6 kg/m2 43,46 260,76 10

Fasádní omítka Baumit MosaikTop 25 kg - kbelík 5,5 kg/m2 43,46 239,03 10

Fasádní barva Baumit Finish 5 Kg - kbelík 0,1 kg/m2 32,04 3,204 1

Minerální jednoslo�ková omítka Baumit SilikatTop 25 kg - kbelík 2,5 kg/m2 3267,36 8168,4 327

Univerzální základní nátìr k vyrovnání Baumit UniPrimer 25 kg - kbelík 0,25 kg/m2 3684,51 921,1275 37

ISOVER NF 333  tl. 150 mm - obvodový plá�� 1000x333 mm - 1,33 m2 3,45 ks (proøez 1,15) 2991,4 10320,33 7760

ISOVER NF 333  tl. 180 mm - podhled 1NP 1000x333 mm - 1 m2 3,45 ks (proøez 1,15) 89 307,05 307

ISOVER NF 333 tl. 400 mm - podhled nad 1NP (2x 200) 1000x333 mm - 1 m2 3,45 ks (proøez 1,15) 32 110,4 110

ISOVER NF 333 tl. 20 mm - pohled lod�ií 1000x333 mm - 10 m2 3,45 ks (proøez 1,15) 461,8 1593,21 159

ISOVER NF 333  tl. 40 mm -ostìní 1000x333 mm - 5 m 2 3,45 ks (proøez 1,15) 154,96 534,612 107

XPS Austrotherm TOP P GK 30mm - pod parapetem 1250 x 600 mm - 10,55 m2 1,53 ks (proøez 1,15) 334,52 511,8156 49

XPS Austrotherm TOP P GK 150mm - pod soklem 1250 x 600 mm - 2,25 m2 1,53 ks (proøez 1,15) 43,46 66,4938 30

Soklová li�ta  tl. 150 mm s okapnièkou 2000 x 150 mm 108,65 108,65 109

Podlo�ka k podlo�ení soklového profilu 100 ks 2

Plastová hmo�dinka  STR U 2G STR 8/60 U 2G x 195 - 100 ks 6 ks /m2 2991,4 17948,4 179

Plastová hmo�dinka  STR U 2G STR 8/60 U 2G x 215 -  100 ks 6 ks /m2 89 534 5

Plastová hmo�dinka  STR U 2G STR 8/60 U 2G x 435 - 100 ks 6 ks /m2 32 192 2

Zatloukací fasádní hmo�dinka 8/60 x 175mm -  100ks 6 ks /m2 43,46 260,76 43

Sí�ovina sklotextilní Baumit OpenTex 1x50 000 mm 1,15 3818,783 4391,6007 88

Podparapetní li�ta s tkaninou 2 000 mm 334,52 334,52 167

Okenní li�ta s tkaninou 2 400 mm 1257,02 1257,02 629

Profil rohový ETICS ALU se sí�ovinou 2 500 mm 1956 1956 782

Zátka minerální STR Minera 100 ks 6ks/m2 3155,86 18935,16 189
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9.5.4 DOPRAVA A MANIPULACE 

Pøepravovaný materiál a to pøedev�ím sypký materiál pøepravovaný v pytlích se nesmí bìhem 

manipulace po�kodit. Pro vykládku tì�kého materiálu z valníku jako jsou napø. pytle s lepící 

hmotou, bude slou�it stacionární vì�ový jeøáb Liebherr 110 EC a hydraulická ruka, která je 

souèástí valníku. Lehký a podru�ný materiál bude vyskladòován a pøepravován ruènì popø. na 

vozíku.  

 

9.6 OBECNÉ ZÁSADY 

Práce ve vý�kách není mo�né provádìt, kdy� rychlost vìtru pøekroèí 11m/s a viditelnost bude 

men�í ne� 30 m. Pøi te�kých klimatických podmínkách (silný dé��, mlha, silné snì�ení), kdy 

hrozí riziko nebezpeèí pádu z vý�ky, budou práce zastaveny. Teplota vzduchu po dobu 

provádìní tepelnì izolaèních prací nesmí poklesnout pod - 5 !C  a nesmí být vy��í ne� + 30 

!C. 

Zateplení obvodového plá�tì musí být zrealizováno pøesnì podle projektu a technologických 

pøedpisù z dùvodù dosa�ení po�adovaných vlastností jako jsou eliminace tepelných mostù, 

eliminace vlhkosti, pevné kontaktní spojení apod. a je nutné pøedev�ím dbát zvý�ené 

pozornosti v�em detailùm a spojùm.  V�ichni pracovníci pøed zapoèetím izolaterských prací 

musí být pro�koleni v oblasti BOZP, jedná se pøedev�ím o práci ve vý�kách, a dále musí být 

seznámeni s technologickým postupem. O �kolením BOZP bude proveden zápis, který musí 

podepsat v�ichni pracovníci vyskytující se na stavbì. Ka�dý pracovník po ukonèení 

izolaterských prácí musí zajistit, aby bylo elimonováno poranìní ostatních pracovníkù a� u� 

od nástrojù a strojù, ale aby bylo zabránìno padání pøedmìtù z vý�ky do volného 

nebezpeèného prostoru. Toto riziko se eliminuje uklizením náøadí, strojù a odpadových 

materiálù na jejich pùvodní místo popø. jejich stabilizací. Po dokonèení prací je nutné 

zkontrolovat technický stav strojù a náøadí, jestli nebyly pøi výkonu práce po�kozeny. V 

pøípadì po�kození musí být tato vada napravena pøíslu�nou osobou, která zaji��uje servis 

tìchto strojù a náøadí. 
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9.7 PERSONÁLNÍ OSAZENÍ 

9.7.1 SLO�ENÍ PRACOVNÍ �ETY: 

- 1 vedoucí pracovní èety- zedník s certifikací na provádìní zateplovacích systémù,  

    zodpovídá za správné provedení prací dle PD a TP 

- 11 odborných pracovníkù � zedníci s certifikací na provádìní zateplovacích systémù 

- 3 pomocní pracovníci � pomohou odborným pracovníkùm pøi chystání a podávání  

    materiálù 

 

 

9.8 STROJE A PRACOVNÍ POM!CKY 

9.8.1 STROJE 

Ruèní míchadlo PM 1200, pøíklepová vrtaèka Bosch PSB 500 RE,  AKU vrtací �roubovák 

Bosch PSB 1800 LI-2 

 

9.8.2 POM!CKY 

Vnìj�í a vnitøní rohová l�íce, nù� na polystyren, �pachtle, hladítko, hoblík na polystyren, 

brusný papír, vrtáky, kladívko, l�íce zednické, ozubené hladítko, srovnávací la�, vodní váha, 

nù�ky, montá�ní set STR 2GS. 

 

9.8.3 OCHRANNÉ POM!CKY 

Brýle, rukavice, pracovní odìv, pevná obuv, reflexní vesta a pracovní helma. 
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9.9 PRACOVNÍ POSTUP 

9.9.1 P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 

Pøed zahájením tepelnì � izloaèních prací je nutné vìnovat dostateènou pozornost kvalitì 

jednotlivým podkladùm jak �B, tak i keramických tvárnic, ale také úpravì jednotlivých 

detailù. Pro realizaci obvodového plá�tì je nutné mít hotové kompletnì obvodové nosné a 

výplòové konstrukce na objektu vèetnì atiky na posledním 5. nadzemním podla�í. Pøi 

výstavbì le�enáøské konstrukce se musí dbát na osazení této konstrukce od budovy SO 01 víc 

ne� pøi normálních fasádních pracích, jeliko� bì�ná manipulace a montá� izolaèních desek 

vy�aduje více prostoru. Vnìj�í plochu objektu je nutné zkontrolovat a popø. poupravit dle 

po�adavkù uvedených v PD. Pøed zahájením izolaèních a fasádních prací na obvodovém 

plá�ti musí být ji� osazeny výplnì otvorù (okna, balkonové dveøe, vstupní dveøe apod.). 

 

9.9.2 P�ÍPRAVA PODKLADU 

Podklad pro tepelnì � izolaèní vrsty ETICS musí být v�dy suchý, pevný, zbavený neèistot, 

popø. zbaven oddìlitelných èástic, puchýøù a odlupujících se míst. Povrch podkladu je 

doporuèující umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad musí být èistý, èili nesmí být 

povrchovì upraven minerálními a organickými omítkami, nátìrovými hmotami èi nástøiky 

apod.. V pøípadì zvý�ené vlhkosti podkladu, musí být tento podklad pøed realizací tepelnì 

izolaèního systému vhodnými sanaèními opatøeními vysu�en tak, aby se vlhkost odstranila. 

Soudr�nost podkladu musí být nejménì 0,200 MPa (av�ak s tím, �e nejmen�í jednotlivá 

pøípustná hodnota musí být minimálnì 0,080 MPa). Maximální hodnota odchýlení od 

rovinnosti  podkladu je 10 mm/m v pøípadì tepelné izolace celoplo�nì lepených desek a 

dodateènì kotvených.  Pro vyrovnání tìchto odchylek je mo�né docílit lepící hmotou Baumit 

ProContat pøi celoplo�ném  lepení tepelnì izolaèních desek. V pøípadì nerovností vìt�ích jak 

10 mm/m se je nuté podklad vyrovnat hmotou vhodnou k zaji�tìní soudr�nosti (hmota s 

minimální soudr�ností min. 0,250 MPa). Tyto soudr�nosti jsou kontrolovány opravnìnou 

osobou. 

 



110 

 

9.9.3 ZALO�ENÍ SOKLOVÉHO PROFILU 

Soklový profil s okapnièkou se k podkladu pøichytí soklovými hmo�dinkami (bì�nì 3 ks na 

bì�ný metr) 300 mm od úpraveného terénu. Nerovnosti podkladù lze vyrovnat pomocí 

soklových distanèních podlo�ek. Soklové profily se navzájem spojují spojkovými li�tami PV 

30, jejich� vzájemná vzdálenost je v rozmezí 2-3mm. Spára mezi podkladní vrstvou a 

soklovou li�tou musí být utìsnìna.  

                                             

Obr. è. 40. Distaèní podlo�ka    Obr. è. 41. Spojková li�ta PV 30 

 

9.9.4 LEPENÍ TEPELN� � IZOLA!NÍCH DESEK 

Tepelnì � izolaèní desky se lepí pøitlaèením na podklad ve smìru zdola nahoru, na vazbu, 

s absencí køí�ových spár. Tepelnì � izolaèní desky lepené pod soklem jsou naopak lepeny ve 

smìru, shora dolù. Tepelnì izolaèní desky budou lepeny celoplo�nì, jeliko� desky z minerální 

vlny je nutné v�dy celoplo�nì lepit. Celoplo�nì lepení znamená, �e na celý rubový povrch 

desky tepelné izolace se nanese lepící hmota (ve vodorovném smìru høebenovým hladítkem, 

velikost zubù 8 � 10 mm). Desky je nutné lepit v�dy tìsnì na sraz, ale v�dy tak, aby lepicí 

hmota nezùstala na boèních plochách desek. Pokud tato situace nastane, musí být lepící hmota 

z tìchto míst okam�itì odstranìna. Spáry vìt�í ne� 2 mm mezi deskami tepelné izolace, musí 

být vyplnìny tepelnì izolaèním materiálem, pøitom toto vyplnìní musí být provedeno tak, aby 

bylo dodr�eno rovinnosti vrstvy tepelnì izolaèních desek a spára byla vyplnìna po celé 

tlou��ce desek. Lepí se v�dy celé desky tepelné izolace, odøezky desek je mo�né pouze v 

pøípadì, �e jejich �íøka je min. 150 mm. Umístìní odøezkù je mo�né pouze v plo�e objektu, 

nelze je tedy osadit do náro�í, koutù, v ukonèení na stìnì nebo podhledu a v místech 

navazujících na ostìní otvorù. Na náro�ích musí být tepelnì � izolaèní desky lepeny pouze 

v øadách a to na vazbu. Desky se lepí s pøesahem oproti koneèné hranì náro�í a� po zatvrdnutí 

lepicí hmoty se pøesah zaøízne. 
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Obr. è. 42. Celoplo�né lepení    Obr. è. 43. Náro�í desky  

 

U zateplení v místì otvorù se tepelnì � izolaèní desky umís�ují tak, aby køí�ení spár bylo min. 

100 mm od jejich rohù tìchto otvorù. U otvorù se osazují desky s takovým pøesahem, aby 

èelnì pøekryly lepené desky na ostìní otvorù. Tepelnì izolaèní desky nesmí pøekrývat 

dilataèní spáru.  Pøed naná�ením lepicí hmoty je vhodné desky tence nastìrkovat lepicí 

hmotou v místì jejího následného naná�ení, pøitom následná rovinnost je zaji�tìna následnou 

samostatnou vyrovnávací vrstvou z lepicí hmoty. 

 

Obr. è. 44. Zateplování v místì otvorù 

 

9.9.5 KOTVENÍ TEPELN� � IZOLA!NÍCH DESEK POMOCÍ HMO�DINEK 

Ukotvení desek mechanicky k podkladu zlep�uje celkovou stabilitu celého systému ETICS. 

Hmo�dinky je nutné nejdøíve osadit za 24 hodin od lepení desek a hlavnì pøed provedením 

základní vrstvy. Hmo�dinky se umis�ují v místì stykù rohù tepelnì � izolaèních desek a také 
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v plo�e desek. Pro vrtání dutin do obvodového zdiva se zaène s vrtáním a� po propíchnutí 

desky vrtákem. Hmo�dinky musí být kotveny v nosné konstrukci obvodového zdiva. Vrtání 

musí být v�dy provedeno kolmo k podkladu.  K vrtání se pou�ije montá�ní set k vrtání 

zapu�tìných hmo�dinek.  Tlou��ka zdìné konstrukce musí být alespoò o  min. 20 mm, u 

betonu min. o 30 mm del�í ne� je délka vrtu, aby nedo�lo k provrtání. Hloubka vrtu musí být 

o 10 mm del�í, ne� je délka zapu�tìné hmo�dinky. Min. vzdálenost umístìní hmo�dinky od 

kraje stìny, podhledu nebo dilataèní spáry je 100 mm. Nevhodnì umístìná a deformovaná èi 

po�kozená hmo�dinka se musí nahradit poblí� novou hmo�dinkou. Nevhodnì umístìná 

hmo�dinka se, zda-li je to mo�né, odstraní a otvor v deskách se vyplní tepelnì izolaèním 

materiálem. Hmo�dinky se nesmí aplikovat do zamrzlé konstrukce, èili je nutné, aby teplota 

okolního prostøedí byla nad bodem mrazu. Zapu�tìné hmo�dinky jsou ji�  pøedmontované s 

ocelovým �roubovacím trnem v hmo�dince. Hmo�dinka se nasune do otvoru a osadí, aby 

talíøek hmo�dinky dosedl na izolant. Montá�ním setem STR U 2GS se souèastnì nasune 

hmo�dinka a naøízne izolant po obvodu talíøku hmo�dinky. Hmo�dinka je �roubem 

vtlaèována do izolantu, který je souèasnì pod talíøkem také stlaèován. Vyvrtaný otvor v 

tepelnì � izolaèní desce se zakryje pomocí zátky.   

 

Obr. è. 45. Montá�ní set pro zapu�tìné hmo�dinky  
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Pro tepelnì � izolaèní desky o formátu 1000 x 333 mm se doporuèuje pou�it k mechanickému 

kotvení 6 ks hmo�dinek na m2.  

 

   Obr. è. 46. Rozmístìní hmo�dinek  

 

9.9.6 APLIKACE ZÁKLADNÍ VRSTVY 

Pøed zahájením prací na základní vrstvì se musí zajistit ochrana pøed zneèi�tìním od 

prostupujících a osazených prvkù. Pøed aplikací výztu�né vrstvy ze sklotextilní sí�oviny je 

nutné na tepelnì izolaèní desky pøipevnit v�echny profily (rohové, ukonèovací a pro styk u 

otvorù). Následnì se osadí výztu�né rohové profily, pøípadnì parapetní pøipojovací profil. 

Proti stékání srá�kové vody ze svislých povrchù fasády do kritických míst v blízkosti rámù 

oken a dveøí se osazuje v nadpra�ích okenních a dveøních otvorù profily s okenièkou PVC se 

sí�ovinou. Profily v místì styku musí na sebe navazovat. Pøi spojování profilù se sí�ovinou se 

musí profily zkrátit tak, aby se sí�oviny z obou spojovaných profilù vzájemnì pøekrývaly. 

Profily se zkracují speciálními nù�kami pro zkracování li�t.     

    

                                     Obr. è. 47. Vyztu�ení v místì otvorù 
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Samotná aplikace základní vrstvy je realizována po 1 a� 3 dnech od ukonèení lepení tepelnì � 

izolaèních desek a po kotvení hmo�dinkami. Av�ak musí být zhotovena do 14 dní po 

ukonèení lepení desek.  Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztu�né 

(armovací) vrstvy. Vyrovnávací vrstva zaji��uje pøedev�ím rovinnost izolaèního systémù. 

Výztu�ná vrstva je pøedev�ím tvoøena sklotextilní sí�ovinou. Základní vrstva se aplikuje 

v tlou�� optimálnì 3 - 4 mm. Lepicí hmota se aplikuje svisle �shora dolù� nerezovým 

hladítkem. Do této vrstvy se ruènì vlo�í celoplo�nì sklotextilní sí�ovina. Hmota, která 

prostoupila pásy sklotextilní sí�oviny, se vyrovná a uhladí nerezovým hladítkem opìt 

pohybem shora dolù. Pøesah jednotlivých pásù musí být min. 100 mm. Sklotextilní sí�ovina 

musí být ulo�ena bez záhybù a musí být pøekryta stìrkovou vrstvou o tlou��ce nejménì 1 mm. 

Z dùvodu snadnìj�í manipulace se sklotextilní sí�ovina pøedem nastøíhá na pásy. Je nutné, aby 

hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepøevy�ovala hodnotu odpovídající 

velikosti maximálního zrna omítky zvý�enou o 0,5 mm. V pøípadì, �e po�adovaná rovinnost 

není dosa�ena, je nutné aplikovat dal�í vrstvu. Po�adavek pro rovinnost základní vrstvy pøed 

provádìním koneèné povrchové úpravy pro zrna men�í nebo rovno 1,5 mm je max. 2,0 mm 

na jeden metr délky. 

 

9.9.7 APLIKACE FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHU 

Pøed koneèným nanesením omítky se je nutné provést penetraci základním nátìrem. Je 

aplikována váleèkem na vyzrálou, vyschlou a nezneèi�tìnou základní vrstvu � nejdøíve v�ak 

a� po uplynutí doby uvedené v technickém listu pøíslu�né stìrkové hmoty (obvykle 7 dní u 

Baumit ProContact, u Baumit StarContact a Baumit openContact obvykle 2-3 dny, za 

pøedpokladu teploty ! + 20 "C, tlou��ku stìrky 2 � 3 mm, relativní vlhkost vzduchu # 70 %). 

Pøed aplikací základního nátìru jsou nerovnosti jemnì pøebrou�eny skelným papírem. 

Základní nátìr je nutné dùkladnì pomalu promíchat míchadlem. Následnì je aplikována 

váleèkem - technologická pøestávka pøed naná�ením omítky na základní nátìr je min. 24 

hodin. Je nutné tuto dobu dodr�et, v nìkterých pøípadech i prodlou�it, pøedev�ím pøi aplikaci 

tenkovrstvých probarvených omítek, jeliko� se mohou na nedostateènì zaschlém penetraèní 

nátìru tvoøit skvrny.  
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9.10 KONTROLA A KVALITA 

Kontroly provedených prací budou probíhat pod dozorem vedoucího èety, stavbyvedoucím a 

technickým dozorem investora. 

9.10.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s úèasti technického dozoru investora. Bude 

vyhotoven zápis do stavebního deníku o pøedání a pøevzetí staveni�tì. 

Kontroluje se pøedev�ím: 

� Osazení v�ech výplní otvorù (okna, dveøe apod.) 
� Kontrola stavebního materiálu (mno�ství, druh, po�adovaná kvalita) 
� Kontrola (shoda) PD 

� Stav podkladu 

� Pøipravenost pracovi�tì 

� Kontrola pracovníkù 

� Kontrola le�ení 
 

9.10.2. MEZIOPERA!NÍ KONTROLA 

Je kontrolováno postup provádìných prací dle technologického pøedpisu a projektové 

dokumentace a dodr�ování BOZP. 

 

9.10.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se 

celkové zhotovení prací a kvalita materiálu v souladu s projektovou dokumentací a 

technologickým pøedpisem. O kontrole a kvalitì provedených prací bude vyhotoven zápis do 

stavebního deníku. 

Podrobný popis v�ech kontrol je uveden v èásti 10. �Kontrolní a zku�ební plán�.  
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9.11 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Pøi práci na staveni�ti se musí dodr�ovat ní�e uvedené naøízení a legislativy: 

Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 

staveni�tích. 

Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi nebezpeèí 

pádu. 

Bìhem realizace tepelnì � izolaèních prací na bytovém objektu SO 01 mohou vzniknout ní�e 

uvedené úrazy: 

� Pád z vý�ky 

� Zranìní vzniklá pádem bøemen 

� Uklouznutí  
� Zakopnutí 
� Zásah elektrickým proudem 

� Zásah bleskem 

� Popálením bìhem svaøování 
� Zranìní od náøadí 
� Zranìní bìhem manipulaci s bøemenem 

 

Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 

staveni�tích.:1
 

Obecné podmínky: 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelù nebo osob jimi povìøených pøi pøijímání opatøení k 

zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci se zøetelem na povahu stavby a na v�eobecné 

zásady prevence rizik a èinnosti provádìné na staveni�ti souèasnì popøípadì v tìsné 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraòovat pracovním úrazùm a pøedcházet 

vzniku nemocí z povolání, 

b) dává podnìty a na vy�ádání zhotovitele doporuèuje technická øe�ení nebo opatøení k 

zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupù a plánování bezpeèného provádìní prací, které se s ohledem na 

vìcné a èasové vazby pøi realizaci stavby uskuteèní souèasnì nebo na sebe budou 

                                                 
1
 Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. Úèinnost 

od 01.01.2007. Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591 
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bezprostøednì navazovat, 

c) spolupracuje pøi stanovení èasu potøebného k bezpeènému provádìní jednotlivých prací 

nebo èinností, 

d) sleduje provádìní prací na staveni�ti se zamìøením na zji��ování, zda jsou dodr�ovány 

po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, upozoròuje na zji�tìné nedostatky a 

po�aduje bez zbyteèného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpeèení obvodu staveni�tì, vèetnì vstupu a vjezdu na staveni�tì s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zamìstnancù pro oblast bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a s 

pøíslu�nými odborovými organizacemi, popøípadì s fyzickou osobou provádìjící technický 

dozor stavebníka, 

g) zúèastòuje se kontrolní prohlídky stavby, k ní� byl pøizván stavebním úøadem podle 

zvlá�tního právního pøedpisu, 

h) navrhuje termíny kontrolních dnù k dodr�ování plánu za úèasti zhotovitelù nebo osob jimi 

povìøených a organizuje jejich konání, 

ch) sleduje, zda zhotovitelé dodr�ují plán a projednává s nimi pøijetí opatøení a termíny k 

nápravì zji�tìných nedostatkù,  

i) provádí zápisy o zji�tìných nedostatcích v bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci na 

staveni�ti, na nì� prokazatelnì upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

zpùsobem byly tyto nedostatky odstranìny. 
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Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi nebezpeèí 

pádu.2 

II. ZAJI�TÌNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTØEDKY 

Výpis z naøízení vlády: 

a) Zamìstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostøedky odpovídaly povaze 

provádìné práce, pøedpokládaným rizikùm a povìtrnostní situaci, umo�òovaly bezpeèný 

pohyb, a aby byly pravidelnì prohlí�eny a zkou�eny v souladu s po�adavky prùvodní 

dokumentace; pøitom smí být pou�ity pouze osobní ochranné pracovní prostøedky, které 

splòují po�adavky stanovené zvlá�tními právními pøedpisy. 

b) Zamìstnanec se musí pøed pou�itím osobních ochranných pracovních prostøedkù 

pøesvìdèit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  

c) Vhodný osobní ochranný pracovní prostøedek proti pádu, popøípadì pracovní polohovací 

systém, vèetnì kotevních míst, musí být urèen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevy�adují, urèí vhodný zpùsob zaji�tìní 

proti pádu, respektive pracovního polohování, vèetnì míst kotvení, odbornì zpùsobilý 

zamìstnanec povìøený zamìstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 

prostøedku proti pádu musí být ve smìru pádu dostateènì odolné. 

d) Pou�ití závìsu na lanì s prostøedky pro pracovní polohování je dále mo�né, jen pokud 

a´) systém je tvoøen nejménì dvìma nezávislými lany, pøièem� jedno slou�í jako nosný 

prostøedek pro výstup, sestup a zavì�ení v po�adované poloze (pracovní lano) a druhé jako 

zálo�ní (zaji��ovací lano), 

b´) zamìstnanec pou�ívá zachycovací postroj, který je prostøednictvím pohyblivého 

zachycovaèe pádu, jen� sleduje pohyb zamìstnance, pøipojen k zaji��ovacímu lanu, 

c´) k pohybu po pracovním lanì se pou�ívají výhradnì k tomu urèené prostøedky pro výstup a 

sestup (napø. slaòovací prostøedky) a pøipojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 

                                                 
2
 Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. Po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi nebezpeèí pádu.  Úèinnost od 

04.10.2005. Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 
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systém k zabránìní pádu zamìstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d´) náøadí a dal�í vybavení u�ívané pøi práci je pøichyceno k postroji nebo k sedaèce, 

popøípadì jinak zaji�tìno proti pádu, 

 e´) práce je provádìna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 

zamìstnanec konající práci mohl být v pøípadì nouze neprodlenì vypro�tìn. 

e) Zamìstnavatel zajistí, aby zamìstnanec provádìjící práce pøi pou�ití osobních ochranných 

pracovních prostøedkù proti pádu byl pro pøedpokládané èinnosti vy�kolen, zejména pak pro 

vypro��ovací postupy pøi mimoøádných událostech.  

 

IV. ZAJI�TÌNÍ PROTI PÁDU PØEDMÌTÙ A MATERIÁLU 

VÝPIS Z NAØÍZENÍ VLÁDY 

Výpis z naøízení vlády: 

a) Materiál, náøadí a pracovní pomùcky musí být ulo�eny, popøípadì skladovány ve vý�kách 

tak, �e jsou po celou dobu ulo�ení zaji�tìny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak bìhem 

práce, tak po jejím ukonèení. 

b) Pro upevnìní náøadí, ulo�ení drobného materiálu (høebíky, �rouby apod.) musí být pou�ita 

vhodná výstroj nebo k tomu úèelu upravený pracovní odìv. 

c) Konstrukce pro práce ve vý�kách nelze pøetì�ovat; hmotnost materiálu, pomùcek, náøadí, 

vèetnì osob, nesmí pøekroèit nosnost konstrukce stanovenou v prùvodní dokumentaci. 
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9.12 EKOLOGIE 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhlá�kami: 

Zákon è. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

Vyhlá�ka è. 93/2016 Sb. Katalog odpadù 

Vyhlá�ka è. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù

  

Odpady vzniklé pøi tepelnì � izolaèních pracích: STAVEBNÍ A DEMOLIÈNÍ ODPADY 

(VÈETNÌ VYTÌ�ENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

Katalogové èíslo Název odpadu     

17 01   Beton, cihly, ta�ky a keramika  

17 02 03  Plasty 

17 04   Kovy (vèetnì jejich slitin) 

17 04 05  �elezo a ocel 

17 06 04  Izolaèní materiály neuvedené pod èísly 17 06 01 a 17 06 03  

17 08   Stavební materiál na bázi sádry 

  

Hlavní dodavatel stavby musí zajistit øádnou manipulaci s tímto odpadem dle vý�e uvedených 

platných pøedpisù. 
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10.1 POPIS KONTROL 

10.1.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se a definují pracovní èinnosti související s projektovou dokumentací, která je 

aktuální, odsouhlasená investorem, zkontrolována technickým dozorem investora a hlavním 

stavbyvedoucím. Je pøedev�ím kontrolováno kompletnost, srozumitelnost a správnost 

jednotlivých výkresù projektové dokumentace.  

 

Kontrola p�ipravenosti pracovi�t� 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI s úèastí vedoucím èety tepelnì � izolaèních prací 

Kontrola pøipravenosti pracovi�tì obsahuje øádné provedení zøízeného le�ení, potøebných 

pomùcek a nástrojù, které dle domluvy zajistí HSV. Dále se zkontroluje vymezení pracovi�tì, 

zdroje energií apod. O této kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola le�ení 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI s úèastí vedoucího le�enáøských prací 

Kontrola le�ení je okam�itì provádìna hned po pøedání postaveného le�ení. Za správnou 

montá� le�ení zodpovídá vedoucí osoba le�enáøských prací. Kontroluje se pøedev�ím øádné 

provedení zøízeného le�ení (dostateèný, ale bezpeèný odstup le�ení od hrany fasády, poèet a 

øádné kotvení le�ení, umístìní bezpeènostních sítí, stabilita a zábradlí. O kontrole bude 

zhotoven zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola stavebního materiál� 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Kontrolu stavebního materiálu je nutné zkontrolovat u� pøi pøejímce materiálu od dodavatelù 

stavebního materiálù. Je kontrolováno pøedev�ím mno�ství materiálu, po�adované rozmìry, 
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druh materiálu a kvalita. Je také kontrolováno øádné uskladnìní materiálu, pøedev�ím dle TP 

od výrobcù, max. pøípustná vý�ka skladování, zda je skladován v uzamykatelných prostorách 

a v prostorách kde se nevyskytuje nadmìrná vlhkost. O této kontrole pøevzetí materiálu bude 

zhotoven zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola pracovník� 

Kontrolu vykonává: HSV 

Pracovníci jsou kontrolování, zda mají pøíslu�né vzdìláni, popø. certifikaci pro vykonávání 

tepelnì � izolaèních pracích. Dále musí být kontrolováno pro�kolení pracovníkù o BOZP. 

V�ichni pracovníci, kteøí se budou vyskytovat na pracovi�ti, podepí�í protokol o pro�kolení 

BOZP a tato kontrola bude zaevidována do stavebního deníku. Jednou za 10 dní bude 

provedena namátková kontrola o dechové zkou�ce na po�itý alkohol, z dùvodù vý�kových 

prací, kdy hrozí vìt�í riziko pádu. 

 

Kontrola podkladu 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Kontrola je øádnì provádìna dle ÈSN 73 2901 (Provádìní vnìj�ích tepelnì izolaèních 

kompozitních systémù ETIC) a dle ÈSN 73 0205 (Geometrická pøesnost ve výstavbì). Stav 

podkladu je kontrolován pøedev�ím na doporuèenou soudr�nost (prùmìrná hodnota min. 

0,200 MPa, jednotlivá min. 0,080 MPa), povrchovou degradaci, rovinnost (na 1 m � max. 

odchylka 10 mm). O této kontrole bude zhotovena zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrola osazení v�ech výplní otvor� 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Musí se zkontrolovat øádné osazení výplní otvorù, na které navazuje zateplení fasády. Musí 

zkontrolovat dostateènì mechanické ukotvení rámù, tìsnost spojù, kvalita a stav výplní. O 

této kontrole bude zohaven zápis do stavebního deníku. 
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10.1.2. MEZIOPERA�NÍ KONTROLA 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu vykonává: HSV, BOZP 

Tato kontrola musí být kontrolována ka�dý den, jeliko� tento ukazatel je jeden 

z nejdùle�itìj�ích podmínek na zhotovení kontaktního zateplovacího systému. Interval hodnot 

teploty musí být v intervalu od -5°C (radìji u� +5°C) do +30°C. Jedná se pøedev�ím o vysoké 

teploty, které díky UV záøení mohou po�kodit stavební materiál, pøi nízkých teplotách mù�ou 

vzniknout objemové zmìny v lepících hmotách a omítkách. Pøi výskytu silného vìtru (více 

jak 11 m/s), silném de�ti, silné mlze a sní�ené viditelnosti musí být práce ukonèeny. Do 

stavebního deníku je nutné tento stav zaevidovat. 

 

Kontrola zalo�ení (sokl) kontaktního zateplovacího systému 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se øádné osazení soklových li�t, rovinnost, vý�ka dle PD, kotvení a vzájemné 

spojení soklových li�t.  

 

Kontrola lepení tepeln! - izola"ních desek 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se pøedev�ím tlou��ka izolaèních desek dle PD, pou�ití pøedem urèeného lepícího 

tmele a jeho rozmíchání dle TP. Tepelnì � izolaèní desky musí být celoplo�nì lepeny, proto 

se kontroluje také naná�ení lepící smìsi na deky dle TP. Dále se musí zkontrolovat napojení 

na sokolovu li�tu, øádné dodr�ování vazeb, pøesahù u náro�í, ostìní, nadpra�í a parapetù, 

velikost spár mezi jednotlivými deskami, a zda na boèních stranách není aplikována lepící 

hmota. Výsledky kontrol budou zaevidovány do stavebního deníku. 
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Kontrola kotvení tepeln� � izola�ních desek 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se pou�ití pøedepsaných hmo�dinek, jejich délka, správný poèet kusù, jejich 

správné rozmístìní, kolmost k podkladu, kvalita a poru�ení. Pøed vrtáním je pøedev�ím 

kontrolována velikost vrtáku, která musí být vìt�í o 10 mm ne� samotná délka hmo�dinky a 

prùmìr vrtáku, který musí být shodný s prùmìrem hmo�dinky. Výsledky kontrol budou 

zaevidovány do stavebního deníku. 

 

Kontrola osazení rohových a okenních li�t  

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se øádné osazení li�t dle TP (materiál,  umístìní  - rohová, okapní a parapetní). 

Kontroluje se rovinnost a svislost, kvalita profilu, napojení jednotlivých profilù a po�adované 

pøesahy a délky sí�ovin. Výsledek kontroly bude zaevidován do stavebního deníku. 

 

Kontrola klempí!ských výrobk� 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Kontroluje se øádné osazení klempíøských prvkù, jejich sklon a kotvení dle PD. U parapetních 

desek se kontroluje usazení a pøilepení plechu k parapetnímu profilu. U atiky se kontrolují 

spoje oplechování a provedení rohù. Výsledek kontroly bude zaevidován do stavebního 

deníku. 

 

Kontrola zhotovení základní vrstvy 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI  

Musí se zkontrolovat pøedev�ím uchycení TI desek a jejích soudr�nost s podkladem, aby 

následnì mohla zapoèít aplikace základní vrstvy. Desky musí být suché a èisté. Bìhem 

aplikace základní vrstvy se kontroluje správné pou�ití lepícího tmele dle TP (správný typ a 

rozmíchání), správné nata�ení výztu�né sí�oviny, její pøesahy a vyztu�ení rohù u otvorù. 

Sí�ovina musí být celoplo�nì schována pod lepící tmelem, který musí být v rovinì. Výsledek 

kontroly bude zaevidován do stavebního deníku. 
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Kontrola penetrace základní vrstvy 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Kontroluje se øádná aplikace penetraèního nátìru, jeho naøedìní a nanesení na celou plochu 

povrchu. Dále se musí zkontrolovat zbarvení penetrace dle PD od barvy omítky. Výsledek 

kontroly bude zaevidován do stavebního deníku. 

 

Kontrola aplikace finální omítky 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Kontroluje se suchost penetraèního nátìru. Shoda materiálu a barva omítky dle PD, dodr�ení 

postupu pøípravy aplikace dle TP.  

 

10.1.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrola rovinnosti a zhotovení 

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

Kontrola je realizována v souladu s ÈSN 73 0205 Geometrická pøesnost ve výstavbì a dle PD. 

Kontroluje se rovinnost 2 m latí. Dovolené odchylky jsou max. je 2 mm/2 m. Kontroluje se 

také celoplo�né zabalení konstrukce a celkové provedení, zda nejsou nìkde vynechána místa. 

Výsledek kontroly bude zaevidován do stavebního deníku. 

 

Kontrola celkového vzhledu  

Kontrolu vykonává: HSV, TDI 

 Kontroluje se zabarvení, vzhled, jednotlivé pøechody omítky dle PD a také koneèná úpravu 

dìr po kotvách od le�enáøské konstrukce. 
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10.2 ZÁKONY, VYHLÁ�KY A NORMY 

� Zákon è. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon) 
� Vyhlá�ka è. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví 

pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky  
� Vyhlá�ka è. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a 

ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích  
� ÈSN 73 0205 Geometrická pøesnost ve výstavbì. Navrhování geometrické 

pøesnosti (5.1995)  
� ÈSN 73 2901 Provádìní vnìj�ích tepelnì izolaèních kompozitních systémù 

(ETICS, 5.2005) 

� ÈSN 73 2902 Vnìj�í tepelnì izolaèní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
pou�ití mechanického upevnìní pro spojení s podkladem (5.2011)  

� ÈSN 73 3610 - Navrhování klempíøských konstrukcí (11.2008 zmìna Z1, katalog 
è. 82191)  

� ÈSN EN 12810-1 Fasádní dílcová le�ení - Èást 1: Po�adavky na výrobky (9.2004) 

 

10.3 ZKRATY UVEDENÉ V KZP 

HSV � hlavní stavbyvedoucí 

TDI � technický dozor investora  

VTIP � vedoucí tepelnì � izolaèních prací 

VLP � vedoucí le�enáøských prací 

M � mistr, vedoucí èety  

PD � projektová dokumentace  

TP � technologický pøedpis (eventuálnì technické podklady výrobce) 

SD � stavební deník 
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Tab. è. 11. Kontrolní a uku�ební plán pro kontaktní zateplovací systém 
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Místo stavby se nachází na pøístupném místì, dalo by se øíci v centrum mìsta Brna. Pøístup na 

stavbu z jednotlivých lokalit od dodavatelù pøes celé mìsto je bezproblémový. Hlavní 

problém nastává pøímo v blízkém okolí staveni�tì. Na staveni�tì je mo�né se dostat dvìma 

cestami pøímo z ul. Kociánka. 

 

Obr. è. 48. Pøístup na staveni�tì 

Vý�e uvedené pøístupové cesty jsem posoudil pomocí vleèných køivek a to pøedev�ím pro 

prùjezdnost nákladního automobilu (valníku) o délce 13,5 m a nákladního automobilu délky 

10 m. Výkres posouzení prùjezdnosti staveni�tní dopravy pomocí vleèných køivek byl 

zpracován v programu AutoCAD a je souèástí pøílohy této diplomové práce.   

V první pøípadì  (výkres è. 6) je prùjezdnost ovìøena pro nákladní automobil o délky 13,5 m. 

Tento rozmìr je posuzován pro dovoz vì�ového jeøábu, stavebních kontejnerù apod. 

Z výkresu je patrné, �e pøístup pøes horní cestu je nerealizovatelný, jeliko� automobil 

vykazuje kritická vyboèení (èervený oblouk) z komunikace, pøi které automobil nedosáhl 

dostateèného nadjezdu z dùvodù stávajících objektù (oplocení apod.). Jediná mo�nost pro 

pøístup je pøes spodní komunikace a otoèení se pøes staveni�tní komunikaci. Tato mo�nost je 

vyhovující.  
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Druhý pøípad pøi posuzování nákladních automobilù o délky 10 m, je posuzován pøedev�ím 

pro vozidla nákladní, které budou slou�it k odvozu a dovozu zeminy, dovozu stavebního 

materiálu apod. Nejideálnìj�í mo�nost pøístupu je opìt pøes spodní komunikaci, z dùvodù 

nejkrat�í vzdálenosti a popø. eleminace ru�ení a bezpeènosti plynoucí z nákladní dopravy pro 

obyvatele ul. Men�íkovy.  

Vozidla se opìt otoèí pøes staveni�tní komunikaci a pojedou stejnou pøístupovou cestou. 

V obou pøípadech je tedy pøístup na staveni�tì a následný odjezd prokazatelnì mo�ný i pro 

velkorozmìrovou nákladní dopravu. 
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Øe�ení komunikací a zpevnìných ploch zahrnuje jednak roz�íøení èásti místní komunikace 

zaústìné do ulice Kociánka (SO 31) s napojením sjezdu do podzemních gará�í novì 

navrhovaného bytového domu. Dále je v rámci zpevnìných ploch øe�eno venkovní podélné 

parkování osobních vozidel a pøístupový chodník k bytovému domu ze severní strany, 

umo�òující zároveò pøíjezd vozidel HZS. Pøí realizaci výstavby vý�e uvedených stavebních 

objektù, je nutné vyu�ít dopravnì � in�enýrská opatøení (DIO), jeliko� realizace ovlivní 

okolní dopravu pøes pøístupové komunikace a také pì�í komunikaci na severní stranì objektu 

(ul. Men�íkova). U DIO se v tomto pøípadì jedná o pøechodné dopravní znaèení, které bude 

slou�it pro informovanost a zaopatøení pøedev�ím pro okolí stavby. 

Výkresová dokumentace je vytvoøena jako kompletní dílo, tzn., �e je zhotovena úvodní 

strana, kde se nachází informace o projektu, legenda, situace �ir�ích vztahù a pøedev�ím 

razítka pro souhlasné vyjádøení o pøíslu�ných orgánù. Dal�í strany PD jsou u� pouze situace 

PDZ (pøechodné dopravní znaèení), které bude nutné pøi realizaci jednotlivých stavebních 

objektù. 

Výkres �zaøízení staveni�tì� je umístìní PDZ bìhem výstavby uvnitø staveni�tì, tzn., �e 

ve�keré stavební práce budou realizovány uvnitø staveni�tì a nebude tím dotèena doprava a 

okolí stavby. V tomto pøípadì je pouze nutná informovanost o výjezdech staveni�tní dopravy. 

V pøípadì výkresu �Podélné stání a pøíjezdová komunikace� slou�í u� PDZ k usmìròování 

dopravy, tzn., �e je dotèená okolní doprava. Jeliko� komunikace je nedostateènì �iroká, musí 

být vyu�it systém �Pøednost pøed protijedoucími vozidly�. Pøi pøechodnì zú�ených 

komunikacích, kdy pracovní místo je del�í jak 50 m, je nutné zrealizovat semaforovou 

soustavu. Jeliko� není komunikace dotèena vysokou frekvencí vozidel a rozhledová 

vzdálenost je díky rovné komunikaci dobrá, není nutné toto opatøení realizovat. 

Pøi výstavbì pøístupové komunikaci je u� nutné komunikaci uzavøít, proto�e �íøka 

komunikace neumo�ní realizaci po polovinách (min. �íøka pruhu je 2,75 m). Dle zákona è. 

13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, je pøi uzavírkách komunikací nutné 

zrealizovat i objízdnou trasu. V tomto pøi uzavøení komunikace bude dotèen pøedev�ím 

pøístup k domovu seniorù. Je proto nutné je navést pøes ul. Men�íkovu kolem novì 

budovaných objektù.   

Pøi realizaci zesílení severní pøístupové komunikace a el. pøípojky v místì chodníku je nutné 

stavební plochu chodníku uzavøít a vytvoøit buï obchùzné místo nebo koridor pro pì�í vedle 

stavebního místa. Jeliko� se na druhé stranì nenachází chodník, je tedy nutné zhotovit koridor 

vedle stavební plochy. Stavební plocha i koridor budou slou�it jako tzv. posuvné pracovní 

místo, kdy se pracovní prostor i PDZ souèasnì posunují ve smìru výstavby.  
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Aby vý�e uvedené pracovní èinnosti a DIO mohly být zrealizováno je nutné tyto práce 

odsouhlasit od dotèených a správních orgánù. Proto je ní�e uveden postup, který bude muset 

být podstoupen. 

1) Souhlasné vyjádøení na dopravním inspektorátu PÈR � dopravní inspektor PÈR musí 

odsouhlasit, popø. navrhnout lep�í øe�ení DIO dle technických pøedpisù a to pøedev�ím dle 

�TP 65 - Zásady pro dopravní znaèení na pozemních komunikacích� a �TP 65 zásady pro 

dopravní znaèení na pozemních komunikacích�. 

2) Stanovení pøechodné úpravy provozu na PK na Magistrátì mìsta Brna � pøíslu�ný úøad 

stanoví a ovìøí, zda je DIO realizovatelné, a vydá �Stanovení pøechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikací�. Toto stanovení je nutná souèást v�ech potøebných dokumentù pro 

�ádosti o uzavírku a zvlá�tní u�ívání komunikace (ZUK). 

3) Souhlas vlastníka/provozovatele komunikace � v tomto pøípadì se jedná o Brnìnské 

komunikace, které vydají souhlas o zásahu do pozemního tìlesa a podmínky následné 

nápravy do po�adovaného stavu. 

4) MMB Investièní odbor � vyjádøení od tohoto orgánu je pøedev�ím v posouzení soubìhu 

s dal�ími realizovatelnými akcemi z dùvodù výstavbové kolize. Tìmto vyjádøení podléhají 

stavby, jejích zábor nebo stavební plocha je vìt�í jak 20 m2. 

5) Souhlasné vyjádøení o mìstských èástí � Rezidence Kociánka se nachází na KÚ Brno - 

Královo Pole. Mìstská èást musí souhlasit s pøechodnou úpravou provozu a ZUKem. 

6) Vydání rozhodnutí o ZUK a uzavírce � jeliko� pøes realizované plochy neprojí�dí mìstská 

hromadná doprava, vydání rozhodnutí o ZUK a uzavírce spadá na mìstskou èást Brno � 

Královo pole místo MMB. 
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Pro vydání rozhodnutí o uzavírku a ZUK je nutné k �ádostem dolo�it: 

 - Odsouhlasenou PD od PÈR 

 - Stanovení pøechodné úpravy provozu od MMB 

 - Vyjádøení a odsouhlasení od BKOMu 

 - Vyjádøení od MMB Investièního odboru 

 - Výpis z obchodní rejstøíku �adatel  

 - Plnou moc v pøípadì zastoupení in�enýrské organizace (i plná moc) 

  - Harmonogram výstavby 

 - Souhlasné vyjádøení od MÈ Brno � Královo Pole 

 

Výkresová dokumentace a �ádosti na pøíslu�né správní a dotèené orgány jsou souèástí pøílohy 

této diplomové práce.   
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ZÁV�R 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebnì technologickou pøípravou výstavby 

bytového domu Brnì a to Rezidencí Kocináka. Zpracoval jsem zejména popis jednotlivých 

postupù výstavby, èasový a finanèní plán, technologický pøedpis pro kontaktní zateplovací 

systém vèetnì kontrolního a zku�ebního plánu. Jako specializaci a doplòkové zadání jsem si 

vybral posouzení prùjezdnosti staveni�tní dopravy a zpracoval jsem projekt na dopravnì 

in�enýrská opatøení vèetnì nále�itých dokumentací pro vydání rozhodnutí od správních 

orgánù.  Díky zpracování této diplomové práce jsem se nauèil mnoho o nových poznatcích a 

postupech výstavby.  
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[19] Liebherr   http://www.liebherr.cz/ 

[20] Mapový výøez   http://www.mapy.cz/ 

[21] Baumit   http://www.baumit.cz/ 

[22] Ramirent   http://www.ramirent.cz/ 

[23] Isover   http://www.isover.cz/ 

[24] Enegro - servis  http://www.energo-servis.cz 

[25] Zepiko   http://www.zepiko.cz/ 

[26] Zeppelin   http://www.zeppelin.cz/ 

[27] Vyhledávaè zbo�í http://www.heureka.cz/ 

[28] Svipp   http://www.svipp.cz/ 

[29] Mapy Brno  http://www.brno.cz/ 

[30] Zákony pro lidi  https://www.zakonyprolidi.cz/ 

[31] Prefa Brno a.s.  http://www.prefa.cz/ 

[32] Bednìní ISD NOE http://www.isd-noe.cz 

[33] Beton    http://www.transportbeton.cz/ 

[34] Státní správa zemìmìøictví a katastru   http://www.cuzk.cz/ 
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ZDROJE OBRÁZK� 

 

[1] Vlastní tvorba 

[2] http://www.rapera-ploty.cz/Brana-mobilniho-oploceni-2x-Zn-2040x2045-d213.htm,    

            http://www.vra.cz/cz/produkty-aplikace/mobilni-ploty-a-prislusenstvi,  

 https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahU  

KEwiMxvCM2rLRAhWGWhQKHed0DoIQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.eshop-

tabulky.cz%2F-znacky-s-textem%2F3041-zakaz-vstupu-na-

staveniste.html&psig=AFQjCNHXREcGXRdpByEX4NiZwPPa45MwHw&ust=1483970246

179660 

[3] Vlastní tvorba 

[4] http://www.ramirent.cz/produkt_206_kontejner_kancelarsky_obytny.htm 

[5] http://www.ramirent.cz/produkt_218_kontejner_sanitarni_typu_sprcha__wc.htm 

[6] http://www.toitoi.cz/detail-mobilni-toaleta-toi-toi-   

            box.html?_ID=1192010124141&rozbaleno=0 

[7] http://www.ramirent.cz/produkt_211_kontejner_skladovy_10.htm 

[8] http://www.kovok-kontejnery.cz/typy-kontejneru/velkoobjemovy- 

            kontejner/velkoobjemovy-kontejner-s-pevnymi-bocnicemi,      

https://www.google.cz/search?q=plastov%C3%A9+kontejnery&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwj-

geyY3LLRAhXGOBQKHckUD4sQ_AUICCgB&biw=1517&bih=735#imgrc=3FHEYwFloj

q6bM%3A 

[9] http://zeppelin.cz/pujcovna/the-cat-rental-store/stavebni-stroje/pasova-rypadla/pasova- 

rypadla-13-20-t/315d 

[10] http://zeppelin.cz/pujcovna/the-cat-rental-store/stavebni-stroje/rypadlo- 

nakladace/rypadla-nakladace-8-t/432e2 

[11] http://www.intermarket.eu/stavebni-stroje-pujcovna.aspx 

[12] http://www.financialsystem.cz/nabidka-a-cenik-vozu-nad-3-5-t/man-tga41-480-8x6- 

bordmatic.html 

[13] http://www.autojeraby-tomecek.cz/clanky/reportaz/valnik-s-hydraulickou-rukou-7/ 

[14] Vlastní tvorba 

[15] Vlastní tvorba 

[16] http://www.energo-servis.cz/pdf/l110e.pdf 

[17] http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 

[18] http://www.tbg-metrostav.cz/cerpani-betonu/ 

[19] Vlastní tvorba 

[20] Vlastní tvorba 

[21] https://www.e-stavebniny.cz/baumit-volne-lozene-smesi-baumit-omitky-strojove- 

zpracovatelne-pro-interiery-ff0204.php 

[22] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-procontact.html 
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[23] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-starcontact.html 

[24] http://www.materialedeconstructii.eu/partener_Adezivi_pentru_polistiren_Baumit__pr 

et_adeziv_pentru_polistiren_baumit_364 

[25]  http://www.baumit.cz/produkty/baumit-mosaiktop.html 

[26] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-finish.html 

[27] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-silikattop.html 

[28] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-uniprimer.html 

[29] http://www.isover.cz/produkty/isover-nf-333 

[30] http://www.baumit.cz/produkty/austrotherm-xps-top-p-gk.html 

[31] http://www.stavbaonline.cz/zakladaci-profil-etics-los-1-mm.html 

[32] http://www.baumit.cz/produkty/soklova-hmozdinka.html  

[33] http://www.baumit.cz/produkty/soklova-distancni-podlozka.html 

[34] http://www.baumit.cz/produkty/hmozdinky-str-u-2g.html 

[35 ]https://www.dek.cz/produkty/detail/1710803200-hmozdinka-kovovy-trn-tid-t-8-60-x- 

155-ejot, http://www.likov.com/ejot-sbl-140-plus-vt-90-pridavny-talir 

[36] http://www.baumit.cz/produkty/zatka-str-mineral.html 

[37] http://www.baumit.cz/produkty/rohovy-profil-etics-popular-alu-se-sitovinou.html 

[38] https://www.dek.cz/produkty/detail/1712026540-zacist-okenni-profil-s-tkan-6mm-2- 

4m-vertex 

[39] http://www.baumit.cz/produkty/baumit-opentex.html 

[40] Technické podklady Baumit 

[41] Technické podklady Baumit 

[42] http://www.izolace-info.cz/aktuality/?nid=9060-zatepleni-fasady-technologicky- 

postup.html#.WFfGhVPhCUk 

[43] Technické podklady Baumit 

[44] Technické podklady Baumit 

[45] http://www.baumit.cz/produkty/montazni-set-str-2gs.html#informace 

[46] Technické podklady Baumit 

[47] http://www.zatepleni-

kwaczek.cz/editor/filestore/File/kolem%20oken%20a%20otvoru.JPG 

[48] Vlastní tvorba 
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SEZNAM P�ÍLOH 

 

1. Koordinaèní situace stavby se �ir�ími vztahy dopravních tras 

2. Èasový a finanèní plán � objektový 

3. Zaøízení staveni�tì - Hrubá stavba 

4. Zaøízení staveni�tì - Zemní práce 

5. Posouzení - 10 m 

6. Posouzení � 13,5 m 

7. Podrobný èasový plán - SO 01 

8. Polo�kový rozpoèet - SO 01 

9. Bilance pracovníkù 

10. DIO 

11. �ádosti k DIO  -  PÈR DI Brno 

   MMB Odbor dopravy 

   Brnìnské komunikace 

   MMB Odbor investièní 

   MÈ Brno � Královo Pole � ZUK � výkopové práce 

   MÈ Brno � Královo Pole � ZUK - plo�ný zábor 

   MÈ Brno � Královo Pole � uzavírka  

 

 

 


