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 Abstrakt 

Obsahem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu 

bytového komplexu LIVE UP v Brně – Bohunicích. Jedná se o novostavbu 

s jedním podzemním a šesti nadzemními patry. Konstrukce domu je monolitická a 

v horních patrech jsou nosné stěny zděné. Součástí práce jsou technické zprávy, 

studie realizace hlavních technologických etap, řešení organizace výstavby, 

technologický předpis ploché jednoplášťové střechy, položkový rozpočet 

s výkazem výměr, časový plán, návrh strojní sestavy. 
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hydroizolace, vegetační vrstva, rozpočet a časový plán. 

 

 

Abstract 

The subject of the master´s thesis are selected parts construction technology 

project apartment house LIVE UP in Brno – Bohunice. It is a new 

building with one underground floor and six overground floors. Construction of 

the house is monolithic and upper floors are bearing masonry walls. The work 

includes technical reports, study the implementation of major construction phases, 

organization of the construction, technological regulation of flat single-roof, 

itemized budget with the statement of measurements, time schedule, inventory of 

machines. 
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1. ÚVOD 
 

Ve své diplomové práci se zabývám objektem D nacházejícím se v 

bytovém komplexu LIVE UP v Brně – Bohunicích. Cílem práce bylo vytvořit 

vybrané části stavebně technologického projektu dle poskytnuté projektové 

dokumentace. 

Součástí práce je souhrnná technická zpráva k řešenému objektu, technická 

zpráva ke stavebně technologickému projetu, řešení širších vztahů dopravních 

tras, časový a finanční plán – objektový, studie realizace hlavních 

technologických etap bytového domu, řešení organizace výstavby, výkres zařízení 

staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán pro 

bytový dům, technologický předpis pro plochou jednoplášťovou střechu, KZP pro 

plochou jednoplášťovou střechu, položkový rozpočet s výkazem výměr. 
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2.1. Popis území stavby 

 

2.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

 

 Pozemek se nachází v Brně-Bohunicích severně od školského 

Univerzitního kampusu Brno a Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o částečně 

zastavěné území. Stavba je umístěna do lokality severně od ulice Netroufalky ze 

které bude vybudována příjezdová cesta. Území je ohraničeno na východě polní 

cestou, na jižní straně ulicí Netroufalky a na západní a severní straně lesními 

porosty Svrateckého údolí. 

 Pozemek je volný a téměř rovný. Stávající inženýrské sítě nejsou v kolizi 

se stavebními objekty. Nově budované inženýrské sítě jsou vedeny na pozemcích 

stavby a v ulici Netroufalky. 

 

2.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

 Firma Geostar, spol. s r.o. provedla inženýrskogeologický průzkum pro 

stavbu bytového domu se zaměřením na základové poměry a geotechnické 

parametry jednotlivých geologických vrstev území v Brně-Bohunicích. Firma 

realizovala 8 vrtaných sond v hloubce 6,5 – 12,5 m, sledovala hladinu podzemní 

vody a provedla rozbor zemin.  

 Svrchní vrstvy geologického prostředí tvoří navážka – spraš vápnitá, hlína 

s úlomky až 15 cm, hlína s příměsí písků a úlomků stavební suti. Hlubší partie 

jsou tvořeny deluviem charakteru štěrkopísku prachovitého, eluviem granodioritu 

charakteru štěrkopísku prachovitého a nejníže se nalézá vrstva zcela zvětralého 

granodioritu. Hladina podzemní vody nebyla v průběhu průzkumných prací 

zastižena. 

 

2.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
  Území leží v ochranném pásu MPR Brno. Do plochy staveniště zasahuje 

ochranné pásmo lesa, stavba splňuje předepsané vzdálenosti ze závazného 

stanoviska OVLHZ MMB ze dne 30. 3. 2009 – minimální vzdálenost objektu D 
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od kraje lesa bude 17 m. Do plochy stavby zasahuje půdorysná stopa ochranného 

pásma přibližovací a vzletové plochy heliportu Fakultní nemocnice Brno. 

Výškově však stavba do ochranného pásma nezasahuje. 

 

2.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovému území apod. 

 
 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovém území. Nadmořská 

výška stavebního pozemku se pohybuje kolem 275 m n. m. Ve vzdálenosti 400 m 

od stavby se vine řeka Svratka, která se nachází v nadmořské výšce 220 m n. m. 

 

2.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

 Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prostředí a na okolí. 

 

2.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V prostoru staveniště se nenacházejí žádné objekty a zpevněné plochy, 

které by bylo nutné odstranit. Na části pozemku se nachází vzrostlá zeleň. Další 

výsadba bude provedena v rámci sadových úprav areálu. 

 

2.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

 

 Realizace předmětné stavby si vyžádá trvalý zábor pozemků, které jsou 

v katastru nemovitostí vedeny jako součást zemědělského půdního fondu takto: 
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Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF na pozemcích 

p. č.1331/1, 1331/91, 1340/1, 1340/3, 1340/4, 1340/5 a 1340/6 v k.ú. Bohunice 

byl vydán Krajským úřadem JmK, Odborem životního prostředí dne 11.9.2009, 

č.j. 114801/2009. 

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF na pozemku 

p. č.1338/1 udělilo Ministerstvo životního prostředí ČR - odbor výkonu státní 

správy VII dne 28. 6. 2004 pod zn.: 560/1749/04-Šk. 

 

2.1.8. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 
 Bytový dům bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Z jižní 

strany ulice Netroufalky bude vybudován sjezd, který bude zajišťovat příjezd do 

garáží v 1. NP a 1. PP. Na pozemku budou vybudována parkovací místa. 

Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro 

vedení NN podzemní, elektro vedení SLP podzemní, kanalizace, vodovod a 

plynovod. 

 

2.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

 
 Související a podmiňující investice nejsou plánovány. Stav pozemních 

komunikací a chodníků dotčené oblasti staveništěm bude zaznamenána a v 

případě porušení bude provedena oprava. 
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2.2. Celkový popis stavby 

 

2.2.1. Účel užívání stavby 

 
 Jedná se o objekt se šesti nadzemními patry a jedním podzemním patrem. 

V 1. PP a 1. NP budou garáže, v horních patrech budou byty. V bytovém domě se 

bude nacházet 43 bytů. Nejmenší byty o ploše 46,98 m2 bez terasy (s terasou 

68,2 m2) a největší byty o ploše 128,75 m2 bez terasy (s terasou 209,6 m2). 

Zastavěná plocha objektem je 1 541 m2, obestavěný prostor je 26 770 m3 

užitková plocha bytů bez teras a balkonů je 3 615 m2. 

 

2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 Novostavba je objekt navržený v částečně zastavěné části v Brně-

Bohunicích.  Objekt má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi 

čtvrtinou délky kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m - měřeno v úrovni 1. NP. 

Vzdálenost kružnic (délka štítových stěn) je 23,77 m. Prstencové výseče jsou 

tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož 

ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na 

západní (resp. severovýchodní) konvexní fasádě objektu doplněny o konzolově 

vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Konkávní fasáda objektu je 

řešena jako vstupní a její dominantou jsou tři tubusy výtahových šachet 

vyrůstající z rozšířeného 1. nadzemního podlaží. Tato kompaktní fasáda je 

členěna horizontálními liniemi pásových oken. 

 Celková výška objektu je cca 25,22 m (včetně 1. PP). Horní hrana atiky je 

20,47 m nad upraveným terénem. Střecha je navržená plochá. 

 

2.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
V 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží objektu jsou umístěny 

hromadné garáže pro 43 osobních automobilů (1. PP) a 44 osobních automobilů 

(1. NP), sklepní kóje pro residenty, rozvodny NN a SLP, úklidové komory, sklady 

komunálního odpadu, sklad pro údržbu objektů areálu CRA II. Tyto místnosti 

jsou přístupné z hlavních chodeb, sklady komunálního odpadu navíc z 
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venkovního prostoru. Plynová kotelna v 1. NP má zvláštní vstup pouze z 

venkovního prostoru. Hlavní vstupy do objektu jsou v úrovni 1. NP z přilehlé 

areálové komunikace. 

Ve 2. až 6. podlaží jsou navrženy bytové jednotky. 2. až 6. podlaží jsou 

oproti nižšímu podlaží uskočena a jsou zde vytvořeny terasy pro přilehlé byty. U 

bytů ve 3. až 6. podlaží je navržena po celé délce zadní severozápadní fasády 

prefabrikovaná balkonová deska, rozdělená pro jednotlivé byty přepážkami.  

Objekt D je rozdělen na tři části (vstupy) D1, D2 a D3. Každá část má z 

venkovního prostoru v úrovni 1. NP svůj samostatný vchod s halou, hlavní 

chodbou se schodištěm a výtahem, odkud jsou přístupná všechna podlaží v dané 

části. Hlavní chodba se schodištěm a vstupní hala v přízemí tvoří v každé části 

vnitřní chráněnou únikovou cestu typu A pro únik z objektu na volné prostranství. 

Z přilehlé komunikace v úrovni 1. NP a venkovním sjezdem do 1. PP je 

možný vjezd do hromadných garáží. Z obou pater garáží je přístup do hlavní 

chodby se schodištěm a výtahem. 

 

2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno na 

vyhrazených stáních (jak v prostoru hromadných garáží, tak na venkovních 

stáních). Venkovní plochy pro pěší vyhoví svými parametry (podélný spád, příčný 

sklon, převýšení obrubníků) požadavkům vyhlášky. Veškeré přechody, resp. 

napojení na stávající pěší trasy budou provedeny bezbariérově s výškovým 

převýšením 2 cm. Úpravy pro nevidomé jsou provedeny použitím zámkové 

dlažby se slepeckou úpravou povrchu, ze které je u přechodů pro chodce vytvořen 

varovný a signální pás. 

Přístup do všech prostorů stavby je zajištěn vodorovnými komunikacemi, 

schodišti a výtahem řešenými způsobem stanoveným ve vyhlášce. 
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Vstup do objektu je v úrovni 1. NP, výškový rozdíl podlahy a upraveného 

terénu činí 20 mm, vstupní i veškeré dveře na vnitřních komunikacích jsou 

uvažovány bezprahové. 

 

2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 
 Stavba svým charakterem spadá do staveb s běžným bezpečnostním 

režimem pracovního prostředí. Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude 

zajištěna provozními předpisy a kontrolou jejich dodržování. 

 Stavba bude navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem nebo výbuchem. Při provádění a užívání staveb nesmí být 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 Stavba je navržena a bude realizována dle vyhlášky 48/1982 Českého 

úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení včetně změn a dodatků, vč. vyhlášky 

192/2005. 

 

2.2.6. Základní charakteristika objektů 

 
Výkopy a základy 

 Základové poměry pro projektovaný objekt D – SO01 jsou příznivé 

vzhledem k výskytu granodioritového masivu blízko pod povrchem.  

 Pro objekt se provede hlavní výkop, který bude tvořit otevřená svahovaná 

jáma se sklonem svahů 2:1. 

Založení objektu je navrženo plošné na základové desce o tloušťce 300, 

600 a 700 mm. Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton. 

Základová deska bude betonována na 2 pracovní záběry s časovým odstupem min. 

14 dní od betonáže první části desky. Základové konstrukce a stěny na styku se 

zeminou jsou navrženy z vodo-stavebného betonu v systému bílá vana. 

Vodotěsnost bude zajištěna krystalizační přísadou do betonové směsi např. 

XYPEX Admix C-1000 NF v množství 2,0 kg/m3
 betonové směsi. Všechny 

pracovní spáry a dilatační spáry musí být opatřeny těsnícími profily tak, aby byla 
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zaručena vodonepropustnost spár. Vzájemné napojení jednotlivých typů těsnění 

musí být provedeno tak, aby byla zaručena vodonepropustnost konstrukce. 

 

Konstrukční systém 

 Konstrukční systém domu je navržen jako železobetonový monolit 

s částečnými vyzdívkami nosných stěn. Dům je šestipodlažní, podsklepený s 

plochou střechou.  

 

Svislé nosné konstrukce 

 V garážích 1. PP a 1. NP se budou nacházet sloupy kruhového průřezu o 

průměru 400. Sloupy musí být betonovány bez pracovních spár. 

 Stěny jsou navrženy tloušťky 150, 250 a 300 mm. Jedná se o stěny 

výtahových šachet a nosné stěny objektu. Stěny jsou navrženy jako zděné z 

keramických tvarovek a to v horních podlažích. Dále jsou stěny navrženy jako 

železobetonové monolitické. Ve 2.NP a 3.NP jsou stěny navrženy jako stěnové 

nosníky uložené na sloupy či stěny nižších podlaží. Vodorovné pracovní spáry ve 

stěnách nesmí být prováděny. Pracovní spáry ve stěnových nosnících musí být 

konzultovány s projektantem statiky. 

 Výtahové šachty jsou od ostatních nosných konstrukcí objektu odděleny 

dilatací, s konstrukcemi jsou propojeny v úrovni stropních desek za pomoci 

akusticky tlumících nosných prvků s únosností ve vodorovném i svislém směru. 

V 1.NP je oblouková stěna v ose „F“ navržena s dilatacemi. Ty budou opatřeny 

dilatačními nerezovými trny. Spáry budou mít zkosené hrany trojúhelníkovými 

lištami 10x10 mm a budou dodatečně vyplněny trvale pružným tmelem odolným 

vnějšímu prostředí a UV-záření. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické tvořené 

deskami lokálně zesílené trámy a hlavicemi. Desky jsou navrženy 150, 200 a 

250 mm, hlavice jsou tlouštěk 250 a 300 mm vč. tlouštěk stropních desek. Trámy 

musí být betonovány současně se stropními deskami. 

 Balkónové desky jsou navrženy jako prefabrikované železobetonové s 

horním lícem ve spádu a s otiskem tkaniny Frank Zemdrain, hrany prefabrikátů 
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budou koseny trojúhelníkovými lištami 7x7 mm. Zbylé strany prefabrikátů jsou v 

pohledovém betonu třídy pohledovosti PBS. 

 

Schodiště 

 Schodiště jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná přímá s 

mezipodestou. Schodiště jsou uložena na stropní desky, v místech uložení budou 

použity akustické nosné prvky pro přerušení kročejového hluku. Viditelné hrany 

stupňů nebudou koseny. Ramena budou provedena v pohledové kvalitě PBS. 

Nášlapná vrstva schodů bude z keramické dlažby. 

 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť u objektu D je tvořen prosklenými okny včetně vnějšího 

zastínění, kontaktním zateplovacím systémem a kazetovým obkladem. Součástí 

obvodového pláště jsou i kapotáže atik. 

 

Izolace proti podzemní vodě a zemní vlhkosti 

Iženýrsko-geologickým průzkumem nebyla podzemní voda zastižena, 

avšak vzhledem k tomu, že se podzemní části stavby nachází ve velmi slabě 

propustných jílovitých zeminách, mohou být podzemní konstrukce namáhány i 

srážkovou vodou prosáknutou zásypy kolem budovy. Hydroizolace podzemních 

částí budovy je navržena systémem „bílé vany“, kterou tvoří železobetonové 

konstrukce základové desky a obvodových stěn, provedené z vodostavebního 

betonu. Pro zajištění vodotěsnosti musí být dilatační spáry těchto konstrukcí 

opatřeny systémovými těsnícími plastovými profily a veškeré pracovní spáry musí 

být opatřeny plastovými profily zabraňujícími průsaku vody vytvořenou spárou. 

 Hydroizolaci střechy a teras tvoří hydroizolační folie.  

 

Izolace proti volně stékající vodě 

Hydroizolace (koupelny, sklady odpadu, úklidové komory) - pod finální úpravou 

povrchu je navržena izolace ze systémového hydroizolačního nátěru na bázi 

polymerové nebo akrylové disperze. 
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Izolace proti radonu 

 Bude provedena pro střední radonový index pozemku. Protiradonová 

opatření bude zajištěno krystalizační přísadou do betonové směsi např. XYPEX 

Admix C-1000 NF v množství 2,0 kg/m3 betonové směsi.  

 

Střešní plášť 

Tepelná izolace ploché střechy bude provedena ze spádového 

polystyrenu EPS 100 (150) S Stabil. Hydroizolační fólie bude kladena volně na 

separační vrstvu ze skelného rouna, spoje budou svařeny v přesazích, kotvení – 

kombinace mechanického a přitížením stabilizační vrstvou. Po obvodu střechy (u 

pat a záhlaví atik) a po obvodu konstrukcí prostupujících střechou bude folie 

stabilizovaná pomocí profilů z poplastovaného plechu kotvenými k podkladu. 

Ochranná fólie bude provedena geotextilií (500 g/m2).  

Hlavní střecha nad objektem D je řešena jako zelená. Drenážní vrstva je 

tvořena vláknitou georohoží VHVD, která bude pokládaná v pásech, kladená 

směrem ke střešnímu vtoku a z horní strany bude chráněná geotextilií 

představující filtrační vrstvu. Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří vegetační vrstva, 

v místě úžlabí a u atiky se provede místo vegetační vrstvy drenážní vrstva 

(kačírek) pro snadnější odtok dešťové vody. 

Odvodnění střechy bude do úžlabí se střešními vtoky s ochrannou mřížkou 

proti zanesení, doplněnými o přepady. Spodní hrana přepadů bude 190mm nad 

úrovní střešního vtoku. 

 

vegetační stabilizační vrstva - substrát/kačírek 50 mm 
drenážní vrstva - vláknitá rohož 10 mm 
geotextilie   
HI vrstva - PVC fólie 1,5 mm 
separační vrstva - skelné rouno 2 mm 
TI vrstva - polystyrén EPS 180 mm 
spádová vrstva - polystyrén EPS 20 - 320 mm 
parotěsná zábrana - penetrace + plošně natavený asf. pás 7 mm 

nosná konstrukce - železobeton   

  270 - 570 mm 
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Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace fasádního pláště je navržena jako minerální převážně v 

tl. 160 mm. Tepelné izolace střech jsou součástí skladeb střešních plášťů. Tepelné 

izolace železobetonových stěn podzemního podlaží jsou navrženy z nenasákavého 

polystyrenu XPS nebo EPS Perimetr v tl. 120 mm do úrovně 1 m pod upraveným 

terénem, níže v tl. 80 mm. 

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách – akustickou 

izolací budou opatřeny podlahy obytných místností, vstupní dveře do bytů. 

Mezibytové a dělicí stěny mezi různými provozy v objektu jsou 

monolitické železobetonové nebo vyzděny z akustických keramických tvárnic. 

Sádrokartonové předstěny zlepšující vzduchovou neprůvzdušnost u mezibytových 

stěn budou na konstrukci z CW profilů, s vloženou akustickou izolační deskou ze 

skelné vaty v tloušťce dle vzduchové mezery. 

Tepelnou izolaci stěn v místnostech sousedících s nevytápěným prostorem 

tvoří tepelná izolace minerální tl. 150mm – kontaktní provedení. Tepelnou izolaci 

stropů v místnostech sousedících s nevytápěným prostorem tvoří tepelná izolace z 

nehořlavého polystyrenu (3i isolet) tl. 80 a 220mm – vkládaný do bednění před 

betonáží stropů. 

V podlahách bude jako kročejová izolace použita minerální tl. 40 mm s 

akustickými obvodovými pásky tl. 2x10 mm a pro rozvody instalací vyrovnávací 

vrstva z podlahového pěnového polystyrenu EPS 100 Z, případně EPS 150 S v 

namáhaných sklepních prostorech. 

 

Příčky a vnitřní dělící konstrukce 

 Mezibytové stěny jsou monolitické železobetonové nebo vyzděny z 

keramických bloků typu Therm AKU tl. 300 mm vč. oboustranné omítky – 

vyhoví ČSN 73 0532 – akustika – ochrana proti hluku v budovách.  

 Vnitřní příčky jsou zděné z keramických příčkovek tl. 115 mm a předstěny 

ze sádrokartonu tl. 50, 100 a 150 mm dle projektové dokumentace. 

Příčky ve vícepokojových bytech mezi obytnou místností a ostatními 

místnostmi téhož bytu musí splňovat akustickou odolnost, proto jsou navrženy z 

keramických příčkovek AKU tl. 115 mm. 

 



 

32 

Podlahové konstrukce 

 Konstrukce podlah budou prováděny z litého potěru na bázi síranu 

vápenatého – anhydritu v tl. min. 40 mm, ve vlhkých a nebytových prostorech 

z litého cementového potěru pevnosti C30 v tl. min. 50 mm. 

 Před pokládkou tenkovrstvých finálních podlahových vrstev budou 

podlahy stěrkovány samonivelačními stěrkami, v ostatních případech obvykle 

stačí zametení povrchu. 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu a provozních podmínek v 

jednotlivých místnostech. Jsou navrženy podlahy z dřevěných lamel, keramické 

dlažby, epoxidových stěrek a betonových průmyslových podlah s povrchem 

opatřeným strojně zahlazeným vsypem. 

 

Podhledy 

V objektu bude použit sádrokartonový podhled typu KNAUF nebo 

RIGIPS. 

Podhledy jsou navrženy plné ze sádrokartonu na jednoúrovňovém 

zavěšeném roštu. Před okny bude vytvořena nika 100x100 mm pro připevnění 

vnitřních stínících prvků. 

Použití jednotlivých druhů podhledů je zřejmé z legend místností na 

jednotlivých půdorysech. 

Ve všech druzích podhledů budou osazeny případné koncové elementy 

vzduchotechniky, slabo a silnoproudu dle projektové dokumentace jednotlivých 

profesí. V případě nutnosti obsluhy zařízení nad podhledem jsou v podhledu 

navržena revizní dvířka. 

 

Úpravy povrchů stěn vnitřních 

Betonové stěny a vnitřní zdivo z cihelných bloků bude omítnuto jako 

třívrstvé ze suchých omítkových směsí, hrany budou řešeny systémovými 

pozinkovanými podomítkovými lištami.  

V některých prostorech 1. PP a 1. NP (garáže, technické místnosti, sklepní 

kóje) bude povrch betonových stěn opatřen bezprašným nátěrem a ponechán jako 

pohledový. Vnitřní tepelná izolace stěn v garážích, sklepech a v hlavních 

chodbách bude opatřena kontaktní tenkovrstvou omítkou. 
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Keramické obklady budou provedeny plošně v místnostech hygienických 

zařízení (koupelny, WC, úklidové místnosti). 

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů ve fasádách (okna, dveře, prosklené stěny) budou v 

hliníkových rámech navrženém standardu dle projektové dokumentace. 

Vnitřní dveře plné nebo prosklené, hladké, dřevěné, v sklepních prostorách 

ocelové. Pokud budou tyto výplně otvorů tvořit požární uzávěry, budou mít 

požadovanou požární odolnost a výbavu (zámky, zástrče, samozavírače, 

koordinátory zavírání křídel, těsnění) dle požadavků požárně bezpečnostního 

řešení. 

 

Malby a nátěry 

Na štukových omítkách zděných konstrukcí budou provedeny nestíratelné 

malby bílé barvy, na sádrokartonových konstrukcích bude proveden nestíratelný 

nátěr vhodný na sádrokarton. 

Nátěrem budou opatřeny vnitřní ocelové konstrukce (zárubně), drobné 

zámečnické výrobky budou opatřeny vypalovacím práškovým lakem. 

 

Výtah 

Vertikální doprava osob od 1. PP do 6. NP bude zajištěna osobním kabinovým 

výtahem s nosností 630 kg (8osob) splňujícím požadavky na bezbariérovost. 

 

2.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 Stavba bytového domu bude využívat stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu. 

Dopravní napojení - areál bude dopravně napojen na ulici Netroufalky 

prostřednictvím jednoho sjezdu. Pro sjezd do objektu D, který zajišťuje příjezd do 

1. NP a 1. PP, je využito stávajícího napojení, které bude stavebně upraveno jako 

sjezd. 

Elektro - na základě předběžné konzultace s distributorem elektrické 

energie se předpokládá zásobování elektrickou energií zemním kabelovým 
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rozvodem NN z nových kabelů NN založených při ulici Netroufalky při výstavbě 

objektu Netroufalky 7. 

Voda - zásobování vodou je řešeno dvěma přípojkami napojenými na 

stávající vodovod DN100 LI vedený při ulici Netroufalky. 

Plyn - v souvislosti se stavbou bytový komplex Live up je nutno 

vybudovat 2 STL přípojky plynu. Přípojky budou napojeny na veřejný plynovod 

STL PE 90 (tlakové pásmo 300 kPa) vedený při ulici Netroufalky. 

Kanalizace - v souvislosti se stavbou je nutno vybudovat prodloužení 

veřejné kanalizace. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN600 

KAM. Do této prodloužené stoky je napojena přípojka kanalizace jednotné 

objektu D. Zároveň dojde ke zrušení části stávající kanalizace, která je v souběhu. 

 

2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

 

Dle požárně bezpečnostního řešení je požadováno nucené větrání 

únikových cest v objektu D. Větrání chráněné únikové cesty typu A objektu D 

zajišťuje ventilátor umístěný na úrovni 1. PP. Čerstvý vzduch je nasáván z 

venkovního prostoru a je přiváděn do nejnižšího podlaží únikové cesty. Odvod 

vzduchu je přetlakově, pod stropem nejvyššího podlaží únikové cesty elektricky 

otvíraným průduchem s čistou plochou 1 m2. Ovládání nucené ventilace je 

označeným tlačítkem hlásiče požáru umístěným v každém podlaží objektu. 

Zařízení bude napájeno z nezávislého záložního zdroje. 

Elektrická požární signalizace je v souladu s požárně bezpečnostním 

řešením navržená v podzemních garážích objektů D. Zabezpečení objektu je 

provedeno automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru zapojenými na 

adresovatelnou požární ústřednu ESSER řady 8000. Umístění ústředny se 

předpokládá v 1. NP v místnosti stálé služby v objektu CRA B, kde je zajištěn 

trvalý dohled 24 hodin denně. Ústředna bude vybavena tiskárnou pro výpis 

historie stavů systému EPS. 

Systém EPS předpokládá trvale režim „s obsluhou“ s dvoustupňovou 

signalizací. Pro tento režim jsou stanoveny časy T1 60 s a T2 6 minut. Dle 

požadavků projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby je zabezpečení 

automatickými hlásiči požáru navrženo pouze v požárních úsecích garážových 
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stání. Tlačítkové hlásiče, které slouží k manuálnímu ohlášení poplachu, jsou 

navrženy v garážových stáních, při vstupech do únikových cest a na volná 

prostranství. 

Systémem EPS se předpokládá ovládání a snímání následujících zařízení 

- snímání ručního zapnutí odvětrání CHÚC 

- snímání stavů systému detekce hořlavých a toxických plynů a par (vč. detekce 

úniku palivových směsí) 

- snímání poruchových stavů externích napájecích zdrojů systému EPS 

Vyhlašování požárního poplachu je řešeno sirénami s optickou signalizací. 

Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru V koordinaci s projektovou 

dokumentací požárního zabezpečení stavby musí být v každém bytě osazeno 

zařízení autonomní detekce a signalizace dle ČSN EN 14604 „Autonomní hlásiče 

kouře“, v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. vč. novelizace 268/2011 Sb. Na 

chodbě každého bytu bude osazen autonomní optickokouřový hlásič s akustickou 

signalizací a bateriovým napájením. 

 

2.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 

Hospodaření s energií se hodnotí podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů ve sbírce zákonů pod č. 318/2012. Dále podle vyhlášky 

78/2013 Sb., která je prováděcí vyhláškou k výše uvedenému zákonu. 

Hodnocení energetické náročnosti závisí na splnění některých ukazatelů 

energetické náročnosti: 

a) celková primární energie za rok; b) neobnovitelná primární energie za rok; c) 

celková dodaná energie za rok; d) dílčí dodané energie pro technické systémy 

vytápění, chlazení, větrání, úpravu vzduchu, přípravu TV a osvětlení za rok; e) 

průměrný součinitel prostupu tepla; f) součinitel prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí na systémové hranici; g) účinnost technických systémů. 

Pro nové budovy musí být splněny současně 3 ukazatele (b, c, e); ostatní jsou 

pouze informativní. Současně jsou stanoveny třídy energetické náročnosti A-G. 
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Pro objekt D: 

- celková energeticky vztažná plocha: 5228 m2 

- měrná vypočtená roční spotřeba energie: 261,8 MWh/rok 

- celková vypočtená roční dodaná energie: 262,4 MWh/rok 

- hodnocení budovy: B. 

 

2.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

 Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí. Stavba je navržena 

souladu s hygienickými předpisy EN a směrnicemi a v souladu s TP na výstavbu, 

jsou dodrženy prostorové požadavky na uspořádání prostorů, světlosti a objemy 

místností, velikosti a počet sociálních zařízení.  

 V jednotlivých bytech bude realizováno odvětrání digestoří a sociálního 

zázemí přes odsávací šachtu osazenou zpětnými klapkami vyvedenou nad střechu 

objektu. Spínání odvětrání WC bude spřaženo s osvětlením místnosti. 

Dále bude v objektech uměle odvětráváno: chráněné únikové cesty 

(schodiště), garáže (instalace čidla pro měření obsahu oxidů uhelnatého), sklad 

odpadů (odvětráno zvláštním potrubím), sklepní kóje. 

 Zdrojem tepla pro vytápění objektu i ohřev teplé užitkové vody bude 

vlastní plynová kotelna. Vytápění je řešeno jako teplovodní. Odběr tepla pro 

potřebu jednotlivých jednotek bude umožněn přes bytové předávací stanice. 

 Denní osvětlení místností s trvalým pobytem osob je v souladu 

s hygienickými požadavky.  

 Osvětlení vnitřních společných prostor bude realizováno svítidly s 

úspornými zdroji dle ČSN EN 12 464-1. V prostorech garáží a kotelny budou 

instalována průmyslová zářivková tělesa. Osvětlení chráněné únikové cesty bude 

osazeno samostatnými svítidly s integrovanými záložními zdroji (zálohování na 

dobu min. 1 hod.) Umělé osvětlení v bytových jednotkách bude realizováno dle 

požadavků ČSN 33 2000-5-52. Umělé osvětlení je navrženo na základě světelně 

technických výpočtů. 
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2.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Radonový průzkum byl proveden. Byl naměřen střední radonový index. 

Vzhledem k naměřeným hodnotám radonu je navržena hydroizolace s odolností 

na střední radonový index. Jiné nežádoucí účinky na stavbu nepůsobí. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Dle průzkumu nejsou v místě stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Seizmické poměry nevybočují z běžných hodnot seizmicky stabilního 

Českého masivu. Není nutno navrhovat opatření. 

d) ochrana před hlukem, 

Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce, hlukové 

pole vnitřního a venkovního prostoru, prostorovou akustiku vnitřního prostoru, a 

metody jejich kvantifikace vycházejí z požadavků platné legislativy.  

e) protipovodňová opatření, 

Pozemek a stavba samotná nebude nijak zvlášť proti povodním chráněna. 

 

2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 Stavba bytového domu bude využívat stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu. 

Dopravní napojení - areál bude dopravně napojen na ulici Netroufalky 

prostřednictvím jednoho sjezdu. Pro sjezd do objektu D, který zajišťuje příjezd do 

1. NP a 1. PP, je využito stávajícího napojení, které bude stavebně upraveno jako 

sjezd. 

Elektro - na základě předběžné konzultace s distributorem elektrické 

energie se předpokládá zásobování elektrickou energií zemním kabelovým 

rozvodem NN z nových kabelů NN založených při ul. Netroufalky při výstavbě 

objektu Netroufalky 7. 

Voda - zásobování vodou je řešeno dvěma přípojkami napojenými na 

stávající vodovod DN100 LI vedený při ulici Netroufalky. 
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Plyn - v souvislosti se stavbou bytový komplex Live up je nutno 

vybudovat 2 STL přípojky plynu. Přípojky budou napojeny na veřejný plynovod 

STL PE 90 (tlakové pásmo 300 kPa) vedený při ulici Netroufalky. 

Kanalizace - v souvislosti se stavbou je nutno vybudovat prodloužení 

veřejné kanalizace. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN600 

KAM. Do této prodloužené stoky je napojena přípojka kanalizace jednotné 

objektu D. Zároveň dojde ke zrušení části stávající kanalizace, která je v souběhu. 

 

2.4. Dopravní řešení 

 

2.4.1. Popis dopravního řešení 

 
Pozemek je umístěn v severním sektoru lokality určené pro bydlení, který 

se nachází severně od ulice Kamenice a přiléhá k výukové části kampusu 

Masarykovy univerzity. V blízkosti se nacházejí již realizované objekty stavby 

CRA I a stávající budovy internátu sester Fakultní nemocnice Brno.  

Z přilehlé komunikace v úrovni 1. NP a venkovním sjezdem do 1. PP je 

možný vjezd do hromadných garáží. 

 

2.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

V rámci výstavby objektu D budou realizovány i komunikace a zpevněné 

plochy. Komunikace bude sjezdem napojena na 1. NP a 1. PP objektu D, která 

jsou určena k parkování. Nachází se zde 87 parkovacích míst. Budou zde i 

venkovní kolmá parkovací stání podél ulice Netroufalky. V areálu bude 

vybudována stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v přidruženém 

prostoru. Pěší komunikace v prostoru mezi objekty D, E a F, které budou plnit i 

funkci zásahové cesty pro hasičské vozy. 

 

2.4.3. Doprava v klidu 

 

V 1. NP a 1. PP se bude nacházet garážové stání, které zajistí 87 

parkovacích míst. Další parkovací místa budou na ulici Netroufalky. 
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2.4.4. Pěší a cyklistické stezky 

 

V areálu bude vybudována stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 

provozem v přidruženém prostoru. Pěší komunikace v prostoru mezi objekty D, E 

a F, které budou plnit i funkci zásahové cesty pro hasičské vozy. 

 

2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Zeleň nemá pouze funkci doplňkovou, ale je součástí celé koncepce jako 

plnohodnotný kompoziční prvek. Zeleň se objevuje nejen na terénu, ale i na 

konstrukcích – zejména na střechách. Celý komplex vytváří jednotný celek s 

důrazem na použití dřevin severního mírného pásma. Vycházíme z filosofie a 

koncepce arboreta. Součástí řešení venkovních ploch je také vodní plocha, která 

plní nejen funkci retence dešťových vod areálu, ale i výrazný kompoziční bod 

klidové zóny. 

 

2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

2.6.1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
 Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel 

stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., 

v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 

 

2.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 

 Vlastní území, které bude realizací stavby dotčeno, je součástí širšího 

areálu univerzitního kampusu. Stavba bude představovat další z mnoha stavebních 

objektů. Dojde k naplnění prostoru již antropogenně ovlivněného území. Stavba 
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svým architektonickým charakterem navazuje na celkový ráz celého univerzitního 

kampusu. K výraznějšímu ovlivnění krajiny v širším území nedojde. 

 

2.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
 Objekt se nenachází na chráněném území. 

 

2.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

 
 Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA nebylo zjišťováno. 

 

2.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

2.7. Ochrana obyvatelstva 

  

 Po realizaci stavby nebudou produkovány ve významné míře (tj. v míře, 

které by způsobovaly přes limitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, 

hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace 

znečišťujících látek jsou pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i 

přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 

nebo rizik. 

 

2.8. Zásady organizace výstavby 

 

2.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
 Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen v předem domluvených 

termínech. Uskladnění materiálu bude prováděno na zpevněných plochách nebo v 

mobilních buňkách. Potřeby a spotřeby všech materiálů jsou uvedeny ve výkazu 

výměr nebo výpočtu. 
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2.8.2. Odvodnění staveniště 

 
 Stavba se nachází na mírně svažitém terénu s přirozeným odvodněním a 

stavba nijak výrazně neovlivní odtokové poměry na pozemku. 

 

2.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
 Stavba bytového domu bude využívat stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu. 

Dopravní napojení - areál bude dopravně napojen na ulici Netroufalky 

prostřednictvím dvou sjezdů. Pro sjezd do objektu D, který zajišťuje příjezd do 1. 

NP a 1. PP, je využito stávajícího napojení, které bude stavebně upraveno jako 

sjezd. 

Elektro - na základě předběžné konzultace s distributorem elektrické 

energie se předpokládá zásobování elektrickou energií zemním kabelovým 

rozvodem NN z nových kabelů NN založených při ulici Netroufalky při výstavbě 

objektu Netroufalky 7. 

Voda - zásobování vodou je řešeno dvěma přípojkami napojenými na 

stávající vodovod DN100 LI vedený při ulici Netroufalky. 

Plyn - v souvislosti se stavbou bytový komplex Live up je nutno 

vybudovat 2 STL přípojky plynu. Přípojky budou napojeny na veřejný plynovod 

STL PE 90 (tlakové pásmo 300 kPa) vedený při ulici Netroufalky. 

Kanalizace - v souvislosti se stavbou je nutno vybudovat prodloužení 

veřejné kanalizace. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN600 

KAM. Do této prodloužené stoky je napojena přípojka kanalizace jednotné 

objektu D. Zároveň dojde ke zrušení části stávající kanalizace, která je v souběhu. 

 

2.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
 Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel 

stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., 

v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 
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2.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 

 V prostoru staveniště se již nenacházejí žádné objekty a zpevněné plochy, 

které by bylo nutné odstranit. Na části pozemku se nachází vzrostlá zeleň. 

Inventarizace dřevin byla zpracována v červnu 2010 Ing. Renatou Žižlavskou. 

Náhradní výsadba bude provedena v rámci sadových úprav areálu.  

Žádné demolice nebudou uskutečněny. 

 

2.8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 
 Pro zřízení staveniště nebudou nutné požadavky na zábory. 

 

2.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

 
 Stavba bytového domu nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel stavby nakládat v souladu 

s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a 

souvisejícími právními předpisy. 

 

2.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
 Po celém pozemku bude v mocnosti 150 mm odstraněna ornice. Část bude 

odvezena, část bude skladována na pozemku a bude použita při dokončovacích 

pracích a úpravách terénu. 

 

2.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
 Bude se dbát na legislativu, zákon 185/2001 a odpady třídit dle vyhlášky 

93/2016. 
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2.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

 
 Veškeré práce na stavbě musí být prováděny odborně proškolenými 

pracovníky. Musí být dodržována veškerá platná legislativa. Zejména musí být 

dodržováno nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb,.) a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 

309/2006 Sb., který upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany. 

 

2.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno na 

vyhrazených stáních (jak v prostoru hromadných garáží, tak na venkovních 

stáních). Venkovní plochy pro pěší vyhoví svými parametry (podélný spád, příčný 

sklon, převýšení obrubníků) požadavkům vyhlášky. Veškeré přechody, resp. 

napojení na stávající pěší trasy budou provedeny bezbariérově s výškovým 

převýšením 2 cm. Úpravy pro nevidomé jsou provedeny použitím zámkové 

dlažby se slepeckou úpravou povrchu, ze které je u přechodů pro chodce vytvořen 

varovný a signální pás. 

Přístup do všech prostorů stavby je zajištěn vodorovnými komunikacemi, 

schodišti a výtahem řešenými způsobem stanoveným ve vyhlášce. 

Vstup do objektu je v úrovni 1. NP, výškový rozdíl podlahy a upraveného 

terénu činí 20 mm, vstupní i veškeré dveře na vnitřních komunikacích jsou 

uvažovány bezprahové. 
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2.8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

 Parcela sousedí s místními komunikacemi, výstavba bude probíhat za 

plného provozu, bez nutnosti uzavírky přilehlých komunikací. Budou pouze 

označeny vjezdy na staveniště, jiná opatření nejsou nutná. 

 

2.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.) 

 
Nejsou požadována žádná speciální opatření ani stanoveny speciální 

podmínky pro provádění stavby. 

 

2.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 Předpokládaná lhůta výstavby je 20 měsíců 

 

2.9. Zdroje 

 

1) Poskytnutá projektová dokumentace stavby,  

2) Závěrečná zpráva o provedeném inženýrskogeologickém průzkumu 

firmou Geostar, spol. s r. o. 

3) Diplomové práce z minulých let 

4) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve změně novely 

č. 62/2013 

5) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

6) Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb 

7) www.mmr.cz 

8) www.kr-jihomoravsky.cz 

9) www.mapy.cz 

10) editor.dppcr.cz 
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3.1. Základní údaje o stavbě 

 

Název stavby:  CAMPUS Rezidenční Areál – II. etapa,  

LIVE UP – objekt D 

Místo stavby:   Brno – Bohunice, kraj Jihomoravský 

Zadavatel:   CD XXI a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Zpracovatel projekt. dok.: AiD team a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Charakter stavby:  Novostavba 

Druh stavby:   Železobetonová monolitická konstrukce se sloupy, 

v horních patrech zděné nosné stěny 

Účel užívání stavby:  Bytový dům s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlaží 

Zastavěná plocha objektu je 1 541 m2 

Obestavěný prostor 26 770 m3 

Časové údaje o stavbě: Předpokládaná doba výstavby 16 měsíců 

 

Jedná se o objekt se šesti nadzemními patry a jedním podzemním patrem. 

V 1. PP a 1. NP budou garáže, v horních patrech budou byty. V bytovém domě se 

bude nacházet 43 bytů. Nejmenší byty o ploše 46,98 m2 bez terasy (s terasou 

68,2 m2) a největší byty o ploše 128,75 m2 bez terasy (s terasou 209,6 m2). 

 Novostavba je objekt navržený v částečně zastavěné části v Brně-

Bohunicích.  Objekt má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi 

čtvrtinou délky kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m - měřeno v úrovni 1. NP. 

Vzdálenost kružnic (délka štítových stěn) je 23,77 m. Prstencové výseče jsou 

tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož 

ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na 

západní (resp. severovýchodní) konvexní fasádě objektu doplněny o konzolově 

vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Konkávní fasáda objektu je 

řešena jako vstupní a její dominantou jsou tři tubusy výtahových šachet 
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vyrůstající z rozšířeného 1. nadzemního podlaží. Tato kompaktní fasáda je 

členěna horizontálními liniemi pásových oken. 

 Celková výška objektu je cca 25,22 m (včetně 1. PP). Horní hrana atiky je 

20,47 m nad upraveným terénem. Střecha je navržená plochá. 

 

3.2. Situace stavby 

 

Stavba bude realizována na parcelách č.1331/1, 1331/91, 1338/1, 1340/1, 

1340/3, 1340/4, 1340/5 a 1340/6. Pozemek se nachází v Brně-Bohunicích severně 

od školského Univerzitního kampusu Brno a Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o 

částečně zastavěné území. Stavba je umístěna do lokality severně od ulice 

Netroufalky ze které bude vybudována příjezdová cesta. Území je ohraničeno na 

východě polní cestou, na jižní straně ulicí Netroufalky a na západní a severní 

straně lesními porosty Svrateckého údolí. 

 Pozemek je volný a téměř rovný. Stávající inženýrské sítě nejsou v kolizi 

se stavebními objekty. Nově budované inženýrské sítě jsou vedeny na pozemcích 

stavby a v ulici Netroufalky. 

Území leží v ochranném pásu MPR Brno. Do plochy staveniště zasahuje 

ochranné pásmo lesa, stavba splňuje předepsané vzdálenosti ze závazného 

stanoviska OVLHZ MMB ze dne 30. 3. 2009 – minimální vzdálenost objektu D 

od kraje lesa bude 17 m. Do plochy stavby zasahuje půdorysná stopa ochranného 

pásma přibližovací a vzletové plochy heliportu Fakultní nemocnice Brno. 

Výškově však stavba do ochranného pásma nezasahuje. 

 

3.3. Dělení stavby na stavební objekty 

 

SO01 – Bytový dům 

SO02 – Přípojka a areálový rozvod elektro NN podzemní 

SO03 – Přípojka a areálový rozvod elektro SLP podzemní 

SO04 – Přípojka a areálový rozvod veřejného osvětlení 

SO05 – Areálový rozvod kanalizace splaškové 

SO06 – Areálový rozvod kanalizace dešťové 

SO07 – Přípojka kanalizace jednotné 
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SO08 – Přípojka a areálový rozvod vody 

SO09 – Přípojka a areálový rozvod plynu 

SO10 – Parkoviště dlážděné 

SO11 – Zpevněné plochy dlážděné 

SO12 – Komunikace a cyklostezka asfaltová 

SO13 – Sadové úpravy 

 

3.3.1. SO02 – Přípojka a areálový rozvod elektro NN podzemní 

 

Kabely budou položeny do výkopu 35x50cm v chodníku, 35x70 cm ve 

volném terénu a cca 50x120 cm pod komunikací. Krytí bude 0,9 m pod 

komunikací, přechody je možno provést překopem, ve volném terénu bude krytí 

0,6 m, v chodníku min. 0,4 m. Hloubka výkopu je odvislá od nivelety budoucího 

povrchu.  

Pod komunikaci budou kabely a trubky uloženy v chráničkách PE 110mm. 

Ve volném terénu a v chodníku budou kabely a trubky uloženy do pískového lože 

celkové tl. 10 cm. Chráničky pod komunikaci budou obetonovány 

betonem C12/15. 

 
3.3.2. SO03 – Přípojka a areálový rozvod SLP podzemní 

 

Rozvody pro datovou a telefonní síť jsou řešeny trubkami HDPEØ40mm 

pro dodatečné zafouknutí optického kabelu. Optický kabel bude dodávkou 

poskytovatele Smart Comp. 

Uložení kabelů ve výkopech je obdobné, jak u SO02 – Přípojka a areálový 

rozvod elektro NN podzemní. 

 

3.3.3. SO04 – Přípojka a areálový rozvod veřejného osvětlení podzemní 

 

Osvětlení parkovacích míst a přilehlého chodníku při ulici Netroufalky 

bude provedeno výbojkovými svítidly LENY 100W. Svítidla budou osazena na 

stožárech o výšce 5m. Výška svítidel nad komunikací bude cca 5 m. Stožáry 

budou ocelové, žárově zinkované, bezpaticové s manžetou a s vnitřní 
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elektrovýzbrojí. Stožáry budou osazovány do pouzdrových základů odpovídající 

dimenze. 

Rozvody venkovního osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J 4x10, 

které budou uloženy ve výkopu v zemi. Kabely budou uloženy převážně mimo 

chodníkové části a komunikace s krytím min. 0,7 metru, v dostatečném odstupu 

od ostatních inženýrských sítí. Kabely venkovního osvětlení, které vedou pod 

komunikacemi, budou uloženy v hloubce min. 1m pod terénem. Kabely budou 

navíc uloženy v ochranných trubkách D63 a D90. Trubky budou přesahovat 

komunikace o min. 1 m na každou stranu. 

V rámci elektroinstalace bude do výkopů souběžně s kabely venkovního 

osvětlení založen zemnící pásek FeZn 30/4, na který budou napojeny jednotlivé 

stožáry venkovního osvětlení. 

 

3.3.4. SO05 – Areálový rozvod kanalizace splaškové 

 

Splašková kanalizace bude vedena z jednotlivých částí D1, D2, D3 

areálovým rozvodem do přípojky jednotné kanalizace. 

Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde se na suché, 

neporušené, pevné dno rýhy výkopu nasype vrstva betonové směsi (spodní vrstvy 

lože) 100 mm. Obsyp potrubí bude pískem velikosti zrn do 16 mm 0,3 m nad 

vrchol potrubí. Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je možné 

použít písek, stejnozrnný štěrk, drcené stavební materiály. Je nutné hutnit po 

vrstvách max. 0,30 m. 

 

3.3.5. SO06 – Areálový rozvod kanalizace dešťové 

 

Dešťová voda ze střechy objektu bude retenována v otevřené vodní ploše. 

Z otevřené vodní plochy bude přepadem dešťová kanalizace vedená areálovým 

rozvodem do přípojky jednotné kanalizace. 

 Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde se na 

suché, neporušené, pevné dno rýhy výkopu nasype vrstva betonové směsi (spodní 

vrstvy lože) 100 mm. Obsyp potrubí bude pískem velikosti zrn do 16 mm 0,3 m 

nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je 
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možné použít písek, stejnozrnný štěrk, drcené stavební materiály. Je nutné hutnit 

po vrstvách max. 0,30 m. 

 

3.3.6. SO07 – Přípojka kanalizace jednotné 

 

Přípojka jednotné kanalizace je navržena z trub a tvarovek kameninových 

hrdlových DN 200. 

Potrubí bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde se na suché, 

neporušené, pevné dno rýhy výkopu nasype vrstva betonové směsi (spodní vrstvy 

lože) 100 mm. Obsyp potrubí bude pískem velikosti zrn do 16 mm 0,3 m nad 

vrchol potrubí. Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je možné 

použít písek, stejnozrnný štěrk, drcené stavební materiály. Je nutné hutnit po 

vrstvách max. 0,30 m. 

 

3.3.7. SO08 – Přípojka a areálový rozvod vody 

 

Potrubí PE100 bude v rovných úsecích spojováno svařováním na tupo a 

v lomech bude spojováno elektrotvarovkami. Všechny vodovody budou ukončeny 

1 m od hranice objektu, kde dojde k napojení ZTI. 

 Potrubí bude pokládáno do paženého výkopu, hloubeného strojně. Šířka 

rýhy bude 800 mm. Potrubí musí být položeno na 10 cm vysoké, dobře upravené, 

stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva se zrny velikosti max. 4 mm tak, 

aby uložení bylo stejnoměrné. Obsyp potrubí bude pískem velikosti zrn do 16 mm 

0,3 m nad vrchol potrubí.  Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně 

po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. 

Zásyp rýhy se provede dobře zhutnitelným materiálem. Je možné použít písek, 

stejnozrnný štěrk, drcené stavební materiály. 

 

3.3.8. SO09 – Přípojka a areálový rozvod plynu 

 

Přípojka plynu je navržena z potrubí PE100 a je ukončena před hlavním 

uzávěrem plynu KK DN40, který je umístěn v plynoměrné skříni.  
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Potrubí bude pokládáno do paženého výkopu, hloubeného strojně. Šířka 

rýhy bude 600 mm. Výkop bude pažen příložným pažením. Potrubí musí být 

položeno na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého 

kameniva se zrny velikosti max. 4 mm tak, aby uložení bylo stejnoměrné. 

Obsyp potrubí PE bude pískem velikosti zrn do 16 mm 0,2 m nad vrchol potrubí.  

Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a 

vždy po vrstvách cca 100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Zásyp rýhy se provede 

dobře zhutnitelným materiálem. Je možné použít písek, stejnozrnný štěrk, drcené 

stavební materiály 

 

3.3.9. SO10 – Parkoviště dlážděné 

 

Na jižní straně pozemku bude vybudováno dlážděné parkoviště. Příjezd na 

parkoviště bude možný z ulice Netroufalky. Parkoviště bude podél silnice 

s příčnými parkovacími místy a s dostatečným počtem míst pro osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu. 

 

3.3.10. SO11 – Zpevněné plochy dlážděné 

 

Na jižní straně pozemku bude vybudován dlážděný chodník šířky 2 m. 

Chodník povede podél celé délky pozemku a ulice Netroufalky. 

 

3.3.11. SO12 – Komunikace a cyklostezka 

 

Na jižní straně pozemku bude vybudována asfaltová cyklostezka šířky 

2,5 m. Cyklostezka povede podél celé délky pozemku a ulice Netroufalky. 

 Z ulice Netrouflky bude vybudován sjezd pro pozemní komunikaci, šířky 

6 m, vedoucí do garáží v 1. PP a 1. NP. 

 

3.3.12. SO13 – Sadové úpravy 

 

V řešení se vyskytuje několik základních vegetačních prvků, které na sebe 

vzájemně navazují a společně podporují architektonické řešení a vyhovují 
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podmínkám budoucího provozu komplexu. Prostory by měly působit přírodním 

dojmem, nejen z hlediska výrazů, ale i co do použitého materiálu. Navrženy jsou 

především botanické druhy. Výrazným prvkem je centrální plocha. Výsadby 

cíleně propojují okolní porosty s novou plochou.  

 

3.4. Etapy výstavby SO01 – Bytový dům 

 

3.4.1. Hrubá spodní stavba 

 

Hrubá spodní stavba představuje následující etapy: 

- Zemní práce 

- Základy 

- Suterénní patro 

 

Zemní práce 

Technologický postup 

1) Odstranění křovin a skrývka ornice 

Na celé ploše pozemku budou nejdříve odstraněny křoviny i s kořeny. 

Vytěžený porost bude na místě spálen. Po té bude následovat skrývka ornice. 

Skrývka ornice v tloušťce 200 mm bude prováděna strojně za požití dozeru, 

nakladače a nákladního automobilu. Za pomoci nákladního automobilu bude 

ornice přemístěna na severní část pozemku a uskladněna.  

Po dokončení skrývky ornice provede geodet vytyčení stavby. V přímých 

částech geodet vyznačí pouze rohy a ve čtvrt kruhových částech bude muset 

vyznačit tvar oblouku. V dostatečných vzdálenost 2 – 3 m od rohů přímé části 

objektu provedeme 4 lavičky. Obrys výkopu stavebního objektu bude vyznačen 

vápnem nebo reflexním sprejem. 

 

2) Výkop stavební jámy 

Výkop stavební jámy bude prováděn převážně strojně za použití rypadlo-

nakladače a nákladního automobilu. Výkop bude proveden 10 cm nad 

požadovanou hloubku a zbytek se začistí ručně, aby nedošlo k nakypření dna. 

Další drobné výkopové práce se budou také provádět ručně.  Výkop bude 
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realizován v horninách 2. třídy těžitelnosti. Hloubku výkopu je nutné pravidelně 

kontrolovat za pomocí latě a nivelačního přístroje. Část vykopané zeminy zůstane 

uskladněna na deponii na pozemku, výška deponie nesmí překročit 1,5 m. Větší 

část vykopané zeminy bude odvezena pomocí nákladního automobilu pryč na 

skládku. Za deště budou výkopové práce přerušeny, aby nedošlo ke znečištění 

vozovky nákladními automobily a z důvodu zhoršení podmínek pro výkopové 

práce – lepivost. 

 Zásyp stavební jámy bude proveden za použití rypadla-nakladače. Na 

zásyp bude použita vytěžená zemina, která zůstala uskladněna na pozemku. 

 

Stroje 

- Pásový dozer CAT D5K2 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 

- Nákladní automobil TATRA 815   

 

Nástroje a pomůcky 

- Reverzní vibrační deska, vibrační pěch 

- Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, kladivo, kovová palice, kleště 

štípací kombinační, ocelový drát, ruční pilka na dřevo, ruční nožík 

- Metr svinovací, pásmo svinovací, olovnice, výtyčka, nivelační přístroj, 

teodolit, zednická šňůra 

- BOZP: pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné helmy, plastové 

ochranné brýle, ochranné oděvy, pracovní obuv 

 

Složení pracovní čety 

- Strojník na obsluhu pásové dozeru – průkaz strojníka stavebních strojů 

- Strojník na obsluhu rypadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo 

T, průkaz strojníka stavebních strojů 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Pracovník na vytyčení – maturitní vysvědčení 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 
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Viz kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – výkaz výměr. 

 

BOZP 

Před zahájením zemních prací budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena 

jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni 

s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit ochranné 

přilby a používat další ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,) 

- Příl.1 – Další požadavky na staveniště 

- Příl.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příl.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Kvalita 

Kontrola vstupní 

 Před započetím zemních prací bude stavbyvedoucím provedena kontrola 

připravenosti stavby a staveniště. Dále zkontroluje zázemí pro dělníky, stroje, 

nářadí, pomůcky na stavbě. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. Sejmutí 

ornice, zřízení laviček (podle geodetem vytyčených rohových bodů nadzemní 

části objektu), vytyčení jámy, výkop jámy (hloubku, šířku a svislost jámy), 

vodorovnost dna stavební jámy, svahování stavební jámy. 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné výkopy. 

Znovu zkontrolují šířku, hloubku, rovinatost dna, … 
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Základy 

Technologický postup 

Založení objektu bude prováděno za příznivých denních podmínkách. Za 

nepříznivé podmínky je považována průměrná denní teplota nižší než +5°C a 

vyšší než +30°C. Dále založení objektu nebude prováděno během dešťů. 

Založení objektu je navrženo plošné na základové desce C 30/37 o 

tloušťce 300, 600 a 700 mm. Beton bude na stavbu dopravován auto-

domíchávačem s čerpadlem. Dle klimatických podmínek bude nutné beton 

ošetřovat – vlhčením. Pod základovou deskou bude proveden podkladní beton 

C 12/15. 

Nejprve se plocha základové desky a patek pod sloupy vybetonují 

podkladní vrstvou – betonovou mazaninou C 12/15 tloušťky 50 mm.  Následuje 

technologická pauza 1 den. 

Vedoucí pracovní čety přenese body vytyčené geodetem na podkladní 

beton. Body znázorňují půdorys objektu. Následně bude ocelí 10 505 R vyvázána 

výztuž patek sloupů a výztuž základové desky. Musí se dodržovat předepsané 

krytí výztuže. Pro dodržení krytí se použijí distanční tělesa o požadovaných 

rozměrech. Souběžně s výztuží tesaři provedou bednění stěn základové desky. 

Patky a základová deska budou vybetonovány betonem C 30/37. 

 Základová deska bude betonována na 2 pracovní záběry s odstupem 

minimálně 14 dní od betonáže první části desky. Základová deska musí být 

dostatečně zhutněna ponorným vibrátorem a vibrační lištou do doby, než začne na 

povrch vystupovat cementové mléko. Po zatvrdnutí betonu se uvolní a rozebere 

bednění. 

Základové konstrukce a stěny na styku se zeminou jsou navrženy 

z vodostavebného betonu v systému bílá vana. Vodotěsnost bude zajištěna 

krystalizační přísadou do betonové směsi např. XYPEX Admix C-1000 NF 

v množství 2,0 kg/m3 betonové směsi. Všechny pracovní spáry a dilatační spáry 

musí být opatřeny těsnícími profily tak, aby byla zaručena vodonepropustnost 

spár. Vzájemné napojení jednotlivých typů těsnění musí být provedeno tak, aby 

byla zaručena vodonepropustnost konstrukce. 
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Stroje 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + valníkový návěs Schwarzmüller 

- Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 

MAN TGS 

- Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5 

 

Nástroje a pomůcky 

- Ponorný vibrátor, vibrační lať 

- Motorová pila, ruční pila, lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, 

kladivo, kovová palice, kleště štípací kombinační, ocelový drát, vázací 

kleště, pákové kleště, ruční nožík 

- Metr svinovací, pásmo svinovací, olovnice, výtyčka, nivelační přístroj, 

teodolit, zednická šňůra, vodováha, dřevěné uhlazovače betonu, vodní 

hadice 

- BOZP: pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné helmy, plastové 

ochranné brýle, ochranné oděvy, pracovní obuv 

 

Složení pracovní čety 

- Řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 

stavebních strojů 

- Obsluha čerpadla – řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka stavebních 

strojů 

- Tesaři, betonáři – výuční list 

- Železáři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Viz kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – výkaz výměr. 

 

BOZP 

Před zahájením prací na základech budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena 

jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni 
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s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit ochranné 

přilby a používat další ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,) 

- Příl.1 – Další požadavky na staveniště 

- Příl.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příl.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Kvalita 

Kontrola vstupní 

 Sejmutí ornice, zřízení laviček (podle geodetem vytyčených rohových 

bodů nadzemní části objektu), vytyčení jámy, výkop jámy (hloubku, šířku a 

svislost jámy), vodorovnost dna stavební jámy, svahování stavební jámy. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. 

Provedení betonáže podkladního betonu (kvalita, jakost a třída použitého betonu 

/v dodacích listech/, rozměry, rovinatost), sestavení dřevěného bednění (kvalita 

použitých latí, kvalita provedení bednění), provedení armovacích košů (kvalita 

použitého materiálu: třída (v dodacích listech), rez, rozměry, profil a kvalita 

provedení) – vedoucí pracovní čety se statikem, betonování základové desky 

(kvalita, jakost a třída použitého betonu, rozměry, rovinatost, kontrola ulomených 

rohů, vyrovnání). 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výslednou 

základovou desku. Znovu zkontrolují geometrii základů, odchylky, úroveň 

horního povrchu, vodorovnost celého objektu, kontrola ulomených rohů, ... 
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Suterénní patro 

 Výstavba suterénního patra může začít po dokončení a vytvrdnutí 

základové desky. Před zahájením této etapy bude na staveništi zřízen věžový 

jeřáb. Při výstavbě suterénního patra budou provedeny následující práce – 

obvodové a vnitřní stěny, sloupy, stropní konstrukce, schodiště, zateplení 

obvodových stěn a zásyp výkopu. 

 

Technologický postup – obvodové a vnitřní stěny, sloupy 

 Obvodové a vnitřní stěny, sloupy budou železobetonové monolitické 

z betonu C 30/37 a vyztuženy ocelí 10 505 R. Stěny jsou navrženy tloušťky 150, 

250, 300 mm. Jedná se o stěny výtahových šachet a nosné stěny objektu. Sloupy 

budou kruhového průřezu o poloměru 400 mm, které se musí betonovat bez 

pracovních spár. 

 Na vytaženou výztuž ze základové desky se naváže výztuž obvodových 

stěn. Po kontrole správného provedení výztuže bude zahájeno bednění. Bednění 

bude prováděno jako systémové od společnosti DOKA. Bednění bude opatřeno 

odbedňovacím prostředkem. Pomocí jeřábu bude bednění umístěno na 

požadované místo. Nejprve se umístí z jedné strany, po té z druhé a nakonec se 

obě strany bednění spojí pomocí korunky a šuptyče. Beton je na stavbu dopraven 

pomocí autodomíchávače a do stěn pomocí bádie nebo čerpadla. Po dostatečném 

vytvrdnutí betonu se stěny odbední pomocí jeřábu. Postupuje se po jednotlivých 

úsecích a dilatačních celcích. Způsob práce se pro jednotlivé úseky opakuje. Po 

dokončení obvodových stěn se provádějí stěny vnitřní, stěny výtahové šachty. 

 Postup výroby sloupů se od stěn liší. Na zpevněné ploše mimo výkopy a 

základy se nejprve vyváže armokoš. Bednění bude použito jednorázové – 

papírové od firmy KORN. Pomocí jeřábu se bednění a armokoš dopraví na místo 

a následně se betonuje na jeden záběr celý sloup. Po dostatečném vytvrdnutí se 

papírové bednění odstraní. 

 

Technologický postup – stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické tloušťky 250 mm, 

jako výztuž bude použita ocel 10 505 R.  
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Nejprve se provede bednění spodní strany stropní konstrukce. Bednění 

bude systémové od firmy DOKA. Hlavice s trny se připevní šrouby k přírubám 

vnitřních trubek teleskopických stropních podpěr. Stropní podpěry se opatří 

opěrnými trojnožkami a budou uvedeny do svislé polohy. Podélný dřevěný 

bednící nosník zavěšujeme na trny hlavy. Na tyto podélné nosníky budou 

položeny příčné nosníky. Na nosíky budou uloženy bednící desky na sraz. Dořezy 

budou provedeny z překližky. Plocha z bednících desek musí být vyrovnána. 

Vyrovnání bude provedeno pomocí výškové rektifikace stojek. Bednění bude 

opatřeno odbedňovacím prostředkem. 

Na hotovou plochu bude vyvázána výztuž, která musí být uložena dle 

projektové dokumentace. Výztuž bude vázána přímo v místě stropní konstrukce a 

bude opatřena distančními tělísky. Distanční tělíska udrží výztuž v požadované 

výšce a zajistí potřebné krytí výztuže. Horní výztuž bude osazena pomocí kozlíků, 

které budou umístěny po 1 m.  Po výztuži se nesmí chodit, musí se zřídit pracovní 

lávky s vlastní podporou, aby nedošlo k porušení výztuže. 

Po kontrole výztuže bude provedena betonáž. Při lití betonu je třeba dbát 

na to, aby se beton dostal do všech míst celého stropu. Provádí se z maximální 

výšky 1,5 m nad konstrukcí. Rovinnost betonové směsi zajistíme pomocí 

znivelovaných míst. Po 1,5 m znivelujeme a zaznačíme požadovanou výšku a 

beton do ní vyrovnáme. Ostatní místa stropu urovnáme podle již vyrovnaných 

míst. Beton bude důkladně rozhrnut ocelovými hráběmi a zhutněn plovoucí 

vibrační lištou a ponorným vibrátorem. 

Po dostatečně dlouhé technologické pauze, až bude beton mít 

požadovanou tvrdost, bude odbedněn. Při odbedňování stropu se nejprve uvolní 

stropní podpěr a odstraní se pojistné čepy. Vznikne prostor pro demontáž desek. 

Trámy z hlav budou vyjmuty po odstranění desek. Nakonec budou odstraněny 

podpěry. 

 

Technologický postup – schodiště 

 Schodiště jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná přímá s 

mezipodestou. Schodiště jsou uložena na stropní desky, v místech uložení budou 

použity akustické nosné prvky pro přerušení kročejového hluku. Viditelné hrany 
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stupňů nebudou koseny. Rameno bude provedena v pohledové kvalitě. Prefa 

schodiště bude na místo dopraveno pomocí jeřábu. 

 

Technologický postup – zateplení obvodových stěn a zásyp výkopu 

 Tepelné izolace železobetonových stěn podzemního podlaží jsou navrženy 

z nenasákavého polystyrenu XPS nebo EPS Perimetr v tl. 120 mm do úrovně 1 m 

pod upraveným terénem, níže v tl. 80 mm. Polystyren bude spojen na polodrážku 

a pomocí polyuretanového lepidla přilepen k obvodovým stěnám. 

 Zásyp výkopu bude proveden strojně za použití rýpadla-nakladače a 

nákladního automobilu. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou z etapy 

zemních prací, která bude nyní odebírána z deponie. Tyto zásypy se budou 

provádět po vrstvách tak, aby za pomoci vibračního pěchu a vibrační desky bylo 

zabezpečeno důkladné hutnění. 

 

Stroje – obvodové a vnitřní stěny, sloupy 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + valníkový návěs Schwarzmüller 

- Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 

MAN TGS 

- Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5 

- Bádie 

 

Stroje – stropní konstrukce 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + valníkový návěs Schwarzmüller 

- Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 

MAN TGS 

- Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5 

 

Stroje – schodiště 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + valníkový návěs Schwarzmüller 
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Stroje – zateplení obvodových stěn a zásyp výkopu 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 

- nákladní automobil TATRA 815 

 

Pracovní četa – obvodové a vnitřní stěny, sloupy 

- Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

- Vazač – vazačský průkaz 

- Řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 

stavebních strojů 

- Obsluha čerpadla – řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka stavebních 

strojů 

- Tesaři, betonáři – výuční list 

- Železáři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – stropní konstrukce 

- Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

- Vazač – vazačský průkaz 

- Řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 

stavebních strojů 

- Obsluha čerpadla – řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka stavebních 

strojů 

- Tesaři, betonáři – výuční list 

- Železáři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – schodiště 

- Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

- Vazač – vazačský průkaz 

- Tesaři, betonáři – výuční list 

- Montéři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 
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Pracovní četa – zateplení obvodových stěn a zásyp výkopu 

- Izolatér – výuční list 

- Strojník na obsluhu rypadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo 

T, průkaz strojníka stavebních strojů 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Viz kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – výkaz výměr. 

 

BOZP 

Před zahájením prací na suterénním patře všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena 

jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni 

s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit ochranné 

přilby a používat další ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,) 

- Příl.1 – Další požadavky na staveniště 

- Příl.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příl.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Kvalita – obvodové a vnitřní stěny, sloupy 

Kontrola vstupní 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují předešlé práce – 

provedení základové desky. Zkontrolují geometrii základů, odchylky, úroveň 

horního povrchu, vodorovnost celého objektu, kontrola ulomených rohů, ... 
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Kontrola mezioperační 

Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. 

Sestavení systémového bednění (kvalita použitého materiálu, kvalita provedení 

bednění), kvalitu a neporušenost jednorázového bednění pro sloupy, provedení 

výztuže a armovacích košů (kvalita použitého materiálu: třída (v dodacích 

listech), rez, rozměry, profil a kvalita provedení) – kontrolují vedoucí pracovní 

čety se statikem, betonování stěn a sloupů (kvalita, jakost a třída použitého 

betonu, rozměry, rovinatost, kontrola ulomených rohů, vyrovnání). 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety zkontrolují provedené práce. 

V rámci této kontroly se musí kontrolovat geometrická přesnost, povrch 

betonových konstrukcí a tvrdost betonu. 

 

Kvalita – stropní konstrukce 

Kontrola vstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety zkontrolují předešlé práce. V rámci 

této kontroly se musí zkontrolovat geometrická přesnost stěn a sloupů, povrch 

betonových konstrukcí a tvrdost betonu. 

Kontrola mezioperační 

Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. 

Kontrola správnosti postupu sestavení bednění z jejich veškerých částí. Dle 

výkresové dokumentace. Na správnost sestavení bude dohlížet pracovní technik 

této firmy. Kontrola betonu bude provedena odborným pracovníkem. V průběhu 

prací se ověří vlastnosti zpracované směsi kontrolními zkouškami na kontrolních 

krychlích o hraně 150/150. Dále ověříme pevnost konstrukce tvrdoměrným 

kladívkem. Kontrolujeme správnou betonáž a ošetřování betonu. Po provedení 

betonáže zkontrolujeme rovnost povrchů. Max. výchylky do 3 mm na 2 m délky. 

Plochy musí být plné, hladké, čisté, stejně zbarvené, bez odtržených hran a 

ulámaných rohů. Nikde nesmí být na plochách trhlinky. Všechny rozměry musí 

odpovídat projektu. U výztuže bude provedena hlavně kontrola dodržení 

minimálního krytí výztuže v betonu.  Výztuž musí být z předepsané oceli. 

Kontrolujeme správné uložení výztuže dle výkresu výztuže – množství, 

vzdálenost a průřez.  
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Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují tloušťky 

vybetonované desky teodolitem 0,5 cm na tloušťku stropu, změřením výšek na 

spodní a horní straně desky, vodorovnost povrchu bude kontrolovat zároveň 

s tloušťkou desky. Bude provedena kontrola rovinatosti a pevnosti. 

 

Kvalita – schodiště 

Kontrola vstupní 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce. 

Bude se kontrolovat tloušťka vybetonované desky, vodorovnost povrchu, kontrola 

rovinatosti a pevnosti. Zkontroluje se dovezené Prefa schodiště, jestli je v dobrém 

stavu, bez uražených rohů a hran. 

Kontrola mezioperační 

Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat celý postup montáže Prefa 

schodiště. Ukotvení, oddilatování, přesnost, návaznost na stropní/základovou 

desku. 

Kontrola výstupní 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce a 

to provedení Prefa schodiště. Bude se kontrolovat u kotvení, oddilatování, 

přesnost, návaznost na stropní/základovou desku. 

 

Kvalita – zateplení obvodových stěn a zásyp výkopu 

Kontrola vstupní 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce – 

založení základu a obvodové stěny. Jejich provedení, rozměry, vodorovnost, 

svislost, povrch betonových konstrukcí a tvrdost betonu. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý postup. Použití správného 

materiálu, vazba zateplovacího systému, správné provedení, rovinatost, 

vodorovnost. Následně bude kontrolováno zasypání výkopů. Bude se kontrolovat 

použitá zemina, hutnění po pravidelných vrstvách, neporušení stávajících 

konstrukcí. 
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Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují výsledek práce. 

Kontroluje se vizuálně zhutnění, srovnání zeminy,  celistvot a neporušenost 

okolních konstrukcí. 

 

3.4.2. Hrubá horní stavba – běžné podlaží 

 

Hrubá horní stavba představuje následující etapy: 

- Monolitické stěny – viz kapitola 3.4.1 Hrubá spodní stavba 

- Zdění 

- Stropní konstrukce – viz kapitola 3.4.1 Hrubá spodní stavba 

- Schodiště – viz kapitola 3.4.1 Hrubá spodní stavba 

- Zastřešení 

 

Zdění 

Technologický postup 

 Ve vyšších patrech jsou stěny navrženy jako zděné z keramických 

tvarovek. Budou použity tvarovky Porotherm 30 AKU nebo P+D na maltu 

Porotherm MVC 5 nebo MC 10. Jako nadpraží nad okenními a dveřními otvory 

budou použity překlady Porotherm různých rozměrů. 

 Při zdění budou nejprve založeny rožky. Založení první cihly a první řady 

je velmi důležité pro výslednou práci. Musí být založeno na správných místech, 

vodorovně a případné nerovnosti budou upraveny poklepáním gumovou paličkou. 

Mezi protilehlými rožky bude natažena šňůrka, která určí rovinu zdění. Poté bude 

vyzděna první řada cihel. Svislá spára se nemaltuje, bude se maltovat pouze 

vodorovná. Při zdění další řady cihel se opět postupuje od rožků. Důležité je 

dodržovat vazbu zdiva. Průběžné práce musí být kontrolovány přeměřením 

nivelačním přístrojem, aby byla dodržena vodorovnost a správná výška zdění.  

 Dle výkresové dokumentace budou vynechány otvory pro okna a dveře. Po 

vyzdění do potřebné výšky budou osazeny překlady. Osazení překladů musí být 

provedeno na minimální délku uložení 125 mm. Po osazení všech překladů 

dozdíme cihly na výšku patra. 
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Zastřešení 

Technologický postup 

 Na celém objektu je použita jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce 

střechy je vybudována na železobetonovém monolitickém stropu tloušťky 

250 mm. Na rovný monolitický strop, bez výčnělků a úlomků bude kladena 

parotěsná zábrana – penetrace + plošně natavený asfaltový pás. Na asfaltové pásy 

bude poskládána spádová vrstva a tepelná izolace z EPS polystyrenu. Po 

vyrovnání polystyrenové vrstvy bude kladena separační vrstva ze skelného rouna 

a na ni hydroizolace z PVC fólie. Pod drenážní vrstvou z vláknité rohože bude 

uložena geotextilie. Jako filtrační vrstva bude sloužit také geotextilie a na ní bude 

provedena vegetační stabilizační vrstva ze substrátu se zelení a kačírek. 

 

Stroje – zdění 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Nákladní automobil MAN TGL 12.210 

- Silo pro zdící maltu s kompresorem a dopravním blokem 

- Kontinuální míchačka 

 

Stroje – zastřešení 

- Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

- Nákladní automobil Tatra 815 

- Nákladní automobil MAN 12.225 

- Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 

- Elektrická řezačka na polystyren, stavební hořák plynový s hadicí, 

příklepová elektrická vrtačka 

 

Pracovní četa – zdění 

- Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

- Vazač – vazačský průkaz 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Zedníci – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 
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Pracovní četa – zastřešení 

- Obsluha věžového jeřábu – jeřábnický průkaz 

- Vazač – vazačský průkaz 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Řidič kolového nakládače - řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 

stavebních strojů 

- Izolatéři – výuční list 

- Zahradníci – výuční list 

- Klempíři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Viz kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – výkaz výměr. 

 

BOZP 

Před zahájením prací na hrubé horní stavbě budou všichni pracovníci 

seznámeni s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude 

prověřena jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou 

seznámeni s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit 

ochranné přilby a používat další ochranné pomůcky. 

 

Hlavní legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,) 

- Příl.1 – Další požadavky na staveniště 

- Příl.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příl.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Kvalita – zdění 

Kontrola vstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce, 

kterými je provedení stropní desky. Budou zkontrolovány tloušťky vybetonované 

desky teodolitem 0,5 cm na tloušťku stropu, změřením výšek na spodní a horní 

straně desky, vodorovnost povrchu bude kontrolovat zároveň s tloušťkou desky. 

Bude provedena kontrola rovinatosti a pevnosti. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. Budou 

kontrolovány tloušťky ložných spár, kontrola vodorovnosti spáry, kontrola zda 

jsou řádně převázány cihelné tvárnice, přesnost zdění ve vodorovném směru, 

svislost stěny, správnost vynechání prostupů a otvorů, přeměří rozměry otvorů a 

délka uložení překladů. 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné zdění. V 

rámci této kontroly musí být zkontrolována vazba zdiva, tloušťka a vyplnění 

ložných spár, vyvázání rohů, tloušťka ložných spár, vodorovnost a svislost stěn. 

Kontrola uložení překladů a tepelné izolace. 

 

Kvalita – zastřešení 

Kontrola vstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce, 

kterými je provedení stropní desky. Budou zkontrolovány tloušťky vybetonované 

desky teodolitem 0,5 cm na tloušťku stropu, změřením výšek na spodní a horní 

straně desky, vodorovnost povrchu bude kontrolovat zároveň s tloušťkou desky. 

Bude provedena kontrola rovinatosti a pevnosti. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. Bude 

kontrolována penetrace parotěsné vrstvy – dostatečná tloušťka, nátěr musí být po 

celé ploše i na všech špatně přístupných místech. Asfaltové pásy musí být 

provedeny celistvě a s dostatečnými přesahy. U spádového polystyrenu bude 

kontrolováno dodržení kladečského plánu a správné rozmístění desek. Kontrola 

PVC fólie bude obsahovat vizuální kontrolu celé plocha, detaily, tvar a 
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jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování v místě spoje, velikost přesahu, 

vruby a rýhy (přípustné pouze do 10% tloušťky folie v omezeném rozsahu), větší 

poškození nutno opravit přeplátováním, šířka svarů, při svařování horkým 

vzduchem min. 30 mm, při studeném svařováním min. 40 mm, kompletnost 

systému, provedení veškerých detailů, znečištění fólie chemickými látkami a 

přípravky, perforace fólie, zřetelná zeslabení atd. V případě potřeby bude 

provedena zátopová zkouška. U geotextilie a vláknité rohože se musí kontrolovat 

přesahy jednotlivých pásů.  

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné práce. 

Kontrola bude provedena vizuálně po jednotlivých vrstvách a na závěr se bude 

kontrolovat celistvost střechy. 

 

3.4.3. Dokončovací práce 

 

Po dokončení hrubé vrchní stavby mohou započít dokončovací práce. Jako 

první budou provedeny výplně otvorů podle technologických předpisů výrobců. 

Po osazení se může začít s vnějšími úpravami povrchů – kontaktním zateplovacím 

systémem. Souběžně s vnějšími úpravami objektu je možné provést vnitřní 

zdravotechnické instalace, elektroinstalace. Po dokončení rozvodů budou 

započaty práce týkající se úpravy vnitřních povrchů. Po dokončení dokončovacích 

prací bude osazeno drobné elektro, budou nainstalovány zařizovací předměty a 

budou provedeny veškeré kompletační činnosti. 

 

Dokončovací práce představují následující etapy: 

- Vnější zateplení 

- Omítky 

- Obklady 

- Malby 

- Podlahy 

- Podhledy 
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Vnější zateplení 

Technologický postup 

 Před zahájením prací bude určena výška zakládacího soklového profilu. 

Profil se přikotví a ukládají se do něj izolační desky. Tepelná izolace fasádního 

pláště je navržena jako minerální převážně v tl. 160 mm. Desky se budou lepit 

přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu bez křížových spár. 

Desky se budou lepit celoplošně nebo bodově vždy těsně na sraz. Po přilepení 

jsou desky ukotveny dle zásad výrobce. Poté bude provedena základní vrstva, jenž 

se skládá z vyrovnávací a výztužné vrstvy. Konečnou povrchovou úpravu bude 

tvořit omítka, tu je nutné zpracovat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního 

kroku při stejných klimatických podmínkách. V 5. NP se bude obvodový plášť 

skládat z kontaktního zateplovacího systému a kazetového obkladu. 

 

Omítky 

Technologický postup 

 Před zahájením prací budou zárubně a rámy oken natřeny 

mýdlovou vodou, aby šla nastříkaná malta lépe odstranit. Betonové stěny a vnitřní 

zdivo z cihelných bloků bude omítnuto jako třívrstvé ze suchých omítkových 

směsí, hrany budou řešeny systémovými pozinkovanými podomítkovými lištami. 

Jako první bude na zdivo nanesen cementový postřik, poté budou zřízeny 

omítníky a na ně bude nanesená jádrová omítka, nakonec bude nanesena štuková 

omítka. Stropy se omítají stejným způsobem jako svislé konstrukce, jádrová 

vrstva se však nanáší ve dvou vrstvách – v jedné vrstvě by v plné tloušťce 

odpadla.  Pod obklady bude nanesen pouze přednástřik a jádrová vrstva, štuková 

vrstva bude nanesena až od horní úrovně obkladu po strop. 

V některých prostorech 1. PP a 1. NP (garáže, technické místnosti, sklepní 

kóje) bude povrch betonových stěn opatřen bezprašným nátěrem a ponechán jako 

pohledový. Vnitřní tepelná izolace stěn v garážích, sklepech a v hlavních 

chodbách bude opatřena kontaktní tenkovrstvou omítkou.  
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Obklady 

Technologický postup 

Před zahájením obkládání bude provedena roznášecí vrstva podlahy. 

Nejdříve bude založena první řada, nanese se zubovou stěrkou lepidlo ve stejné 

vrstvě, přiloží se obkladačka a gumovým kladivem opatrně přiklepneme. Nejdříve 

budou nalepeny celé obkladačky a až poté se dořezávají a lepí zbylá místa. Po 

obložení celé plochy budou spárovacím tmelem zaplněny spáry mezi obklady.  

 

Malby 

Technologický postup 

Malby stěn a stropů budou prováděny ve dvou vrstvách. Jednotlivé vrstvy 

budou nanášeny štětkou, štětcem nebo válečkem, dochází ke kombinaci. Začíná se 

stropem, následují stěny. Při malování stěn štětkou se bude postupovat vždy shora 

dolů. Váleček se nasazuje uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů se barva roztírá 

 

Podlahy 

Technologický postup 

Na podkladní konstrukci se položí vrstva tepelné izolace, separační vrstva a 

provede se roznášecí vrstva, která se musí nechat vytvrdnout. Roznášecí vrstva 

podlahy bude zhotovena ještě před započetím obkládacích prací. Roznášecí vrstvy 

podlah budou prováděny z litého potěru na bázi síranu vápenatého – anhydritu v 

tl. min. 40 mm, ve vlhkých a nebytových prostorech z litého cementového potěru 

pevnosti C30 v tl. min 50 mm. 

50 mm. Další postup podle odlišný podle nášlapné vrstvy. Následně se na 

nanesené lepidlo nalepí dlažba, nebo se položí vyrovnávací podložka, na kterou 

bude skládána laminátová podlaha. 

 

Podhledy 

Technologický postup 

 Nejprve se namontuje nosná konstrukce podhledu z ocelových 

tenkostěnných pozinkovaných profilů, začne se montáží obvodových R-UD 

profilů. Kotvení závěsů do nosného stropu musí být provedena vhodnými 

upevňovacími prostředky. Do betonových stropů budou použity ocelové 
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hmoždinky. Pomocí závěsů a osazením do R-UD profilů budou připevněny R-CD 

profily, které nesou sádrokartonové desky. Opláštění deskami bude přišroubováno 

k profilů R-CD. 

 

Stroje pro dokončovací práce 

- Nákladní automobil MAN TGL 12.210 

- Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 

MAN TGS 

- Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3 

- Osobní výtah NOV 500 

- Silo pro omítku s kompresorem a dopravním blokem 

- Strojní omítačka 

 

Pracovní četa – vnější zateplení 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Zedníci – fasádníci – výuční list 

- Montážníci lešení – lešenářský průkaz 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – omítky 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Omítači – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – obklady 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Obkladači – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 
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Pracovní četa – malby 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Malíři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – podhledy 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Sádrokartonáři – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

Pracovní četa – podlahy 

- Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C, průkaz 

strojníka stavebních strojů 

- Řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 

stavebních strojů 

- Izolatéři – výuční list 

- Betonáři – výuční list 

- Podlahář – obkladač – výuční list 

- Podlahář – laminátové podlahy – výuční list 

- Pomocní pracovníci – bez kvalifikace, proškolení 

 

BOZP 

Před zahájením dokončovacích prací budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena 

jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni 

s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit ochranné 

přilby a používat další ochranné pomůcky. 

Hlavní legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích (v pozdějším znění Nařízení vlády č. 

136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,) 
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- Příl.1 – Další požadavky na staveniště 

- Příl.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Příl.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Kvalita – vnější zateplení 

Kontrola vstupní 

Kontrola dodaného materiálu a předchozích prací. Stavbyvedoucí a 

vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné zdění a monolitické stěny. V 

rámci této kontroly musí být zkontrolována vazba zdiva, tloušťka a vyplnění 

ložných spár, vyvázání rohů, tloušťka ložných spár, vodorovnost a svislost stěn. 

Kontrola mezioperační 

Vedoucí pracovní čety kontroluje průběžně celý postup (penetrace 

podkladu, založení systému, lepení TI desek, kotvení, osazení lištových profilů, 

osazení klempířských prvků, provedení základní vrstvy, penetrace pod omítku, 

provádění finální omítky). Bude třeba kontrola klimatických podmínek, kterou 

provádíme každý den před zahájením prací. 

Kontrola výstupní 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety kontrolují výsledek práce. Bude 

kontrolována především rovinnost, provedení a vzhled omítky (struktura, 

provedení detailů, shoda s PD – barevnost, styky odstínů, atd.). 

 

Kvalita – omítky 

Kontrola vstupní 

Kontrola dodaného materiálu a předchozích prací. Stavbyvedoucí a 

vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné zdění a monolitické stěny. V 

rámci této kontroly musí být zkontrolována vazba zdiva, tloušťka a vyplnění 

ložných spár, vyvázání rohů, tloušťka ložných spár, vodorovnost a svislost stěn. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat celý pracovní postup. Bude 

kontrolována tloušťka, rovinnost a celistvost cementového postřiku. Po vyschnutí 
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se bude kontrolovat přídržnost postřiku. Dále se bude kontrolovat nanesení 

jádrové omítky, její celistvost, tloušťka a rovinnost. Nakonec se bude kontrolovat 

provedení štukové omítky, její celistvost, tloušťka, rovinnost a svislost.  

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují finální 

výsledek – rovinnost, svislost, přítomnost trhlin, řádné začištění kolem otvorů a 

dohlížejí na řádné větrání místností. 

 

Kvalita – obklady 

Kontrola vstupní 

 Kontrola dodaného materiálu a předchozích prací. Stavbyvedoucí a 

vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují provedení jádrové vrstvy. Musí být 

celistvá, rovná, bez hrbolků a výčnělků a svislá. 

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat celý pracovní postup. Bude 

provedena kontrola nanášení tloušťky lepidla pod obklady, kladení obkladů, 

návaznost spár, osazení lišt nebo návaznost keramické dlažby podlahy a stěny. 

Nakonec bude provedena kontrola vyspárování, barevnosti a rovinnosti. 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují výsledek. 

Vizuální kontrola rovinnosti, tloušťky a návaznosti spár, barevnosti a rovinnosti 

obkladů. 

 

Kvalita – podlahy 

Kontrola vstupní 

 Kontrola dodaného materiálu a předchozích prací. Stavbyvedoucí a 

vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují rovinnost vodorovné konstrukce, čistotu a 

výskyt případných kazů.  

Kontrola mezioperační 

 Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat celý pracovní postup. Kontrola 

pokládky zvukové izolace – dilatační pásky a položení desek na sraz, celistvost. U 

separační vrstvy z pe folie bude provedena kontrola překrytí jednotlivých pásů. 

Dále se bude kontrolovat provedení roznášecích vrstev – vyztuženého litého 
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cementového potěru, litého potěru na bázi síranu, betonové mazanina. Jejich 

tloušťku, rovinnost a celistvost.  

Nakonec se bude kontrolovat laminátová podlaha a její provedení. 

Pokládka podložky mirelon, jednotlivé řady musí být kladeny na sraz. Dále se 

bude kontrolovat pokládka laminátových lamel, dodržování spár a provedení 

spojů. Bude se kontrolovat i provedení olištování, lišty musí navazovat na 

podlahu. Na závěr proběhne kontrola rovinnosti, celistvosti a celkového vzhledu. 

Podlaha nesmí mít žádné vady, odštípnuté rohy, trhliny a díry. 

U keramické dlažby se bude kontrolovat provedení hydroizolační stěrky, 

množství nanášeného lepidla, bude provedena vizuální kontrola rovinnosti, 

tloušťky a návaznosti spár, barevnosti a rovinnosti obkladů. 

Kontrola výstupní 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují výsledek. 

Vizuálně zkontrolují celistvost a kompletnost nášlapné laminátové vrstvy, zda 

nejsou vidět nedokonalosti a odštípnuté časti. Kontroluje se rovinnost olištování. 

U dlažby bude provedena vizuální kontrola rovinnosti, tloušťky a návaznosti spár, 

barevnosti a rovinnosti obkladů. Dokončené práce musí odpovídat schválené 

projektové dokumentaci. 

 

3.4.4.  Ekologie 

 

Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel 

stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v 

platném znění a souvisejícími právními předpisy. 

 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
kód 

odpadu 
název odpadu 

kategorie 
odpadu 

způsob likvidace 

13 02 06 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací 

oleje 
N spalovna 

13 07 01 
Topný olej a motorová 

nafta 
N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín N spalovna 



 

77 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly O sběrný dvůr 

15 01 10 

Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N spalovna 

17 01 01 Beton O odvoz zpět do betonárky
17 01 02 Cihly O sběrný dvůr 
17 02 01 Dřevo O sběrný dvůr 
17 02 03 Plasty O recyklace 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O odvoz do výkupny kovu

17 04 11 
Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 
O skládka 

17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O recyklace 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 99 
Komunální odpad jinak 

blíže neurčen 
O skládka 

  

N - nebezpečný odpad  

O - ostatní odpad   

 

Hlavní legislativa 

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

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
 

3.5. Schéma výstavby 

 

Viz kapitola B3 – STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP OBJEKTU – SCHÉMA VÝSTAVBY 
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3.6. Zdroje 

 

1) Poskytnutá projektová dokumentace 

2) Souhrnná technická zpráva 

3) Technologické předpisy z předmětů BW01 a BW04 

4) Stavebně technologická stude z předmětu CW22 

5) http://stavba.tzb-info.cz/ 

6) http://www.zeppelin.sk/ 

7) http://www.terramet.cz/ 

8) http://www.schwing.cz/ 

9) http://www.65k.liebherr.com/cs 

10) http://weber-mt.cz/ 

11) http://www.bohdalecka.cz/ 

12) http://www.pumevek.cz/ 

13) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ 
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4.1. Situace stavby 

 

Stavba se bude realizována na parcelách č.1331/1, 1331/91, 1338/1, 

1340/1, 1340/3, 1340/4, 1340/5 a 1340/6. Pozemek se nachází v Brně-Bohunicích 

severně od školského Univerzitního kampusu Brno a Fakultní nemocnice Brno. 

Jedná se o částečně zastavěné území. Stavba je umístěna do lokality severně od 

ulice Netroufalky ze které bude vybudována příjezdová cesta. Území je 

ohraničeno na východě polní cestou, na jižní straně ulicí Netroufalky a na západní 

a severní straně lesními porosty Svrateckého údolí. 

 Pozemek je volný a téměř rovný. Stávající inženýrské sítě nejsou v kolizi 

se stavebními objekty. Nově budované inženýrské sítě jsou vedeny na pozemcích 

stavby a v ulici Netroufalky. 

Území leží v ochranném pásu MPR Brno. Do plochy staveniště zasahuje 

ochranné pásmo lesa, stavba splňuje předepsané vzdálenosti ze závazného 

stanoviska OVLHZ MMB ze dne 30. 3. 2009 – minimální vzdálenost objektu D 

od kraje lesa bude 17 m. Do plochy stavby zasahuje půdorysná stopa ochranného 

pásma přibližovací a vzletové plochy heliportu Fakultní nemocnice Brno. 

Výškově však stavba do ochranného pásma nezasahuje. 

 

4.2. Širší vztahy 

 

Bytový dům bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Z jižní 

strany ulice Netroufalky bude vybudován sjezd, který bude zajišťovat příjezd do 

garáží v 1. NP a 1. PP. Řešení vjezdu je znázorněno ve výkresu Zařízení 

staveniště. 

Brno-Bohunice se nachází na velmi dobře dopravně dostupném místě. 

Většina potřebného materiálu bude na stavbu přivážen přes silnice prvních a 

druhých tříd. A to konkrétně silnice I/23, I/52, E461, II/602. Na silnicích se 

nacházejí mosty, které nemají omezenou nosnost. Nepředpokládá se doprava 

nadrozměrného materiálu. V blízkém okolí se nacházejí 2 kruhové objezdy 

s minimálním poloměrem 20 m.  
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4.3. Obrázková dokumentace 

 

 
Obrázek 1: Umístění staveniště 

 

 
Obrázek 2: Možné příjezdové cesty ke stavbě 

 

 



 

82 

 

 

 
Obrázek 3: Kruhový objezd 1 

 

 

 

 
Obrázek 4: Kruhový objezd 2 
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Obrázek 5: Dopravní značení v blízkosti stavby 

 

 

 
Obrázek 6: Situace stavby 
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4.4. Zdroje 

 

1) Poskytnutá projektová dokumentace stavby 

2) Diplomové práce z minulých let 

3) www.mapy.cz 

4) www.wikipedie.cz 
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5.1. Základní údaje o stavbě 

 

Název stavby:  CAMPUS Rezidenční Areál – II. etapa,  

LIVE UP – objekt D 

Místo stavby:   Brno – Bohunice, kraj Jihomoravský 

Zadavatel:   CD XXI a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Zpracovatel projekt. dok.: AiD team a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Charakter stavby:  Novostavba 

Druh stavby:   Železobetonová monolitická konstrukce se sloupy, 

v horních patrech zděné nosné stěny 

Účel užívání stavby:  Bytový dům s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlaží 

Zastavěná plocha objektu je 1 541 m2 

Obestavěný prostor 26 770 m3 

Časové údaje o stavbě: Předpokládaná doba výstavby 16 měsíců 

 

Jedná se o objekt se šesti nadzemními patry a jedním podzemním patrem. 

V 1. PP a 1. NP budou garáže, v horních patrech budou byty. V bytovém domě se 

bude nacházet 43 bytů. Nejmenší byty o ploše 46,98 m2 bez terasy (s terasou 

68,2 m2) a největší byty o ploše 128,75 m2 bez terasy (s terasou 209,6 m2). 

 Novostavba je objekt navržený v částečně zastavěné části v Brně-

Bohunicích.  Objekt má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi 

čtvrtinou délky kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m - měřeno v úrovni 1. NP. 

Vzdálenost kružnic (délka štítových stěn) je 23,77 m. Prstencové výseče jsou 

tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož 

ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na 

západní (resp. severovýchodní) konvexní fasádě objektu doplněny o konzolově 

vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Celková výška objektu je cca 
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25,22 m (včetně 1. PP). Horní hrana atiky je 20,47 m nad upraveným terénem. 

Střecha je navržená plochá. 

 

5.2. Umístění staveniště 

 

Stavba bude realizována na parcelách č.1331/1, 1331/91, 1338/1, 1340/1, 

1340/3, 1340/4, 1340/5 a 1340/6. Pozemek se nachází v Brně-Bohunicích severně 

od školského Univerzitního kampusu Brno a Fakultní nemocnice Brno. Jedná se o 

částečně zastavěné území. Stavba je umístěna do lokality severně od ulice 

Netroufalky ze které bude vybudována příjezdová cesta. Území je ohraničeno na 

východě polní cestou, na jižní straně ulicí Netroufalky a na západní a severní 

straně lesními porosty Svrateckého údolí. 

 Pozemek je volný a téměř rovný. Stávající inženýrské sítě nejsou v kolizi 

se stavebními objekty. Nově budované inženýrské sítě jsou vedeny na pozemcích 

stavby a v ulici Netroufalky. 

Území leží v ochranném pásu MPR Brno. Do plochy staveniště zasahuje 

ochranné pásmo lesa, stavba splňuje předepsané vzdálenosti ze závazného 

stanoviska OVLHZ MMB ze dne 30. 3. 2009 – minimální vzdálenost objektu D 

od kraje lesa bude 17 m. Do plochy stavby zasahuje půdorysná stopa ochranného 

pásma přibližovací a vzletové plochy heliportu Fakultní nemocnice Brno. 

Výškově však stavba do ochranného pásma nezasahuje. 

Povrch staveniště tvoří ornice a hlubší partie jsou tvořeny deluviem 

charakteru štěrkopísku prachovitého, eluviem granodioritu charakteru štěrkopísku 

prachovitého a nejníže se nalézá vrstva zcela zvětralého granodioritu. Hladina 

podzemní vody nebyla v průběhu průzkumných prací zastižena, proto nebude mít 

negativní vliv na návrh zařízení staveniště. 

 

5.3. Přístup na staveniště 

 

Staveništní doprava bude pro zhotovitele stavby včetně subdodavatelů, 

investora a projektanta po stávajících zpevněných komunikacích ulice 

Netroufalky, kde je situován vjezd na staveniště.  
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Dodavatel provede nezbytná opatření k ochraně stávajících komunikací, 

navazujících konstrukcí a zeleně, všechny případné úpravy komunikace budou 

odsouhlaseny Brněnskými komunikace a.s. Poblíž výjezdu bude vybudována 

provizorní zpevněná plocha pro kontrolu a očistu vozidel stavby před výjezdem 

na veřejnou komunikaci. 

 

5.4. Sítě technické infrastruktury 

 

Na pozemku stavby se v současné době nevyskytují žádné inženýrské sítě 

- vodovod, dešťová a splašková kanalizace, vedení el. přípojek apod. IS jsou 

vedeny v obecním pozemku ulice Netroufalky.  

Veškerá potřebná média pro zařízení staveniště budou zajištěna pomocí 

staveništních přípojek a napojena na stávající IS. 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést jejich vytyčení, zajistit 

protokolární předání vytyčovacích bodů zhotoviteli a zajistit jejich řádnou 

ochranu před vlivy výstavby. U sítí uvést i ochranná pásma, která je nezbytné při 

výstavbě respektovat. 

 Při práci v ochranných pásmech a v bezprostřední blízkosti vedení je nutno 

důsledně dodržovat platné předpisy a podmínky realizace stanovené správci sítí. 

Výkopové práce provádět ručně, pokud je správcem sítí požadováno, tak za jeho 

dozoru. Před zahrnutím výkopů je nutno přizvat správce jak budovaných sítí, tak 

správce sítí, které byly realizací dotčeny k revizi vedení. 

 V případě porušení sítí je nutno neprodleně informovat správce sítí a 

zajistit vypnutí nebo uzavření porušených vedení. 

 

5.4.1. Spotřeba elektrické energie 

 

STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON 

KW 

POČET 

KS 

CELKEM

KW 

Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 
FR.tronic 

54 1 54 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2 2 4 

Vibrační lať Enar QZH 0,81 1 1,62 
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Kompresor a dopravní blok M-TEC F 

100 IV plus a F 140 

7,56 2 15,12 

Kontinuální míchačka M-TEC D30 4 1 4 

Strojní omítačka M-TEC m3 pro F 5 1 5 

Míchačka Atica Patriot 250L/400V 1,1 1 1,1 

Stolová pila stavebního materiálu ELITE 

80S 

2,2 1 2,2 

Svářecí automat LEISTER VARIMAT 

V2 

6,6 1 6,6 

Průmyslový vysavač Mac 503 1,4 2 2,8 

Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 0,95 1 0,95 

Příklepová vrtačka Makita HP1631P 0,71 1 0,71 

Úhlová bruska Makita GA9050R 2 1 2 

Přímočará pila Makita 4329 0,45 1 0,45 

P1 CELKEM 100,55 

 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

 

PŘÍKON 

KW/M3 

PLOCHA 

M3 

CELKEM

KW 

Kanceláře 0,02 87 1,74 

Sklady, šatny, umývárny s WC 0,006 160 0,96 

LED halogeny 0,5 W 4 ks 2 

P2 CELKEM 4,7 

 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON 

KW 

POČET 

KS 

CELKEM

KW 

LED halogeny 0,5 W 8 ks 4 

P3 CELKEM 4 

 

S = 1,1 * √ ((β1 * P1 + β2 * P2 +  P3 )2 + (β3 * P1)2) 

S = 1,1 * √ ((0,5 * 100,55 + 0,8 * 4,7 + 4)2 + (0,7 * 100,55)2)  

S = 100,35 kW 

β – součinitel současnosti, P – příkon el. zařízení 
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5.4.2. Spotřeba vody 

 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

SPOTŘEBA VODY 

PRO 

M.J. MNOŽSTVÍ 

m.j 

STŘEDNÍ 

NORMA [l] 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ [l] 

Ošetření betonu m3 365 200 73 000 

Výroba malty m3 2*18 150 5 400 

Výroba omítky m3 13,2 150 1 980 

A CELKEM 80 380 

 

A – VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

SPOTŘEBA VODY 

PRO 

M.J. MNOŽSTVÍ 

m.j 

STŘEDNÍ 

NORMA [l] 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ [l] 

Hygienické účely os. 65 40 2 600 

Sprchování os. 65 45 2 925 

B CELKEM 5 525 

 

C VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

SPOTŘEBA VODY 

PRO 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ [l] 

Mytí aut 1 000 

Mytí pomůcek 250 

C CELKEM 1 250 

 

Qn = (∑Pn * Kn) / (t * 3600)  

Qn – (A * 1,6 + B * 2,7 + C * 2) 

Qn = (80 380 * 1,6 + 5 525 * 2,7 + 1 250* 2) / (8 * 3600) 

Qn =  5, 07 l/s → 8 l/s →DN 80 mm 

Qn – vteřinová spotřeba vody [l/s], Pn – spotřeba vody na směnu [l], 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

t – doba směny [hod] 
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5.5. Zázemí pro zaměstnance 

 

5.5.1. Prostor pro vedoucího stavby 

 

Prostor pro vedoucího stavby by měl být 15 – 20 m2 podlahové plochy. 

Velikost jednoho kontejneru  BK1 od firmy ToiToi je 14,5 m2 podlahové plochy a 

proto budou navržené 2 kontejnery. Jelikož bude prostor sloužit i jako místo pro 

porady bude použita kontejnerová sestava tří kancelářských buněk. 

 

5.5.2. Prostor THP 

 

Prostor pro jednoho technického hospodářského pracovníka by měl být 

8 – 12 m2 podlahové plochy. Velikost jednoho kontejneru  BK1 od firmy ToiToi 

je 14,5 m2 podlahové plochy. Počítá se s 5 pracovníky THP, a proto bude použita 

kontejnerová sestava tří kancelářských buněk. 

 

5.5.3. Šatny 

 

Prostor pro jednoho dělníka činí 1,5 m2 podlahové plochy. Velikost 

jednoho kontejneru  BK1 od firmy ToiToi je 14,5 m2 podlahové plochy. Jeden 

kontejner je tedy určen pro 9 dělníků. Bude navrženo 6 samostatných kontejnerů.  

Během jednoho měsíce bude na stavbě přítomno 60 lidí. Během ostatních 

měsíců bude počet nižší (viz kapitola B8 – GRAF POTŘEBY ZDROJŮ – 

PRACOVNÍCI). Při maximálním počtu lidí se předpokládá, že někteří 

subdodavatelé buňky nebudou využívat.  

 

5.5.4.  Koupelna/ WC 

 

Na stavbě se budou nacházet 2 kontejnery SK1 od firmy ToiToi. Kontejner 

obsahuje 2 sprchové kouty, 2 toalety, 2 pisoáry a 3 umyvadla. Dále budou na 

stavbě 2 mobilní toalety ToiToi KLASIK. 
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5.6. Dimenzování hygienických zařízení 

 

Podle počtu pracovníků je nutné nadimenzovat jednotlivá hygienická 

zařízení. Při překročení maximálního počtu osob na staveništi je nutné hygienická 

zařízení doplnit. 

 

5.6.1. Počet sprch 

 

Pro 15 osob je nutné navrhnout alespoň 1 sprchu. Kontejner  SK1 obsahuje 

2 sprchové kouty a pro staveniště jsou navržené 2 tyto kontejnery. Počet sprch 

vyhovuje 60 pracovníkům. 

 

5.6.2. Počet umyvadel 

 

Pro 10 osob je nutné navrhnout alespoň 1 umyvadlo. Kontejner  SK1 

obsahuje 3 umyvadla a pro staveniště jsou navržené 2 tyto kontejnery. Počet 

umyvadel vyhovuje 60 pracovníkům. 

 

5.6.3. Počet toalet a pisoárů 

 

Pro 11 – 50 mužů nebo 11 – 30 žen je nutné navrhnout alespoň 2 sedadlo. 

Na každých 50 mužů nebo 20 žen se přidává další sedadlo. Počet pisoárů se pro 

muže určuje stejně, jako počet sedadel. 

Kontejner  SK1 obsahuje 2 sedadla, 2 pisoáry a pro staveniště jsou 

navržené 2 tyto kontejnery. Dále budou na stavbě 2 mobilní toalety ToiToi 

KLASIK. Počet sedadel a pisoárů vyhovuje 60 pracovníkům. 

 

5.7. Skladovací prostory a plochy 

 

5.7.1. Skladovací prostory vnitřní 

 

Skladovací prostory uvnitř objektu D se budou využívat převážně pro PSV 

a dokončovací práce. Tvar a umístění skládek určí stavbyvedoucí nebo mistr. 
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Vždy bude dodržena šířka průchozí ulička mezi skladovaným materiálem a 

stěnami objektu, která je 600 mm. Materiál se bude skladovat dle TP nebo TL. 

Budou se zde skladovat materiály, které je nutné chránit před klimatickými 

podmínkami jako je déšť a UV záření. 

 

5.7.2. Skladovací prostory vnější 

 

Skladovací plochy 

Na staveništi se budou nacházet skládky materiálu, na kterých se budou 

skladovat materiály odolávající klimatickým vlivům. Předpokládá se, že se zde 

budou skladovat prefabrikované balónové desky a schodiště, cihelné tvarovky, 

DOKA bednění a výztuž. Skládky budou v dosahu jeřábu. Pod skládkami bude 

vytvořená zpevněná plocha z recyklované betonové drti v tloušťce 300 mm. Pod 

skladovaný materiál budou položeny dřevěné hranoly o rozměru 150 x 150 mm. 

Při skladování více prvků na sebe, budou mezi ně taky umístěné dřevěné hranoly. 

Skladovaný materiál bude skladován do maximální výšky 1 500 mm. 

 

Skladovací kontejnery 

 Na staveništi se budou nacházet dva skladovací kontejnery LK1 od firmy 

ToiToi. Kontejnery se budou využívat po dobu celé stavby. Skladovací kontejner 

bude sloužit k uskladnění ručního nářadí, elektrického nářadí a menších 

pracovních strojů. 

 

5.8. Objekty zařízení staveniště 

 

5.8.1. Oplocení a brána 

 

Aby se nepovolané osoby nedostaly na staveniště, bude oploceno plotem 

vysokým 2 m.  Oplocení bude provedeno z drátěného pletiva výšky 1,8 m, 

plotových sloupků a betonových plotových patek. Oplocení bude přerušeno 

v místě vjezdu na staveniště a bude zřízena jedna uzamykatelná brána šířky 5 m. 

Vjezd bude opatřen cedulí: „ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU NEPOVOLANÝM 

OSOBÁM“. 
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5.8.2. Osvětlení 

 

Na staveništi se budou nacházet 4 stativy a na každém 

z nich 2 halogenové reflektory. Osvětlení bude využíváno pro 

lepší viditelnost v zimních obdobích a v noci pro lepší 

zabezpečení staveniště. 

 

5.8.3. Mobilní kontejnery 

 

Mobilní kontejnery budou osezeny na recyklované betonové drti tl. 300 mm.  

 

Kancelář a šatna – typ BK1 

 Samostatné kontejnery nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře pro 

vedoucí stavby, šatny pracovníků nebo ubytovací jednotky pro zaměstnance. 

Kontejnery lze stavět na sebe. Sendvičová konstrukce umožňuje jednoduchou 

montáž kontejnerů do sestav a mnoho variant půdorysů a umístění oken a dveří. 

 Firma ToiToi zajistí dopravu na místo určení, připojení kontejneru na sítě a 

montáž kontejnerů do sestav1. 
 

Vnitřní vybavení:             Technická data: 

- 1 x elektrické topidlo                                           - šířka: 2 438 mm 

- 3 x el. zásuvka              - délka: 6 058 mm 

- okna s plastovou žaluzií                                       - výška: 2 800 mm 

- nábytek do kontejnerů BK1 (na přání)                - el. přípojka: 380 V/32 A 

                                                 

 
1http://www.toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno= 

Obrázek 7: Plotové pletivo Obrázek 8: Betonová patka pro oplocení

Obrázek 9: Halogenový reflektor na stativu
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Koupelna/WC – SK1 

 Instalací KOMBI kontejneru SK1 bude zajištěno ideální hygienické 

zázemí. Vnitřní uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru, 

kombinace toaletního a koupelnového sektoru v jednom kontejneru. Není-li v 

místě instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je možné kontejner usadit na 

fekální tank objemu 9 m3. 

 Firma ToiToi zajistí dopravu na místo určení, připojení kontejneru na sítě a 

montáž kontejnerů do sestav.2 
 

Vnitřní vybavení:             Technická data: 

- 2 x elektrické topidlo                                           - šířka: 2 438 mm 

- 2 x sprchová kabina              - délka: 6 058 mm 

- 3 x umývadlo                                                       - výška: 2 800 mm 

- 2 x pisoár                            - el. přípojka: 380 V/32 A 

- 2 x toaleta              - přívod vody: 3/4" 

- 1 x boiler 200 litrů             - odpad: potrubí DN 100 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2http://www.toitoi.cz/detail-koupelna-wc-sk1.html?_ID=1392010211608&rozbaleno= 

Obrázek 10: Kancelář, šatna - BK1 Obrázek 11: Půdorys BK1
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Mobilní toaleta KLASIK 

Technická data: 

- šířka: 1 350 mm 

- hloubka: 1 050 mm 

- výška: 2 230 mm 

- hmotnost: 110 kg 

- tank: 320 l 

 

 

 

Sklad – LK1 

 Skladový kontejner bude vybyven uzamykatelnými vstupními dveřmi. 

Dveře zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují tak ukládání neskladného a 

objemného materiálu všeho druhu.   

 Firma ToiToi zajistí dopravu na místo určení, připojení kontejneru na sítě a 

montáž kontejnerů do sestav.3 

 

Technická data: 

- šířka: 2 438 mm 

- délka: 6 058 mm 

- výška: 2 591 mm 

                                                 

 
3http://www.toitoi.cz/detail-skladovy-kontejner-lk1.html?_ID=1392010212215&rozbaleno= 

Obrázek 12: Koupelna, WC - SK1 Obrázek 13: Půdorys SK1

Obrázek 14: Mobilní toaleta KLASIK
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5.8.4. Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

 

Je navrhnutý věžový jeřáb Liebherr pronajatý od firmy LIEBHERR-

STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, Popůvky. 

Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Montážní prostor je dostatečný pro 

montáž i demontáž po dokončení hrubé stavby objektu D. Součástí pronájmu je i 

strojník, který je držitelem jeřábnického průkazu typu B a vazačského průkazu 

typu A. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Mimo pracovní dobu bude uvolněný 

výložník jeřábu. Během silnějšího větru se bude natáčet po jeho směru. 

Jeřáb bude založen na základové desce o rozměrech 7 000 x 7 000 mm a 

tloušťce 300 mm, vyztužena bude kari sítí. 

Délka výložníku: 50 m 

Výška háku: 38,5 m 

Nosnost na konci 

vyložení: 3 400 kg 

Příkon: 54 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Sklad LK1 Obrázek 16: Půdorys LK1

Obrázek 17: Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic
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OZN. POPIS POLOŽKA VZDÁLENOST HMOTNOST 

A 
Nejtěžší 
břemeno 

PREFA 
schodiště 

25 m 5,3 t 

B 
Nejhorší 
kombinace 

PREFA 
schodiště 

35 m 5,3 t 

C 
Nejvzdálenější 
břemeno 

PREFA balk. 
deska 

45 m 4,2 t  

D 
Nejbližší 
břemeno 

PREFA balk. 
deska 

5 m 4,2 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob 

 

 Staveniště bude hlídáno povolanou osobou, aby nedocházelo k odcizování 

nebo ničení majetku. Staveniště musí být řádně oploceno a osvětleno. 

 Při realizaci musí být dodržován projekt, veškeré ČSN, včetně vyhlášky o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy související. Dále je nutné 

dodržet technologické postupy dané projektovou dokumentací. V průběhu stavby 

se budou provádět speciální pracovní úkony vyžadující zvláštní proškolení. Tyto 

úkony budou provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají 

právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

na požární ochranu. Povinností každého zhotovitele je spolupodílet se na 

zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP, 

pokud je zadavatelem stavby stanoven a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a 

jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. 

 

Obrázek 18: Nosnost jeřábu 
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5.9.1. Legislativa 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a novel 

Zákon č. 264/2016 Sb., a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé 

souvislosti s přijetím zákoníku práce 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

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

pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraz 

 

5.9.2. Bezpečnostní značení 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: Bezpečnostní značení
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Obrázek 20: Cedule - BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ 
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5.10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

 V oblasti ochrany životního prostředí je nutné při realizaci všech činností 

na staveništi postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a je nutné 

dodržovat příslušné zákonné předpisy: zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákon 

č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., nařízení vlády 

č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emise hluku, (např. u stavebních strojů). 

 Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při 

provádění stavebních prací. Dále má povinnost udržovat na převzatém staveništi a 

na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 Je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi 

z hlediska hluku, vibrací, prašnosti. 

 Stavební společnost bude během výstavby dodržovat všechny zákonné 

vyhlášky, předpisy a postupy při provádění prací, dopravě, skladování, likvidaci a 

ukládání odpadů. Při výstavbě budou vznikat stavební odpady, které budou řádně 

zlikvidovány. Se vzniklými odpady bude zhotovitel stavby nakládat v souladu 

s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a 

souvisejícími právními předpisy; zejména vést evidenci o nakládání s odpady 

podle § 39. Tato evidence je součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu 

řízení. Je třeba věnovat speciální pozornost vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším 

jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. Odpady 

se budou třídit dle vyhláška č. 93/2016 Sb. 
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ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
kód 

odpadu 
název odpadu 

kategorie 
odpadu 

způsob likvidace 

13 02 06 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací 

oleje 
N spalovna 

13 07 01 
Topný olej a motorová 

nafta 
N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín N spalovna 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly O sběrný dvůr 

15 01 10 

Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N spalovna 

17 01 01 Beton O odvoz zpět do betonárky
17 01 02 Cihly O sběrný dvůr 
17 02 01 Dřevo O sběrný dvůr 
17 02 03 Plasty O recyklace 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O odvoz do výkupny kovu

17 04 11 
Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 
O skládka 

17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O recyklace 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 99 
Komunální odpad jinak 

blíže neurčen 
O skládka 

  

N - nebezpečný odpad  

O - ostatní odpad   

 

5.11. Finanční a časová stránka 

 

OBJEKTY MNOŽSTVÍ 
CENA 

KČ/JEDN. 

CELKEM

KČ 

Oplocení  

Pletivo 341 m 60 20 460
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Sloupek 120 ks 130 15 600

Patka 120 ks 80 9 600

Brána 1 ks 2 400 2 400

48 060

Jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 

FR.tronic 
 

Pronájem jeřábu 12 měsíců 130 000 1 560 000

Základová deska 1 ks 5 000 5 000

Doprava + odvoz 20 kamionů 4 000 80 000

Montáž + demontáž 120 000 120 000

Revize  7 000

Jeřábník 150 Kč x 8 h x 5 d x 52 t = 312 000

2 084 000

Buňky  

Kancelář/šatna 11 ks 2 200 x 16 m 387 200

Sklad 2 ks 1 100 x 16 m 35 200

Koupelna/WC 2 ks 2 400 x 16 m 76 800

WC 2 ks 900 x 87 t 120 600

619 800

Zpevněné plochy  

Betonové desky  33 ks 2 050 67 650

Recyklovaná betonová drť 385 m3 x 2,6 150 Kč/t 150 150

217 800

CELKEM 2 969 660 KČ
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5.12. Zdroje 

1) Poskytnutá projektová dokumentace 

2) Diplomové práce z minulých let 

3) Podklady z předmětu CW22 

4) http://www.domys-eshop.cz 

5) http://www.toitoi.cz 

6) http://www.pumevek.cz 

7) http://www.maax.cz 

8) http://www.cedule-plachty.cz 

9) http://www.monsta.cz 

10) https://www.levne-pletivo.cz 

11) http://www.prefapecina.cz/4189-plotove-sloupky-a-patky/12930-patka-

plotova-kbp-1-(-betonova-patka-)/ 

12) www.energo-servis.c 

13) http://www.pumevek.cz 
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6.1. Obecné informace 

 

Název stavby:  CAMPUS Rezidenční Areál – II. etapa,  

LIVE UP – objekt D 

Místo stavby:   Brno – Bohunice, kraj Jihomoravský 

Zadavatel:   CD XXI a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Zpracovatel projekt. dok.: AiD team a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Charakter stavby:  Novostavba 

Druh stavby:   Železobetonová monolitická konstrukce se sloupy, 

v horních patrech zděné nosné stěny 

Účel užívání stavby:  Bytový dům s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlaží 

Zastavěná plocha objektu je 1 541 m2 

Obestavěný prostor 26 770 m3 

Časové údaje o stavbě: Předpokládaná doba výstavby 16 měsíců 

 

Jedná se o objekt se šesti nadzemními patry a jedním podzemním patrem. 

V 1. PP a 1. NP budou garáže, v horních patrech budou byty. V bytovém domě se 

bude nacházet 43 bytů. Nejmenší byty o ploše 46,98 m2 bez terasy (s terasou 

68,2 m2) a největší byty o ploše 128,75 m2 bez terasy (s terasou 209,6 m2). 

 Novostavba je objekt navržený v částečně zastavěné části v Brně-

Bohunicích.  Objekt má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi 

čtvrtinou délky kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m - měřeno v úrovni 1. NP. 

Vzdálenost kružnic (délka štítových stěn) je 23,77 m. Prstencové výseče jsou 

tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož 

ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na 

západní (resp. severovýchodní) konvexní fasádě objektu doplněny o konzolově 

vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Konkávní fasáda objektu je 

řešena jako vstupní a její dominantou jsou tři tubusy výtahových šachet 
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vyrůstající z rozšířeného 1. nadzemního podlaží. Tato kompaktní fasáda je 

členěna horizontálními liniemi pásových oken. 

 Celková výška objektu je cca 25,22 m (včetně 1. PP). Horní hrana atiky je 

20,47 m nad upraveným terénem. Střecha je navržená plochá. 

 

6.2. Hlavní stavební stroje 

 

6.2.1. Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 

 

Je navrhnutý věžový jeřáb Liebherr pronajatý od firmy LIEBHERR-

STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, Popůvky. 

Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Montážní prostor je dostatečný pro 

montáž i demontáž po dokončení hrubé stavby objektu D. Součástí pronájmu je i 

strojník, který je držitelem jeřábnického průkazu typu B a vazačského průkazu 

typu A. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Mimo pracovní dobu bude uvolněný 

výložník jeřábu. Během silnějšího větru se bude natáčet po jeho směru. 

Délka výložníku: 50 m 

Výška háku: 38,5 m 

Nosnost na konci 

vyložení: 3 400 kg 

Příkon: 54 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic
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OZN. POPIS POLOŽKA VZDÁLENOST HMOTNOST 

A 
Nejtěžší 
břemeno 

PREFA 
schodiště 

25 m 5,3 t 

B 
Nejhorší 
kombinace 

PREFA 
schodiště 

35 m 5,3 t 

C 
Nejvzdálenější 
břemeno 

PREFA balk. 
deska 

45 m 4,2 t  

D 
Nejbližší 
břemeno 

PREFA balk. 
deska 

5 m 4,2 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Pásový dozer CAT D5K2 

 

Pásový dozer bude sloužit k přípravným zemním pracím jako je odstranění 

křovin i s kořeny a sejmutí ornice. Na stavbu bude dopraven pomocí nákladního 

automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30. 

 
Obrázek 23: Pásový dozer CAT D5K2 

Šířka bez radlice: 2 110 mm, šířka s radlicí: 2 782 mm 

Délka bez radlice: 3 265 mm, délka s radlicí: 4 309 mm 

Výška: 2 722 mm, objem radlice: 2,16 m3 

Provozní hmotnost: 10 t, výkon motoru: 79 kW 

 

Obrázek 22: Nosnost jeřábu 
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6.2.3. Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 

 

Rypadlo-nakladač bude použit při zemních prací. Největší jeho využití 

bude při hloubení stavební jámy a při zásypu výkopu. Dále pak při výkopu rýh 

pro osazení všech přípojek a jejich zasypání. Doprava na stavbu bude vlastní, 

kolový stroj je přizpůsoben pro jízdu na komunikacích. 

 
Obrázek 24: Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 

Šířka: 2 240 mm 

Celková přepravní délka: 5 620 mm 

Výška: 3 610 mm 

Maximální hloubka výkopu s vytaženou násadou: 5 460 mm 

Dosah v úrovni povrchu os osy otoče s vytaženou násadou: 6 520 mm 

Objem lopaty: 0,83 m3 

Hmotnost: 8,07 t 

Výkon motoru: 63 kW 

 

6.2.4. Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz vytěžené zeminy na skládku, 

transport sypkých hmot a pro dovoz materiálu. 

Šířka: 2 305 mm 

Délka: 6 980 mm 

Výška: 3 130 mm 

Objem korby: 10 m3 

Pohotovostní hmotnost: 11,3 t 

 

Obrázek 25: Tatra 815 S3 6x6 
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6.2.5. Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + valníkový návěs 

Schwarzmüller 3- nápravový 

 

Tahač s valníkem bude sloužit k transportu materiálu, převážně 

prefabrikovaných balkónových dílců, schodišťových ramen s mezipodestou, 

bednících dílců Doka, výztuže apod. Poloměry otáčení i nosnost vozovek jsou na 

navržených trasách dostačující pro průjezd soupravy. 

Šířka: 2 550 mm 

Délka: 6 076 mm 

Výška: 3 649 mm 

Celková hmotnost: 18 t 

 

 

 

 

 

Šířka ložné plochy: 2 480 mm 

Délka ložné plochy: 13 620 mm 

Vlastní hmotnost: 5,8 t 

            Celková hmotnost: 39 t 

 

 

6.2.6. Nákladního automobilu MAN 12.225 

 

Nákladní automobil bude na stavbu dovážet materiál potřebný k provedení 

hydroizolace, teplené/zvukové izolace, směsi v suchém stavu, stroje a nástroje. 

Šířka ložné plochy: 2 450 mm 

Délka ložné plochy: 7 600 mm 

Celková hmotnost: 11, 9 t 

Nosnost: 5,64 t 

 

 

 

Obrázek 26: Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT

Obrázek 27: Vvalníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový

Obrázek 28: Nákladního automobilu MAN 12.225
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6.2.7. Nákladní automobil MAN TGL 12.210 s hydraulickou rukou a vlekem 

 

Nákladní automobil bude sloužit k přepravě těžšího materiálu. Materiál 

jako jsou cihly keramická dlažba, která bude umístěna na paletách nebo kari síť. 

Šířka ložné plochy: 2 450 mm 

Délka ložné plochy: 8 300 mm 

Nosnost hydraulické ruky: 1,04 - 3,08 t 

Nosnost: 6,19 t 

 

 

 

 

6.2.8. Nákladní automobil Iveco s kloubovým nosičem kontejnerů 

 

Bude sloužit k přepravě kontejnerů na staveniště a ze staveniště. 

Celková šířka: 2 300 mm 

Celková délka: 8 007 mm 

Celková hmotnost: 11,99 t 

Nosnost: 4,48 t 

   

   

   

 

6.2.9. Užitkový automobil Mercedes Sprinter 316 CDI/L KAWA 

 

Automobil na stavbu bude převážet menší stroje, nástroje a lehčí materiál 

jako je laminátová podlaha, geotextilie, pytlované směsi, lepidla apod. 

Celková šířka: 2 425 mm  

Celková délka: 6 940 mm 

Celková výška: 2 820 mm 

Pohotovostní hmotnost: 3,5 t 

 

 

 

Obrázek 29: Nákladní automobil MAN TGL 12.210 s hydraulickou rukou a vlekem 

Obrázek 30: Nákladní automobil Iveco s kloubovým nosičem kontejnerů

Obrázek 31: Užitkový automobil Mercedes Sprinter 316 CDI/L KAWA
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6.2.10. Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C na podvozku 

MAN TGS čtyřnápravový 

 

Autodomíchávač Schwing Stetter bude sloužit pro dopravu směsí z 

betonárny TGB BETONMIX a.s. v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51.  

 Objem: 9 m3 

 Geom. objem: 15 810 l 

 Stupeň plnění: 56,9% 

 Průměr bubnu: 2 300 mm 

 Výška násypky: 2 474 mm 

Průjezdná výška: 2 534 mm 

 

6.2.11. Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5 

 

Čerpadlo bude využíváno při betonáži základových konstrukcí, hrubé 

spodní a vrchní stavby. 

Rozměry: 2 500 x 9 890 mm 

Výškový dosah: 37, 5 m 

Boční dosah: 32 m 

 

 

 

 

6.2.12. Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy Filamos V3 

 

Čerpadlo má dieselový motor, který je chlazený vodou. Na stavbě se bude 

využívat pro dopravu cementové a anhydritové směsi na místo určení. Čerpadlo 

bude vybaveno dostatečně dlouhou hadicí. 

maximální čerpací výkon: 10-12 m3/h 

Maximální pracovná tlak: 10-30 bar 

Zrnitost: 0-12 mm 

Hmotnost: 750 kg 

Délka/šířka/výška: 3300/1150/1200 mm 

Obrázek 32: Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C

Obrázek 34: Čerpadlo na tekuté potěry a lite podlahy Filamos V3

Obrázek 33: Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5
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6.3. Menší stroje a nástroje 

 

6.3.1. Reverzní vibrační deska NTC VDR 32 

 

Vibrační deska bude sloužit k hutnění zeminy pod základovou deskou, po 

zasypání výkopů, k hutnění betonových recyklátů skládek, komunikací apod. 

Hmotnost: 330 kg 

Výkon motoru: 6,3 kW 

Palivo: benzín 

Odstředivá síla: 52 kN 

Maximální rychlost: 22 m/min 

Rozměry hutnící desky: 600 x 895 mm 

 

 

6.3.2. Vibrační pěch WACKER BS 50-2 

 

Vibrační pěch bude určen pro zemní práce, pro zhutnění lokálních míst. 

Hmotnost: 58kg 

Palivo: benzín 

Plošný výkon: 142, 5m2/h 

Počet úderů: 700 /min 

Rozměry: d 673 x š 343 x v 940 mm 

Rozměry hutnícího pěchu: 250 x 330 mm 

 

 

6.3.3. Ponorný vibrátor Perles CMP 

 

Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění všech monolitických konstrukcí. 

Napěti: 230 V, příkon: 2 000 W 

Hmotnost: 6 kg 

Otáčky: 16 000 ot./min 

Rozměry: 320 x 135 x 220 mm 

 

Obrázek 35: Reverzní vibrační deska NTC VDR 32

Obrázek 36: Vibrační pěch WACKER BS 50-2

Obrázek 37: Ponorný vibrátor Perles CMP
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6.3.4. Vibrační lať Enar QZH 

 

Hutnící lať bude sloužit k hutnění všech monolitických vodorovných 

konstrukcí konstrukcí.  

Motor: čtyřtaktový Honda GX 25 

 Vibrační profil: 2 m 

 Hmotnost: 15 kg 

 Výkon: 0,81 kW 

 

 

6.3.5. Kompresor a dopravní blok M-TEC F 100 IV plus a F 140 

 

Kompresor bude součástí stavebního sila na výpusti v dolní části. Mimo 

pracovní dobu budou kompresory demontovány a skladovány ve skladovacím 

kontejneru. 

Výkon: 100 m3/h 

Přípoj elektřiny: 400 v 

Kompresor: 1 050 x 550 x 650 mm 

Dopravní blok: 540 x 350 x 440 mm 

 

 

 

6.3.6. Kontinuální míchačka M-TEC D30 

 

Kontinuální míchačka maltové směsi bude využívána při hrubé horní 

stavbě. Bude sloužit k namíchání malty pro tvárnice Porotherm. Kontinuální 

míchačka bude hadicemi napojena na silo. 

Výkon: 30 l/min 

Motor: 4 kW 

Rozměry: 1 970 x 690 x 1 077 mm 

Hmotnost: 220 kg 

 

 

Obrázek 38: Vibrační lišta Enar QZH

Obrázek 39: Kompresor a dopravní blok

Obrázek 40: Kontinuální míchačka M-TEC D30
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6.3.7. Strojní omítačka M-TEC m3 pro F 

 

Strojní omítačka bude využívána při dokončovacích pracích a to konkrétně 

pří omítání jádrovou omítkou. 

Dopravované množství: 22 l/min 

Dopravní vzdálenost: 40 m 

Dopravní tlak: 30 bar 

Přípoj elektřiny: 400 V 

Rozměry: 1 220 x 700 x 1 550 mm 

Hmotnost: 200 kg 

 

 

6.3.8. Míchačka Atica Patriot 250L/400V 

 

Míchačka bude sloužit k výrobě maltových, spárovacích směsí a k výrobě 

samonivelační stěrky. 

Objem: 250 litrů 

Hmotnost: 150 kg 

Rozměry: 170x92x155 cm 

Napětí: 400 V 

Výkon: 1 100 W 

 

 

6.3.9. Stolová pila stavebního materiálu ELITE 80S 

 

Stolová pila bude na stavbě přítomna pro řezání stavebního materiálu, 

převážně tvárnic Porotherm. 

Zdroj: 230 V 

Příkon: 2,2 kW 

Rychlost otáček: 2 800 ot./min 

Hmotnost: 68 kg 

Maximální délka řezu: 800 mm 

 

Obrázek 42: Míchačka Atica Patriot 250L/400V

Obrázek 43: Stolová pila stavebního materiálu ELITE 80S

Obrázek 41: Strojní omítačka M-TEC m3 pro F
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6.3.10. Bruska SCHWAMBORN ES 420S 

 

Jedná se o jednootáčkový stroj se zvýšeným kroutícím momentem. Bruska 

bude sloužit k vybroušení anhydritových vrstev. 

rozměry: průměr – 410 mm, vodící tyč – 850 mm 

Napětí: 230 V 

Výkon: 1 600 W 

Otáčky: 140 n/min 

Přívodní kabel 12 m 

Hmotnost: 43 kg 

 

 
 

6.3.11. Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 410GTL 

 

Elektrická řezačka bude sloužit ke změně rozměrů polystyrenu a to 

především při zateplování suterénu, pokládce spádových klínů a tepelné izolace 

při zastřešování. 

Hloubka řezu: 240 mm 

Délka řezu: 1 270 mm 

Hmotnost: 8,5 kg 

 

 

 

6.3.12. Plynový hořák stavební MEVA I071LK 

 

Plynový hořák se bude využívat při natavování asfaltových pásů. 

Výkon: 35 kW 

Spotřeba: 2500 g/h 

Připojuje se k LPG lahvi 

 

 

 

Obrázek 44: Bruska SCHWAMBORN ES 420S

Obrázek 45: Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 410GTL

Obrázek 46: Plynový hořák stavební MEVA I071LK
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6.3.13. Svářecí automat LEISTER VARIMAT V2 

 

Svářecí automat bude sloužit ke svařování střešní hydroizolační PVC 

vrstvy a to přeplátováním. 

Napětí: 230 V 

Výkon: 6,6 kW 

Maximální teplota: 620°C 

Rozměry: 640 x 430 x 330 mm 

Hmotnost: 35 kg 

 

 

 
 

6.3.14. Průmyslový vysavač Mac 503 

 

Vysavač bude sloužit k odstranění nečistot. 

Typ požití: suché i mokré 

Objem nádoby: 40 l 

Příkon: 1,4 kW, výkon: 1,2 kW 

Délka sací hadice: 8 m 

 

 

 

 

6.3.15. Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 

 

Ruční míchadlo bude využíváno pro umíchání lepidla pod dlaždice. 

Napětí: 230 – 240 V 

Příkon: 950 W 

Hmotnost: 4,3 kg 

Otáčky při zatížení: 140 – 400 min-1 

Vnitřní závit na vřetenu: M14 mm 

Otáčky o 360 ° 

 

Obrázek 47: Svářecí automat LEISTER VARIMAT V2

Obrázek 48: Průmyslový vysavač Mac 503

Obrázek 49: Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3
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6.3.16. Příklepová vrtačka Makita HP1631P 

 

Příklepová vrtačka bude požita během zdění, betonování a provádění 

střešního pláště. 

Příkon: 710 W 

Hmotnost: 2 kg 

Funkce: příklep 

Max. průměry vrtání: 13, 16, 30 mm 

 

 

 

6.3.17. Úhlová bruska Makita GA9050R 

 

Použití brusky bude různorodé během celé výstavby, převážně při řezání 

ocelových výztuží apod. 

Příkon: 2 kW 

Brusný kotouč: 230 mm 

Hmotnost: 4,8 kg 

Rozměry: 455 x 250 x 132 mm 

 

 

 

6.3.18. Přímočará pila Makita 4329 

 

Přímočará pila bude na stavbě přítomna po dobu celé výstavby, bude 

sloužit k řezání dřeva apod. 

Příkon: 450 W 

Výška zdvihu: 18 mm 

Hmotnost: 1,9 kg 

Řezný výkon ve dřevě: 56 mm 

 

 

 

Obrázek 50: Příklepová vrtačka Makita HP1631P

Obrázek 51: Úhlová bruska Makita GA9050R

Obrázek 52: Přímočará pila Makita 4329
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6.4. Časový plán nasazení strojů 

 

STROJ/NÁSTROJ DATUM 

Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 2017 / 03 – 12 

Pásový dozer CAT D5K2 2017 / 03 

Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM 2017 / 03, 06, 12 

Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 2017 / 03, 06, 12 

Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT + 

valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 
2017 / 03 – 12 

Nákladního automobilu MAN 12.225 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Nákladní automobil MAN TGL 12.210 s 

hydraulickou rukou a vlekem 
2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Nákladní automobil Iveco s kloubovým 

nosičem kontejnerů 
2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE 

AM 9C na podvozku MAN TGS 
2017 / 03 – 12  

Autočerpadlo betonu Putzmeister M 38-5 2017 / 03 – 12  

Čerpadlo na tekuté potěry a lité podlahy 

Filamos V3 
2018 / 01 – 02  

Reverzní vibrační deska NTC VDR 32 2017 / 03, 06 

Vibrační pěch WACKER BS 50-2 2017 / 03, 06 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2017 / 03 – 12  

Vibrační lať Enar QZH 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 02

Kompresor a dopravní blok M-TEC F 100 IV 

plus a F 140 
2017 / 08 – 12, 2018 / 01 

Kontinuální míchačka M-TEC D30 2017 / 08 – 11 

Strojní omítačka M-TEC m3 pro F 2017 / 11 – 12, 2018 / 01 

Stolová pila stavebního materiálu ELITE 80S 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Bruska SCHWAMBORN ES 420S 2018 / 01 – 02 

Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 

410GTL 
2017 / 06, 12 

Plynový hořák stavební MEVA I071LK 2017 / 12, 2018 / 01 
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Svářecí automat LEISTER VARIMAT V2 2017 / 12, 2018 / 01 

Průmyslový vysavač Mac 503 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Příklepová vrtačka Makita HP1631P 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Úhlová bruska Makita GA9050R 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07

Přímočará pila Makita 4329 2017 / 03 – 12, 2018 / 01 – 07
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7.1. Obecné informace 

 

7.1.1. Obecné informace o novostavbě 

 

Název stavby:  CAMPUS Rezidenční Areál – II. etapa,  

LIVE UP – objekt D 

Místo stavby:   Brno – Bohunice, kraj Jihomoravský 

Zadavatel:   CD XXI a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Zpracovatel projekt. dok.: AiD team a.s. 

    Netroufalky 797/7 

625 00 Brno 

Charakter stavby:  Novostavba 

Druh stavby:   Železobetonová monolitická konstrukce se sloupy, 

v horních patrech zděné nosné stěny 

Účel užívání stavby:  Bytový dům s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlaží 

Zastavěná plocha objektu je 1 541 m2 

Obestavěný prostor 26 770 m3 

Časové údaje o stavbě: Předpokládaná doba výstavby 16 měsíců 

 

Jedná se o objekt se šesti nadzemními patry a jedním podzemním patrem. V 1. PP 

a 1. NP budou garáže, v horních patrech budou byty. V bytovém domě se bude 

nacházet 43 bytů. Nejmenší byty o ploše 46,98 m2 bez terasy (s terasou 68,2 m2) a 

největší byty o ploše 128,75 m2 bez terasy (s terasou 209,6 m2). 

 Novostavba je objekt navržený v částečně zastavěné části v Brně-

Bohunicích.  Objekt má půdorysný prstencový tvar daný vyplněním prostoru mezi 

čtvrtinou délky kružnic o poloměru 29,03 m a 52,80 m - měřeno v úrovni 1. NP. 

Vzdálenost kružnic (délka štítových stěn) je 23,77 m. Prstencové výseče jsou 

tvořené vnější konvexní a vnitřní konkávní fasádou. Hmota 1. NP tvoří podnož 

ustupujícím obytným podlažím. Plochy bytů v nadzemních podlažích jsou na 

západní (resp. severovýchodní) konvexní fasádě objektu doplněny o konzolově 
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vyložené linie balkonů se skleněným zábradlím. Konkávní fasáda objektu je 

řešena jako vstupní a její dominantou jsou tři tubusy výtahových šachet 

vyrůstající z rozšířeného 1. nadzemního podlaží. Tato kompaktní fasáda je 

členěna horizontálními liniemi pásových oken. 

Celková výška objektu je cca 25,22 m (včetně 1. PP). Horní hrana atiky je 

20,47 m nad upraveným terénem. Střecha je navržená plochá. 

 

7.1.2. Obecná charakteristika procesu 

 

Tento technologický předpis je zpracován jako podklad pro provedení 

ploché jednoplášťové střechy, která se nachází na celém objektu.  

 Konstrukce střechy bude vybudována na železobetonovém monolitickém 

stropu tloušťky 250 mm nad 6. NP. Na rovný monolitický strop bude kladena 

parotěsná zábrana – penetrace + plošně natavený asfaltový pás. Na asfaltové pásy 

bude poskládána spádová vrstva a tepelná izolace z EPS polystyrenu. Po 

vyrovnání polystyrenové vrstvy bude kladena separační vrstva ze skelného rouna 

a na ni hydroizolace z PVC fólie. Pod drenážní vrstvou z vláknité rohože bude 

uložena geotextilie. Jako filtrační vrstva bude sloužit také geotextilie a na ní bude 

provedena vegetační stabilizační vrstva ze substrátu se zelení a kačírek. 

 

7.2. Připravenost 

 

7.2.1. Připravenost stavby 

 

Pro provedení všech vrstev ploché jednoplášťové střechy musí být hotová 

monolitická deska – strop nad 6. NP v tloušťce 250 mm. Dále musí být po obvodu 

celé plochy desky hotová monolitická atika ve výšce 1 150 mm nad úrovní 

monolitické desky a v tloušťce 150 mm. Bude kontrolována rovinnost a rovinatost 

monolitické desky a atiky. 
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7.2.2. Připravenost staveniště 

 

Staveniště bude oploceno plotem vysokým 2 m. Oplocení bude provedeno 

z drátěného pletiva výšky 1,8 m, plotových sloupků a betonových plotových 

patek. Oplocení bude přerušeno v místě vjezdu na staveniště a bude zřízena jedna 

uzamykatelná brána šířky 5 m. Vjezd bude opatřen cedulí: „ZÁKAZ VSTUPU A 

VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. 

Na staveništi se budou nacházet 4 stativy a na každém z nich 2 halogenové 

reflektory. Osvětlení bude využíváno pro lepší viditelnost v zimních obdobích a v 

noci pro lepší zabezpečení staveniště. 

Staveništní doprava bude pro zhotovitele stavby včetně subdodavatelů, 

investora a projektanta po stávajících zpevněných komunikacích ulice 

Netroufalky, kde je situován vjezd na staveniště.  

Dodavatel provede nezbytná opatření k ochraně stávajících komunikací, 

navazujících konstrukcí a zeleně, všechny případné úpravy komunikace budou 

odsouhlaseny Brněnskými komunikace a.s. Poblíž výjezdu bude vybudována 

provizorní zpevněná plocha pro kontrolu a očistu vozidel stavby před výjezdem 

na veřejnou komunikaci. 

Na pozemku stavby se v současné době nevyskytují žádné inženýrské sítě 

- vodovod, dešťová a splašková kanalizace, vedení el. přípojek apod. IS jsou 

vedeny v obecním pozemku ulice Netroufalky. 

Veškerá potřebná média pro zařízení staveniště budou zajištěna pomocí 

staveništních přípojek a napojena na stávající IS. 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést jejich vytyčení, zajistit 

protokolární předání vytyčovacích bodů zhotoviteli a zajistit jejich řádnou 

ochranu před vlivy výstavby. U sítí uvést i ochranná pásma, která je nezbytné při 

výstavbě respektovat. 

Při práci v ochranných pásmech a v bezprostřední blízkosti vedení je nutno 

důsledně dodržovat platné předpisy a podmínky realizace stanovené správci sítí. 

Výkopové práce provádět ručně, pokud je správcem sítí požadováno, tak za jeho 

dozoru. Před zahrnutím výkopů je nutno přizvat správce jak budovaných sítí, tak 

správce sítí, které byly realizací dotčeny k revizi vedení. V případě porušení sítí je 

nutno neprodleně informovat správce sítí. 
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7.3. Materiál, doprava a skladování 

 

7.3.1.  Materiál 

 

VRSTVA TLOUŠŤKA

vegetační stabilizační vrstva - substrát/kačírek 50 mm
drenážní vrstva - geotextilie včetně vláknité rohože 
Petexdren 900+300 10 mm
HI vrstva - PVC fólie Alkorplan 35176 1,5 mm
separační vrstva - skelné rouno Filtek V 120g/m2 2 mm
TI vrstva - polystyrén EPS Styrotrade Styro EPS 100 S 180 mm
spádová vrstva - polystyrén EPS Spádové klíny 
Styrotrade Styro EPS 100 S 20 - 320 mm
parotěsná zábrana - penetrace + plošně natavený asf. Pás 
Penetral ALP + Bitagit S 7 mm
nosná konstrukce – železobeton  

  270 - 570 mm
 

Spotřeba materiálu 

Viz kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – výkaz výměr. 

 

Specifikace materiálu  

Geotextilie včetně vláknité rohože Petexdren 900+300 

- slouží jako drenážní a filtrační vrstva 

šířka: 1,5 m 

délka na roli: 30 m 

prostorová vláknitá rohož 900 g/m2 

+ netkaná textilie Petex 300 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 53: Petexdren 900+300
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Hydroizolační fólie Alkorplan 35176 

- slouží jako hydroizolace střechy, mechanicky kotvená vrstva 

balení: 21 m2 

délka na roli: 20 m 

tloušťka: 1,5 mm 

plošná hmotnost: 1,85 kg/m2 

 

 

 

 

 
 

Skelné rouno Filtek V 120 g/m2 

- slouží jako separační vrstva mezi hydroizolační fólií a tepelnou izolací 

balení: 200 m2 

délka: 200 m 

plošná hmotnost: 120 g/m2 

hmotnost role: 24 kg 

šířka: 2 m 

 

 

 

 
 

Styrotrade Styro EPS 100 S 

- slouží jako tepelná izolace střechy 

pěnový polystyren EPS 100 S 

rozměry: 1000 x 500 mm  

tloušťka: 180 mm 

množství v balení: 1,5 m2 

součinitel tepelné vodivosti: 0,039 

W/mK 

 

Obrázek 54: Alkorplan 35176 

Obrázek 55: Filtek V 120 g/m2 

Obrázek 56: Styrotrade Styro EPS 100 S
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Spádové klíny Styrotrade Styro EPS 100 1000 x 1000 x 20/80 

- slouží k vyspádování ploché střechy do vtoků 

rozměr: 1000 x 1000 mm 

tloušťka: 20/40, 40/60, 60/80, 80/100 mm 

množství v balení: 2 m2 

součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK 

 

 

 

 

Bitagit S35 

- slouží jako parotěsná zábrana 

skleněná rohož 60 g/m2 

tloušťka: 3,5 mm 

šířka podélného přesahu: 10 cm 

zpracovatelnost od 5°C 

role: 10 x 1 m 

skladují se ve vertikální poloze 

 

 

 
 

Penetral ALP 

- slouží k vytvoření spojovacího můstku mezi betonovým podkladem a 

asfaltovým pásem 

0,3 – 0,4 kg/m2 

asfaltový lak 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 57: Spádové klíny Styrotrade Styro EPS 100

Obrázek 58: Bitagit S35 

Obrázek 59: Penetral ALP 
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Profilovaná (nopová) fólie  

- slouží k ochraně hydroizolace kolem atiky 

výška nopu 8 mm 

délka 20 m 

plošná hmotnost: 400 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

OSB deska Knauf PTS 30 mm 

- slouží k uchycení okapnice atiky 

délka: 1000 mm 

šířka: 600 mm 

tloušťka: 30 mm  

hmotnost: 4,167 kg 

 

 

 

 

 

Oplechování atiky 

- chrání atiky proti zatékání vody 

šířka: 560 mm 

zahnutí: 40/30 mm 

rozvin: 700 mm 

 

 

 

 

Obrázek 60: Profilovaná (nopová) fólie

Obrázek 61: OSB deska Knauf PTS

Obrázek 62: Oplechování atiky
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7.3.2. Doprava 

 

Primární doprava 

Potřebný materiál bude na stavbu dovážen pomocí nákladního automobil MAN 

12.225. Veškerý materiál bude přivážen v původních obalech a dle pokynů 

výrobce. Rohož Petaxdren 900+300, PVC fólie Alkorplan 35176, geotextilie 

Filtek V120, asfaltové pásy Bitagit S35 a profilovaná nopová fólie budou 

dovážena v rolích. Konkrétně asfaltové pásy Bitagit S35 se budou ukládat 

v dopravním prostředku zásadně na paletách a musí být ve vertikální poloze. 

Zemina a kačírek budou na stavbu dopravovány pomocí nákladního automobilu 

Tatra 815 S3 6x6 s valníkem. 

 

Sekundární doprava 

Doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem LIEBHERR 65K. 

Horizontální doprava po staveništi bude zajištěna ručními kolečky a ručně. 

Zemina po vyložení z valníku bude pomocí rypadla-nakladače 

JSB 3CX SM nakládána do beden a pomocí věžového jeřábu dopravována na 

střechu. 

 

7.3.3. Skladování 

 

Veškerý materiál bude skladován v původních obalech a za podmínek 

stanovených výrobcem. Textilní rohož a geotextilie budou skladovány v suchu a 

to přímo na stavbě. Hydroizolační fólie v originálním balení včetně palety musí 

být skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. 

Střešní tepelně izolační desky Styrotrade Styro EPS 100 S a spádové klíny 

Styrotrade Styro EPS 100 1000 x 1000 x 20/80 budou skladovány v suchem 

prostředí tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození přímo v objektu. 

Asfaltové pásy Bitagit S35 se budou skladovat zásadně na paletách, v jedné vrstvě 

a musí být ve vertikální poloze. I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být 

role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování 

chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným 

zdrojům tepla. 
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7.4. Obecné pracovní podmínky 

 

7.4.1. Pracovní podmínky procesu 

 

Práce na ploché jednoplášťové střeše budou probíhat během dne a budou 

osvětleny přirozeným světlem. K veškerému styku se staveništěm slouží přilehlá 

místní komunikace a na staveništi bude vybudována cesta z recyklátů již 

z předchozích stavebních prací. Dodávka elektřiny bude zabezpečena pomocí 

staveništní přípojky elektrické energie. Přísun vody bude zajištěn stavební 

přípojkou napojenou na stávající vodovodní řad z ulice Netroufalky. 

 Etapa zastřešení bude započata v podzimním období. Práce budou probíhat 

při teplotách v rozmezí od +5°C do + 30°C. Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je nutné práce přerušit: 

- při bouři, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy, při manipulaci se 

zavěšeným břemenem a rychlostí větru nad 8 m/s, při silném větru o 

rychlosti nad 11 m/s, s dohledností v místě práce menší než 30 m. 

 

7.4.2. Instruktáž pracovníků 

 

Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde 

každý pracovník stvrdí své proškolení podpisem. Dělníci jsou povinni používat 

ochranné pomůcky, které jim dodá zaměstnavatel. 

 

7.5. Vlastní postup 

 

7.5.1. Natavení parozábrany Bitagit S35 

 

Konstrukce střechy bude vybudována na železobetonovém monolitickém 

stropu tloušťky 250 mm. Podklad musí být bezprašný, bude zbaven všech nečistot 

a výstupků. 

Parotěsná vrstva omezuje nebo zcela zamezuje pronikání vodních par do 

střešního pláště. Tím dochází ke snížení hodnoty dílčího tlaku vodní páry uvnitř 
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jeho skladby a tím i ke snížení možnosti kondenzace vodní páry uvnitř 

konstrukce, případně k jejímu úplnému vyloučení. 

Pro lepší přilnavost mezi betonovou konstrukcí a asfaltovými pásy bude 

podklad napenetrován nátěrem Penetral ALP. Na rovný monolitický strop, bez 

výčnělků a úlomků bude nanesena penetrace pomocí válečku a štětce. Nátěr se 

musí dostat do všech i špatně dostupných míst. Následuje technologická pauza 24 

hodin. 

Střecha je navržená se spádem 2%, asfaltové pásy budou kladeny ve směru 

s obloukovými stěnami. Pásy budou pokládány s překrytím minimálně 80 mm 

v podélném spoji a 100 mm v kolmém spoji. Aby nedošlo ke vzniku křížového 

spoje, budou spoje v kolmém směru posunuty minimálně o 200 mm u každého 

dalšího pásu. 

Při plošném natavování bude požíván ruční stavební hořák plynový 

s hadicí MEVA I071LK. Každý pás se rozvine a položí do správné polohy. 

Nejprve se svine jedna polovina pásu a postupně se natavuje a po té se svine 

druhá polovina pásu a také se postupně natavuje. Pro lepší manipulaci s izolací 

slouží háky na role. Svařované spoje budou provedeny pomocí menšího hořáku a 

po té budou uhlazeny pomocí přítlačného válečku. Spoj musí být proveden 

dokonale tak, aby pod něj nebylo možné vsunout špachtli. Po natavení 

vodorovných částí střechy budou provedeny svislé části atiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 63: Natavování asfaltových pásů
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 Obdobně bude provedena i druhá vrstva, která bude oproti první posunutá, 

aby se nepřekrývali spoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2. Oplechování atiky 

 

Atika bude z jedné strany opláštěná provětrávanou fasádou nebo 

zateplovacím systémem Baumit a z druhé strany Styrotrade Styro EPS 

100 S deskami. Takto zaizolovaná atika bude opatřena vodorovně přichycenými 

OSB deskami po obvodě celé budovy. OSB desky se budou kotvit pomocí 

natloukacích hmoždinek s hřebem po požadované vzdálenosti. 

Po té bude provedeno oplechování. Oplechování koruny atiky je ukončeno 

pomocí okapnice na obě strany. Bude se dodržovat minimální sklon oplechování 

3° dovnitř střechy. Pozinková okapnice se bude připevňovat pomocí příponek 

v požadované vzdálenosti. Příponky budou připevněny k OSB deskám. Jednotlivé 

pásy plechu k sobě budou připojeny pomocí drážkového spoje – jednoduchý 

stojatý. Po dokončení prací bude pozink opatřen vhodným nátěrem. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 64: Schéma pokládky druhé vrstvy

Obrázek 66: Detail atiky Obrázek 65: Drážkový spoj - jednoduchý stojatý 
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7.5.3. Pokládka spádových klínů a tepelné izolace Styrotrade Styro EPS 100  

 

Na asfaltové pásy bude poskládána spádová vrstva a tepelná izolace z EPS 

polystyrenu. Spádová vrstva vytváří potřebný sklon střešního pláště, protože 

nosná konstrukce střechy je vodorovná. Spádové klíny budou kladeny dle 

kladečského plánu. Bude se postupovat od vtoku směrem k atice. Všechny části 

střechy musí být vyspádované tak, aby správně fungoval odtok. Musí se dbát na 

to, aby v každém místě byla uložena požadovaná tloušťka vrstvy. Změna rozměrů 

bude provedena pomocí elektrická řezačka na polystyren SPEWE 

410GTL - 230V.  

Na spádové klíny budou položeny desky tepelné izolace. Tepelná izolace 

omezuje nežádoucí tepelné ztráty a zisky a přispívá k zajištění potřebného 

mikroklimatu vnitřního prostředí. Jednotlivé desky k sobě budou kladeny na sraz. 

Místa, kde se izolace špatné pokládá, budou vypěněna montážní pěnou. Plocha 

izolace musí být bez prohlubní, důlků a jiných nedokonalostí. 

 

7.5.4. Pokládka hydroizolační fólie Alkorplan 35176 

 

Po vyrovnání polystyrenové vrstvy bude položena separační vrstva ze 

skelného rouna Filtek V 120 g/m2 a na ni hydroizolace z PVC fólie.  

 Následně bude provedena vrstva hydroizolace pomocí PVC fólie 

Alkorplan 35176. Hydroizolační vrstva chrání prostory umístěné pod střechou a 

současně i všechny vrstvy střešního pláště nacházející se pod ní. Fólie Alkorplan 

35176 je vyráběna z měkčeného PVC a používá se pro vytvoření jednovrstvé, 

mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci 

šikmých a strmých střech. 

Fólie se bude spojovat pomocí horkovzdušného přístroje – svařováním. 

Svařování horkým vzduchem spočívá v nahřátí povrchu fólií do plastického stavu 

a následném stlačení. Ke svařování ploch se bude používat svařovací automat 

LEISTER VARIMAT a pro detaily se bude používat ruční horkovzdušný přístroj 

s tryskou širokou 20 nebo 40 mm. Příliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, které 

se projeví ztmavnutím a tvorbou černých škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý 

vodotěsný a mechanicky pevný spoj.  
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Pásy budou kladeny ve směru spádu a budou pokládány na vazbu s 

posunem kolmých spojů min. 200 mm – zamezení vzniku křížového spoje. 

Správně provedený spoj lze charakterizovat následovně: okraj spoje je spojitý, 

hrot jehly tažený podél spoje neproniká do spoje; na příčném řezu je hmota obou 

fólií dokonale spojená, ve spoji nejsou zčernalé usazeniny. 

Kotevní prvky jsou určeny k mechanickému kotvení hydroizolačních fólií 

do pevných částí střechy. Tyto prvky přenášejí působení sání větru a účinky 

vnitřních sil v hydroizolaci do podkladní konstrukce. Typ a množství kotevních 

prvků bude zvolen s ohledem na druh podkladu a výsledku výtažné zkoušky. 

Střecha bude kotvena pomocí natloukacích hmoždinek s hřebem. Nejprve bude 

přes všechny vrstvy až to betonového podkladu vyvrtána díra pomocí příklepové 

vrtačky Makita HP 1631K. Po té bude osazena hmoždinka a nakonec hřeb. 

Kotevní prvky budou přeplátovány, aby hydroizolace byla kompaktní. 

 

 

Obrázek 68: Souvrství střechy 

Obrázek 67: Řešní detailů pomocí tvarovek

Obrázek 69: Detail kotvení a přesahů
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7.5.5. Vegetační vrstva 

 

Jako filtrační a drenážní vrstva bude sloužit Petaxdren 900+300 tento 

materiál v sobě zahrnuje geotextilii i vláknitou rohož v jednom souvrství. 

Drenážní vrstva se navrhuje k rychlému odvedení nadbytečné vody (především 

srážkové) ze střešních vrstev nad hydroizolací. Filtrační vrstva se navrhuje u 

zelených střech pro zachycování částí zeminy, aby nedocházelo k jejímu 

odplavování vodou. 

 Nakonec bude provedena vegetační stabilizační vrstva ze substrátu a 

kačírek, který bude po obvodu střechy (kolem atik). Mezi substrát a kačírek bude 

osazená nopová fólie. Do substrátu bude zasazen trávník.  

 

7.6. Složení pracovní čety 

 

FUNKCE POČET ÚKOL KVALIFIKACE 
Jeřábu 1 obsluha jeřábu jeřábnický průkaz 
Vazač 1 zavěšování břemen vazačský průkaz 

Řidič NA 1 doprava materiálu 
řidičský průkaz sk. C, 
průkaz strojníka 
stavebních strojů 

Řidič kolového 
nakládače 

1 nakládání zeminy 
řidičský průkaz sk. C, 
průkaz strojníka 
stavebních strojů 

Izolatéři 8 HI, TI, kotvení výuční list 
Zahradníci 8 vegetační vrstva výuční list 
Klempíři 6 oplechování střechy výuční list 

Pomocní pracovníci 2 pomocné práce 
bez kvalifikace, 
proškolení 

 

7.7. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

 

Stroje smí obsluhovat pouze proškolení pracovníci a musí je používat 

pouze pro účely, pro jaké jsou určeny. Podrobněji viz kapitola 6. NÁVRH 

HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. 
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7.7.1. Hlavní stavební stroje 

 

Věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic, nákladní automobil Tatra 

815 S3 6x6 s valníkem, nákladní automobil MAN 12.225, užitkový automobil 

Mercedes Sprinter 316 CDI/L KAWA, Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM. 

 

7.7.2. Menší stroje a nářadí 

 

Elektrická řezačka na polystyren SPEWE 410GTL - 230V, průmyslový 

vysavač HECHT 8314, průmyslový vysavač Mac 503, stavební hořák plynový 

s hadicí MEVA I071LK, svařovací automat LEISTER VARIMAT, příklepová 

elektrická vrtačka Makita HP 1631K. 

 

7.7.3. Drobné nářadí a měřičské pomůcky 

 

Nůžky, nůž na karton, nůž na řezání izolace, kladívko, smeták, lopata, 

hrábě, váleček na válečkování spojů, izolatérská špachtle, ruční kolečko, 

provázek, tužka, jednostranná lepící páska, theodolit, nivelační přístroj, svinovací 

metr, skládací metr, ocelový úhelník, vodováha, latě. 

 

7.7.4. Ochranné pracovní pomůcky 

 

Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami, které 

budou při práci používat. A to helmu, reflexní vestu, pevnou pracovní obuv, 

rukavice, ochranné brýle, nákoleníky. 

 

7.8. Jakost 

 

Podrobněji viz kapitola 8. KZP PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 

a kapitola B9 – KZP PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY TABULKA. 
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7.8.1. Kontrola vstupní 

 

 Před zahájením prací bude zkontrolována projektová dokumentace. 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu zkontrolují předešlé práce, kterými 

je provedení stropní desky. Budou zkontrolovány tloušťky vybetonované desky 

teodolitem 0,5 cm na tloušťku stropu, změřením výšek na spodní a horní straně 

desky, vodorovnost povrchu bude kontrolovat zároveň s tloušťkou desky. Bude 

provedena kontrola rovinatosti a pevnosti. 

 Dále bude kontrolován dodaný materiál, jeho množství, kvalita a jeho 

skladování. Budou zkontrolovány stroje, nástroje a dělníci. 

 

7.8.2. Kontrola mezioperační 

 

 Vedoucí pracovní čety průběžně kontroluje celý pracovní postup. Bude 

kontrolována penetrace parotěsné vrstvy – dostatečná tloušťka, nátěr musí být po 

celé ploše i na všech špatně přístupných místech. Asfaltové pásy musí být 

provedeny celistvě a s dostatečnými přesahy. U spádového polystyrenu bude 

kontrolováno dodržení kladečského plánu a správné rozmístění desek. Kontrola 

PVC fólie bude obsahovat vizuální kontrolu celé plocha, detaily, tvar a 

jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování v místě spoje, velikost přesahu, 

vruby a rýhy (přípustné pouze do 10% tloušťky folie v omezeném rozsahu), větší 

poškození nutno opravit přeplátováním, šířka svarů, při svařování horkým 

vzduchem min. 30 mm, při studeném svařováním min. 40 mm, kompletnost 

systému, provedení veškerých detailů, znečištění fólie chemickými látkami a 

přípravky, perforace fólie, zřetelná zeslabení atd. V případě potřeby bude 

provedena zátopová zkouška. U geotextilie a vláknité rohože se musí kontrolovat 

přesahy jednotlivých pásů.  

 

7.8.3. Kontrola výstupní 

 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety spolu kontrolují výsledné práce. 

Kontrola bude provedena vizuálně po jednotlivých vrstvách a na závěr se bude 

kontrolovat celistvost a těsnost střechy. 
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7.9. Bezpečnost 

 

Před zahájením prací na střeše budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena 

jejich odborná způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni 

s obsluhou a údržbou daných strojů. Všichni pracovníci musí nosit ochranné 

přilby a používat další ochranné pomůcky. 

Ve stavebnictví je nutno dodržovat nejen tyto zákony a nařízení vlády: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a novel 

Zákon č. 264/2016 Sb., a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé 

souvislosti s přijetím zákoníku práce 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

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

pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úraz 
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7.9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: úraz nepovolaných fyzických osob 

Řešení: oplocení staveniště plotem minimálně 1,8 m vysoký; řádné označení  

  všech vstupů a vjezdů na staveniště značkou „zákaz vstupu a vjezdu 

  nepovolaným fyzickým osobám“ 

Riziko: odcizení nebo zničení předmětů na staveništi 

Řešení: staveniště bude hlídáno povolanou osobou 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku špatné viditelnosti 

Řešení: staveniště musí být řádně osvětleno; při manipulaci musí být materiál 

  řádně ukotven a označen; při práci se stroji a dopravními prostředky musí

  být používána výstražná signalizace; pracovníci musí být vybaveni 

  ochrannými pomůckami a reflexními vestami 

 

Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: nebezpečí úrazu při vzniku požáru nebo výbuchu 

Řešení: dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

  provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí požáru nebo 

  výbuchu; rozvody, které na staveništi již jsou, musí být identifikovány, 

  zkontrolovány a řádně označeny 

Riziko: vznik požáru na opuštěném pracovišti 

Řešení: při opuštění pracoviště musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 

  provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 

  manipulaci 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku zásahem elektrickým proudem 

Řešení: dočasná elektrická zařízení musí splňovat normové požadavky a musí 

  být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

  intervalech; hlavní vypínač musí být umístěn na snadno přístupné místo, 

  musí být řádně označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

Riziko: porucha zařízení v důsledku poškození dopravním prostředkem 

Řešení: zřízení ochranného pásma okolo zařízení 
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Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku špatného vedení elektrického kabelu 

Řešení: elektrický kabel nesmí být veden po zemi, ale musí být tažen v 

  chráničce po plotě 

 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: zranění osob v důsledku neznalosti místních provozních a obecných 

  podmínek 

Řešení: zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

  podmínkami majícími vliv na bezpečí práce, jimiž jsou zejména únosnost 

  půdy, přejezdů, mostů, uložení podzemních a nadzemních vedení a jiné 

Riziko: zranění osob při zapnutí a provozu stroje 

Řešení: stroje musí být označeny zvukovými a světelnými signalizačními prvky 

Riziko: zranění osob při provozu stroje 

Řešení: stroj smí být uveden do provozu až po opuštění neoprávněných 

  pracovníků manipulačního prostoru 

 

Stroje pro zemní práci 

Riziko: zranění osob v důsledku použití více strojů současně 

Řešení: stroje budou pracovat v dostatečné vzdálenosti 

 

Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

Riziko: zranění osob v důsledku špatné konstrukce klady 

Řešení: kladka je před použitím zkontrolována fyzickou osobou k tomu určenou 

 zhotovitelem, nosné textilní lano musí mít průměr minimálně 10 mm 

 

Přeprava strojů 

Riziko: nebezpečí úrazu přejetím stroje 

Řešení: pracovník, který stroj navádí, musí být v očním kontaktu s jeho obsluhou 

  a stojí vždy mimo trasu stroje; obsluha stroje bude řádně oblečena, bude 

  na sobě mít pracovní oblečení, reflexní vestu a helmu; nepovolané osoby 

  jsou v dostatečně velké vzdálenosti od stroje, aby nedošlo k jejich úrazu 
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Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: sesunutí skladovaného materiálu 

Řešení: musí být zajištěn bezpečný přísun a odběr skladovaného materiálu v 

  souladu s postupem prací; materiál musí být skladován v poloze 

  stanovené výrobcem; skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a 

  zpevněné; materiál musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho 

  stabilita a nedocházelo k jeho poškození 

Riziko: vytečení tekutého materiálu 

Řešení: takový materiál musí být uskladněn v uzavřených nádobách 

 

Svařování a nahřívání živic v tavených nádobách 

Riziko: nebezpečí úrazu popálením a nebezpečí požáru 

Řešení: místo práce musí být řádně označeno a zabezpečeno proti vstupu 

  nepovolaných osob; svařování musí provádět pouze osoby odborně 

  vzdělané podle zvláštního předpisu a musí postupovat podle 

  technologického postupu s návodem na používání příslušného 

  zařízení; pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (helma, 

  rukavice, brýle); pracovní prostor musí být dostatečně větrán a ke 

  svařování nesmí docházet v blízkosti hořlavých konstrukcí 

 

Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku nedostatečné informovanosti 

Řešení: pracovníci musí dodržovat stanovený technologický postup a návod k 

  používaní daného materiálu 

 

7.9.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: úraz z důvodu přepadnutí z konstrukce 

Řešení: konstrukce musí být na okraji opatřena zábradlím v požadované výšce,  

  výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou 
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Riziko: úraz z důvodu špatného zábradlí 

Řešení: zábradlí se skládá alespoň z madla a zarážky u podlahy předepsaných 

  rozměrů 

Riziko: úraz následkem pádu konstrukce 

Řešení: konstrukce musí být důkladně zajištěná a ukotvená 

 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Riziko: nebezpečí úrazu z důvodu nesprávného použití ochranných prostředků 

Řešení: zhotovitel zajisti, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

  odpovídaly povaze prováděné práce, byly pravidelně prohlíženy a 

  zkoušeny, byly kompletní a provozuschopné 

Riziko: úraz způsobený pádem ochranných pomůcek 

Řešení: ochranné pomůcky musí být zajištěny proti pádu 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: úraz způsobený pádem předmětů nebo materiálu 

Řešení: materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy tak, aby byly 

  zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození po celou dobu práce i po 

  jejím ukončení; materiál musí být skladován dál než 2 m od prostupů 

  opatřených zábradlím 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko: úraz pod nezajištěným pracovištěm 

Řešení: zhotovitel zajistí konstrukci proti pádu osob a předmětů v úrovni místa 

  práce a to jednotyčovým zábradlím a místo označí výstražnou páskou; 

  pod pracovištěm musí být vyloučen provoz 

 

Práce na střeše 

Riziko: úraz následkem pádem z výšky 

Řešení: po obvodu střechy a v místě světlíků bude zbudovaná ochranná, případně 

 záchytná konstrukce 
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Dočasné stavební konstrukce 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku nesprávného používání dočasné konstrukce 

Řešení: dočasná konstrukce musí být používána pouze v provedení, které 

  odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání 

  těchto konstrukcí; dokumentace a nákresy musí být k dispozici 

  zaměstnancům 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku nesprávného provedení dočasné konstrukce 

Řešení: dočasná konstrukce je založena na dostatečně únosném terénu nebo na 

  konstrukci, jejíž únosnost je prokázána; nosné součásti jsou zajištěny 

  proti proklouznutí; jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek; 

  je zajištěna jejich tuhost; podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby 

  se jejich součásti při běžném použití neposouvaly; pohyblivé konstrukce 

  jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku složitosti dočasných konstrukcí 

Řešení: dočasné konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

  prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní 

  dokumentaci 

 

Shazování předmětů a materiálu 

Riziko: úraz pádem materiálu, nebo pracovních pomůcek a jiných předmětů 

Řešení: vymezení nebezpečné zóny kolem stavby páskou a varovným nápisem, 

 nebo značkou 

 

Přerušení práce ve výškách 

Riziko: ohrožení životů nebo zdraví vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů 

Řešení: přerušení práce aby byla zajištěna bezpečnost práce 

 

Používání žebříků 

Rizika: zranění způsobené nestabilitou žebříku 

Řešení: vynášení a snášení břemen o hmotnosti do 15 kg na žebříku se nesmí 

 společně vyskytovat 2 a více osob žebřík musí horním koncem přesahovat 

 výstupní plošinu o více než 1,5 m 
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Školení zaměstnanců 

Riziko: nebezpečí úrazu v důsledku nedostatečného proškolení 

Řešení: zaměstnavatel musí poskytnout svým zaměstnancům v dostatečném 

  rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a 

  nad volnou hlubinou, zejména pokud jde o práci ve výškách nad 1,5 m; 

  zaměstnanci podpisem stvrdí, že byli seznámeni s riziky na staveništi a 

  byli srozuměni s tím, jak rizika eliminovat 

 

7.10. Ekologie 

 

Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba bytového domu nebude mít 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude zhotovitel 

stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001Sb., v 

platném znění a souvisejícími právními předpisy. 

 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
kód 

odpadu 
název odpadu 

kategorie 
odpadu 

způsob likvidace 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O recyklace 

17 06 04 Železo a ocel O odvoz do výkupny kovu

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 99 
Komunální odpad jinak 

blíže neurčen 
O skládka 

 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

Hlavní legislativa 

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

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
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7.11. Zdroje 

 

1) Poskytnutá projektová dokumentace 

2) Diplomové práce z minulých let 

3) Technologické předpisy z minulých let 

4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

5) Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

6) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

7) Zákon č. 264/2016 Sb., a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé 

souvislosti s přijetím zákoníku práce 

8) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

9) Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb 

10) ČSN 731901 Navrhování střech 

11) http://www.pujcovna-stavebni-stroje.cz/elektricka-rezacka-na-polystyren-

spewe-410gtl-230v/i173/ 

12) http://www.manutan.cz/cs/mcz/prumyslove-vysavace-

1651205?gclid=CMe94Lfi-NACFUtsGwodTsIBRA 

13) http://www.nako.cz/3854-hecht-8314-z-prumyslovy-vysavac.html 

14) http://nakladni.tiptrucker.cz/valnik-nakladni/renault-premium-6x2-

hydraulicka-ruka-prodej-21070292 

15) http://e-shop.juta.cz/index.php?page=1&vyr=PD1200 

16) https://www.dek.cz/produkty/detail/1015101440-alkorplan-s-pes-

terracotta-1-5mm-s-1-05m-21m2 

17) https://www.dek.cz/produkty/detail/2615301110-filtek-v-120g-m2-s-2-

0m-200m2-role 

18) https://www.e-stavebniny.cz/styrotrade-styro-eps-100-s-tl-180mm-

dx008615.php 

19) https://www.e-stavebniny.cz/polystyren-ploche-strechy-spadovy-

polystyren-styrotrade-spadove-kliny-ff0352.php 

20) http://www.kvkparabit.com/vyrobky/klasicke-oxidovane-pasy/bitagit-35-

mineral_4/ 
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21) https://www.dek.cz/produkty/detail/2210101780-penetral-alp-9kg-

bal?gclid=CJaN5pjb-dACFRMUGwodJ5UOzg 

22) https://www.dek.cz/produkty/detail/2640221520-profilovana-folie-vyska-

nopu-8mm-s-1-5m-30m2-bal 

23) http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/3.html 
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8.1. Vstupní kontroly 

 

8.1.1. Kontrola projektové dokumentace 

 

Kontrola projektové dokumentace bude provedena projektantem, 

technickým dozorem investora a stavbyvedoucím. Proběhne jednorázová vizuální 

kontrola, při které se bude kontrolovat úplnost, správnost a platnost projektové 

dokumentace. Dále se budou kontrolovat specifikace materiálů, které budou 

použité při realizaci. Tyto materiály musí splňovat požadavky uvedené v 

projektové dokumentace a musí být odsouhlaseny investorem. Dále se kontroluje 

aktuálnost a platnost všech potřebných povolení. 

 

8.1.2. Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Kontrola připravenosti pracoviště bude provedena technickým dozorem 

investora, stavbyvedoucím a mistrem. Proběhne jednorázová vizuální kontrola, při 

které se bude kontrolovat přístup na staveniště, oplocení staveniště, vymezení 

pracoviště, zpevněné plochy, sklady a skládky. Dále předcházející práce, na které 

střecha navazuje. Konkrétně se bude kontrolovat dokončená konstrukce stropu 

nad 6. NP a provedení atiky, jejich vyzrálost, rovinnost, rovinatost, svislost, 

kolmost rohů a spáry. 

 

8.1.3. Kontrola dodaného materiálu 

 

Kontrola dodaného materiálu bude prováděna technickým stavbyvedoucím 

a mistrem při dodávce každého materiálu, technický dozor investora bude dodaný 

materiál kontrolovat průběžně. Bude prováděna vizuální kontrola, i kontrola 

měřením. Zkontroluje se především množství, rozměry, nepoškození obalů, lhůta 

spotřeby a kvalita, která bude doložena certifikátem výrobce nebo prohlášením o 

shodě. 
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8.1.4. Kontrola skladovaného materiálu 

 

Kontrola skladovaného materiálu bude prováděna stavbyvedoucím a 

mistrem. Kontrola bude provedena vizuálně. Všechen materiál bude uskladněn v 

uzavřených prostorech a bude tak chráněn před klimatickými vlivy. Uskladněn 

bude ve skladovací buňce nebo přímo uvnitř stavby. Materiál bude uskladněn tak, 

jak je uvedeno v technických listech výrobce. Ve skladovacích prostorech bude 

čisto a sucho.  

Textilní rohož a geotextilie budou skladovány v suchu a to přímo na 

stavbě. Hydroizolační fólie v originálním balení včetně palety musí být 

skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. Střešní 

tepelně izolační desky Styrotrade Styro EPS 100 S a spádové klíny Styrotrade 

Styro EPS 100 1000 x 1000 x 20/80 budou skladovány v suchem prostředí tak, 

aby nedošlo k jejich mechanickému poškození přímo v objektu. Asfaltové pásy 

Bitagit S35 se budou skladovat zásadně na paletách, v jedné vrstvě a musí být ve 

vertikální poloze. I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována 

vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti 

mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla. 

 

8.1.5. Kontrola strojní sestavy 

 

Kontrola strojů a nástrojů bude provedena stavbyvedoucím, mistrem a 

obsluhou strojů. Kontrola bude probíhat vizuálně. Každý stroj musí mít platné 

technické zkoušky a bude kontrolována jeho kvalita, funkčnost a kompletnost. 

Všichni pracovníci budou proškoleni o obsluze jednotlivých strojů a stroje budou 

používat dle návodu. 

 

8.1.6. Kontrola pracovníků 

 

Kontrola způsobilosti pracovníků bude prováděna stavbyvedoucím a 

mistrem. Kontrola bude probíhat vizuálně a pomocí alkohol testru. Kontroly 

budou probíhat u náhodně vybraných pracovníků. Dále se budou kontrolovat 
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řidičská oprávnění a průkazy všech pracovníků. Všichni pracovníci budou 

seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

 

8.1.7. Kontrola podkladu 

 

Kontrola provedení předchozích prací bude provedena stavbyvedoucím, 

mistrem a geodetem. Proběhne jednorázová vizuální kontrola kvality, čistoty a 

případného výskytu kazů na podkladní konstrukci – stropu nad 6. NP. Dále se 

bude kontrolovat rovinnost podkladní vrstvy. Rovinnost bude měřena 2 m latí a 

nerovnosti nesmí překročit 5 mm a to při vyzrálosti betonu minimálně 70%. 

Geodetem budou přeměřeny rozměry konstrukcí. 

 

8.2. Mezioperační kontroly 

 

8.2.1. Kontrola klimatických podmínek 

 

Kontrola klimatických podmínek bude prováděna každodenně 

stavbyvedoucím a mistrem. Teplota se bude měřit 4x za den. Práce budou 

probíhat při teplotách v rozmezí od +5°C do + 30°C. Dle Nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je nutné práce přerušit: 

- při bouři, dešti, sněžení nebo tvoření námrazy 

- při manipulaci se zavěšeným břemenem a rychlostí větru nad 8 m/s 

- při silném větru o rychlosti nad 11 m/s 

- s dohledností v místě práce menší než 30 m 

 

8.2.2. Kontrola penetračního nátěru 

 

Kontrola provedení penetračního ALP nátěru bude provedena 

stavbyvedoucím a mistrem. Bude se kontrolovat kvalita provedení, špatně 

dostupné detaily a konečný vzhled. 
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8.2.3. Kontrola provedení parozábrany 

 

Kontrola provedení parozábrany bude provedena technickým dozorem 

investora, stavbyvedoucím a mistrem. Kontrola bude probíhat průběžně během 

pokládky. Kontrola bude probíhat vizuálně nebo měřením, bude se kontrolovat 

napojení jednotlivých asfaltových pasů na sebe a napojení pásů na podklad. 

Minimální překrytí pásů bude 80 mm v podélném spoji a 100 mm v kolmém 

spoji. Aby nedošlo ke vzniku křížového spoje, budou spoje v kolmém směru 

posunuty minimálně o 200 mm u každého dalšího pásu. Dále se bude kontrolovat 

provedení druhé vrstvy, která bude oproti první vrstvě posunutá, aby se 

nepřekrývali spoje. Nakonec se provede vizuální kontrola celkového provedení, 

zda nejsou pásy někde poškozeny a tvoří celistvý podklad. 

 

8.2.4. Kontrola provedení detailů u vtoků a atiky 

 

Kontrola provedení detailů bude provedena jednorázově stavbyvedoucím a 

mistrem. Bude se kontrolovat správná poloha střešních vtoků a napojení 

bitumenové manžety na vrstvu parozábrany. Dále se bude kontrolovat napojení 

vodorovné a svislé části kolem atiky. 

 

8.2.5. Kontrola položení izolačních desek a spádových klínů z EPS 

 

Kontrola pokládky tepelně izolačních desek a spádových klínů bude 

provedena jednorázově stavbyvedoucím a mistrem. Bude probíhat vizuálně a 

měřením. Kontrolovat se bude správné rozmístění spádových klínů, jejich sklon, 

který je navržen 2% a poloha jednotlivých dílů. Dále se bude kontrolovat 

pokládka tepelně izolačních desek a u nich celistvost, poloha, posunutí spár a 

celková kvalita provedení. 

 

8.2.6. Kontrola provedení detailů u svodů a atiky 

 

Kontrola provedení detailů bude provedena jednorázově stavbyvedoucím a 

mistrem. Kontrola bude probíhat vizuálně. Bude se kontrolovat spád u střešních 
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vtoků a výška teplené izolace v místě napojení. Déle se bude kontrolovat napojení 

tepelné izolace po obvodě atiky – kompletnost, přesnost a rozměry. 

 

8.2.7. Kontrola podkladní vrstvy pro hydroizolaci 

 

Kontrola podkladní vrstvy z geotextílie bude provedena jednorázově 

stavbyvedoucím a mistrem. Bude probíhat vizuálně. Kontrolovat se bude 

celistvost, kompletnost a přesah vrstvy. 

 

8.2.8. Kontrola hydroizolace z PVC fólie 

 

Kontrola provedení parozábrany bude provedena technickým dozorem 

investora, stavbyvedoucím a mistrem. Kontrola bude probíhat průběžně během 

pokládky. Kontrola bude probíhat vizuálně nebo měřením, při natavování folie 

bude potřeba kontrolovat předepsanou teplotu tak, aby nedošlo ke spálení fólie (a 

naopak při příliš nízké teplotě, by nebyl zajištěn dostatečně vodotěsný spoj). Dále 

se provede kontrola ploch fólie, která musí být při natavování suchá a čistá. Bude 

probíhat kontrola posun kolmých spojů, která je minimálně 200 mm 

 

8.2.9. Kontrola těsnosti 

 

Zátopová zkouška 

 Kontrola provedení PVC fólie a její těsnosti bude provedena odborníky za 

dohledu technického dozoru investora a stavbyvedoucího. Zátopová zkouška 

spočívá v napuštění prováděné střechy vodou a kontrole, zda nedochází 

k průsakům do interiérové části domu. Jedná se o poměrně kompilovaný proces 

kontroly. Může dojít k přetížení nosné konstrukce, poškození těsnosti odpadního 

potrubí a dalším rizikům. Zátopová zkouška není schopna identifikovat konkrétní 

místo netěsnosti, ale pouze poškozenou oblast střechy. 

 

Zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 

Kontrola provedení PVC fólie a její těsnosti bude provedena odborníky za 

dohledu technického dozoru investora a stavbyvedoucího. Zkouška jehlou spočívá 
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v tažení kovového hrotu zkoušecí jehly po spoji. Zkouškou se bude mechanicky 

ověřovat spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. Zkouška se bude 

provádět až po vychladnutí spoje (cca 15 min). 

 

Vakuová zkouška 

Kontrola provedení PVC fólie a její těsnosti bude provedena odborníky za 

dohledu technického dozoru investora a stavbyvedoucího. Při vakuové kontrole 

spojů se budou používat speciální průhledné zvony s ventilem napojené na 

vývěvu. Spoj bude nejprve namočen mýdlovým roztokem a pak se zvon 

přimáčkne na fólii. Vývěva vytváří v uzavřeném prostoru podtlak podtlak 

0,02 MPa. Tato hodnota by měla být po dobu 10 sekund konstantní. Případná 

porucha se projeví tvorbou vzduchových bublinek v místě netěsnosti. 

 

8.2.10. Kontrola provedení detailů u vtoků a atiky 

 

Kontrola provedení detailů bude provedena jednorázově stavbyvedoucím a 

mistrem. Kontrola bude probíhat vizuálně. Bude se kontrolovat napojení PVC 

manžety na vrstvu PVC fólie – hydroizolace a dále se bude kontrolovat 

zaizolování střešního vtoku v místě styku se spádovou vrstvou. Kontroluje se 

minimální spád pro odvodnění v místě vtoku 3-4%. 

 

8.2.11. Kontrola podkladní vrstvy pro vegetační vrstvu 

 

Kontrola podkladní vrstvy z vláknité rohože včetně geotextílie bude 

provedena jednorázově stavbyvedoucím a mistrem. Bude probíhat vizuálně. 

Kontrolovat se bude celistvost, kompletnost a přesah vrstvy. 

 

8.2.12. Kontrola provedení vegetační vrstvy 

 

Kontrola vegetační vrstvy bude provedena jednorázově stavbyvedoucím a 

mistrem. Bude probíhat vizuálně a měřením. Kontrolovat se bude především 

celistvost, správnost dle projektové dokumentace a tloušťka vrstvy substrátu.  
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8.2.13. Kontrola provedení oplechování 

 

Kontrola oplechování bude provedena stavbyvedoucím a mistrem a bude 

probíhat vizuálně a měřením. Bude se kontrolovat ukotvení pozinkového plechu 

správnou kotvící technikou, ve vzdálenosti předepsané v projektové dokumentaci. 

Dále se bude kontrolovat minimální  3° sklon oplechování směrem na plochu 

střechy. Bude se kontrolovat i nátěr a nakonec se budou kontrolovat spoje plechů 

mezi sebou, které bude provedeno pomocí drážkového spoje – jednoduchý stojatý. 

 

8.3. Výstupní kontroly 

 

8.3.1. Kontrola spádu 

 

Finální kontrola spádu bude provedena technickým dozorem investora a 

stavbyvedoucím. Sklon a jeho směr musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Měření se provádí latí a nivelačním přístrojem. Navrhnutý spád je 2%. 

 

8.3.2. Kontrola geometrie a rozměrů 

 

Finální kontrola geometrie a rozměrů bude provedena technickým 

dozorem investora a stavbyvedoucím. Geometrie a rozměry musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Měření se provádí latí a nivelačním přístrojem 

 

8.3.3. Kontrola ochranné, stabilizační vrstvy 

 

Finální kontrola ochranné, stabilizační vrstvy bude provedena technickým 

dozorem investora a stavbyvedoucím. Kontrolovat se bude především celistvost, 

správnost dle projektové dokumentace a tloušťka vrstvy substrátu a kačírku. 

 

8.4. Zdroje 

1) Diplomové práce z minulých let 

2) Poskytnutá projektová dokumentace 

3) Technologické předpisy z minulých let 
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4) Podklady ze cvičení BW54 – Management kvality staveb 

5) Stavební zákon č. 183/2006 

6) Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

7) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

8) Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

9) ČSN 73 1901 Navrhování střech 

10) ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní 

ustanovení 

11) ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 

Požadavky na použití asfaltových pásů 

12) https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=813697572 

13) https://www.dek.cz/produkty/vypis/6626-doplnky-alkor 

14) https://www.zakonyprolidi.cz/ 
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9.1. Technická zpráva ke stavebnímu objektu 

 

Souhrnná technická zpráva ke stavebnímu objektu je napsaná podle 

vyhlášky 499/20006 Sb., o dokumentaci staveb se změnami vyhlášky 

62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006. Zpráva obsahuje tyto body: popis 

území stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, 

dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů 

stavby na životní prostředí a jeho ochranu, ochrana obyvatelstva a zásady 

organizace výstavby. Podrobněji viz kapitola 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE 

STAVEBNÍMU OBJEKTU. 

 

9.2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

 

Situace stavby se širšími vztahy řeší umístění stavby a dopravní 

dostupnost. Stavba se nachází v Brně – Bohunicích. Dopravní dostupnost je velmi 

dobrá. Většina potřebného materiálu bude na stavbu přivážen přes silnice prvních 

a druhých tříd. A to konkrétně silnice I/23, I/52, E461, II/602. Na silnicích se 

nacházejí mosty, které nemají omezenou nosnost. Podrobněji viz kapitola 

4. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS. 

 

9.3. Časový a finanční plán – objektový 

 

Finanční plán – objektový byl stanoven na základě propočtu dle THU 

pomocí programu BUILDpower S. Cena všech 13 stavebních objektů vyšla 

170 861 726,-. Časový plán – objektový byl stanoven pomocí produktivity a ceny 

jednotlivých objektů. Doba výstavby hlavního stavebního objektu byla stanovena 

pomocí programu Contec. Podrobněji viz kapitola  B1 – ČASOVÝ A FINANČNÍ 

PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ.  
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9.4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 

objektu 

 

Studie stavby obsahuje tyto body: základní údaje o stavbě, situaci stavby, 

dělení stavby na stavební objekty, etapy výstavby hlavního objektu D a schéma 

výstavby. Stavba se dělí na 13 stavebních objektů. Etapy hlavního stavebního 

objektu jsou rozděleny na hrubou spodní stavbu, hrubou horní stavbu a 

dokončovací práce. Podrobněji viz kapitola 3. STUDIE REALIZACE 

HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP a kapitola B3  – STUDIE 

REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP – SCHÉMA 

VÝSTAVBY. 

 

9.5. Projekt zařízení staveniště 

 

Projekt zařízení staveniště obsahuje tyto kapitoly: výkres zařízení 

staveniště a technickou zprávu. Technická se zabývá základními údaji o stavbě, 

umístěním staveniště, přístupem na staveniště, sítěmi technické infrastruktury, 

zázemím pro zaměstnance, dimenzováním hygienických zařízení, skladovacími 

prostory a plochami, objekty zařízení staveniště, ochranou zdraví osob a životního 

prostředí a finanční a časovou stránkou. Podrobněji viz kapitola 5. TECHNICKÁ 

ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a kapitola B4  – VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 

9.6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

 

V této kapitole byly navrženy hlavní stavební stroje a mechanismy. 

Nejdůležitější úlohu na stavbě plní věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic. 

Jeřáb bude na stavbě 10 měsíců. Mezi další důležité stroje patří pásový dozer, 

rypadlo-nakladač, nákladní automobily, autodomíchávač a autočerpadlo. Dále 

byly navrženy menší stroje a nástroje. V kapitole je uveden i časový plán nasazení 

strojů.  Podrobněji viz kapitola 6. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 

STROJŮ A MECHANISMŮ. 
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9.7. Časový plán hlavního stavebního objektu 

 

Časový plán hlavního stavebního objektu D byl stanoven pomocí 

programu Contec. Stavba bude realizována po dobu 16 měsíců. Výstavba hrubé 

spodní a horní stavba bude trvat 10 měsíců, dokončovací práce budou trvat 

6 měsíců. Podrobněji viz kapitola B5  – ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU HARMONOGRAM. 

 

9.8. Limitky zdrojů – materiály, přehled a graf potřeby 

zdrojů –  pracovníci 

 

Limitka zdrojů – materiál byla stanovena pomocí programu 

BUILDpower S a ukazuje veškerý potřebný materiál. Přehled a graf potřeby 

zdrojů – pracovníci byl stanoven pomocí programu Contec. Díky přehledu a grafu 

pracovníků byl nadimenzován počet kanceláří, šaten a hygienických zařízení na 

staveništi. Podrobněji viz kapitola B6  – ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 

STAVEBNÍHO OBJEKTU TECHNOLOGICKÝ NORMÁL. 

 

9.9. Technologický předpis pro plochou jednoplášťovou střechu 

 

V technologickém předpisu je řešen pracovní postup ploché jednoplášťové 

vegetační střechy. Technologický předpis obsahuje tyto kapitoly: obecné 

informace, připravenost stavby a staveniště, materiál, dopravu a skladování, 

obecné pracovní podmínky, vlastní postup, stroje, nářadí, pomůcky BOZP, jakost, 

bezpečnost a ekologie. Podrobněji viz kapitola 7. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

PRO PLOCHOU JEDNOPLÁŠŤOVOU STŘECHU. 

 

9.10. KZP pro plochou jednoplášťovou střechu 

 

KZP pro plochou jednoplášťovou vegetační střechu obsahuje vstupní, 

mezioperační a výstupní kontroly. Podrobněji viz kapitola 8. KZP PLOCHÉ 

JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY a kapitola B9 – KZP PLOCHÉ 

JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY TABULKA. 
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9.11. Limitky zdrojů – materiál 

 

Limitky zdrojů – materiál byly vytvořeny pomocí programu 

BUILDpower S. Podrobněji viz kapitola B7 – LIMITKY ZDROJŮ – 

MATERIÁL. 

 

9.12. Přehled a graf potřeby zdrojů - pracovníci 

 

Přehled a graf potřeby zdrojů – pracovníci byly vytvořeny pomocí 

programu Contec. Podrobněji viz kapitola B8 – PŘEHLED A GRAF POTŘEBY 

ZDROJŮ – PRACOVNÍCI. 

 

9.13. Propočet dle THU 

 

Propočet dle THU pomocí programu BUILDpowe S byl použit pro 

zpracování finančního plánu stavby – objektového. Stavba se dělí na 13 

stavebních objektu a jejich celková hodnota je 170 861 726,- bez DPH. 

Podrobněji viz kapitola B2 – PROPOČET DLE THU.  

 

9.14. Položkový rozpočet 

 

Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vytvořen pomocí programu 

BUILDpower S. Cena Bytového domu je 123 508 197,- bez DPH. Podrobněji viz 

kapitola B10 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET. 
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10. ZÁVĚR 
 

Výstupem mé diplomové práce je příprava realizace stavby bytového 

domu LIVE UP v Brně – Bohunicích, v rozsahu dle zadání. Diplomová práce je 

rozdělena na textovou a přílohovou část. Je zaměřena převážně na hrubou stavbu, 

pro kterou byl zpracován projekt zařízení staveniště – výkres a technická zpráva. 

Technologický předpis a kontrolní a zkušební plán byl zhotoven pro plochou 

jednoplášťovou vegetační střechu. Mezi další zpracované body patří technická 

zpráva ke stavebnímu objektu, studie realizace hlavních technologických etap, 

situace stavby se širšími vztahy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, 

časový a finanční plán objektový, rozpočet včetně výkazu výměr na celou stavbu 

a harmonogram na celou stavbu. 

Tato diplomová práce byla zpracována na základě poskytnuté projektové 

dokumentace, dosud nabytých vědomostí ze školy, zkušeností získaných na 

odborné praxi v Praze na stavbě základní školy a odborných rad vedoucího mé 
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min – minuta, h – hodina 
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