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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby 

polyfunkčního domu na nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká v Brně Řečkovicích. 

V diplomové práci se budu zabývat návrhem pracovního postupu provádění skladeb 

střeních konstrukcí, strojní sestavy, položkového rozpočtu, harmonogramu výstavby, 

zařízení staveniště, kontrolního a zkušebního plánu, ekologie a dopravními vztahy 

týkajících se stavby. Chtěl bych poukázat na komplikaci výstavby s nedostatkem místa, 

z důvodu výstavby v zastavěné oblasti městské části Brno Řečkovice. Nedostatek místa 

pro skladování materiálu a manipulaci s dopravními prostředky mi ve spoustě věcí 

ztížila návrh provádění stavby.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, záporové pažení, 

pilotové založení, beton, stavební jáma, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, bílá 

vana, podezdění objektu, monolitický skelet, plochá střecha, městská zástavba  

ABSTRACT  

The aim of this Diploma Thesis is constructionally - technological solution of the rough 

construction of polyfunctional house on the corner of Bánskobystrická and Medlánecká 

streets in Brno Řečkovice. In the Diploma Thesis I will deal with the plan of the work 

procedure of the execution of roof construction layers, machine sets, itemized budget, 

construction schedule, construction site equipment, inspection and testing plan, ecology 

and transport relations related to the construction. I would like to point out the 

complication of the construction with a lack of space because the construction is in the 

area of Brno Řečkovice. The plan of construction execution was more difficult due 

to lack of space for storage of materials and machinery handling.  
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Construction site equipment, technological specifications, control and test plan, 

anchored rider wall, pile foundation, concrete, site pit, rough substructure, rough top 
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1 ÚVOD 
 Tématem této práce je zpracování stavebně technologického projektu na hrubou 

stavbu polyfunkčního domu v Brně Řečkovicích. Budu se zabývat řešením výstavby 

objektu, který má jedno podzemní podlaží s garážemi a čtyři nadzemní podlaží. 

Složitost řešení hrubé spodní stavby je v pilotovém založení v návaznosti na „bílou 

vanu“ a založení v přímém kontaktu na sousední objekt. Problémem výstavby může být 

nedostatečný prostor, pro manipulaci s mechanizací. Z důvodu nedostatku místa jsem 

byl nucen umístit jeřáb do výtahové šachty objektu, což není úplně obvyklá záležitost. 

Dále bude nutné navržení návazností jednotlivých etap výstavby s velkou 

pečlivostí, jelikož prostor pro manipulaci zde není příliš velký, to může mít za následek 

i zdržení výstavby oproti podobným stavbám. Nachází se zde mnoho omezení jako 

např. tramvajové vedení na ulici Bánskobystrická, na které je také omezení provozu 

vozidel nad 6t. Na ulici Medlánecká je poměrně rušná autobusová doprava, která 

omezuje veškeré uzavírky této ulice pro možný dovoz a odvoz mechanizace. Možnou 

komplikací je i založení v blízkosti sousedního objektu, jelikož založení novostavby 

sahá do větší hloubky, než je právě založení sousedního objektu, proto bude nutné se 

vypořádat i s touto skutečností. 

 Z důvodu nedostatku prostor pro zařízení staveniště budu nucen přizpůsobit 

návrh možnostem právě probíhajících prací, proto bude nutné v průběhu stavby 

pozměnit plochy a objekty zařízení staveniště. Pro nedostatek místa bude nutné 

několikrát uzavřít přiléhající ulici Medlánecká, toto opatření budu řešit v přílohové 

části. 

  Důležitým prvkem bude kvalitní řešení pracovních spár a napojení stěn spodní 

stavby na základovou desku. Zde je třeba dodržení kvalitního napojení, aby 

nedocházelo k průsakům spodní vody. Hrubá vrchní stavba je kombinací 

železobetonového monolitického skeletu s nosným i výplňovým zdivem z keramických 

tvárnic. V prvním nadzemním podlaží je navržena prodejní plocha se zázemím pro tuto 

prodejnu a vstup do obytné části. V dalších třech podlažích se nacházejí obytné prostory 

s byty 1+KK, 2+KK, 3+KK a jeden byt 4+KK. Objekt je zastřešen plochou střechou 
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nad ustupujícím 4. podlažím a terasou nad 3.NP. Skladbu a provádění zastřešení a teras 

budu podrobněji řešit v technologickém předpisu. 

 Pro zpracování diplomové práce použiji výpočtové programy, se kterými jsem 

měl možnost se setkat v rámci výuky, jsou to programy CONTEC a BUILDPOWER S a 

AutoCad.  

Cílem mé práce je vypracování co nejefektivnějšího postupu výstavby, aby 

výsledný výrobek dosahoval požadované kvality. Půjde například o zpracování 

dopravních tras mechanizace a hlavních materiálů pro výstavbu na místo staveniště. 

V této kapitole se budu více zabývat nadrozměrnou přepravou pilotovací soupravy, kde 

budou podrobně rozebrány všechny zájmové body. Dále bude řešeno zařízení staveniště 

s veškerým vybavením a potřebnými uzavírkami, strojní sestava, technologický předpis 

provádění skladeb střešních konstrukcí a na tento předpis navazující kontrolní a 

zkušební plán. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie. 

Poslední kapitolou bude časové a finanční porovnání provádění monolitického a 

prefabrikovaného schodiště. 
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2.1 ZÁLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ       

2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Polyfunkční dům Prudký 

Místo stavby:             Brno, Bánskobystrická 

Kat. území Brno - Řečkovice 

p.č. 236/1; 236/2  

Stavebník:   Prudcí s.r.o. 

    Dobrovského 657/8, 612 00 Brno 

    IČO: 039 10 130 

Projektant:   Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

sídlo Žižkova 5, 602 00 Brno 

kancelář Nárožní 3, 616 00 Brno 

tel.: +420 541 240 616 

e-mail: atelier@atelier-dpk.czArchitektonické  
 řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Ing. Luděk Rohovský 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1005096 

Komunikace a zpevněné plochy 

Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

Ing. Kateřina Mičová Polesná 

ID00 – dopravní stavby 

ČKAIT – 1004710 

Stavebně konstrukční řešení 

BALANCE, s.r.o. 

IČO: 253 15 366 

sídlo Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Ing. Jan Klodner 

IS00 – statika a dynamika staveb 
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ČKAIT – 1001860 

Zdravotně technické instalace, plyn 

Ing. Lenka Nováková 

Sídlo: Strážnická 971/3, 627 00 Brno 

IE 01 – technika prostředí staveb, tuniská zařízení 

ČKAIT – 1003794 

Silnoproudá elektrotechnika 

Ing. Vladimír Geyer 

sídlo: Humenná 467/18, 625 00 Brno - Bohunice 

IT00 – technologická zařízení staveb 

ČKAIT – 1001003 

Vzduchotechnika a vytápění 

TZ pro, s.r.o. 

IČ: 037 60 588 

sídlo č.p. 718, 683 04 Drnovice 

Ing. Pavel Burian 

IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

ČKAIT – 1003853 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Miroslav Fabián 

IČO: 479 58 626 

sídlo: Chmelnice 2775/51, 628 00 Brno 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1001531 

Stavební fyzika 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

sídlo Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

Akustika 

KOMPRAH, s.r.o. 

Petr Šiška 

IČ: 277 01 638 
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sídlo Masarykova 141, 664 42 Modřice 

2.1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 Řešené území se nachází v zastavěné části města Brna na nároží ulic 

Medlánecká a Banskobystrická v městské části Řečkovice. Na řešený pozemek 

navazuje souvislá řadová zástavba. Území je v katastru nemovitostí vedeno jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Stávající zástavba na pozemcích je tvořena jednopodlažním 

rodinným domem s opravnou se sedlovou střechou, dvorními přístavbami přístřešků, 

garáží a s prodejnou cyklo sportu v lehkém dřevěném přístavku vybudovaném jako 

provizorní rozšíření provozovny, která je nyní kompletně zastaralá a to konstrukčně i 

morálně. Všechny tyto objekty budou zdemolovány a nahrazeny nově navrženým 

objektem polyfunkčního domu. Staveniště je mírně svažité, chodník obíhající 

navrhovaný objekt se mírně svažuje, čehož je plně využito pro vhodné umístění 

jednotlivých vstupů a vjezdu do objektu.  

Navržený polyfunkční objekt slouží k bydlení a podnikání. V 1.PP jsou umístěny 

hromadné garáže, sklepní kóje a technické prostory.1.NP je mimo prostoru vstupu do 

obytné části kompletně vyhrazeno pro prodejnu a servis sportovních potřeb. Dále se zde 

nachází kancelář a zázemí zaměstnanců obchodu. V suterénu jsou situována parkovací 

stání, celkem 24, z toho 20 v zakladačích. Ze stání umístěných mimo zakladače jsou 2 

vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou v suterénu 

umístěny technické místnosti a sklepní kóje pro jednotlivé byty. V přízemí je umístěn 

hlavní vstup do bytové části, kočárkárna/kolárna a místnost pro odpad. Hlavním 

využitím přízemí je však obchod. Nachází se zde jednak samotná prodejní plocha, dále 

servis, sklad, místnost pro odpad a zázemí s kanceláří pro zaměstnance. Ve 2 a 3. NP je 

umístěno 10 bytů. Z toho je 6 bytů 1+kk a tři byty 2+kk a jeden byt 3+kk. Ve 4.NP jsou 

umístěny 3 byty. Z toho jsou 2 byty 3+kk a jeden byt 4+kk. Byty v tomto podlaží mají 

terasu tvořenou střechou bytů ve 3.NP. 

 



 

Obrázek 1: Situace stavby

2.1.3 ORIENTACE KE SV TOVÝ

 Orientace objektu je dána parcelou, na které dojde k

na nároží ulic Banskobystrická a Medlánecká. Vjezd do garáží je z

Bánskobystrická, fasáda do této ulice je orientována na severo

stranu. Strana fasády k

severní stranu. Vstup do obytné ásti a do prostoru schodišt  a výtahu se nachází na 

severo-západní straně

OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE BUDOVY

Půdorysné rozměry:

Podlažní plocha 3.026 m2

Podlažní plocha bez 1S 2.409 m2

Zastavěná plocha 635m2

Obestavěný prostor 10.883m3

Počet bytových jednotek 33
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: Situace stavby(1)  

ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM

Orientace objektu je dána parcelou, na které dojde k výstavb

na nároží ulic Banskobystrická a Medlánecká. Vjezd do garáží je z

Bánskobystrická, fasáda do této ulice je orientována na severo

Strana fasády kde se nachází vstup do prodejní plochy 1.NP je orientována n

Vstup do obytné části a do prostoru schodiště a výtahu se nachází na 

západní straně.  

OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE BUDOVY 

dorysné rozměry: 

Podlažní plocha 3.026 m2 

Podlažní plocha bez 1S 2.409 m2 

Zastav ná plocha 635m2 

prostor 10.883m3 

Po et bytových jednotek 33 

 

M STRANÁM 

výstavbě. Parcela se nachází 

na nároží ulic Banskobystrická a Medlánecká. Vjezd do garáží je z ulice 

Bánskobystrická, fasáda do této ulice je orientována na severo-východní světovou 

de se nachází vstup do prodejní plochy 1.NP je orientována na 

Vstup do obytné ásti a do prostoru schodiště a výtahu se nachází na 
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Počet parkovacích stání 24 (z toho 2 pro imobilní) 

2.1.4 ROZDĚLENÍ STAVBY 

Stavební objekty: 

SO 01 Novostavba polyfunkčního domu 

SO 02 Vjezd do garáží z ulice Banskobystrická 

SO 03 Přípojka kanalizace - renovace 

SO 04 Přípojka vody 

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Přípojka elektřiny 

2.1.5 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

1. Zajištění stavební jámy 

Rozsah zajištění stavební jámy je dán tvarem terénu, úrovní výkopu stavební 

jámy a předpokládanému postupu výstavby. Pažení je navrženo jako záporové s 

výdřevou resp. stříkaným betonem v odkopané ploše pažení. Pažící konstrukce je dle 

hloubky výkopu, buď volně stojící, nebo v hlubších úsecích kotvená. Pažení je navrženo 

jako „přisazené“ k ŽB konstrukci suterénu. Projektováno je pouze odsazení ve výši 60 

mm z důvodu možných nepřesností při provádění zápor a z důvodu umožnění 

deformace pažení.(2) 

 Zajištění štítu sousední budovy při ul. Banskobystrická 

V úseku stávajícího objektu navrženo podbetonování stávajících základů. 

Podbetonování bude provedeno dle níže uvedené specifikace a dle výkresové 

dokumentace. Navržené řešení je podrobněji specifikované níže. 

U stávajícího objektu se základová spára sousedící zdi předpokládá v hloubce 

cca 0,7 m pod upraveným terénem a v projektu se uvažuje s podezděním základu. 

Kopanými sondami bude ověřena skutečná výšková úroveň základové spáry. V případě 

shody úrovně s předpokladem projektu bude následně stávající základ podchycen 

podezděněním. Podchycení objektu bude probíhat po dílčích záběrech šířky cca 1,2 m v 

pořadí dle výkresové dokumentace. V každé fázi bude nejprve proveden výkop, 
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podezdění a následně zainjektování základové spáry. Pro podezdění budou použity cihly 

plné betonové na cemencovou maltu. Spára mezi podezděním a stávajícím základem 

bude zainjektována cementovou injekční směsí pomocí injekčních hadiček po cca 0,5 

m.(2) 

Zajištění stavební jámy podél zahrady č.p. 237 a 239/1 

Pažení v typickém řezu navrženo v záporách z IPE 300 doplněných výdřevou. 

Ten bude zachován v úseku poblíž stávajících objektů. V úseku podél stávající kůlny 

budou provedeny mikrozápory z HEB 120 kotvené dočasnými pramencovými kotvami. 

V místě hlubšího výkopu v místě výtahové šachty jsou navrženy jedenkrát kotvené 

zápory IPE 300.  

Pažení v jižním zahradním úseku s hloubkou výkopu cca 3,0 m bude provedeno 

jako záporové bez kotvení. Pouze v rohové hlubší části podél projektovaného schodiště 

bude pažení kotvené dočasnými pramencovými kotvami. V úseku podél stávající kůlny 

budou použity mikrozápory. Zápory jsou navrženy z válcovaných profilů IPE č. 300 z 

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

m. Délka zápor je 7,0 m. Pata vrtu pode dnem výkopu bude zabetonována hubeným 

betonem třídy C12/15 X0. Horní nezabetonovaná část vrtu bude vyplněna nesoudržným 

materiálem. V úseku poblíž stávajících objektů bude betonem vyplněn vrt na celou 

výšku a následně s těžením zeminy bude přesahující beton odbourán. Mikrozápory jsou 

navrženy z válcovaných profilů HEB č. 120 z oceli S235 vkládaných do vrtu průměru 

250 mm. Délka mikrozápor je 5,0 m. Pata vrtu pode dnem výkopu bude vyplněna 

cementovou zálivkou. Horní část vrtu bude vyplněna nesoudržným materiálem. 

Při následném odtěžování zeminy bude v pohledové ploše pažení osazována buď 

výdřeva, nebo prováděn stříkaný beton. Výdřeva bude z dřevěných hranolů tl. 100 mm, 

které budou ukládány ihned po vytěžení záběru o výšce max. 1,5 m. V prostředí 

navážek nebo nestabilních zemin bude výška odkopu snížena. Případně vzniklé kaverny 

a prostor mezi pažinami a odtěženou zeminou bude vyplněn dusanou zeminou. Stříkaný 

beton bude tloušťky 100 mm a bude vyztužený sítí KARI 100/100/8. 

Pažení bude kotveno dočasnými pramencovými kotvami přes vsazené ocelové 

převázky. Kotvy jsou uvažovány pramencové dočasné s injektovaným kořenem. Tělo 

kotvy budou tvořit dva resp. Tři pramence předpínacích lan 15,5/1800 MPa. Zálivka a 

injekční směs pro vysokotlakou injektáž kořene bude cementová v poměru c:v=2,5:1. 



20 

 

Pro ukončení injektáže je požadovaný konečný injekční tlak 2,2 MPa, po dosažení 

tohoto tlaku je injektáž považována za dostatečnou. Pro dosažení tohoto tlaku se 

předpokládá provedení min. 2 až 3 injektáží. Po odvrtání kotev bude současně s 

injektáží kořenů instalována vsazená ocelová kotevní převázka. Převázky budou tvořeny 

dvojicí profilů U z oceli S235. Jednotlivé profily převázky budou přivařeny na stojiny 

ocelových profilů zápor.(2) 

Zajištění stavební jámy podél chodníků 

Pažení je v typickém řezu navrženo v záporách jednotně z profilu IPE 300, u 

hlubších výkopů je rozepření nahrazeno kotvením pomocí dočasných pramencových 

kotev přes ocelové převázky. Vrtání zápor se uvažuje ze sníženého terénu o cca 1 m se 

současným odhalením a ochráněním předpokládaných kabelů NN.  

Zajištění podél chodníků ul. Medlánecká a Banskobystrická bude provedeno 

jako záporové pažení, buď volně stojící, nebo se zakotvením v úseku hlubších výkopů 

pro zakladače a schodiště. V první fázi budou lokalizovány veškeré inženýrské sítě v 

přilehlých chodnících. Pokud bude potvrzena blízkost sítí, bude postupováno podle 

přiloženého řezu pažení, ve kterém je uvedena úprava v hlavě zápor. Před započetím 

vrtání bude terén snížen na úroveň vedení a stěna výkopu bude ochráněna „pažením“ ze 

zaražených prutů betonářské výztuže R32 a za ně vkládané výdřevy (prkna tl. 25 mm). 

Po kompletním provedení zápor a výdřevy za záporami bude prostor mezi výdřevami 

zpětně zasypán. 

Stávající kabely VN a NN vyskytující se v těsné blízkosti záporového pažení 

budou po dobu realizace zápor vypnuty. Při vrtání pilot budou kabely ochráněny 

dřevěným bedněním a vrtání bude probíhat v součinnosti a na základě pokynů 

pracovníků EON. 

Zápory jsou navrženy z válcovaných profilů IPE č. 300 z oceli S235 vkládaných 

do vrtu průměru 630 mm. Zápory jsou v osové vzdálenosti cca 2,0 m. Délka zápor je 6,0 

až 8,0 m. Pata vrtu pode dnem výkopu bude zabetonována hubeným betonem třídy 

C12/15 X0. Horní nezabetonovaná část vrtu bude vyplněna nesoudržným materiálem. 

Při následném odtěžování zeminy bude v pohledové ploše pažení osazována 

výdřeva. Jedná se o dřevěné pažiny tl. 100 mm, které budou ukládány ihned po vytěžení 

záběru o výšce max. 1,5 m. V prostředí navážek nebo nestabilních zemin bude výška 
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odkopu snížena. Případně vzniklé kaverny a prostor mezi pažinami a odtěženou 

zeminou bude vyplněn dusanou zeminou. V úseku hlubšího výkopu u schodiště bude 

pažení zakotveno přes vsazené ocelové převázky. Kotvy jsou uvažovány pramencové 

dočasné s injektovaným kořenem. Po odvrtání kotev bude současně s injektáží kořenů 

instalována vsazená ocelová kotevní převázka. Převázky budou tvořeny dvojicí profilů 

U z oceli S235. Jednotlivé profily převázky budou přivařeny na stojiny ocelových 

profilů zápor.(2) 

Pilotové založení objektu 

Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných železobetonových 

pilotách. Maximální sednutí pilot je uvažováno hodnotou smax = 10 mm. Piloty jsou 

navrženy dle teorie mezní zatěžovací křivky s využitím regresních koeficientů z 

komentáře k ČSN 73 1002.(2) 

Vrtané piloty 

Piloty jsou uvažovány klasické vrtané za pomoci pažení dvouplášťovými 

pažnicemi a rotačním způsobem těžení zeminy z vrtu. Piloty budou paženy minimálně 

na délku armokoše. V případě dostatečné stability stěny vrtu je možné dále vrtat bez 

pažení jen vrtným nástrojem. Pro samotné těžení zeminy z vrtu se předpokládá nasazení 

vrtného spirálu nebo šapy. Po dokončení každého vrtu a jeho vyčištění bude osazen 

armokoš dříku a následně provedena plynulá betonáž až do úrovně hlavy piloty. 

Vzhledem k předpokládanému vrtání pilot s využitím hluchého vrtání, budou vhodným 

způsobem zafixovány proti „uplavání“ při betonáži a následném odpažování. Hlava 

piloty bude přebetonována s následným odbouráním hlavy piloty po odtěžení zeminy na 

dno jámy. Betonáž bude prováděna sypákovou rourou. 

Technologický postup pilotáže bude v souladu s touto TZ a prováděcí normou 

ČSN EN 1536. O každé pilotě bude vypracován protokol o vrtané pilotě. 

Pro vrtání pilot bude vytvořena pracovní plošina zpevněná tak, aby umožnila 

pojezd vrtné soupravy hmotnosti cca 80 tun (např. vrstvou drceného štěrku 

zaválcovaného v tl. min. 30 cm nebo betonového recyklátu).(2) 

Stavebně konstrukční objektu 

Konstrukční systém skeletu doplněného nosnými železobetonovými a zděnými 

stěnami zůstává v rámci změny stavby před jejím dokončením zachován. Mění se 
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rozteče a poloha některých sloupů, omezení velikosti deformaci stropních konstrukcí 

bude kvůli lokálnímu zvětšení rozpětí dosaženo železobetonovými hlavicemi stropních 

desek. Prostorová tuhost objektu jako celku nebude plánovanými úpravami snížena. 

Vnitřní schodiště bude železobetonové prefabrikované a bude tvořit ztužující jádro 

objektu. V jeho zrcadle bude umístěn výtah.(2) 

Nosné konstrukce 

Nosná konstrukce podzemního podlaží je tvořena tzv. bílou vanou s podlahovou 

deskou v tl. 300mm a stěnami v tl. 250 – 300mm. 

Nosná konstrukce nadzemních podlaží je tvořena ŽB skeletem. Výtahová šachta 

je vyzděna ze zdiva Porotherm AKU 19. 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm Dryfix v tl. 300mm. 

Mezibytové příčky jsou navrženy z tvarovek Porotherm AKU v tl. 300mm. 

Veškeré vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické ŽB 

desky.(2) 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je navržen ze silikonové omítky. V suterénu a přízemí je omítka 

navržena v odstínu RAL 9006 – šedá. Fasáda nadzemních podlaží od úrovně 2.NP je 

navržena v barvě lomená bílá.(2) 

Tepelná izolace 

Fasáda objektu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z EPS v tl. 

150mm. Strop nad suterénem je zateplen izolací v tl. 150 z minerální vaty. 

Konstrukce terasy nad 3.NP a střechy nad 4.NP jsou zatepleny tepelnou izolací 

EPS v tl. min. 200mm. (2) 

Zastřešení 

Střešní pláště budou v podobě ploché střechy. Skladba střechy je navržena s 

parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů. Spád bude vytvořen pomocí spádových 

klínů v tl. min. 200 mm v kombinaci extrudovaného polystyrenu se spádovými klíny 

z expandovaného polystyrenu. Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. 

(2) 
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2.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNÍ 

ÚZEMÍ 

Parcela byla v minulosti užívána jako rodinný dům a obchod se sportovním 

vybavením. V dvorní části parcely se nacházela garáž a několik keřů.   

 V současné době je pozemek zbaven rodinného domu, garáže i obchodu se 

sportovním vybavením. Parcela je po odborném odstranění stávajících objektů zcela 

prázdná, vyjma několika keřů. 

2.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
 Z provedeného průzkumu vyplývá, že se základové půdy na stavebním pozemku 

skládají z povrchových partiích z málo významné vrstvy antropogeních sedimentů 

reprezentovaných vrstvou navážky proměnlivého charakteru a horšího stupně ulehlosti, 

pod nimiž se nalézá jílovitá hlína třídy F tuhé až pevné konzistence. Bázi celého 

prověřovaného prostoru tvoří vysoce až velmi vysoce plastické jílovité zeminy – 

vápenité jíly třída F8. Na základě závěrů provedeného průzkumu lze základové poměry 

v zájmovém prostoru označit ještě za jednoduché. Objekt polyfunkčního domu je na 

základě kritérií ČSN 73 1001 označen jako objekt náročného charakteru. Tudíž dle výše 

zmiňované normy bude možné postupovat dle zásad 2. geotechnické kategorie. 

Polyfunkční objekt navrhuje založit hlubině, přičemž hlubinné založení bude opřeno o 

vrstvy jílu pevné konzistence v hloubce kolem 11,5m. Podzemní voda se na staveništi 

nevyskytuje, pouze v hloubce cca 6,5m se projevuje zvýšená přirozená vlhkost mající 

vliv na méně příznivé hodnoty konzistence zeminy. V rámci provedených průzkumných 

prací nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody a to ani ve formě průsaku, jen od 

hloubky cca 6,5m se projevují méně příznivé hodnoty konzistence, které jsou způsobeny 

zvýšenou přirozenou vlhkostí.(2) 
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2.4 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INRASTRUKTURU 

2.4.1 PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

2.4.1.1 VODOVOD 

Stávající přípojka vody bude zrušena zaslepením u hlavního řadu. Nová přípojka 

bude provedena v nové trase. Místo napojení na hlavním řadu bude zaslepeno dle 

pokynů obvodového technik Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. V místě zaslepení 

bude vybudována montážní jáma. Povrch komunikace bude po provedení prací 

zapraven. Přípojka se napojí navrtávkou na stávající vodovod z trub litinových DN 300. 

Za navrtávkou se osadí uzávěr s teleskopickou zemní soupravou a poklopem s 

podkladní deskou. Přípojka vody bude zaústěna do objektu přes montážní jámu v 

podlaze o záměru 1,0x1,0 m a hloubce 0,6 m pod podlahou 1.PP.(2) 

2.4.1.2 JEDNOTNÁ KANALIZACE 

V lokalitě je vybudována jednotná kanalizace. Kanalizace je uložena v ulici 

Banskobystrická v hloubce přibližně 3 m pod úrovní komunikace, tj. přibližně 1,9 m 

pod úrovní suterénu navrhovaného objektu a 2,7 m pod úrovní sníženého vjezdu.  

Nová přípojka pro polyfunkční dům bude vedena v trase bývalé přípojky 

splaškové kanalizace a bude ukončena v prostoru vjezdu revizní šachtou plastovou 

DN400. Přípojka je navržena z trub kameninových KT 150 a napojí se jádrovým 

vývrtem na stávající potrubí KT DN 300 vedené v kraji vozovky. Přípojka bude vedena 

ve spádu 15 % k místu napojení a bude v celé délce obetonovaná. Stávající potrubí 

přípojky bude odstraněno.(2) 

2.4.1.3 PLYN 

Nová přípojka bude vysazena z hlavního řadu PE DN225 NTL na ulici 

Banskobystrická, vedeného pod komunikací v hloubce cca 1,6 m. Přípojka bude z 

plastového potrubí PE 100+ SDR11 63x5,8 mm se žlutými pruhy a bude dlouhá 6,5 m. 

Vedena bude kolmo k objektu do niky osazené v obvodové stěně, kde bude ukončena 

hlavním uzávěrem. Rozměry niky budou min. 600x600x300 mm a nika bude opatřena 

uzamykatelnými dvířky, na kterých bude nápis „HUP“. Nika bude pro odečítání stavu 
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domovního plynoměru trvale přístupná z chodníku ulice Banskobystrické. 

Za hlavním uzávěrem bude plynoměr a rozvod vnitřního plynovodu, který je 

součástí samostatné projektové dokumentace.(2) 

2.4.1.4 ELEKTRO 

Polyfunkční dům bude připojen ke stávající kabelové distribuční síti nízkého 

napětí po její úpravě, kterou provede a jejímž investorem bude provozovatel distribuční 

sítě. Přípojným místem bude nová kabelová přípojková skříň, na které bude ukončeno 

zařízení provozovatele distribuční sítě. Přípojková skříň bude zabudovaná do venkovní 

zdi nového polyfunkčního domu směrem z ulice Banskobystrická. Z přípojkové skříně 

bude na náklady investora připojen kabelem hlavní elektroměrový rozvaděč RHE1, 

který bude umístěn v rozvodně v 1.NP. V tomto rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač, 

všechny 3fázové elektroměry a jističe před elektroměry s charakteristikou B, jistící a 

ovládací prvky pro společnou spotřebu a pro rozvody v 1.PP a kombinované svodiče 

bleskových proudů (SPD) typ 1 a 2 (B+C). Pro silnoproudé rozvody společné spotřeby 

bude v rozvaděči provedeno rozdělení vodiče PEN na N a PE.(2) 

2.4.2 DOPRAVA NA STAVENIŠTĚ 

Projekt řeší dopravní napojení polyfunkčního domu na ul. Banskobystrická v 

Brně. Ul. Banskobystrická je obousměrná komunikace s šířkou jízdního pruhu cca 3,0m 

a v jejím středu je vedeno tramvajové těleso. Betonové panely tramvajového tělesa jsou 

od jízdního pruhu oddělena zvýšeným žulovým obrubníkem +2cm. Podél vozovky je na 

straně stavby veden zelený pás šířky 1,7m. Chodník je veden v šířce cca 2,2m podél 

stávajících objektů a zeleného pásu. 

Objekt polyfunkčního domu Prudký bude dopravně napojen novým sjezdem pro 

osobní automobily z ulice Banskobystrická, který povede do suterénu objektu s 

podzemními garážemi. Vjezd a výjezd do 1.PP je řešen obousměrnou rampou, která 

bude umožňovat dopravní napojení na ulici Banskobystrická pouze na pravá odbočení. 

Vjezd bude užíván osobními vozidly. Chodníky v místě nově budovaného vjezdu z 

ulice Banskobystrická budou doplněny o reliéfní dlažbu. Přístup pro pěší bude z nároží 

ulic Banskobystrická a Medlánecká do prodejních prostor a z ulice Medlánecká do 

bytové části domu.(2) 
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2.5 PASPORTIZACE MÍSTA STAVBY 

 Před započetím veškerých prací bude řádně zhotovena pasportizace místa 

stavby, a to včetně objektů okolní zástavby. Bude proveden průzkum okolních staveb, 

komunikací vč. dopravní obsluhy a bude vytvořena fotodokumentace všech konstrukcí 

sousedních budov. Je nutné se zaměřit na veškeré praskliny v omítkách apod. 
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3.1 ZÁLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ       

3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Polyfunkční dům Prudký 

Místo stavby:             Brno, Bánskobystrická 

Kat. území Brno - Řečkovice 

p.č. 236/1; 236/2  

Stavebník:   Prudcí s.r.o. 

    Dobrovského 657/8, 612 00 Brno 

    IČO: 039 10 130 

Projektant:   Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

sídlo Žižkova 5, 602 00 Brno 

kancelář Nárožní 3, 616 00 Brno 

tel.: +420 541 240 616 

e-mail: atelier@atelier-dpk.czArchitektonické  
 řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Ing. Luděk Rohovský 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1005096 

Komunikace a zpevněné plochy 

Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

Ing. Kateřina Mičová Polesná 

ID00 – dopravní stavby 

ČKAIT – 1004710 

Stavebně konstrukční řešení 

BALANCE, s.r.o. 

IČO: 253 15 366 

sídlo Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Ing. Jan Klodner 

IS00 – statika a dynamika staveb 
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ČKAIT – 1001860 

Zdravotně technické instalace, plyn 

Ing. Lenka Nováková 

Sídlo: Strážnická 971/3, 627 00 Brno 

IE 01 – technika prostředí staveb, tuniská zařízení 

ČKAIT – 1003794 

Silnoproudá elektrotechnika 

Ing. Vladimír Geyer 

sídlo: Humenná 467/18, 625 00 Brno - Bohunice 

IT00 – technologická zařízení staveb 

ČKAIT – 1001003 

Vzduchotechnika a vytápění 

TZ pro, s.r.o. 

IČ: 037 60 588 

sídlo č.p. 718, 683 04 Drnovice 

Ing. Pavel Burian 

IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

ČKAIT – 1003853 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Miroslav Fabián 

IČO: 479 58 626 

sídlo: Chmelnice 2775/51, 628 00 Brno 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1001531 

Stavební fyzika 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

sídlo Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

Akustika 

KOMPRAH, s.r.o. 

Petr Šiška 

IČ: 277 01 638 
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sídlo Masarykova 141, 664 42 Modřice 

3.1.2 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE BUDOVY 

Půdorysné rozměry: 

Podlažní plocha 3.026 m2 

Podlažní plocha bez 1S 2.409 m2 

Zastavěná plocha 635m2 

Obestavěný prostor 10.883m3 

Počet bytových jednotek 33 

Počet parkovacích stání 24 (z toho 2 pro imobilní) 

3.1.3 ROZDĚLENÍ STAVBY 

Stavební objekty: 

SO 01 Novostavba polyfunkčního domu 

SO 02 Vjezd do garáží z ulice Banskobystrická 

SO 03 Přípojka kanalizace - renovace 

SO 04 Přípojka vody 

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Přípojka elektřiny 

3.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Brna na nároží ulic Medlánecká 

a Banskobystrická v městské části Řečkovice. Na řešený pozemek navazuje souvislá 

řadová zástavba. 

Staveniště se rozkládá na stavební parcele č. 236/1 a 236/2 o celkové ploše 1397 

m2 ve vlastnictví investora. Pro zařízení staveniště budou použita právě parcela 

investora rozšířena o přilehlé chodníky, které budou vypůjčeny od městské části Brno – 

Řečkovice a Mokrá hora za požadovaný nájem. V souvislosti s tímto opatřením bude 

dočasně přesunuta autobusová zastávka na ulici Medlánecká cca o 30 m směrem 
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k městské části Medlánky. Vjezd na staveniště bude z ulice Bánskobystrická. Veškeré 

dopravní vztahy v blízkosti staveniště jsou řešeny v přílohách B.4 Dopravní vztahy 

v blízkosti staveniště – Objízdná trasa při uzavírce ulice Medlánecká, B.5 Dopravní 

vztahy v blízkosti staveniště – Montáž věžového jeřábu, B.6 Dopravní vztahy 

v blízkosti staveniště – Betonáž autočerpadlem, B.7 Dopravní vztahy v blízkosti 

staveniště – Demontáž jeřábu a montáž. 

Parcely zařízení staveniště jsou oploceny neprůhledným oplocením a opatřeny 

vjezdovou bránou, která má šířku 4,32 m. Tato brána bude uzamykatelná.  

3.3 DOPRAVA 

3.3.1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

Mimostaveništní doprava je podrobněji řešena v kapitole č.4 Návrh dopravních 

tras, ve které je také podrobněji řešen nadrozměrný převod pilotovací soupravy. 

3.3.2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

Vnitrostaveništní doprava je řešena za pomocí věžového jeřábu, který bude 

k dispozici po zhotovení základu výtahové šachty. Věžový jeřáb bude sloužit pro 

dopravu veškerého materiálu potřebného pro výstavbu na místo určení. Dále bude 

sloužit k betonáži sloupů a stěn 1.NP,2.NP a 3.NP za pomoci bádie. Větší objemy 

betonáže jako je betonáž základové desky, stěn suterénu a stropních konstrukcí bude 

řešena za pomocí autočerpadla Schwing S 42 SX. Drobný materiál a dopravu osob do 

jednotlivých pater zajistí staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP, popř. staveništní schodiště, 

které bude zhotoveno ze systémových prvků okolo budoucí výtahové šachty. 

3.4 ZDROJE ENERGIÍ 

3.4.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Staveniště bude zásobováno z dočasné staveništní přípojky, která bude 

zbudována v předstihu do staveništního rozvaděče. Pro připojení k sítí bude nutné 

informovat distributora elektrické energie. Poté bude provedena montážní jáma pro 

připojení k elektrické energii. Staveništní rozvaděč bude opatřen elektroměrnou 
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sestavou. Vybavení rozvaděče: 2x 5k/32A/400V, 2x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V, 

chránič, hlavní vypínač. 

 Trasy vedení elektrické energie jsou vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště 

viz příloze B.1 Zařízení staveniště – Zemní práce, B.2 Zařízení staveniště – Hrubá 

spodní stavba a 1.NP, B.3 Zařízení staveniště – Hrubá vrchní stavba. 

3.4.2 ROZVOD VODY 

Napojení staveniště na rozvod vody bude přes vodoměrnou šachtu. Vodovodní 

přípojka bude zbudována obdobně jako přípojka elektrické energie, a to z montážní 

jámy, kde bude připojen na vodovodní řád vodoměr. Z šachty bude vyvedena plastová 

hadice DN 25, na kterou budou napojeny staveništní umývárny. Připojení umývárny 

bude vedeno na dřevěných sloupcích nad vjezdem do staveniště. Z důvodu začátku 

stavby na konci měsíce února, bude tato hadice chráněna proti zamrznutí odporovým 

drátem, popř. obalením tepelnou izolací. Dimenze staveništní přípojky vody byla 

stanovena na základě výpočtu v příloze B.10 Stanovení spotřeby staveništních energií. 

3.4.3  KANALIZACE 

Odvod splaškové kanalizace ze sanitární buňky bude řešen za pomocí fekálního 

tanku, který se bude nacházet pod sanitární buňkou. Tento tank se bude za pomocí 

fekálního vozu pravidelně vyvážet. Umístění sanitární buňky a fekálního tanku je 

znázorněn v příloze B.1 Zařízení staveniště – Zemní práce, B.2 Zařízení staveniště – 

Hrubá spodní stavba a 1.NP. V příloze B.10 Stanovení spotřeby staveništních energií je 

stanovena minimální doba nutná pro odvoz fekálií z tanku. 

3.4.3.1 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Objekt bude napojen na nízkotlaké plynovodní vedení. Na staveništi bude plyn 

využíván pouze z tlakových láhví, tudíž není nutné zhotovovat staveništní přípojku. 

3.5 PLOCHY DOTČENÉ STAVBOU 

3.5.1 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ŘEČKOVICE 

Z důvodu záboru ploch v okolí staveniště je nutný přesun autobusové zastávky 

Řečkovice na ulici Medlánecká cca o 30 m směrem k městské části Medlánky. Zastávka 
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bude přesunuta před přechod pro chodce nacházející se 50 m od křižovatky ulic 

Bánskobystrická, Medlánecká, Terezy Novákové a Vážného. Při uzavírce ulice 

Medlánecká bude autobusová zastávka dočasně přesunuta na ulici Terezy Novákové viz 

příloha B.4 Dopravní vztahy v blízkosti staveniště – Objízdná trasa při uzavírce ulice 

Medlánecká. 

3.5.2 ZÁBOR CHODNÍKŮ V OKOLÍ STAVENIŠTĚ 

Pro nedostatek prostor pro objekty zařízení staveniště v prvních fázích výstavby 

bude nutný zábor ploch chodníků v okolí staveniště. Jedná se o chodníky na ulici 

Medlánecká a Bánskobystrická. 

Plocha záboru na ulici Medlánecká (po celou dobu hrubé stavby): 182,8 m2 

Plocha zabraného chodníku na ulici Bánskobystrická (dočasně): 113,9 m2 

Odhadovaná cena za zábory chodníků (dle sazeb městské části Řečkovice a Mokrá 

hora): 

Zábor chodníku pro technologické etapy zemní práce a hrubá spodní stavba + 1.NP: 

Paušálně do 500 m2 plochy po dobu 5-ti měsíců – 5 měsíců x 20 000 Kč = 100 000 Kč. 

Zábor chodníku pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby pro betonáž stropu 4.NP: 

Sazba 2 Kč/m2 za den po dobu 110 dní – 182,8 m2 x 2 Kč x 110 dní = 40 216 Kč. 

Celková cena záborů při provádění hrubé stavby: 

100 000 Kč + 40 216 Kč = 140 216 Kč. 

3.6 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na pozemku stavby se nenachází žádné objekty, které by bylo možné využít jako 

zázemí pro pracovníky. Z tohoto důvodu bude nutné zřídit prostory pro pracovníky 

v podobě stavebních buněk. Stavební buňka pro stavbyvedoucího se bude nacházet nad 

šatnami pro pracovníky nacházejících se na chodníku na ulici Medlánecká. Kontejner se 

sanitárním zařízením bude umístěn na chodník na ulici Bánskobystrická. Dovoz a odvoz 

stavebních buněk bude zajištěn nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

Stavební buňky jsou navrženy s ohledem na maximální počet pracovníků, kteří se 

na staveništi mohou vyskytovat. Z důvodu nedostatku místa se bude v průběhu stavby 
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zařízení staveniště měnit. To bude mít za následek různé požadavky na prostory pro 

pracovníky. 

3.6.1 DIMENZOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ETAPU ZEMNÍ PRÁCE 

Maximální počet pracovníků vyskytujících se na staveništi: 14 

Návrh a dimenzování šaten: 

- Na 1 pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy 

- Plocha stavební buňky (šatna) – 14,75 m2 –BK1, 7,3 m2 – BK2 

��ž������á	
���ℎ� = 1,25 × 14 = 17,5 → 1 × ��1 + 1 × ��2 

Návrh a dimenzování umýváren a WC: 

- Na 10 osob připadá 1 umyvadlo => 2 umyvadla 

- Na 15 osob připadá 1 sprchová kabina => 1 sprchová kabina 

- Na 10 můžu nebo žen připadá 1 sedadlo => 2 sedadla 

- Na 11 až 50 mužů nebo 11 až 30 žen připadají 2 sedadla 

- Záchody pro muže s pisoáry ve stejném počtu jako sedadla => 2 pisoáry 

- Sanitární buňka SK1 – 3x umyvadlo, 2x sprcha, 2x klozet, 2 x pisoár 

� Sanitární buňka SK 1 splňuje požadavky 

Návrh a dimenzování zázemí pro stavbyvedoucího: 

- Stavbyvedoucí 5-20 m2 

- Mistr 8-12 m2 

- Plocha stavební buňky (šatna) – 14,75 m2 –BK1 

3.6.2 DIMENZOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ETAPU HRUBÁ SPODNÍ 

STAVBA A 1.NP 

Maximální počet pracovníků vyskytujících se na staveništi: 20 

Návrh a dimenzování šaten: 

- Na 1 pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy 

- Plocha stavební buňky (šatna) – 14,75 m2 –BK1, 7,3 m2 – BK2 

��ž������á	
���ℎ� = 1,25 × 20 = 25	�2 < 14,75 + 2 × 7,3 = 29,4	�2

→ 1 × ��1 + 2 × ��2 
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Návrh a dimenzování umýváren a WC: 

- Na 10 osob připadá 1 umyvadlo => 2 umyvadla 

- Na 15 osob připadá 1 sprchová kabina => 2 sprchové kabiny 

- Na 10 můžu nebo žen připadá 1 sedadlo => 2 sedadla 

- Na 11 až 50 mužů nebo 11 až 30 žen připadají 2 sedadla 

- Záchody pro muže s pisoáry ve stejném počtu jako sedadla => 2 pisoáry 

- Sanitární buňka SK1 – 3x umyvadlo, 2x sprcha, 2x klozet, 2 x pisoár 

� Sanitární buňka SK 1 splňuje požadavky 

Návrh a dimenzování zázemí pro stavbyvedoucího: 

- Stavbyvedoucí 5-20 m2 

- Mistr 8-12 m2 

- Plocha stavební buňky (šatna) – 14,75 m2 –BK1 

3.6.3 DIMENZOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO ETAPU HRUBÁ 

VRCHNÍ STAVBA 

Maximální počet pracovníků vyskytujících se na staveništi: 17 

Návrh a dimenzování šaten: 

- Na 1 pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy 

- Plocha šaten pro pracovníky umístěna uvnitř budovy (předem zbudované 

místrnosti) – 25,52 m2 

��ž������á	
���ℎ� = 1,25 × 17 = 21,25	�2 < 25,52 m2 

Návrh a dimenzování umýváren a WC: 

- Na 10 osob připadá 1 umyvadlo => 2 umyvadla 

- Na 15 osob připadá 1 sprchová kabina => 2 sprchové kabiny 

- Na 10 můžu nebo žen připadá 1 sedadlo => 2 sedadla 

- Na 11 až 50 mužů nebo 11 až 30 žen připadají 2 sedadla 

- Záchody pro muže s pisoáry ve stejném počtu jako sedadla => 2 pisoáry 

- 3x umyvadlo, 2x sprcha, 2x klozet, 1 x pisoár + mobilní WC 

� Splněny požadavky sanitárního zařízení 

Návrh a dimenzování zázemí pro stavbyvedoucího: 
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- Stavbyvedoucí 5-20 m2 => plocha místnosti 10 m2 - splněno 

- Mistr 8-12 m2 => plocha místnosti 9 m2 - splněno 

3.6.4 PLOCHY A OBJEKTY STAVENIŠTĚ 

3.6.4.1 PROVOZNÍ 

- Kancelářský kontejner BK1 - 1 ks (vyjma etapy hrubá vrchní stavba) 

- Skladový kontejner LK1 – 1 ks 

- Pro etapu hrubá spodní stavba – využití již zbudovaných prostor popř. vybudování 

dočasných prostor v objektu viz výkres Zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba 

- Mobilní oplocení staveniště – celkem 40 ks + vjezdová a vstupní brána resp. 24 ks + 

vstupní brána pro etapu hrubá vrchní stavba 

- Panelová plocha pro očištění vozidel od zeminy znečištěné provozními kapalinami o 

ploše 68 m2 (14 panelů 2 x 3 x 0,15 m) 

- Plocha stávajícího chodníků sloužící jako skládka o ploše 37 m2  

Materiál pro stavbu bude skladován na přilehlém chodníku. Po zbudování 

podkladního betonu bude možné skladovat výztuž a ostatní materiál na ploše stavby. 

V pozdějších fázích stavby (hrubá vrchní stavba) bude materiál skladován na 

jednotlivých podlažích. Bude nutné předem zajistit dodávku hlavních materiálů (např. 

zdivo) a za pomoci jeřábu ho již složit na příslušném podlaží. 

- Kontejnery na tříděný odpad - 3 ks 

- Staveništní přípojky:  

 Vodovodní přípojka DN 25 

 Staveništní přípojka elektřiny 

- Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZP 

- Dřevěné schodiště pro přístup do horních buněk 

- Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44 
- Systémové schodiště pro přístup do vyšších pater stavby 
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3.6.4.2 VÝROBNÍ 

Na technologické etapě hrubé spodní stavby bytového domu se nenacházejí 

výrobní soubory zařízení staveniště. 

3.6.4.3 SOCILÁNÍ 

- Kancelářský kontejner BK1 - 1 ks (vyjma etapy hrubá vrchní stavba) 

- Kancelářský (šatnový) kontejner BK2 – 1 ks resp. 2 ks pro etapu hrubá spodní stavba, 

(vyjma etapy hrubá vrchní stavba) 

- Sanitární kontejner SK1 – 1 ks (vyjma etapy hrubá vrchní stavba) 

- Fekální tank o objemu 9 m3 

- Bezpečnostní schody pro vsup do sanitárního kontejneru 

- Mobilní WC TOI TOI FRESH - 1 ks 

3.6.5 OCHRANA STAVENIŠTĚ 

Z důvodu ochrany kolemjdoucích osob a ochrany staveniště a osob na něm 

pracujících, bude zřízeno oplocení staveniště mobilním oplocením CITY výšky 2 m. 

Jednotlivé dílce mobilního oplocení budou kotveny do betonových podstavců a spojeny 

za pomocí spon. Toto oplocení bude, po etapě hrubé spodní stavby, přestavěno dle 

aktuálního záboru pozemku, tzn. odstranění oplocení na ulici Bánskobystrická, kde 

dojde ke zpřístupnění chodníku. Součástí mobilního oplocení bude také vstupní brána, 

která se bude nacházet na nároží ulic Medlánecká a Bánskobystrická a pro etapu zemní 

práce vjezdová brána na ulici Bánskobystrická. 

3.6.6 ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 

Polyfunkční dům Průdký se nachází na nároží ulice Medlánecká a 

Bánskobystrická, v husté zástavbě městské části Brno – Řečkovice. Z toho důvodu je 

nutné řešit komplikace způsobené dopravou v okolí staveniště. V prvních etapách 

stavby (až po dokončení 1.NP) bude staveniště rozšířeno o přilehlé chodníky, na kterých 

bude umístěno značení o uzavření chodníku, popř. na ulici Bánskobystrická bude 

vytvořen koridor pro pěší. V okolí stavby bude snížena rychlost projíždějících 

automobilů na 30 km/h. Ze severní strany na ulici Bánskobystrická bude osazeno 



 

dopravní značka upozor ujících na pr jezd tramvají. N

10 m umístěna značka „Zákaz vstupu na staveništ “. Dále bude na oplocení umíst na 

cedule s výstrahami a varováními a d ležitými telefonními ísly. Uveden bude také 

stavbyvedoucí a kontakt na jeho osobu. Na ulicu Bánskobyst

dopravní značka upozor ující na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní zna ení je více 

řešeno v přílohové části Za ízení staveništ  a Dopravní vztahy v

  Obrázek 

3.6.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PR

 Na staveništi budou po celou dobu výstavby umíst ny

odpad. Nakládání s odpady ze stavby

odpadech. Stavba je 

nebo jiných provozních látek. Jednotlivé body jsou rozebrány 

Ochrana životního prost edí

3.6.7.1 OCHRANA PROTI HLUKU 

Dodavatel je povinen:
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dopravní zna ka upozorňujících na průjezd tramvají. Na oplocení staveništ  bude po cca 

10 m umíst na značka „Zákaz vstupu na staveniště“. Dále bude na oplocení umíst na 

výstrahami a varováními a důležitými telefonními čísly. Uveden bude také 

stavbyvedoucí a kontakt na jeho osobu. Na ulicu Bánskobyst

dopravní zna ka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní zna ení je více 

ílohové části Zařízení staveniště a Dopravní vztahy v blízkosti staveništ

Obrázek 2: Značky upozorňující na staveniště(3) 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny 3 

. Nakládání s odpady ze stavby se řídí přílohou vyhlášky . 185

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k nadměrnému úniku toxických 

nebo jiných provozních látek. Jednotlivé body jsou rozebrány a zat íd ny v kapitole 

Ochrana životního prostředí. 

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Dodavatel je povinen: 

a oplocení staveniště bude po cca 

10 m umíst na zna ka „Zákaz vstupu na staveništ “. Dále bude na oplocení umístěna 

výstrahami a varováními a d ležitými telefonními čísly. Uveden bude také 

stavbyvedoucí a kontakt na jeho osobu. Na ulicu Bánskobystrická bude umístěna 

dopravní zna ka upozor ující na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní značení je více 

blízkosti staveniště. 

 

   

 kontejnery na tříděný 

se ídí p ílohou vyhlášky č. 185/2001 Sb. o 

k nadměrnému úniku toxických 

a zatříděny v kapitole 
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- uplatňovat opatření ke snížení hlučnosti zejména ze strojů při provádění zemních 

prací 

- užívat stroje, které neovlivňují okolí nadměrnou hlučností, popř. přizpůsobit 

jejich používání 

- o snahu maximálně využít stroje, aby nedocházelo ke zbytečným emisím 

- splnění hlukových limitu: 

v době od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB 

v době od 600 do 700 hod Laeq = 60 dB 

v době od 2100 do 2200 Laeq = 60 dB 

v době od 2200 do 600 hod Laeq = 45dB 

- upravit pracovní dobu tak, aby nedocházelo k překračování hodnot limitu 

akustického tlaku tzn. práce budou probíhat v době od 700 do 2100 hod  

3.6.7.2 OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ VZDUCHU A PRAŠNOSTI 

Dodavatel je povinen: 

- používat stroje, které splňují emisní limity 

- vyvarovat se nadměrné prašnosti v suchých dnech, tzn. kropit staveniště vodou, 

pokud je to nutné 

3.6.7.3 ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 

- vyloučit znečištění přiléhajících komunikací zejména preventivními opatřeními 

- na staveništi je umístěna čistící plocha pro vozidla s přitaveným kontejnerem na 

znečištěnou zeminu provozními kapalina.  

- na ploše bude prováděno očištění vozidla od zeminy popř. ostřik kol nákladního 

automobilu vysokotlakým čističem 

- nepřetěžovat nákladní automobily, aby nedocházelo ke ztrátám materiálu při 

cestě po komunikaci 

- pokud tato opatření nebudou dostačující, budou komunikace očištěny za pomocí 

pracovníků a to ostřikem hadicí, kdy pod kanalizačními víky budou osazeny 

geotextilie pro zachycení zeminy 

- při nadměrném znečištění bude pronajat čistící vůz 
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3.6.8 BUŇKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zázemí pro pracovníky bude řešeno pomocí mobilních kontejnerů v podobě 

šatnových kontejnerů a sanitárním kontejnerem. Šatny pro pracovníky budou umístěny 

na ploše chodníku na ulici Medlánecká, tyto šatny se budou nacházet ve spodních 

buňkách. Kancelář stavbyvedoucího bude umístěna nad větší ze šatnových buněk pro 

pracovníky a pro přístup do této buňky bude zřízeno dřevěné schodiště. Pro etapu hrubé 

spodní stavby bude šatnové zázemí pro pracovníky rozšířeno o jeden menší kontejner 

BK2, který bude umístěn na malou šatnovou buňku. Hygienické potřeby pracovníků 

budou uspokojeny v sanitárním kontejneru SK1, který bude umístěn u vstupu na 

staveniště. Pod tímto kontejner se bude nacházet fekální tank o objemu 9m3. Tento tank 

bude shromažďovat odpadní vodu, která bude pravidelně odvážena. Vedle sanitárního 

kontejneru bude umístěn jeden skladový kontejner, který bude sloužit pro uskladnění 

elektrického nářadí. Po etapě hrubé spodní stavby budou veškeré kontejnery (vyjma 

skladového) nahrazeny prostory v již zbudovaných místnostech pro pracovníky. 

 Kontejnery budou na stavbu přivezeny nákladním automobilem valníkového 

typu a složeny hydraulickou rukou, kterou je vozidlo opatřeno. Umístění stavebních 

kontejnerů je zřejmé z přílohové části Zařízení staveniště. 

3.6.8.1 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Kancelářsky a šatnové kontejnery budou napojeny na elektrickou energii 

z přípojného bodu na ulici Medlánecká. Před napojení bude osazen staveništní rozvaděč 

s elektroměrnou sestavou. Sanitární kontejner bude napojen na přípojku elektřiny na 

ulici Bánskobystrická. Tato přípojka je taktéž opatřena elektroměrnou soustavou. 

Sanitární kontejner bude také napojen na vodovodní přípojku, která bude vedena po 

oplocení na ulici Bánskobystrická. Přípojka bude opatřena tepelnou izolací, popř. 

odporovým drátem, který zajistí ochranu proti zamrznutí. 

3.6.8.2 INFORMACE O BUŇKÁCH A DALŠÍM ZAŘÍZENÍ 

Kancelář, šatna – BK1 

Samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 

stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. 
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Samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 

stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. 

Jejich instalací vytvoříte rychlé a kvalitní zařízení staveniště. Kontejnery lze stavět na 

sebe. 

Nová sendvičová konstrukce umožňuje nejenom jednoduchou montáž kontejnerů do 

sestav, ale i mnoho variant půdorysů a umístění oken a dveří. 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

  

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A(4) 

 

Obrázek 3 Staveništní kontejner BK1(4) 
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Obrázek 4 Staveništní kontejner BK1(4) 

KANCELÁŘ, ŠATNA – BK2 

Samostatné kontejnery (3 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 

stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. 

Samostatné kontejnery (3 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení 

stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. 

Jejich instalací vytvoříte rychlé a kvalitní zařízení staveniště. Kontejnery lze stavět na 

sebe. 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 
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• 3 x el. zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 

• nábytek do kontejnerů BK2 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

 Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 3 000 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A(4) 

 

Obrázek 5 Staveništní kontejner BK2(4) 
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Obrázek 6 Staveništní kontejner BK2(4) 

SKLADOVÝ KONTEJNER LK1 

Pomocí skladových kontejnerů uchráníte bezpečně svůj majetek. Uzamykatelné vstupní 

dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umožňují ukládání neskladného a 

objemného materiálu všeho druhu. Kontejner 20' (6 x 2,5 m) lze vybavit mrazící 

jednotkou pro uskladnění potravin a nápojů. Kontejnery jsou dodávány ve třech 

velikostech 10', 20' a 40' 

Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 591 mm(4) 
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Obrázek 7 Skladový kontejner LK1(4) 

 

Obrázek 8 Skladový kontejner LK1(4) 

KOUPELNA, WC – SK1 



46 

 

Instalací KOMBI kontejneru SK1 získáte ideální hygienické zázemí. Vnitřní uspořádání 

kontejneru zaručuje optimální využití prostoru, kombinace toaletního a koupelnového 

sektoru v jednom kontejneru šetří vaše náklady. Není-li v místě instalace kontejneru 

možnost napojení odpadu, je možné kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m3, do 

kterého jsou odpady svedeny. 

Vnitřní vybavení: 

• 2 x elektrické topidlo 

• 2 x sprchová kabina 

• 3 x umývadlo 

• 2 x pisoár 

• 2 x toaleta 

• 1 x boiler 200 litrů 

 Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 

• výška: 2 800 mm 

• el. přípojka: 380 V/32 A 

• přívod vody: 3/4" 

• odpad: potrubí DN 100(4) 
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Obrázek 9 Sanitární kontejner SK1(4) 

 

Obrázek 10 Sanitární kontejner SK1(4) 
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MOBILNÍ TOALETA TOITOI FRESH 

TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Důmyslně řešená, léty používání 

osvědčená konstrukce této toaletní kabiny nabízí díky speciálnímu profilu bočních stěn 

větší vnitřní prostor při zachování stávajících vnějších rozměrů.  

TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Důmyslně řešená, léty používání 

osvědčená konstrukce této toaletní kabiny nabízí díky speciálnímu profilu bočních stěn 

větší vnitřní prostor při zachování stávajících vnějších rozměrů. Mobilní toaleta najde 

své místo jednak na stavbě, ale i při krátkodobých akcích. Ke každé toaletní kabině patří 

 pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. 

Vybavení TOITOI Fresh: 

• fekální nádrž (250 litrů) 

• dvojité odvětrávání 

• pisoár 

• držák toaletního papíru 

• oboustranný uzamykací mechanismus 

• jeřábová oka (zkušební protokol) 

• ukazatel na dveřích ženy/muži 

• zrcadlo 

• háček na oděvy 

Zvláštní vybavení: 

• zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

• zásobník papírových ručníků 

• dávkovač tekutého mýdla 

• WC lze dovybavit osvětlením 

Technická data: 

• šířka: 120 cm 
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• hloubka: 120 cm 

• výška: 230 cm 

• hmotnost: 82 kg(4) 

 

  

 Obrázek 11: Mobilní toaleta TOITOI FRESH(4) 
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MOBILNÍ OPLOCENÍ CITY 

Technická data: 

rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

výplň rámu:   kovový trapézový plech 

průměr trubky:  42 mm vertikálně 

rozměr pole:   2 160 x 2 070 mm 

hmotnost:   38,5 kg(4) 

 

Obrázek 12: Neprůhledný mobilní plot CITY(4) 

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Kontejnery odpovídají normám EN 840-3, -5, -6, včetně vybavení dětskou pojistkou. 

Všechna kolečka jsou otočná, dvě z nich navíc brzděná. Hřebenové a čepové 

vyprazdňování.Na přání mohou být vybaveny vhozovými otvory na sběr tříděného 

odpadu (sklo, plasty, papír, aj.). Jsou vyrobeny z vysoko pevnostního polyetylénu 

(HDPE) odolnému proti UV záření. Tento materiál je velmi odolný proti mechanickému 

namáhání, chemikáliím a extrémním teplotám. Vybaveny 4 ks celopryžových otočných 

koleček (z toho 2 ks brzděných) a několika vhodně umístěnými madly po obvodu 

kontejneru pro zajištění snadné a nehlučné manipulace s plně naloženým kontejnerem. 

Hladké plochy a zaoblené rohy zabraňují ulpívání nečistot a umožňují snadné čištění. 

Vybaveny zátkou pro odtok vody. Na kontejnery lze tepelně nanést odolná loga nebo 

nápisy pomocí technologie potisku za tepla. 
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 Obrázek 13: Kontejner na tříděný odpad (5) 

Objem (mm) 1100 

Hmotnost (kg) 69 

Barva Žlutá, modrá, zelená 

Barva koše Žlutá, modrá, zelená 

Barva víka Žlutá, modrá, zelená 

Šířka (mm) 1375 

Hloubka (mm) 1470 

Výška (mm) 1075 

Objem (l) 1100(5) 

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ RES 2.0.2.4 IP44 

Staveništní rozvaděče RS jsou v podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči 

a jističi. 

Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na 

stavbách, rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s 

připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Zásuvky: 2x 5k/32A/400V, 2x 

5k/16A/400V, 4x 16A/230V. Chránič, hlavní vypínač, VLASTNÍ MĚŘENÍ. 
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3.6.9 PRACOVNÍ DOBA 

 Pracovní doba na stavbě je stanovena od pondělí do pátku v hodinách 7:00 -

18:00. Do této doby je již započítána pauza na oběd. Pracovní doba je stanovena tak, 

aby hluk, prach a další negativní vlivy nezatěžovaly okolí. 

3.6.10 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

 Telefonní čísla budou vyvěšena na buňce stavbyvedoucího na viditelném místě 

pro případ okamžitého použití. 

Tísňová volání: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání     112 

Hasiči          150 

Záchranná služba        155 

Městská policie        156 

Policie ČR         158 
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První pomoc: 

Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9    532 234 935 

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno     545 538 111 

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47   545 525 811 

Plyn          545 211 809 

Voda          543 212 537 

Elektřina         840 111 222 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ 

Nově budovaný polyfunkční dům se nachází v městské části Brno – Řečkovice na 

nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká. Parcela se nachází v městské zástavbě, tudíž 

je nutné dbát na správný návrh dopravních tras, aby co nejméně omezili provoz na 

komunikaci. Ve výřezech je zaznačen polyfunkční dům a možné příjezdové trasy, a to 

ze severu po ulici Terezy Novákové, ze severovýchodní strany z ulice Vážného, z jižní 

strany z ulice Bánskobystrická a z jihozápadní strany z ulice Medlánecké. Ulice 

Bánskobystrická je omezená vjezdem automobilů těžších než 6 t, tudíž není možné 

příjezd nákladních automobilů po téhle komunikaci.   

4.2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ TRASY 

V této kapitole jsou také popsány dopravní trasy hlavních materiální a 

mechanizačních zdrojů potřebných pro výstavbu. Jedná se o dopravu věžového jeřábu 

ze společnosti Liebherr se sídlem v Brně – Popůvkách a pilotovací soupravy Liebherr 

LB 24.  Dále se budu zabývat dopravou hlavních materiálů pro výstavbu polyfunkčního 

domu, půjde o dopravu betonové směsi z betonárny TBG BETONMIX a.s. - betonárna 

Královo Pole, železářské výztuže ze společnosti Ferona a.s., bednící techniky firmy 

Doka s.r.o., prefabrikovaného schodiště z výrobny Prefa Brno a.s. v Kuřimi a převoz 

vytěžené zeminy na skládku Pískovna Černovice, s.r.o. 

  



 

4.2.1 TRASA 

- TBG BETONMIX a.s. 

Brno 

- Délka trasy - 6,7 km

- Orientační doba jízdy

- Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti 

otáčení 10 m 

- Autodomícháva

 

Polyfunkční dům Prudký
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TRASA Z BETONÁRNY  

TBG BETONMIX a.s. - betonárna Královo Pole, Křižíkova 2964/68E, 612 00 

6,7 km 

Orienta ní doba jízdy – 8 minut 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich hmotnosti 

 

Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada BASIC LINE AM 9 C

 

Polyfunk ní dům Prudký 

TBG BETONMIX a.s.

řižíkova 2964/68E, 612 00 

Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti – poloměr 

AM 9 C 

 

TBG BETONMIX a.s. 



 

 

4.2.2 TRASA Z

- Ferona a.s., Víde ská 291/89, 639 00 Brno, Štý ice

- Délka trasy – 

- Orientační doba jízdy 

- Trasa vyhovuje rozm m 

otáčení 15 m 

- Valník Volvo FH 12
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TRASA Z VELKOOBCHODU FERONA 

Ferona a.s., Vídeňská 291/89, 639 00 Brno, Štýřice 

 13,3 km 

Orienta ní doba jízdy – 17 minut 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich hmotnosti 

 

Valník Volvo FH 12-380 6x2 

Polyfunkční dům Prudký 

Ferona a.s. 

 

epravních prost edk  a jejich hmotnosti – poloměr 

 



 

4.2.3 TRASA BEDNÍCÍ TECHNI

- Česká Doka bednicí technika, spol. s r.o., Kšírova 638/265, 619 00 Brno, Horní 

Heršpice 

- Délka trasy – 

- Orientační doba jízdy 

- Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti 

otáčení 15 m 

- Valník Volvo FH 12
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TRASA BEDNÍCÍ TECHNIKY 

eská Doka bednicí technika, spol. s r.o., Kšírova 638/265, 619 00 Brno, Horní 

 20,2 km 

Orienta ní doba jízdy – 21 minut 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich hmotnosti 

 

Valník Volvo FH 12-380 6x2 

 

Polyfunkční dům Prudký

Česká Doka bednící 

technika, s.r.o

eská Doka bednicí technika, spol. s r.o., Kšírova 638/265, 619 00 Brno, Horní 

Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti – poloměr 

 

Polyfunkční dům Prudký 

eská Doka bednící 

technika, s.r.o 



 

4.2.4 TRASA PREFABRIKOVANÉ

- Prefa Brno, a.s.,

- Délka trasy – 

- Orientační doba jízdy 

- Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti 

otáčení 15 m 

- Valník Volvo FH 12
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TRASA PREFABRIKOVANÉHO SCHODIŠT

Prefa Brno, a.s., Blanenská 1190/121, 664 34 Kuřim 

 9,4 km 

Orienta ní doba jízdy – 9 minut 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich hmotnosti 

 

Valník Volvo FH 12-380 6x2 

Prefa Brno, a.s. 

Polyfunkční dům Prudký 

SCHODIŠTĚ 

Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti – poloměr 

 



 

4.2.5 TRASA VYT ŽENÉ ZEMIN

- Pískovna Černovice, spol. s r.o.,

- Délka trasy – 

- Orientační doba jízdy 

- Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti 

otáčení 10 m 

- Nákladní automobil Tatra T 158

60 

TRASA VYTĚŽENÉ ZEMINY 

Pískovna Černovice, spol. s r.o., Vinohradská 1198/83, 618 00 Brno, ernovice

 13,3 km 

Orienta ní doba jízdy – 15 minut 

Trasa vyhovuje rozměrům přepravních prostředků a jejich hmotnosti 

 

Nákladní automobil Tatra T 158 

Pískovna černovice, s.r.o. 

Polyfunkční dům Prudký 

Vinohradská 1198/83, 618 00 Brno, Černovice 

Trasa vyhovuje rozm m p epravních prost edk  a jejich hmotnosti – poloměr 

 



61 

 

4.2.6 TRASA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU A VRTNÉ SOUPRAVY 

LIEBHERR LB 16 – NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA 

Převoz vrtné soupravy – Liebherr, Brno Popůvky – Bánskobystrická, 

Brno Řečkovice 

Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude převážena z firmy Liebherr v Popůvkách u 

Brna. Pro přemístění soupravy bude použit tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 

spolu s podvalníkem. Trasa je vedena z firmy Liebherr v Popůvkách u Brna přes Brno – 

Bystrc, odkud se napojí na velký městský okruh. Stavba se nachází na nároží ulic 

Bánskobystrická a Medlánecká. Přepravní hmotnost pilotovací soupravy je 37,8 t. 

Hmotnost podvalníku je 17,22 t. Hmotnost tahače je 28 t. Nejvyšší hmotnost soupravy 

bude 37,8 t + 17,22 t+ 28 t = 83,02 t.  

- LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o., Vintrovna 216/17 664 41 Popůvky 

- Délka trasy – 15,7 km 

- Orientační doba jízdy – 40-120 minut dle aktuální dopravy 

- Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4, GOLDHOFER STZ-L 5 A F2   

Na plánované trase je celkem 16 bodů zájmu z hlediska průjezdnosti. Jedná se o 

body, u kterých je třeba vyšetři např. únosnost mostů, poloměry jednotlivých směrových 

oblouků zatáček a křižovatek či průjezdnost pod mosty. Z tohoto důvodu je nutné znát 

rozměry naložené soupravy, poloměr otáčení a celkovou hmotnost. 

Celkovou délku jízdní soupravy dostaneme sečtením rozměru délky kabiny a délky 

rozvoru kol tahače s roztaženým podvalníkem, tzn.: 1,410 + 3,200 + 14,8 = 19,41 m. 

Maximální šířka jízdní soupravy je dána šířkou ložné plochy podvalníku, tedy: 2,75 m. 

Maximální výška jízdní soupravy včetně pilotovací soupravy je dána součtem výšky 

podvalníku a výšky složené pilotovací soupravy – celkem 0,885 m + 3,37 m = 4,23 m 

Vnější poloměr otáčení této jízdní soupravy je celkem 18 m. 

Nosnost podvalníku je 52,78 t a transportní hmotnost přepravované pilotovací 

soupravy je 37,8 t. Nosnost podvalníku splňuje potřebnou únosnost. 

Poloměry směrových oblouků, byly odměřeny a dopočteny dle použitých map a 

jejich měřítek. Informace o mostech a podjezdech jsem získal z veřejně přístupného 

portálu bms.vars.cz. Z této stránky jsem získal údaje o maximálních nosnostech mostů a 
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výšek podjezdů. Nosnosti mostů se skládají ze tří hodnot: normální zatížení, výhradní 

zatížení a výjimečné zatížení. Normální zatížení zahrnuje nosnost při běžném silničním 

provozu oběma směry. Výhradní zatížení představuje zatížení mostu za běžného 

provozu s informováním příslušných dopravních orgánů. Výjimečné zatížení lze užít 

pouze při zatížení jedním břemenem při současném zastavení ostatního silničního 

provozu a za asistence dopravních orgánů. 
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MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): Bc. Ondřej Kaláb 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
 
 V zastoupení: Bc. Ondřej Kaláb 
Datum: ..6.12.2017..................................... 
 
č.j. : ..12/2017........................................... 
       ( vyplní žadatel ) 
 

Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Údaje o předmětu přepravy: 
 

Náklad (druh, hmotnost ) : Pilotovací souprava Liebherr LB 16        37,8 t 

Podvozek (typ, RZ, hmotnost ) : Goldhofer STZ-L 5 A F2 17,220 t 

Tahač (typ, RZ, hmotnost ) :Iveco ASS TZ/P – HM  6x4  28 t 

Souprava - celková délka :         19,41 m  

max. šířka :            2,75 m 

max. výška :           4,23 m 

celková hmotnost :     83,02 t 

zatížení jedn.náprav :5x10 t 

rozvor náprav :        2,212m 

počet náprav/kol :     5x2 ks   ............................ min.poloměr otáčení :18 m 

 
Požadovaný termín přepravy:     od 28.2.2018, 19.3.2018 do.28.2.2018, 9.3.2018.. 
 
Přeprava  z: . Vintrovna 216/17. 664 41  Popůvky...okres .Brno - venkov 
  
                 Do: Bánskobystrická 282/2, 621 00  Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  okres  Brno - město 
 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
Pozn.: viz příloha níže 
• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud 

žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu 
přepravy a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní realizaci 
přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4), viz textová část  
Doklady potřebné k vydání povolení:  

• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce nebo 
jednatel společnosti/ 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 
silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo 
silničního vozidla) 

 
Vyřizuje: .Bc. Ondřej Kaláb 
 
telefon: 
                                                                                                                          razítko a podpis žadatele 
e-mail:  

 



 

4.2.6.1 SCHÉMA TRASY P EPRAV

S VYZNAČENÝMI BODY 

 

 

 

 

Liebherr-stavební stroje
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SCHÉMA TRASY PŘEPRAVOVANÉHO NÁKLADU 

VYZNAČENÝMI BODY ZÁJMU 

 

Polyfunkční dům Prudký 

stavební stroje 

OVANÉHO NÁKLADU 

 



 

2 - Kruhový objezd na k ížení ulic Jihlavská 

objezdu – 20 m 

Na kruhovém objezdu bude nutné

v protisměru kruhového objezdu. Poté bude možné splnit minimální polom r otá ení.

18 m < 20 m Vyhoví
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Kruhový objezd na křížení ulic Jihlavská – Stará dálnice – 

Na kruhovém objezdu bude nutné zastavit dopravu, aby souprava mohla projet 

protism ru kruhového objezdu. Poté bude možné splnit minimální polom r otá ení.

Vyhoví 

 

R= 20 m 

 poloměr kruhového 

zastavit dopravu, aby souprava mohla projet 

protism ru kruhového objezdu. Poté bude možné splnit minimální poloměr otáčení. 

 



 

3 - Most – Stará dálnice p es potok Vrbovec

4 - Most – Stará dálnice p es ulici Vejrostova
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Stará dálnice přes potok Vrbovec 

Normální zatížení: 50 t

Výhradní zatížení: 130 t

Výjimečné zatížení: 250 t

83,02 t < 130 t 

na výhradní zatížení 

nutno informovat 

příslušné dopravní 

orgány

 

 

Stará dálnice přes ulici Vejrostova 

Normální zatížení: 30 t

Výhradní zatížení: 76 t

Výjime né zatížení: 149 t

83,02 t <

na výjime né zatížení 

– pouze p i 

jedním b emenem p i 

současném zastavení 

ostatního silni ního 

provozu a za asistence 

dopravních orgán

Normální zatížení: 50 t 

Výhradní zatížení: 130 t 

Výjimečné zatížení: 250 t 

83,02 t < 130 t Vyhoví 

na výhradní zatížení – 

nutno informovat 

íslušné dopravní 

orgány 

Normální zatížení: 30 t 

Výhradní zatížení: 76 t 

Výjimečné zatížení: 149 t 

83,02 t < 149 t Vyhoví 

na výjimečné zatížení 

pouze při zatížení 

jedním břemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 



 

5 - Pravotočivá zatáčka ulic Stará dálnice 

18 m < 20 m Vyhoví

6 - Most – Kníničská p es Svratku
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Pravoto ivá zatáčka ulic Stará dálnice – Obvodová – poloměr zatá ky 

hoví 

Kníničská přes Svratku 

Normální zatížení: 47 t

Výhradní zatížení: 97 t

Výjime né 

249 t

83,02 t < 97 t 

Vyhoví

výhradní zatížení 

–

informovat 

příslušné dopravní 

orgány

poloměr zatáčky – 20 m

 

Normální zatížení: 47 t 

Výhradní zatížení: 97 t 

Výjimečné zatížení: 

249 t 

83,02 t < 97 t 

Vyhoví na 

výhradní zatížení 

– nutno 

informovat 

příslušné dopravní 

orgány 



 

 

7 – Podjezd – Kníničská pod ulicí Vesla ská

4,23 m < 5,1 m Vyhoví

8 - Most – Kníničská 
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Kníničská pod ulicí Veslařská 

Vyhoví 

Kníničská – estakáda přes Žabovřeskou 

Normální zatížení: 32 t

Výhradní zatížení: 80 t

Výjime né zatížení: 

196 t

83,02 t < 196

Vyhoví na 

výjime né zatížení 

– 

jedním b emenem p i 

sou asném zastavení 

ostatního 

provozu a za asistence 

dopravních orgán

 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 80 t 

Výjimečné zatížení: 

196 t 

83,02 t < 196 t 

Vyhoví na 

výjimečné zatížení 

 pouze při zatížení 

jedním břemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 



 

9 - Most – Žabovřeská p es ulici Fanderlíkova

10 - Most – Žabovřeská p es ulici Horova
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Žabovřeská přes ulici Fanderlíkova 

Normální zatížení: 32 t

Výhradní zatížení: 80 t

Výjime né zatížení: 

196 t

83,02 t < 196

Vyhoví na 

výjime né zatížení 

–

jedním b emenem p

sou asném zastavení 

ostatního silni ního 

provozu a za asistence 

dopravních orgán

Žabovřeská přes ulici Horova 

Normální zatížení: 32 t

Výhradní zatížení: 80 t

Výjime né zatížení: 

196 t

83,02 t < 196

Vyhoví na 

výjime né zatížení 

–

jedním b emenem p i 

sou asném zastavení 

ostatního silni ního 

provozu a za asistence 

dopravních orgán

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 80 t 

Výjimečné zatížení: 

196 t 

83,02 t < 196 t 

Vyhoví na 

výjimečné zatížení 

– pouze při zatížení 

jedním břemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 80 t 

Výjimečné zatížení: 

196 t 

83,02 t < 196 t 

Vyhoví na 

výjimečné zatížení 

– pouze při zatížení 

jedním břemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 



 

11 - Podjezd na ulici Žabov eská

dopravního prostředku 4,5

4,23 m < 4,5 m Vyhoví

12 – Svitavská radiála, rampa od tunelu
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Podjezd na ulici Žabovřeská pod ulicí Korejská – maximální

dopravního prostředku 4,5 m 

m Vyhoví 

Svitavská radiála, rampa od tunelu 

Normální zatížení: 32 t

Výhradní zatížení: 80 t

Výjime né zatížení: 196 t

83,02 t < 196

Vyhoví na výjime né 

zatížení 

zatížení jedním 

břemenem p i 

současném zastavení 

ostatního sil

provozu a za asistence 

dopravních orgán

maximální výška 

 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 80 t 

Výjimečné zatížení: 196 t 

83,02 t < 196 t 

Vyhoví na výjimečné 

zatížení – pouze při 

zatížení jedním 

řemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 



 

 

13 – Podjezd– Sportovní pod ulicí K ižíkova

4,23 m < 5,1 m Vyhoví

14 – Most – Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole
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Sportovní pod ulicí Křižíkova 

m Vyhoví 

Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole 

Normální zatížení: 32 t

Výhradní zatížení: 80 t

Výjime né zatížení: 

196 t

83,02 t < 196

Vyhoví na 

výjime né zatížení 

–

jedním b emenem p i 

sou asném zastavení 

ostatního silni ního 

provozu a za asistence 

dopravních orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normální zatížení: 32 t 

Výhradní zatížení: 80 t 

Výjimečné zatížení: 

196 t 

83,02 t < 196 t 

Vyhoví na 

výjimečné zatížení 

– pouze při zatížení 

jedním břemenem při 

současném zastavení 

ostatního silničního 

provozu a za asistence 

dopravních orgánů 



 

15 – Most – Sportovní p es ulici Hradecká

16 - Podjezd na ulici Hradecká 

4,23 m < 5,1 m Vyhoví
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Sportovní přes ulici Hradecká 

Normální zatížení: 35 t

Výhradní zatížení: 9

Výjime né zatížení:141

83,02 t < 93 t 

Vyhoví

zatížení 

informovat 

příslušné dopravní 

orgány

 

 

 

Podjezd na ulici Hradecká – maximální výška dopravního prost edku 5,1 m

Vyhoví 

Normální zatížení: 35 t 

Výhradní zatížení: 93 t 

Výjimečné zatížení:141t  

83,02 t < 93 t 

Vyhoví na výhradní 

zatížení – nutno 

informovat 

příslušné dopravní 

orgány 

maximální výška dopravního prostředku 5,1 m 

 



 

17 - Podjezd na ulici Hapalova 

4,23 m < 5,1 m Vyhoví
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Podjezd na ulici Hapalova – maximální výška dopravního prost edku 4,5m

Vyhoví 

 

maximální výška dopravního prostředku 4,5m 
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STROJNÍ SESTAVA

Návrh strojní sestavy je sestaven pro stavebn  technologické etapy zemní práce, 

hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo 

maximální produktivity práce s

práci. Stroje, které budou použity p i provád ní stavby, jsou uvedeny v

technické parametry a specifikace jsou uvedeny u jednotlivých stroj

5.1  SEZNAM POUŽITÝCH STR

5.1.1  VRTNÁ

LIEBHERR LB 16

 Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita 

pilot průměru 600, 900 a 1200

stavebního objektu SO

obvodu stavební jámy, které budou sloužit, jako zajišt ní stavební jám

zeminy. Vrty budou provád ny za sucha, technologií drapákového hloubení za pomoci 

průběžného rotačního vrtání. Vrty budou paženy ocelovými výpažnicemi.

obvodu stavební jámy je 48. Celkový po et pilot pro založení objektu je 28 

průměru 600 mm, 18 o pr ru 900 mm a 5 o pr ru 1200 mm. Vrtná souprava bude 

nasazena v období 03/2018

Obrázek 14: Vrtná souprava Liebherr LB 16

 Přeprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Pop vkách 

nedaleko Brna. Přepravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 
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STROJNÍ SESTAVA  

sestavy je sestaven pro stavebně technologické etapy zemní práce, 

hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo 

maximální produktivity práce s ohledem na ekologii a bezpečnost a ochranu zdraví p i 

é budou použity při provádění stavby, jsou uvedeny v

technické parametry a specifikace jsou uvedeny u jednotlivých stroj

SEZNAM POUŽITÝCH STROJŮ 

VRTNÁ SOUPRAVA VELKOPRŮMĚROVÝCH PIL

LIEBHERR LB 16 

Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita na vyvrtání ve

pilot pr ru 600, 900 a 1200 mm, které budou sloužit jako hlubinné

stavebního objektu SO01. Dále bude použita pro vrtání pilot o pr ru 600 mm 

obvodu stavební jámy, které budou sloužit, jako zajištění stavební jám

. Vrty budou prováděny za sucha, technologií drapákového hloubení za pomoci 

pr žného rotačního vrtání. Vrty budou paženy ocelovými výpažnicemi.

obvodu stavební jámy je 48. Celkový počet pilot pro založení objektu je 28 

pr ru 600 mm, 18 o průměru 900 mm a 5 o průměru 1200 mm. Vrtná souprava bude 

období 03/2018-04/2018. 

: Vrtná souprava Liebherr LB 16-180 - přepravní rozměry

eprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Pop vkách 

nedaleko Brna. Přepravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 

sestavy je sestaven pro stavebn  technologické etapy zemní práce, 

hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo 

ohledem na ekologii a bezpečnost a ochranu zdraví při 

é budou použity p i provád ní stavby, jsou uvedeny v seznamu a 

technické parametry a specifikace jsou uvedeny u jednotlivých strojů. 

VELKOPR ĚROVÝCH PILOT 

na vyvrtání velkoprůměrových 

, které budou sloužit jako hlubinné založení 

o průměru 600 mm po 

obvodu stavební jámy, které budou sloužit, jako zajišt ní stavební jámy proti sesuvu 

. Vrty budou provád ny za sucha, technologií drapákového hloubení za pomoci 

pr žného rota ního vrtání. Vrty budou paženy ocelovými výpažnicemi. Počet vrtů po 

obvodu stavební jámy je 48. Celkový po et pilot pro založení objektu je 28 z toho 15 o 

pr ru 600 mm, 18 o pr ru 900 mm a 5 o pr ru 1200 mm. Vrtná souprava bude 

 

epravní rozměry(6) 

eprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Popůvkách 

nedaleko Brna. P epravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 



 

vyžadovat speciální nákladní automobil a dostate  promyšlenou trasu, aby nedošlo p i 

přepravě k nějakým problém

části v kapitole Návrh dopravních tras.

Obrázek 15: Technické údaje vrtné soupravy Liebherr LB
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vyžadovat speciální nákladní automobil a dostatečně promyšlenou trasu, aby nedošlo p i 

eprav  k n jakým problémům. Dopravní trasa pilotovací soupravy je ešena v

kapitole Návrh dopravních tras. 

Maximální hloubka vrtu 

soupravy je 34,5 m. Maximální 

průměr vrtu je 1,5 m.

 

: Technické údaje vrtné soupravy Liebherr LB 16(6) 

 

vyžadovat speciální nákladní automobil a dostate  promyšlenou trasu, aby nedošlo při 

Dopravní trasa pilotovací soupravy je řešena v textové 

Maximální hloubka vrtu 

soupravy je 34,5 m. Maximální 

pr ěr vrtu je 1,5 m. 



 

5.1.2  KOLOVÝ NAKLADA  CATE

Kolový nakladač bude sloužit k

pilot. Z důvodu velkého po tu provád ných vrt  jsem zvolil tento kolový naklada , 

který má objem lopaty 

Obrázek 16 Tabulka s rozm ry kolového naklada e Caterpillar 906M
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KOLOVÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 906M

Kolový nakladač bude sloužit k nakládání vývrtku na nákladní automobil 

vodu velkého počtu prováděných vrtů jsem zvolil tento kolový naklada , 

který má objem lopaty 0,9 m3, což by mělo dostačovat pro rychlé odstran ní vývrtku.

Tabulka s rozměry kolového nakladače Caterpillar 906M

RPILLAR 906M 

nákladní automobil z vrtů 

vodu velkého po tu provád ných vrt  jsem zvolil tento kolový nakladač, 

, což by m lo dosta ovat pro rychlé odstranění vývrtku. 

 

 

Tabulka s rozm ry kolového naklada e Caterpillar 906M 



 

Celkový objem zeminy, který bude nutné naložit na nákladní automobily je 

482,64 m3 zeminy. Kolový n

souprava a to v období 03/2018

Obrázek 17 Technické parametry kolového naklada e Liebherr 906M
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Celkový objem zeminy, který bude nutné naložit na nákladní automobily je 

Kolový nakladač bude nasazen ve stejnou dobu jako velká vrtná 

období 03/2018-04/2018 

Technické parametry kolového nakladače Liebherr 906M

 

Celkový objem zeminy, který bude nutné naložit na nákladní automobily je 

aklada  bude nasazen ve stejnou dobu jako velká vrtná 

 

Technické parametry kolového naklada e Liebherr 906M 



 

5.1.3  MALOPROFILOVÁ VRTNÁ 

SM-5 

Maloprofilová souprava Soilmec SM 

sousedního pozemku. Na tomto míst  je nutné zhotovit celkem 4 vrty. Dále poslouží pro 

zhotovení otvorů pro kotvení záporového pažení. Celkový po et kotev je 12. 

kotev bude probíhat v

soupravy je 5,5 tuny. 

Obrázek 18: Technické parametry Soilmec SM
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MALOPROFILOVÁ VRTNÁ SOUPRAVA SOILMEC 

 

Maloprofilová souprava Soilmec SM - 5 bude použita při vrtání mikrzápor u 

sousedního pozemku. Na tomto místě je nutné zhotovit celkem 4 vrty. Dále poslouží pro 

zhotovení otvorů pro kotvení záporového pažení. Celkový počet kotev je 12. 

bíhat v součinnosti s vrtáním záporového pažení.

soupravy je 5,5 tuny. Nasazení soupravy je plánováno v období 03/2018

: Technické parametry Soilmec SM-5(7) 

SOUPRAVA SOILMEC 

5 bude použita při vrtání mikrzápor u 

sousedního pozemku. Na tomto míst  je nutné zhotovit celkem 4 vrty. Dále poslouží pro 

zhotovení otvor  pro kotvení záporového pažení. Celkový počet kotev je 12. Vrtání 

vrtáním záporového pažení. Přepravní hmotnost 

období 03/2018-04/2018. 

 



 

Obrázek 19: Rozměry Soilmec SM

5.1.4 KOLOVÉ RÝ

 K výkopu stavební jámy

Rýpadlo má možnost využití n kolika lopat r zných

výkopu stavební jámy

rýpadlo bude použito na vytvo ení srovnávací roviny pro pilotovací soupravu a dále na 

výkop hlavní stavební jámy a poté i na výkop jámy pro zaklada

předpokládáno na období 02/2018, 

Obrázek 20: Kolové rýpadlo Caterpillar M318F
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: Rozměry Soilmec SM-5(7) 

KOLOVÉ RÝPADLO CATERPILLAR M318F

výkopu stavební jámy bude sloužit kolové rýpadlo Caterpillar M318F. 

t využití několika lopat různých objemů a velikostí. Pro práce na 

výkopu stavební jámy bude použita lopata s objemem 0,91 m3 a šířce 1200 mm

rýpadlo bude použito na vytvoření srovnávací roviny pro pilotovací soupravu a dále na 

výkop hlavní stavební jámy a poté i na výkop jámy pro zakladač

edpokládáno na období 02/2018, 04/2018 a 05/2018. 

 

: Kolové rýpadlo Caterpillar M318F(8) 

 

CATERPILLAR M318F 

ýpadlo Caterpillar M318F. 

velikostí. Pro práce na 

a šířce 1200 mm. Kolové 

rýpadlo bude použito na vytvo ení srovnávací roviny pro pilotovací soupravu a dále na 

výkop hlavní stavební jámy a poté i na výkop jámy pro zakladače. Nasazení stroje je 



 

Obrázek 21: Rozměry kolového rypadla M318F

Za pomoci svahové lopaty, rýpadlo vytvo í srovnávací rovinu pro pilotovací 

soupravu. Jedná se o snížení vrstvy zeminy v

sousední parcely. Hloubka roviny pro pilotovací soupravu bude v

Po zhotovení pilot a záporového pažení po obvodu parcely, bude rýpadlo 

pokračovat ve výkopu hlavní stavební jámy. Výkop bude provád n op t z

při ulici Medlánecká a sousedního objektu. V

hloubky -3,820. Jedná se o dno stavební jámy, na které bude proveden podkladní beton. 

Na tuto hloubky bude proveden výkop po celé ploše, vyjma prostoru výjezdu ze 

stavební jámy. Maximální hloubka pro snížení o jednu úrove  je 1,5 m, poté musí být 

osazena výdřeva do záporových st n a je možní pokra ovat v

Hloubení stavební jámy musí být provád no v

záporového pažení. Po napnutí kotev bude možné provést výkop jámy pro zaklada e na 

úroveň -5,520. 

 Vykopanou zeminu bude rýpadlo 

který bude vždy přistaven dosahu rýpadla.
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: Rozměry kolového rypadla M318F(8) 

Za pomoci svahové lopaty, rýpadlo vytvoří srovnávací rovinu pro pilotovací 

soupravu. Jedná se o snížení vrstvy zeminy v rohu parcely, při ulici Medlánecká a 

sousední parcely. Hloubka roviny pro pilotovací soupravu bude v 

Po zhotovení pilot a záporového pažení po obvodu parcely, bude rýpadlo 

pokra ovat ve výkopu hlavní stavební jámy. Výkop bude prováděn op t z

i ulici Medlánecká a sousedního objektu. V první fázi rýpadlo provede výkop do 

3,820. Jedná se o dno stavební jámy, na které bude proveden podkladní beton. 

Na tuto hloubky bude proveden výkop po celé ploše, vyjma prostoru výjezdu ze 

Maximální hloubka pro snížení o jednu úroveň je 1,5 m, poté musí být 

do záporových stěn a je možní pokračovat v hloubení.

Hloubení stavební jámy musí být prováděno v součinnosti s

záporového pažení. Po napnutí kotev bude možné provést výkop jámy pro zaklada e na 

Vykopanou zeminu bude rýpadlo nakládat na nákladní automobil Tatra 815, 

řistaven dosahu rýpadla. 

      Objem lopaty: 0,91 m3 

Délka ramene: 9,41 m 

 

Za pomoci svahové lopaty, rýpadlo vytvo í srovnávací rovinu pro pilotovací 

rohu parcely, při ulici Medlánecká a 

 úrovni cca -1,000. 

Po zhotovení pilot a záporového pažení po obvodu parcely, bude rýpadlo 

pokra ovat ve výkopu hlavní stavební jámy. Výkop bude prováděn opět z rohu parcely 

první fázi rýpadlo provede výkop do 

3,820. Jedná se o dno stavební jámy, na které bude proveden podkladní beton. 

Na tuto hloubky bude proveden výkop po celé ploše, vyjma prostoru výjezdu ze 

Maximální hloubka pro snížení o jednu úroveň je 1,5 m, poté musí být 

hloubení. 

součinnosti s napnutím kotev 

záporového pažení. Po napnutí kotev bude možné provést výkop jámy pro zakladače na 

nakládat na nákladní automobil Tatra 815, 



 

 

Obrázek 22: Křivka maximálního 
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Provozní hmotnost: 17,2 - 19,7 t 

Výkon motoru: 129,4 kW 

: K ivka maximálního dosahu kolového rýpadla(8) 

 



 

Obrázek 23: Schéma rozm  kolového rýpadla

Tabulka 1: Základní informace pro výpo et produktivity kolového rýpadla

Základní informace pro výpo et

Výpočtová objemová hmotnost zeminy v 
nerozrušeném stavu 

Hmotnost rýpadla 

Rozsah otáčení 

Hloubkový dosah 

Horizontální dosah 

Maximální hloubka etáže

Objem lopaty 

Doba teoretického pracovního cyklu

Prodlevy 

Využití rýpadla 
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: Schéma rozměrů kolového rýpadla(8) 

: Základní informace pro výpočet produktivity kolového rýpadla

Základní informace pro výpočet 

á objemová hmotnost zeminy v 
 

1800 kg/m3 

17,2 t 

180° 

6,09 m 

9,58 m 

Maximální hloubka etáže 2,82 m 

0,91 m3 

Doba teoretického pracovního cyklu 17 s 

8 s (lepivost + 8 
s) 

50 min/hod 

 

: Základní informace pro výpo et produktivity kolového rýpadla(8) 
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Teoretická výkonnost rýpadla: 

� = 3600 ×
!

"
= 3600 ×

0,91

17 + 8
= 131,04	m%/hod 

Provozní výkonnost rýpadla: 

�*+, = � × -. × -/ × -% × -0 = 131,04 × 0,96 × 1 × 0,9 × 0,83 = 94,23	m%/hod 

k1 - k5 - opravné koeficienty:  

k1 = 0,96 - koeficient plnění (3. třída rozpojitelnosti hornin) 

k2 = 1 - koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace – dobrá obsluha)  

k3 = 0,9 - koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180°)  

k4 = 0,83 - koeficient využití rýpadla 

  



 

5.1.5  KOLOVÝ

Smykem řízený naklada  bude využit p i zhotovené zásyp  okolo 

vybetonovaných stěn zakladačů na automobily v

stavební jámy spuštěn 

05/2018. 

Obrázek 24 Rozměry smykem ízeného naklada e Cat 226D
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KOLOVÝ SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLAD

Smykem řízený nakladač bude využit při zhotovené zásyp  okolo 

vybetonovaných stěn zakladačů na automobily v suterénu budovy. Naklada  bude do 

stavební jámy spuštěn za pomoci věžového jeřábu. Předpokládané období využití je 

Rozm ry smykem řízeného nakladače Cat 226D 

SMYKEM ÍZENÝ NAKLADAČ CAT 226D 

Smykem ízený naklada  bude využit p i zhotovené zásypů okolo 

suterénu budovy. Nakladač bude do 

edpokládané období využití je 

 



 

Obrázek 25 Specifikace 
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Specifikace smykem řízeného nakladače Cat 226D 

 



 

5.1.6  NÁKLADNÍ AUTOMOBIL T

 Pro odvoz vytěžené

využity nákladní automobily Tatra T158

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

naložení automobil odjede a ihned bude p istaven další

automobilu je 02/2018, 

Obrázek 26: Nákladní automobil Tatra 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T158

vytěžené zeminy na skládku pískovny v Brně 

nákladní automobily Tatra T158. Nákladní automobily jsou navrženy tak

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

naložení automobil odjede a ihned bude přistaven další. Plánované nasazení nák

automobilu je 02/2018, 04/2018 a 05/2018. 

: Nákladní automobil Tatra T158(9) 

T158  

zeminy na skládku pískovny v Brně - Černovicích budou 

. Nákladní automobily jsou navrženy tak, aby 

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F. Při výkopu 

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

. Plánované nasazení nákladního 
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Tabulka 2: Základní informace pro výpočet optimálního počtu nákladních automobilů 
při výkopu hlavní stavební jámy 

Základní informace pro výpočet 

Objem zeminy 1947,6m3+nakypření  

Nakypření 15-20% 

Objem zeminy s nakypřením 2337,2 

Vzdálenost skládky - cesta tam 13,3 km 

Vzdálenost skládky - cesta zpět 13,3 km 

Pohyb po staveništi 20 m 

Průměrná rychlost cesty na skládku 35 km/h 

Průměrná rychlost cesty na staveniště 40 km/h 

Čekací doba na skládce + složení 2 min 

Užitné zatížení 19,75 t 

Objem korby 16 m3 

Objem lopaty rýpadla 0,91 m3 

Výkon rýpadla 94,23 m3/hod 

Doba naložení rýpadlem: 

12 = 3600 ×
!

�,

+ 13 = 3600 ×
16

94,23
+ 60 = 672	4 

tm - doba pro manipulaci a přistavení vozidla k rýpadlu 

Doba cesty na skládku: 

15, = 3600 ×
6

�,
= 3600 ×

13,3

35
= 1368	4 

Doba cesty na staveniště: 

157 = 3600 ×
6

�,
= 3600 ×

13,3

40
= 1197	4 

Doba jednoho cyklu odvozu na skládku: 
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18 = 12 + 157 + 15, + 19 = 672 + 1368 + 1197 + 120 = 3357	4 

tv - čekací doba na skládce a doba složení nákladu 

Výkonnost nákladního automobilu: 

�:; = 3600 ×
!

18
= 3600 ×

16

3357
= 17,2	�%/ℎ�� 

Počet nákladních automobilů: 

� =
�*+,

�:;

=
94,23

17,2
= 5,48	 → <	=>?@A@BCDů 

5.1.7  INJEKTÁŽNÍ CENTRUM IC - 1 

Injektážní centrum IC 1 je určeno pro injektáž cementových a bentonitových 

směsí při provádění injektážích prací. Bude sloužit pro injektáž cementové zálivky do 

mikrozápor a kotev zápor. Maximální injektážní tlak čerpadla činí 10 MPa, maximální 

dodávané množství směsi je 51 l min. Injektážní centrum IC sestává z injektážního 

čerpadla IC 100, aktivační míchačky AM 200 a domíchávače DM 200. Všechna 

zařízení jsou umístěna na společném rámu. Připojení ke zdroji el. proudu se provádí 

přes el. rozvodnici vybavenou přívodkou 63A. Plánované nasazení 03/2018 - 04/2018. 

 

Obrázek 27 Injektážní centrum IC – 1 
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5.1.8  JEŽKOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC RT 82 SC2 

Ježkový vibrační válec bude sloužit pro zhutnění betonového recyklátu. Recyklát 

bude sloužit pro pojezd pilotovací soupravy po ploše staveniště. Předpokládaný termín 

využití 28.2.2018 

Technické parametry: 

Hmotnost 1473   kg 

Pracovní šířka [cm] 820   cm 

Rozměry (d / š / v) 1860 / 820 / 1270   mm

Odstředivá síla 68,4   kN 

Frekvence 34   Hz 

Motor Kohler   

 

 

Obrázek 28Ježkový vibrační válec RT 82 SC2 

  



 

 

5.1.9  IVECO TRAKKER ADN 19

 Nákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejner  se zeminou na 

skládku. Dále bude zajiš ovat odvoz kontejneru

staveniště, jenž slouží pro o išt ní nákladních automobil

provozními kapalinami.

celou dobu výstavby.

Obrázek 29: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4
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IVECO TRAKKER ADN 190 T33 W 4X4

Nákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejner  se zeminou na 

bude zajišťovat odvoz kontejneru, který je přistaven na ploše za ízení 

staveništ , jenž slouží pro očištění nákladních automobilů 

mi. Využití nákladního automobilu je předpokládáno nárazové po 

celou dobu výstavby. 

: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4

0 T33 W 4X4 

Nákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejnerů se zeminou na 

, který je přistaven na ploše zařízení 

 zeminou znečištěnou 

Využití nákladního automobilu je předpokládáno nárazové po 

 

: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4 



 

5.1.10  PODVALNÍK GOLDHOFER 

Přepravu pilotovací soupravy

nízkoložný návěsný podvalník. Ložná plocha po prodloužení je 14,800 m. Celková 

délka s labutím krkem je max. 16,580 m. 

šířkou ložné plochy podvalníku, tedy: 2,75 m. 

pilotovací soupravy je dána sou tem výšky podvalníku a výšky složené pilotovací 

soupravy – celkem 0,885 m + 3,37 m = 4,23 m

Nosnost podvalníku je 52,78 t a transportní hmotnost p epravované pilotovací 

soupravy je 37,8 t. Nosno

podvalníku je 1.3.2018 a 14.4

Obrázek 30 Technické parametry 
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PODVALNÍK GOLDHOFER STZ-L A F2

epravu pilotovací soupravy obstará tento pětinápravový teleskopický 

nízkoložný náv sný podvalník. Ložná plocha po prodloužení je 14,800 m. Celková 

délka s labutím krkem je max. 16,580 m. Maximální šířka jízdní soupravy je dána 

ší kou ložné plochy podvalníku, tedy: 2,75 m. Maximální výška jízdní soupravy v etn

pilotovací soupravy je dána součtem výšky podvalníku a výšky složené pilotovací 

celkem 0,885 m + 3,37 m = 4,23 m 

Nosnost podvalníku je 52,78 t a transportní hmotnost přepravované pilotovací 

soupravy je 37,8 t. Nosnost podvalníku splňuje potřebnou únosnost. Plánované využití 

podvalníku je 1.3.2018 a 14.4.2018. 

Technické parametry podvalníku Goldhofer STN L3 BAU

L A F2 

obstará tento p tinápravový teleskopický 

nízkoložný náv sný podvalník. Ložná plocha po prodloužení je 14,800 m. Celková 

Maximální ší ka jízdní soupravy je dána 

výška jízdní soupravy včetně 

pilotovací soupravy je dána sou tem výšky podvalníku a výšky složené pilotovací 

Nosnost podvalníku je 52,78 t a transportní hmotnost přepravované pilotovací 

st podvalníku spl uje pot ebnou únosnost. Plánované využití 

 

podvalníku Goldhofer STN L3 BAU  



 

Obrázek 31: Rozměry podvalníku Goldhofer STN L3 BAU

14800 

19645 

4000 
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: Rozměry podvalníku Goldhofer STN L3 BAU 

 



 

5.1.11 VĚŽOVÝ JE ÁB LIEBHER

Věžový jeřáb bude zajiš ovat hlavní vnitrostaveništní dopravu materiálu. Je áb 

bude postaven ve výtahové šacht  polyfunk ního domu. Bude zbudován na 

přichystaném základu výtahové šach

což dostačuje pro nejvzdálen jší b emeno. Využití v žového je ábu bude v

04/2018 do 11/2018. 

Obrázek 32 Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 
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ĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 71EC-B 5 

žový jeřáb bude zajišťovat hlavní vnitrostaveništní dopravu materiálu. Je áb 

bude postaven ve výtahové šachtě polyfunkčního domu. Bude zbudován na 

ichystaném základu výtahové šachty a 4 pilotách. Dosah věžového je ábu je 37,5 m, 

což dosta uje pro nejvzdálenější břemeno. Využití věžového jeřábu bude v

 

žový jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

 

žový je áb bude zajiš ovat hlavní vnitrostaveništní dopravu materiálu. Jeřáb 

bude postaven ve výtahové šacht  polyfunk ního domu. Bude zbudován na 

ty a 4 pilotách. Dosah věžového jeřábu je 37,5 m, 

což dosta uje pro nejvzdálen jší b emeno. Využití v žového jeřábu bude v období od 

 



 

Obrázek 33Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 
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žový jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

 



 

Obrázek 34Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 
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žový jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

 



 

Obrázek 35Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 
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jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

 



 

Obrázek 36Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 
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žový jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

 



 

Obrázek 37Věžový jeřáb Libeherr 71 EC 

5.1.12  AUTOJE ÁB 

 Autojeřáb Liebherr LTM 1070

věžového jeřábu. Montáž v žového je ábu bude probíhat p ímo z

Demontáž věžového je ábu bude probíhat z

věžového jeřábu na p istavené taha e s

montáž prefabrikovaného schodišt

99 

žový jeřáb Libeherr 71 EC - B 5(6) 

AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1070 

Liebherr LTM 1070 bude na stavbě využit pro 

žového je ábu. Montáž věžového jeřábu bude probíhat přímo z

Demontáž v žového jeřábu bude probíhat z uzavřené ulice Medlán

žového je ábu na přistavené tahače s návěsy bude probíhat za pomocí autoje ábu 

montáž prefabrikovaného schodiště. Předpokládané období využití 04/2018 a 11/2018.

 

bude na stavb  využit pro montáž a demontáž 

žového je ábu. Montáž v žového je ábu bude probíhat přímo z plochy staveniště. 

uzav ené ulice Medlánecká. Po složení 

náv sy bude probíhat za pomocí autojeřábu 

edpokládané období využití 04/2018 a 11/2018. 



 

Obrázek 38:Rozměry 
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 Autojeřábu Liebherr LTM 1070(6) 

 

 



 

 

Obrázek 39 Zatěžovací k ivka autoje ábu Liebherr LTM 1070

Maximální nosnost 

Maximální vyložení 

Pojezdový a jeřábový motor

Maximální kroutivý moment

Pohon 

Cestovní rychlost 
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Zat žovací křivka autojeřábu Liebherr LTM 1070 

70 t 

50 m 

Pojezdový a je ábový motor 6 válcový dieselový motor, 270 kW 

moment 1700 Nm 

8x6 

80 km/h 

 



 

Hmotnost 

Protizávaží 

5.1.13 VALNÍK 

 Valník Volvo

na staveniště. Dále bude sloužit pro dopravu obytných a sanitárních kontejner  a pro 

dopravu bednící techniky.

Pro složení bude požita hydraulická ruka, které je sou ástí vozu.

předpokládáno nárazov

 

 Obrázek 40: Valník Tatra T815

Provedení: s valníkovou 

Délka: 8 630 mm 

Šířka: 2 450 mm 

Výška: 3 080 mm 

Provozní hmotnost: 8 300 kg

Užitné zatížení: 12 500 kg

Max. rychlost: 90 km/hod

Výkon: 260 kW 

Nosnost hydraulické ruky: 
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48 t 

3,8  t – 14,5 t 

VALNÍK VOLVO FH 12-380 6X2 

Volvo bude sloužit pro přepravu ocelových I profilů z firmy Ferona a.s. 

na staveništ . Dále bude sloužit pro dopravu obytných a sanitárních kontejner  a pro 

dopravu bednící techniky. Dalším úkolem bude pravidelný dovoz betoná ské výztuže

požita hydraulická ruka, které je součástí vozu.

edpokládáno nárazově po celou dobu výstavby. 

Valník Tatra T815-20R25 28 270 6x6.2(10) 

Provedení: s valníkovou nástavbou a ramenem 

Provozní hmotnost: 8 300 kg 

Užitné zatížení: 12 500 kg 

Max. rychlost: 90 km/hod 

Nosnost hydraulické ruky:  max. 4850 kg 

bude sloužit pro p epravu ocelových I profilů z firmy Ferona a.s. 

na staveništ . Dále bude sloužit pro dopravu obytných a sanitárních kontejnerů a pro 

Dalším úkolem bude pravidelný dovoz betonářské výztuže. 

požita hydraulická ruka, které je sou ástí vozu. Využití valníku je 

 



 

5.1.14  TAHAČ IVECO AS 440S5

Tahač Iveco bude použit pro p epravu vrtné soupravy Liebherr LB

na místo stavby na ulici Bánskobystrická v

Goldhofer STZ-L A F2. Taha  spl uje pot ebné parametry pro 

břemene. Předpokládané období, kdy bude taha  využit je 1.3.2018 a 14.4.2018.

Obrázek 41: Technické parametry t
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5,9 m – 3410 kg 

8,2 m – 2390 kg 

10,8 m – 1780 kg 

TAHAČ IVECO AS 440S56 TZ/P-HM, 6X4

bude použit pro přepravu vrtné soupravy Liebherr LB

na místo stavby na ulici Bánskobystrická v Brně. Tahač poveze soupravu na podvalníku 

L A F2. Tahač splňuje potřebné parametry pro přepravu nadrozm rného 

edpokládané období, kdy bude tahač využit je 1.3.2018 a 14.4.2018.

Technické parametry tahače IvecoAS 440S42 T/P 

HM, 6X4 

bude použit pro p epravu vrtné soupravy Liebherr LB-16 z Popůvek 

Brn . Taha  poveze soupravu na podvalníku 

řepravu nadrozměrného 

edpokládané období, kdy bude taha  využit je 1.3.2018 a 14.4.2018. 
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5.1.15 AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING STETTER C3 BASIC 

LINE AM 9 C 

 Pro dovoz betonové směsi z cementárny TBG Betonmix na ulici Křižíkova 

v Brně – Králově poli bude sloužit autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic Line AM 

9 C. Využití dle harmonogramu nasazení strojů (nárazově dle betonáže). 

 

Obrázek 42: Autodomíchaváč SCHWING STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C(11) 

 

Obrázek 43: Buben autodomíchávače(11) 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem  (m 3)   9 

Geometr. objem  (l)   15810 

Vodorys  (l)   10390 

Stupeň plnění   (%)   56,9 
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Sklon bubnu   (°)   11,2 

Separátní pohon SH  (typ/kW)  D914L06 86,5 

Otáčky bubnu   (U/min.)       0 - 12 / 14 

Hm. nástavby (FH/SH)(kg)   3920/4550 

A - Průměr bubnu (mm)        2300 

B - Výška násypky* (mm)   2474 

C - Průjezd. výška* (mm)   2534 

D - Výsypná výška* (mm)   1089(11) 

Tabulka 3 Doba střídání autodomíchavačů 

DOBA POTŘEBNÁ PRO 
VYPRÁZDNĚNÍ 

AUTODOMÍCHÁVAČE 

VÝMĚNA 
AUTODOMÍCHAVAČE  

4 min 

ČAS PRO 
VYPRÁZDNĚNÍ 1 m3 
BETONOVÉ SMĚŠI 

10-50 
s/m3 

OBJEM BUBNU 
AUTODOMÍCHVÁVAČE 9 m3 

DOBA VYPRÁZDĚNÍ 
AUTODOMÍCHÁVČE 

270 s = 4,5 
min 

CELKOVÁ DOBA NA 9 
m3 cca 9 min 

Doba cesty na staveniště: 

157 = 3600 ×
6

�,
= 3600 ×

6,7

40
= 603	4 

Doba cesty do betonárny: 

15F = 3600 ×
6

�,
= 3600 ×

6,7

50
= 483	4 

Doba jednoho cyklu autodomíchávače: 

18 = 12 + 157 + 15F + 19 = 90 + 603 + 483 + 120 = 1836	4 

tv - čekací doba v betonárně 

tn – doba pro naplnění autodomíchávače - 10 s x 9 m3 = 90 s 



 

 

Počet autodomíchávačů

� =

5.1.16  ČERPADLO BETONOVÉ SM

Autočerpadlo betonové sm si bude využito pro betonáž v tších rozsah  prací, jako jsou 

základy, suterénní stěny a stropní konstrukce. erpání bude probíhat z

Medlánecká. Dosah auto erpadla vyhovuje požadovaným vzdálenostem betonáže. 

Nejvzdálenější betonované místo se nachází na stropní konstrukci 3.NP p i ulici 

Bánskobystrická. Rozpatkování auto erpadla se sm ry p íjezd  autodomichávačů jsou 

znázorněny v příloze 

autočerpadlem. 

Obrázek 44: Schéma rozm  auto erpadlo Schwing S 4
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autodomíchávačů pro plné využití autočerpadla: 

=
18

1G
=
1836

540
= 3,4H→ I	=>?@J@AíLM=N=

ERPADLO BETONOVÉ SMĚSI SCHWING S 4

Auto erpadlo betonové směsi bude využito pro betonáž větších rozsah  prací, jako jsou 

základy, suterénní stěny a stropní konstrukce. Čerpání bude probíhat z

Medlánecká. Dosah autočerpadla vyhovuje požadovaným vzdálenostem betonáže. 

jší betonované místo se nachází na stropní konstrukci 3.NP p i ulici 

Rozpatkování autočerpadla se směry příjezdů autodomichávačů jsou 

 B.6 Dopravní vztahy v blízkosti staveniště – 

: Schéma rozměrů autočerpadlo Schwing S 42 SX(11) 

LM=N=čP 

SI SCHWING S 42 SX 

Auto erpadlo betonové sm si bude využito pro betonáž v tších rozsahů prací, jako jsou 

základy, suterénní st ny a stropní konstrukce. erpání bude probíhat z uzavřené ulice 

Medlánecká. Dosah auto erpadla vyhovuje požadovaným vzdálenostem betonáže. 

jší betonované místo se nachází na stropní konstrukci 3.NP při ulici 

Rozpatkování auto erpadla se sm ry p íjezdů autodomichávačů jsou 

 Betonáž 
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Obrázek 45: Pracovní rozsah autočerpadla(11) 

Technická data: 

Vertikální dosah (m)  41,8 

Horizontální dosah* (m)  38,1 

Skládání výložníku   R 

Počet ramen    4 

Dopravní potrubí   DN 125 

Pracovní rádius otoče (°)  370° 

Systém zapatkování   SX 
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Zapatkování podpěr - přední (m) 8,30 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 8,30 

* od osy otoče výložníku 

Čerpací jednotka: 

Typ:     P2025 

Pohon (l/min)    636 

Dopravní válec (mm)   250 x 2000 

Hydraulický válec (mm)   120 / 80 

Počet zdvihů (min -1)   27 

Dopravované množství (m 3/h)* 161 

Tlak betonu max. (bar)  85 

* Maximální teoretické dopravované množství(11) 
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Tabulka 4 Termíny využití autočerpadla betonové směsi Schwing S 42SX 

TERMÍNY UZAVÍREK ULICE MEDLÁNECKÁ 
SCHÉ

MA VE 
VÝKR
ESU 

DATU
M ČINNOST 

OBJE
M 

PRAC
Í 

DÉLKA PRACÍ 
MANIPUL

AČNÍ 
DOBA 

CELKO
VÁ 

DOBA 

Č.3 
4.6.201

8 
BETONÁŽ 
ZÁKADOVÉ DESKY 

136 
m3 

136 min = 2,3 
hod (3 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 4 hod 

Č.3 
19.6.20

18 
BETONÁŽ STĚN 
SUTERÉNU 97 m3 

97 min = 1,6 (2 
hod) 

0,5 + 0,5 
hod 3 hod 

Č.3 
4.7.201

8 
BETONÁŽ STROPU 
SUTERÉNU 

144 
m3 

144 min = 2,4 
hod (3 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 4 hod 

Č.3 
3.8.201

8 BETON STROPU 1.NP 
154,1 
m3 

155 min = 2,6 
hod (3 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 4 hod 

Č.3 
5.9.201

8 BETON STROPU 2.NP 
154,1 
m3 

155 min = 2,6 
hod (3 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 4 hod 

Č.3 
22.10.2

018 BETON STROPU 3.NP 
144 
m3 

144 min = 2,4 
hod (3 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 4 hod 

Č.3 
9.11.20

18 
BETON STROPU 4.NP 
1.ČÁST 80 m3 

80 min = 1,3 hod 
(2 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 3hod 

Č.3 
19.11.2

018 
BETON STROPU 4.NP 
2.ČÁST 21m3 

21 min = 0,35 
hod (1 hod) 

0,5 + 0,5 
hod 2 hod 

5.1.17 BÁDIE NA BETON TYP 1016L.12 

Bádie na beton bude využita při betonáži menších objemů prací, jako jsou sloupy, 

stěny 1.NP, 2.NP, 3.NP. 

 

Obrázek 46 Bádie na beton 
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Kuželové provedení bádie na beton s jednoduchým a spolehlivým pákovým 

mechanismem. 

Délka rukávu 60 cm (možno dodat různé délky), průměr 200 mm. 

Badie 1016L je nejpopulárnějším modelem v ČR. Poměrem cena/výkon nemá 

konkurenci a je ideálním modelem pro menší stavby. 

Výhody: 

silná konstrukce,výrazná úspora oproti pronájmu čerpadla betonu (schwing), 

jednoduchá a spolehlivá výpust pákou, snadná regulace průtoku směsi.(12) 

Objem Výška Nosnost Hmotnost 
1000 l 1750 mm 2400 kg 240 kg 

  



 

5.1.18 STAVENIŠTNÍ VÝTAH GE

Staveništní výtah bude používán pro p epravu osob, pop . materiálu o hmotnosti 

do únosnosti výtahu. Výtah bude 

Obrázek 47 Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZT
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STAVENIŠTNÍ VÝTAH GEDA 500 Z/ZP 

Staveništní výtah bude používán pro přepravu osob, popř. materiálu o hmotnosti 

do únosnosti výtahu. Výtah bude využit v období 08/2018 – 01/2019

 

Staveništní výtah GEDA 500 Z/ZT(13) 

 

 

Staveništní výtah bude používán pro p epravu osob, popř. materiálu o hmotnosti 

01/2019. 



 

Technické parametry:

Obrázek 48 Technické parametry staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZT

 

112 

Technické parametry: 

Technické parametry staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZT

 

 

Technické parametry staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZT(13) 



 

5.1.19 PALETOVÝ VOZÍK BELET

Paletový vozík bude používán pro p evoz palet se zdícím materiálem apod.

Obrázek 49 Paletový vozík Belet NF 20DF

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Nosnost (kg) 2000

Délka vidlic 

(mm) 
1150

Šířka vidlic (mm) 540

Kola řiditelná 

(mm) 
200×50 PU/FE

Kola vidlicová 

(mm) 

80×70 tandem 

PU/FE
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PALETOVÝ VOZÍK BELET NF20DF 

Paletový vozík bude používán pro převoz palet se zdícím materiálem apod.

 

Paletový vozík Belet NF 20DF 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

2000 

1150 

540 

200×50 PU/FE 

80×70 tandem 

PU/FE 

Min. výška vidlic 

(mm) 

Max. zdvih (mm) 

Rozměr (ŠxVxD) 

(mm) 

Hmotnost (kg) 

 

Paletový vozík bude používán pro p evoz palet se zdícím materiálem apod. 

 

Min. výška vidlic 
85 
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Rozm r (ŠxVxD) 
540x1230x1550 

69 



 

5.1.20  SVAŘOVACÍ AUTOMAT LA

Svařovací automat bude využit p i zhotovování povlakové krytiny st ešní 

konstrukce. Hlavní hydroizola ní vrstva je z

dokonale utěsnit svarovým spojem. P edpo

Obrázek 50 Svařovací automac na mPVC

Obrázek 51 Technické parametry sva ovacího automatu na mPVC
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SVAŘOVACÍ AUTOMAT LARON 

Sva ovací automat bude využit při zhotovování povlakové krytiny st ešní 

konstrukce. Hlavní hydroizolační vrstva je z PVC, proto je nutné veškeré spoje 

dokonale ut snit svarovým spojem. Předpokládaná doba využití je 12/2018 a 01/2019.

 

Sva ovací automac na mPVC(14) 

Technické parametry svařovacího automatu na mPVC

Sva ovací automat bude využit p i zhotovování povlakové krytiny střešní 

je nutné veškeré spoje 

kládaná doba využití je 12/2018 a 01/2019. 

 

Technické parametry sva ovacího automatu na mPVC(14) 



 

Obrázek 52 Popis svařovacího automatu na mPVC

5.1.21 HORKOVZDUŠNÝ SVA OVA

Horkovzdušný 

povlakové krytiny z PVC.

Obrázek 53 Horkovzdušný sva ovací p ístroj
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Popis svařovacího automatu na mPVC(14) 

HORKOVZDUŠNÝ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ RION

 přístroj bude sloužit pro svařování detailů (kouty, rohy, prostupy) 

PVC. Předpokládaná doba využití je 12/2018 

 

Horkovzdušný svařovací přístroj(14) 

 

CÍ P ÍSTROJ RION 

t pro sva ování detailů (kouty, rohy, prostupy) 

 a 01/2019. 



 

Obrázek 54 Technická data horkovzdušného sva ovacího p ístroje

Obrázek 55 Popis horkovzdušného sva ovacího p ístroje

5.1.22 TEODOLIT PENTAX ETH

 Je moderní stavební teodolit se zobrazováním měřených údaj  na displeji. Jde 

tedy o digitální teodolit vhodný pro stavební i vojenské ú ely. Je ur en pro základní 

měřické i vytyčovací úlohy. Teodolit ETH

kterém je možné zvolit místo hodnot svis

teodolit ETH–510 umož uje zobrazovat měřené úhly ve stupních (360°), samoz ejm  v 

gradech (400G - používáno v R) a dokonce i v d lost eleckých dílcích (6400) 

vojenství. Spolehlivá a

umožňuje využívat tento digitální teodolit i za horší viditelnosti. 

Plně nabité nové baterie umožní až 47 hodin 
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Technická data horkovzdušného svařovacího přístroje

Popis horkovzdušného svařovacího přístroje(14) 

TEODOLIT PENTAX ETH-510 

ní stavební teodolit se zobrazováním měřených údaj  na displeji. Jde 

tedy o digitální teodolit vhodný pro stavební i vojenské účely. Je ur en pro základní 

ěřické i vyty ovací úlohy. Teodolit ETH-510 má oboustranný dob e itelný displej

zvolit místo hodnot svislého úhlu zobrazování sklonu v %.

510 umožňuje zobrazovat měřené úhly ve stupních (360°), samoz ejm  v 

používáno v ČR) a dokonce i v dělostřeleckých dílcích (6400) 

vojenství. Spolehlivá a osvědčená optika s 30-ti násobným zv tšením dalekohledu 

umož uje využívat tento digitální teodolit i za horší viditelnosti. 

nové baterie umožní až 47 hodin práce(15) 

 

Technická data horkovzdušného sva ovacího p ístroje(14) 

 

ní stavební teodolit se zobrazováním měřených údajů na displeji. Jde 

tedy o digitální teodolit vhodný pro stavební i vojenské ú ely. Je určen pro základní 

510 má oboustranný dobře čitelný displej, na 

lého úhlu zobrazování sklonu v %. Digitální 

510 umož uje zobrazovat měřené úhly ve stupních (360°), samozřejmě v 

používáno v R) a dokonce i v d lost eleckých dílcích (6400) - ve 

ti násobným zvětšením dalekohledu 

umož uje využívat tento digitální teodolit i za horší viditelnosti.  
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Obrázek 56: Teodolit PETAX ETH-510(15) 

Technické parametry: 

Hmotnost:      4,5 kg 

Obraz v dalekohledu:    vzpřímený 

Zvětšení dalekohledu:    30x   

Průměr objektivu:    45 mm 

Zorné pole ve 100m:    2,6 m 

Minimální zaostření:    1,35 m 

Metoda měření úhlů:     inkrementální rotační snímač 

Minimální zobrazení (volitelné):  10cc / 20cc 

Přesnost:     10" (30cc) 

Typ displeje:     LCD 

Počet displejů:    2, oboustranně 

Citlivost krabicové libely:   8' / 2mm 

Vodotěsnost:     IP44 (pouze přístroj) 

Citlivost alhidádové libely:   40" / 2mm 



 

Zvětšení optické centrace:

Rozsah zaostření optické centrace:

Trojnožka:  

Pracovní teplota: 

Typ napájení:  

Pracovní doba: 

Šířka přístroje: 

Výška přístroje: 

Délka přístroje: 

5.1.23  VIBRA NÍ DESKA 

 Vibrační deska 

rampu. Vibrační deska bude využita v dob

Obrázek 57: Vibrační deska 

118 

Zv tšení optické centrace:   3 x  

Rozsah zaost ení optické centrace:  0,5 m až nekonečno 

   odnímatelná 

   -20°C až +50° 

   4x tužkové baterie 

   cca 47 hodin 

   175 mm 

   330 mm 

   170 mm 

VIBRAČNÍ DESKA WEBER CR8 

Vibra ní deska Weber CR8 bude použita na zhutnění násypu pod sjezdovou 

Vibra ní deska bude využita v době 07/18. 

: Vibrační deska Weber CR8(8) 

bude použita na zhutnění násypu pod sjezdovou 
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5.1.24 VIBRAČNÍ LIŠTA RVH 200 

 Pro hutnění a hlazení povrchu železobetonové základové desky a betonových 

povrchů bude použita vibrační lišta RVH 200. Stroj bude na stavbě využit v době 

betonáží. 

 

Obrázek 58: Vibrační lišta RVH 200 

Technické parametry: 

Motor:      čtyřtaktní jednoválec 

Výkon motoru:   0,9 kW 

Objem motoru:   31 cm3 

Úroveň hladiny hluku:   108 dB(A) 

Hmotnost:     20 kg 

Rozměry:    2000/280/400(8) 

5.1.25  PONORNÝ VIBRÁTOR WEBER IVUR50 

 Ponorný vibrátor Weber IVUR50 bude sloužit k hutnění betonové směsi 

základových konstrukcí, suterénních stěn, sloupů a stropních konstrukcí. Bude využit po 

dobu betonáží. 
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Obrázek 59: Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E(16) 

Technické parametry: 

Hmotnost 16   kg 

Frekvence 200   Hz 

Druh pohonu elektrický   

Napětí 230   V 

Průměr hlavice 50   mm

Délka hadice 5   m 
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5.1.26  ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA GE 290 TC, GÜDE 

 Svářečka bude využita pro svařování výztuže, popřípadě k dalším pracím, u 

kterých bude potřeba spojovat ocel. Svářečka bude na stavbě využita po celou dobu 

průběhu stavebně technologické etapy hrubé stavby. 

 

Obrázek 60: Elektrodová svářečka GE 290 TC, GÜDE 

 

Parametry produktu: 

Napájecí napětí:   230 V / 400 V 

Frekvence:    50-60 Hz 

Max. příkon:    8/18,7 kW 

Min. pojistka:    16 A 

Napětí při chodu naprázdno:  48 V 

Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-14 mm 
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Max. svářecí proud:   200 A 

Regulační rozsah:   70-290 A (u elektrod 2-5 mm) 

Doba zapnutí při max. proudu: 230 V - 20% / 400 V - 40 % 

Třída izolace:    H 

Druh ochrany:   IP 21 

Hmotnost (cca):   24 kg 

  



 

5.1.27  HLADI KA BETONU 

 Hladička betonu 

železobetonové desky, na kterou je navržena

nátěr. Tato hladička bude použita v garážích a na sjezdové ramp

 

Obrázek 61: Hladička betonu 

 

Obrázek 62:Technické parametry hladi ky betonu Atlas Copco BG910
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HLADIČKA BETONU ATLAS COPCO BG910

Hladi ka betonu bude použita z důvodu požadavku na hladkost povrchu 

železobetonové desky, na kterou je navržena jako nášlapná vrstva pouze epoxidový 

nát r. Tato hladička bude použita v garážích a na sjezdové rampě. 

: Hladička betonu Atlas Copco BG910(16) 

:Technické parametry hladičky betonu Atlas Copco BG910

ATLAS COPCO BG910 

vodu požadavku na hladkost povrchu 

nášlapná vrstva pouze epoxidový 

 

 

 

:Technické parametry hladi ky betonu Atlas Copco BG910(17) 
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5.1.28  VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER HD 7/18-4 M 

PLUS 

 

Obrázek 63: Vysokotlaký čistič Kärcher HD 7/18-4 M Plus(18) 

Technické údaje: 

Druh proudu Ph/V/Hz:  3/400 /50 

Průtok (l/h):    240-700 

Pracovní tlak (bar/MPa): 30-180 /3-18 

Max. tlak (bar/MPa):  215/21,5 

Max. teplota přívodní vody (°C):až do 60 

Příkon (kW):   5 

Hmotnost (kg1):  49 

Rozměry (D x Š x V) (mm): 467x407x1010 

Vybavení: 

Ruční stříkací pistole, Pistole Easy Press 

Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip 
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Vysokotlaká hadice, 10 m 

Pracovní nástavec, 1050 mm 

Trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální(18) 

5.1.29 TEX 150PE PNEUMATICKÉ KLADIVO ATLAS COPCO 

Pneumatické kladivo bude využito při odbourávání znehodnocené části pilot – 

hlav pilot. Kladivo bude připojeno na mobilní kompresor, který bude dodávat potřebnou 

energii pro úpravu hlavy piloty. 

Parametry produktu: TEX 150PE  

Typ kladiva Se sníženými vibracemi 

Verze kladiva Odhlučněné 

Rozměr dříku šestihran H25 x 108 

Hmotnost 23 kg 

Délka 590 mm 

Spotřeba vzduchu 25 l/s 

Frekvence úderů 1530 úderů/min 

Garantovaná úroveň 

hlučnosti 
104 dB(A) 

Tabulka 5 Parametry pneumatického kladiva Atlas Copco TEX 150PE 

5.1.30 MOBILNÍ KOMPRESOR XAHS 38 KD ATLAS COPCO 

SÉRIE 8 

Mobilní kompresor bude použit pro dodávku vzduchu pro pohon pneumatického 

kladiva, které bude třeba při odbourávání hlav pilot. 
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Obrázek 64 Mobilní kompresor Atlas Copco XAHS 38 KD 

Atlas Copco serie 8  je nová flotila 10 mobilních kompresorů o výkonu od 7 do 12 barů. 

Všechny kompresory řady 8 spadají do lehké váhové kategorie pod 750 kg. Díky této 

váze můžou být kompresory taženy za osobním vozem a na jízdu s kompresory řady 8 

není potřeba žádné zvláštní řidičské oprávnění 

Nové kompresory řady 8 jsou ideální pro použití na staveništích a v dalších náročných 

prostředích. Těží z průkopnického designu vzduchových elementů od společnosti Atlas 

Copco, jehož zásluhou jsou až o 150 kg lehčí než srovnatelné modely. Ve fázi vývoje 

byla zvláštní pozornost věnována zvýšení účinnosti kompresorů a nejnovější pokrok 

dosažený u řady 8 přináší významné snížení spotřeby paliva. Nová řada spotřebuje 

průměrně o 12 % méně paliva než srovnatelné produkty.   

Kompaktní a lehká sestava kompresorů spadá u všech modelů navzdory začlenění 

palivové nádrže plné velikosti, dochlazovače a generátoru do kategorie pod 750 kg. 

Největší kompresor z této řady může produkovat 5 m³ vzduchu za minutu, a přesto lze 

táhnout za běžným osobním automobilem. Vzhledem k zahrnutí nového a 
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modernizovaného krytu HardHat® jsou modely řady 8 dostatečně odolné pro použití v 

nejdrsnějších podmínkách. 

Kompresory jsou vybaveny spolehlivými motory Kubota a systémem ochrany proti 

vzduchovým bublinám, který zaručuje spuštění. Servisní údržba je značně zjednodušená, 

protože všechny díly jsou snadno dostupné a k filtraci se využívá jednoduché 

odstřeďování v systému. Pozoruhodné je, že řada 8 vyžaduje za dva roky provozu 

celkem pouze jednu hodinu servisní údržby. (17) 

Parametry produktu: 

Pracovní tlak 12 bar 

  175 Psi 

Průtok vzduchu 80 CFM 

  2,25 m³/min 

Výstupní výkon x 

Motor Kubota V 1505 

Počet válců 4 

Výkon motoru 26,5 kW 

Nádrž motorového oleje 35,5 l 

Nádrž compresorového 

oleje 
7,7 l 

Palivová nádrž  60 l 

Rozměry skříně Hart 

Hat 
  

Délka 1940 mm 

Šířka 1160 mm 

Výška 1050 mm 

Výha 650 kg 

Rozměry s podvozkem hodnota 
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Délka 2240 mm 

Šířka 1345 mm 

Výška 1400 mm 

Váha <750 kg 

Tabulka 6 Technické parametry mobilního kompresoru Atlas Copco XAHS 38 Kd 

5.1.31  OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 190 PROFESSIONAL  

  

Obrázek 65: Okružní pila Bosch GKS 190 Professional(19) 

Technické parametry: 

Hmotnost:   4,2 kg 

průměr pilového kotouče: 190 mm 

Hloubka řezu (90°):  70 mm 

Hloubka řezu (45°):  50 mm 

Průměr otvoru pilového kotouče:30,0 mm 

Jmenovitý příkon:  1.400 W 

Volnoběžné otáčky:  5.500 min-1(19) 
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5.1.32  PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA BOSCH GSB 162-2 RE 

PROFESSIONAL 

Technické parametry: 

Volnoběžné otáčky 1. rychlost: 0-750 ot/min 

Délka:     452 mm 

Jmenovitý příkon:   1500 W 

Údery naprázdno 1. rychlost: 0-12750 úd/min 

Volnoběžné otáčky 2. rychlost: 0-2550 ot/min 

Výška:     176 mm 

Max. průměr vrtání do betonu: 68 mm 

Rozsah sklíčidla:   3-16 mm 

Max. průměr vrtání do oceli:  14 mm 

Max. průměr vrtání do zdiva: 68 mm 

Max. krouticí moment:  50 Nm 

Výstupní výkon:   840 W 

Údery naprázdno 2. rychlost: 0-43350 úd/min 

Hmotnost:    4.8 kg 

Max. průměr vrtání do dřeva: 30 mm(19) 

 

Obrázek 66: Příklepová vrtačka Bosch GSB 162-2 RE Professional(19) 
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5.1.33  AKU VRTAČKA BOSCH GSR 14,4 V-EC 2 X 2,0AH LI - 

L-BOXX 

 

Obrázek 67: Aku vrtačka Bosch GSR 14,4 V-EC 2 x 2,0Ah Li - L-Boxx(19) 

Technické údaje:  

Max. krouticí moment (tuhý/měkký šroubový spoj): 46 / 23 Nm 

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň):  0 – 500 / 1.600 ot/min 

Upínací rozsah sklíčidla, min./max.:   1,5 / 13 mm 

Závit vrtacího vřetena:    1/2" 

Napětí akumulátoru:     14,4 V 

Kapacita akumulátoru:    2,0 Ah 

Hmotnost včetně akumulátoru:   1,5 kg 

Doba nabíjení, cca:     35 min 

Stupně krouticích momentů:    18+1 

Délka:       179,0 mm 

Výška:       229,0 mm(19) 
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5.1.34  ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 850 CE 

PROFESSIONAL 

 

Obrázek 68: Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional(19) 

Technické parametry: 

Závit na vřetenu:  M14 

Průměr kotouče:  125 mm 

Volnoběžné otáčky:  2800-11000 ot/min 

Příkon:   850 W 

Hmotnost:   1.8 kg(19) 

  



 

5.1.35 ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVA

 Řetězová pila Husqvarna 543 XP bude využita p i za ezávání d ev ných pažin, 

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude t eba za ezávat na 

přesný rozměr. 

Obrázek 69: Řetězová pila Husqvarna 543 XP

Technické parametry:

Zdvihový objem válce:

Výstupní výkon: 

Maximální otáčky motoru p i zatížení

Objem palivové nádrže:

Spotřeba paliva: 

Rychlost při volnoběhu

Kroutící moment, max.

Doporučená délka vodící lišty, min

Hmotnost (bez řezného nástroje):
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ETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 543 XP

et zová pila Husqvarna 543 XP bude využita při zařezávání d ev ných pažin, 

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude t eba za ezávat na 

 

et zová pila Husqvarna 543 XP(20) 

Technické parametry: 

Zdvihový objem válce:    43,1 cm³ / 2,63 krychlových palc

    2,2 kW 

Maximální otá ky motoru při zatížení:  9600 ot./min 

ivové nádrže:    0,42 l 

    467 g/kWh 

Rychlost p i volnoběhu:    2700 ot./min 

Kroutící moment, max.:    2,4 Nm/7200 ot./min

ená délka vodící lišty, min-max:  33-45 cm  

zného nástroje):   4,5 kg (20) 

 

RNA 543 XP 

et zová pila Husqvarna 543 XP bude využita p i zařezávání dřevěných pažin, 

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude třeba zařezávat na 

43,1 cm³ / 2,63 krychlových palců 

2,4 Nm/7200 ot./min 
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6.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Polyfunkční dům Prudký 

Místo stavby:             Brno, Bánskobystrická 

Kat. území Brno - Řečkovice 

p.č. 236/1; 236/2  

Stavebník:   Prudcí s.r.o. 

    Dobrovského 657/8, 612 00 Brno 

    IČO: 039 10 130 

Projektant:   Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

sídlo Žižkova 5, 602 00 Brno 

kancelář Nárožní 3, 616 00 Brno 

tel.: +420 541 240 616 

e-mail: atelier@atelier-dpk.czArchitektonické  
 řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Ing. Luděk Rohovský 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1005096 

Komunikace a zpevněné plochy 

Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

Ing. Kateřina Mičová Polesná 

ID00 – dopravní stavby 

ČKAIT – 1004710 

Stavebně konstrukční řešení 

BALANCE, s.r.o. 

IČO: 253 15 366 

sídlo Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Ing. Jan Klodner 

IS00 – statika a dynamika staveb 

ČKAIT – 1001860 
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Zdravotně technické instalace, plyn 

Ing. Lenka Nováková 

Sídlo: Strážnická 971/3, 627 00 Brno 

IE 01 – technika prostředí staveb, tuniská zařízení 

ČKAIT – 1003794 

Silnoproudá elektrotechnika 

Ing. Vladimír Geyer 

sídlo: Humenná 467/18, 625 00 Brno - Bohunice 

IT00 – technologická zařízení staveb 

ČKAIT – 1001003 

Vzduchotechnika a vytápění 

TZ pro, s.r.o. 

IČ: 037 60 588 

sídlo č.p. 718, 683 04 Drnovice 

Ing. Pavel Burian 

IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

ČKAIT – 1003853 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Miroslav Fabián 

IČO: 479 58 626 

sídlo: Chmelnice 2775/51, 628 00 Brno 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1001531 

Stavební fyzika 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

sídlo Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

Akustika 

KOMPRAH, s.r.o. 

Petr Šiška 

IČ: 277 01 638 

sídlo Masarykova 141, 664 42 Modřice 
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6.1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 Řešené území se nachází v zastavěné části města Brna na nároží ulic 

Medlánecká a Banskobystrická v městské části Řečkovice. Na řešený pozemek 

navazuje souvislá řadová zástavba. Území je v katastru nemovitostí vedeno jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Stávající zástavba na pozemcích je tvořena jednopodlažním 

rodinným domem s opravnou se sedlovou střechou, dvorními přístavbami přístřešků, 

garáží a s prodejnou cyklo sportu v lehkém dřevěném přístavku vybudovaném jako 

provizorní rozšíření provozovny, která je nyní kompletně zastaralá a to konstrukčně i 

morálně. Všechny tyto objekty budou zdemolovány a nahrazeny nově navrženým 

objektem polyfunkčního domu. Staveniště je mírně svažité, chodník obíhající 

navrhovaný objekt se mírně svažuje, čehož je plně využito pro vhodné umístění 

jednotlivých vstupů a vjezdu do objektu.  

Navržený polyfunkční objekt slouží k bydlení a podnikání. V 1.PP jsou umístěny 

hromadné garáže, sklepní kóje a technické prostory.1.NP je mimo prostoru vstupu do 

obytné části kompletně vyhrazeno pro prodejnu a servis sportovních potřeb. Dále se zde 

nachází kancelář a zázemí zaměstnanců obchodu. V suterénu jsou situována parkovací 

stání, celkem 24, z toho 20 v zakladačích. Ze stání umístěných mimo zakladače jsou 2 

vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou v suterénu 

umístěny technické místnosti a sklepní kóje pro jednotlivé byty. V přízemí je umístěn 

hlavní vstup do bytové části, kočárkárna/kolárna a místnost pro odpad. Hlavním 

využitím přízemí je však obchod, Nachází se zde jednak samotná prodejní plocha, dále 

servis, sklad, místnost pro odpad a zázemí s kanceláří pro zaměstnance. Ve 2 a 3. NP je 

umístěno 10 bytů. Z toho je 6 bytů 1+kk a tři byty 2+kk a jeden byt 3+kk. Ve 4.NP jsou 

umístěny 3 byty. Z toho jsou 2 byty 3+kk a jeden byt 4+kk. Byty v tomto podlaží mají 

terasu tvořenou střechou bytů ve 3.NP. 

6.1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI 

Technologický předpis se zabývá prováděním skladby střešní konstrukce nad 

4.NP a skladby terasy nad 3.NP. Provádění konstrukcí bude probíhat po dosažení 

dostatečné pevnosti železobetonu, který tvoří stropní konstrukce a zároveň podklad celé 

skladby. Předpokládaný čas pro dostatečné vyzrání konstrukce je 21 dní. Skladba střešní 

konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá s povlakovou krytinou z mPVC. Jak 
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již bylo zmíněno, podkladní vrstvu pro tuto skladbu tvoří železobetonová stropní 

konstrukce tl. 250 mm. Na tuto konstrukci bude natřen penetrační nátěr Dekprimer pro 

lepší soudržnost podkladu a spojení s další vrstvou. Na vrstvu penetrace bude navařena 

parozábrana, kterou tvoří modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. Na 

takto zhotovenou parozábranu, je možné aplikovat tepelně izolační vrstvu v podobě 

polystyrenových desek (a spádových klínu) EPS 100S. Tepelně izolační vrstva a celá 

skladba bude ochráněna proti povětrnostním vlivům pomocí fóliové hydroizolace 

v podobě mPVC. Veškeré detaily, jako je napojení atiky, či prostupy instalačních 

šachet, budou řešeny za pomocí systémových prvků, jako jsou rohové či koutové profily 

nebo prvky. Nášlapnou vrstvu terasy nad 3.NP bude z části tvořit stabilizační vrstva 

z říčního kameniva a z části konstrukce s hliníkového roštu a kompozitních prken. 

6.2 MATERIÁLY 

Materiál pro provádění skladby střech je počítán pro následující konstrukce. V tabulce 

je uvedena konstrukce a její výměra: 

Tabulka 7 Výměry střešních konstrukcí 

Ozn. Popis Typ střechy Vyměra 

(m2) 

S1 Střešní konstrukce 

nad 4.NP 

Jednoplášťová plochá 403,85 

S2 Konstrukce terasy 

4.NP 

Jednoplášťová plocha s pochozí vrstvou 

z kompozitních prken 

95,6 

S3 Konstrukce terasy 

4.NP 

Jednoplášťová plocha s pochozí vrstvou z praného 

říčního kameniva frakce 16-32 

73,4 



 

Obrázek 70 Schéma skladeb st ešní konstrukce

6.2.1 VÝPIS MATERIÁL

6.2.1.1 VÝPIS PRVK  PRO SKLA

Tabulka 8 Skladba střešní konstrukce S1

Vrstva 

Hydroizolační folie Dekplan 76

Separační textilie PP Filtek 300 (plošná

hmotnost 300 g/m2) 

Tepelná izolace ze spádových klínu EPS 100S 

(λd=0,037 W/mK) 

SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral) 

Penetrační emulze Dekprimer

138 

Schéma skladeb střešní konstrukce 

VÝPIS MATERIÁLŮ 

VÝPIS PRVKŮ PRO SKLADBU S1 

Skladba střešní konstrukce S1 

tl. (mm) 

Hydroizola ní folie Dekplan 76 1,5 

Separa ní textilie PP Filtek 300 (plošná  

Tepelná izolace ze spádových klínu EPS 100S 200+spádové klíny 

SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 4 

Penetra ní emulze Dekprimer  
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Armovaná ŽB stropní deska – monolitická 

(železobeton C30/37-XC1-S3, Ocel B500B 

250 

Vápenocementová omítka 10 

Tabulka 9 Výpis materiálu S1 

Název 

položky 

Potřebné množství (MJ) Potřebné 

množství 

(balení) 

Hmotnost Schéma 

DEKPLAN 

76 kotvený 

1,5 mm (š. 

2,1 m (prořez 

10%) 

444,2 m2 15 balení 874,2 kg 

 

DEKPLAN 

76 ošetření 

šachet a atik 

0,4*(32,6+10,484+13,09+ 

11,71+16,3+9,6+3,14)*1,1+ 

0,45*(2,86*2+3,26*2)*1,1+ 

0,2*(1,6*2+1,15*2)*3*1,1+ 

0,3*(0,8*2+1,3*2)*1,1=53,8 

m2 

2 balení 116,55 

kg 

 

Geotextilie 

FILTEK 300 

g/m2 (prořez 

10%) 

444,2 m2 + atiky a detaily 

(53,8 m2) = 500 m2 

3 balení 72 kg 

 

EPS 100S 

rovné desky 

tl. 200 mm 

(prořez 2%) 

411,9 m2 412 

balení 

18-23 

kg/m3 

 

EPS 100S 

spádové klíny 

411,9 m2 206 

balení 

18-23 

kg/m3 
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(prořez 2%) 

EPS pro 

zateplení atik 

a šachet 

0,4*(32,6+10,484+ 

13,09+11,71+16,3+ 

9,6+3,14)*1,1+ 

0,45*(2,86*2+3,26*2)*1,1= 

48,7 m2 

20 balení 18-23 

kg/m3 

 

PU lepidlo na 

polystyren 

56,6 kg 6 balení 81,6 kg 

 

Parozábrana 

Glastek 40 

Special 

Mineral 

(prořez 13%) 

456,35 m2 61 rolí 2080 kg 

 

Parozábrana 

Glastek 40 

Special 

Mineral 

(prořez 13%) 

ošetření atik a 

detailů 

0,65*(32,6+10,484+ 

13,09+11,71+16,3+ 

9,6+3,14)*1,13+ 

0,7*(2,86*2+ 

3,26*2)*1,13+ 

0,7*(1,6*2+1,15*2)*3*1,13+ 

0,3*(0,8*2+1,3*2)*1,13= 

92,8 m2 

13 rolí 445 kg 

 

Penetrace 

Dekprimer 

121,2 kg 5 balení 125 kg 
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Kotvy – šroub 

do betonu 

3650 ks 18 balení  

 

Teleskopické 

hmoždinky 

3650 37 balení  

 

Tvarovka pro 

vnitřní roh 

6 ks 1 balení  

 

Tvarovka pro 

vnější roh 

37 ks 2 balení  

 

Hydroizolace 

na opracování 

detailů 

cca 15 m2 1 role   

Odvětrání 

výtahové 

šachty průměr 

150 mm 

1 ks   

 

Prostup s 

manžetou 

6 ks   

 



 

Střešní vpusť 3ks 

Pojistný 

přepad 

4 ks 

Nástavec pro 

vpusť s 

manžetou 

3 ks 

Vnitřní 

koutové lišty 

128,6 bm

Vnější rohové 

lišty 

128,6 

6.2.1.2 VÝPIS PRVK  PRO SKLA

Tabulka 10 Skladba střešní konstrukce S2

Vrstva 

Pochozí vrstva z kompozitních prken

Dřevěný rošt + rektifikační ter

Ochranná textilie PP Filtek 500 + netkaná 

textilie Filtek V (ze 100% sklen ných vláken 
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128,6 bm 65 ks  

 65 ks  

VÝPIS PRVKŮ PRO SKLADBU S2 

Skladba střešní konstrukce S2 

tl. (mm) 

kompozitních prken 25 

ev ný rošt + rektifikační terče 50  

Ochranná textilie PP Filtek 500 + netkaná 

textilie Filtek V (ze 100% skleněných vláken 

 

 

 

 

 

 



 

a pojiva do požárně nebezpe ných prostor)

Hydroizolační folie Dekplan 77

Separační textilie PP Filtek 300 (plošná 

hmotnost 300 g/m2) 

Tepelná izolace ze spádových klínu EPS 100S 

(λd=0,037 W/mK) 

SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral) 

Penetrační emulze Dekprimer

Armovaná ŽB stropní deska 

(železobeton C30/37-XC1

Vápenocementová omítka

Tabulka 11 Výpis materiálu S3

Název položky Potřebné 

množství (MJ)

Terasové prkno 

Terrace 140x28 

mm (6 m) 

840 bm

Podkladní 

hlíníkový profil 

50x50 mm 

294 bm
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rně nebezpečných prostor) 

Hydroizola ní folie Dekplan 77 1,5 

Separa ní textilie PP Filtek 300 (plošná  

Tepelná izolace ze spádových klínu EPS 100S 200+spádové klíny 

SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 4 

Penetra ní emulze Dekprimer  

Armovaná ŽB stropní deska – monolitická 

XC1-S3, Ocel B500B 

250 

Vápenocementová omítka 10 

Výpis materiálu S3 

Potřebné 

množství (MJ) 

Potřebné 

množství 

(balení) 

Hmotnost 

840 bm  2610 kg 

294 bm  510 kg 

Schéma 

 

 



 

Rektifikační 

podložky 37,5-

50 mm 

Nerezová spona 

pro hlíníkové 

podkladní 

profily Twinson 

100 ks

Plastové spony  

+ vruty pro 

přichycení 

prken 

1620 ks

Ukončovací 

hlíníkový profil 

„L“ Twinson 

42x50 mm 

22 bm

Nerezový 

samořezný 

šroub 35 mm 

90 ks

Ochranná 

textilie PP 

Filtek 500 + 

netkaná textilie 

Filtek V (ze 

100% 

skleněných 

vláken a pojiva 

do požárně 

103,3 m

144 

539 ks   

100 ks 10 balení  

1620 ks 20 balení  

22 bm   

90 ks 1 balení  

103,3 m2 2 balení 50 kg 
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nebezpečných 

prostor) 

DEKPLAN 77 

kotvený 1,5 mm 

(š. 2,1 m 

(prořez 10%) 

105,2 m2 4 balení 221,4 kg 

 

DEKPLAN 77 

ošetření atik a 

stěn 

15+8,5=23,5 m2 1 balení 54,9 kg  

Geotextilie 

FILTEK 300 

g/m2 (prořez 

10%) 

105,2 

m2+ošetření atik 

(23,5 m2) = 

126,8 m2 

2 balení 60 kg 

 

EPS 100S rovné 

desky tl. 200 

mm (prořez 2%) 

97,5 m2 40 balení 18-23 kg/m3  

EPS 100S 

spádové klíny 

(prořez 2%) 

97,5 m2 5 m3 18-23 kg/m3 

 

EPS pro 

zateplení atik  

1*(15+8,5)*1,1= 

25,85 m2 

11 balení 18-23 kg/m3  

Izolace 

Kingspan 

ThermaRoof 

TR26 tl. 60 mm 

pro překrytí 

rozvodů v 

10 m2 3 balení   
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polystyrenu 

PU lepidlo na 

polystyren 

13,4 kg 2 balení 27,2 kg 

 

Parozábrana 

Glastek 40 

Special Mineral 

(prořez 13%) 

108,1 m2 15 rolí 480,4 kg 

 

Parozábrana 

Glastek 40 

Special Mineral 

(prořez 13%) 

    

Penetrace 

Dekprimer 

28,7 kg 3 balení 36 kg 

 

Kotvy – šroub 

do betonu 

861 ks 2 balení  

 

Teleskopické 

hmoždinky 

861 9 balení  

 

Tvarovka pro 

vnitřní roh 

13 ks 1 balení  
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Tvarovka pro 

vnější roh 

8 ks 1 balení  

 

Pojistný přepad 1 ks   

 

Hydroizolace na 

opracování 

detailů 

cca 15 m2 1 role   

Vnitřní koutové 

lišty 

42,4 bm 22 ks  

 

Vnější rohové 

lišty 

15 bm 8 ks  

 

Stěnové lišty 27,8 14 ks  

 

6.2.1.3 VÝPIS PRVKŮ PRO SKLADBU S3 

Tabulka 12 Skladba střešní konstrukce S3 

Vrstva tl. (mm) 
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Prané říční kamenivo frakce 16-32 75 mm 

Ochranná textilie PP Filtek 500 + netkaná 

textilie Filtek V (ze 100% skleněných vláken 

a pojiva do požárně nebezpečných prostor) 

 

Hydroizolační folie Dekplan 77 1,5 

Separační textilie PP Filtek 300 (plošná 

hmotnost 300 g/m2) 

 

Tepelná izolace ze spádových klínu EPS 100S 

(λd=0,037 W/mK) 

200+spádové klíny 

SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral) 

4 

Penetrační emulze Dekprimer  

Armovaná ŽB stropní deska – monolitická 

(železobeton C30/37-XC1-S3, Ocel B500B 

250 

Vápenocementová omítka 10 

Tabulka 13 Výpis materiálu S3 

Název položky Potřebné 

množství (MJ) 

Potřebné 

množství 

(balení) 

Hmotnost Schéma 

Stabilizační 

násyp frakce 16-

22 mm 

7710 kg 8 pytlů 8000 kg 
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Ochranná 

textilie PP Filtek 

500 + netkaná 

textilie Filtek V 

(ze 100% 

skleněných 

vláken a pojiva 

do požárně 

nebezpečných 

prostor) 

79,3 m2 2 balení 50 kg 

 

DEKPLAN 77 

přitížený (š. 2,1 

m (prořez 10%) 

80,7 m2 3 balení 166 kg 

 

DEKPLAN 77 

ošetření atik a 

stěn 

22,35x1=22,35 

m2 

1 balení 54,9 kg  

Geotextilie 

FILTEK 300 

g/m2 (prořez 

10%) 

79,3 m2  1 balení 30 kg 

 

EPS 100S rovné 

desky tl. 200 

mm (prořez 2%) 

74,9 m2 30 balení 18-23 kg/m3  

EPS 100S 

spádové klíny 

(prořez 2%) 

74,9 m2 4 m3 18-23 kg/m3 
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EPS pro 

zateplení atik  

1*22,35*1,1= 

24,6 m2 

10 balení 18-23 kg/m3  

PU lepidlo na 

polystyren 

10,4 kg 1 balení 13,6 kg 

 

Parozábrana 

Glastek 40 

Special Mineral 

(prořez 13%) 

82,9 m2 12 rolí 384,3 kg 

 

Penetrace 

Dekprimer 

22 kg 1 balení 25 kg 

 

Tvarovka pro 

vnitřní roh 

1 ks 1 balení  

 

Vnitřní koutové 

lišty 

22,4 bm 12 ks  

 

Vnější rohové 

lišty 

22,4 bm 12 ks  

 



 

Střešní vpusť 1 ks

Pojistný přepad 1 ks

6.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU

Materiál bude dopravován na stavbu za pomocí nákladního automobilu 

s valníkovou nástavbou. Z

dovážet postupně dle pot eby. P jde o dodávku materiálu na 

podlaží, která bude uskute na v

Po dokončení stropní konstrukce nad 4.NP

dodávka materiálu pro skladbu st ešní konstrukce S1. Tato dodávka pr

demontáží věžového je ábu, aby bylo možné za pomocí v žového je ábu dopravit 

materiál přímo na plochu st ešní konstrukce. Ka írek pro stabilizaci terasy v

přivezen spolu s dodávkou hydroizolací.

6.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

Pro skladování materiálu budou sloužit plochy na již zbudované stropní 

konstrukci resp. střechy. Materiál bude skladován na paletách, zejména SBS 

modifikované asfaltové pásy a PVC fólie. Asfaltové hydroizolace budou na paletách 

v rolích ve vertikální poloze zajišt né 

teplotám vyšším než 30°C nebo p ímému slunci. Zabrání se tím znehodnocení celé role. 

Fólie z mPVC budou skladovány v

počasí, bude lepší ponechat fólie v

slunečním zářením, dešt m, sn hem nebo mrazem. Tvarovky pro prostupy 

konstrukcemi a doplňkové prvky budou skladovány v
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1 ks   

1 ks   

DOPRAVA MATERIÁLU 

Materiál bude dopravován na stavbu za pomocí nákladního automobilu 

valníkovou nástavbou. Z důvodu nedostatku místa pro skladování bude nutné materiál 

dovážet postupně dle potřeby. Půjde o dodávku materiálu na 

podlaží, která bude uskutečněna v předstihu, po betonáži stropní konstrukce nad 3.NP. 

Po dokon ení stropní konstrukce nad 4.NP – 1.část (střešní konstrukce) je možné 

dodávka materiálu pro skladbu střešní konstrukce S1. Tato dodávka pr

demontáží v žového jeřábu, aby bylo možné za pomocí věžového je ábu dopravit 

materiál p ímo na plochu střešní konstrukce. Kačírek pro stabilizaci terasy v

dodávkou hydroizolací. 

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

ní materiálu budou sloužit plochy na již zbudované stropní 

konstrukci resp. střechy. Materiál bude skladován na paletách, zejména SBS 

modifikované asfaltové pásy a PVC fólie. Asfaltové hydroizolace budou na paletách 

rolích ve vertikální poloze zajištěné proti poškození. Tyto pásy nesmí být vystaveny 

teplotám vyšším než 30°C nebo přímému slunci. Zabrání se tím znehodnocení celé role. 

mPVC budou skladovány v horizontální poloze v suchu. V

po así, bude lepší ponechat fólie v objektu, kde budou chrán ny p ed p ímým 

, deštěm, sněhem nebo mrazem. Tvarovky pro prostupy 

konstrukcemi a doplňkové prvky budou skladovány v uzamykatelném skladu. Ka írek 

 

 

Materiál bude dopravován na stavbu za pomocí nákladního automobilu 

vodu nedostatku místa pro skladování bude nutné materiál 

dovážet postupn  dle pot eby. P jde o dodávku materiálu na střešní terasu v 4.NP 

edstihu, po betonáži stropní konstrukce nad 3.NP. 

(st ešní konstrukce) je možné 

dodávka materiálu pro skladbu st ešní konstrukce S1. Tato dodávka proběhne ještě před 

demontáží v žového je ábu, aby bylo možné za pomocí věžového jeřábu dopravit 

materiál p ímo na plochu st ešní konstrukce. Ka írek pro stabilizaci terasy v 4.NP bude 

ní materiálu budou sloužit plochy na již zbudované stropní 

konstrukci resp. st echy. Materiál bude skladován na paletách, zejména SBS 

modifikované asfaltové pásy a PVC fólie. Asfaltové hydroizolace budou na paletách 

proti poškození. Tyto pásy nesmí být vystaveny 

teplotám vyšším než 30°C nebo p ímému slunci. Zabrání se tím znehodnocení celé role. 

suchu. V případě nepříznivého 

ktu, kde budou chráněny před přímým 

, dešt m, sn hem nebo mrazem. Tvarovky pro prostupy 

uzamykatelném skladu. Kačírek 
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pro stabilizaci terasy 4.NP bude skladován uvnitř budovy ve vacích po 1000 kg. Bude 

rozmístěn rovnoměrné po konstrukci, nejlépe do míst podpor stěn či sloupů. 

Polystyrenové desky budou dováženy postupně z důvodu velkého objemu materiálu a 

budou skladovány uvnitř objektu, aby se zabránilo jejich znehodnocení vlhkostí nebo 

mechanickému, popř. odfouknutí větrem. Veškerý materiál bude skladován na 

dřevěných podkladcích, popř. na paletách. 

6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

K předání a převzetí pracoviště dojde mezi četou, která vykonávala betonáž 

stropní konstrukce a četou, která bude zhotovovat skladby střešních konstrukcí. Práce 

nesmí začít, pokud nejsou dokončeny práce předcházející. Při předání pracoviště budou 

přítomni odpovědní zástupci obou pracovních čet a stavbyvedoucí. O převzetí bude 

proveden zápis do stavebního deníku s podpisy vedoucích pracovníků obou stran. Při 

předání, dojde k instruktáži pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochraně zdáví při prací a 

ochraně životního prostředí. Tato instruktáž bude stvrzena podpisy pracovníků. Při 

předání pracoviště, se doporučuje, přeměřit odchylky rovinnosti pro provádění 

hydroizolačních konstrukcí. Na konstrukci se nesmí nacházet kaluže vytvořené 

srážkovou vodou. 

6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A TEPLOTNÍ PODMÍNKY 

Práce na realizaci skladeb střešních konstrukcí budou probíhat na podzim a v 

zimě. Je zde určité riziko poklesu teplot pod 5°C. Realizace konstrukcí se obejde bez 

mokrých procesů, tudíž nižší teploty nemusí být překážkou v případě, pokud nedojde 

k hlubokým mrazům. Hydroizolace by se neměly provádět při nižších teplotách než 

5°C, v tomto případě je nutné vždy v jednom záběru provést celou hydroizolační vrstvu 

včetně navaření. Dále je při aplikaci mPVC nutné skladovat role v temperovaných 

skladech při teplotě cca 15°C. Při dešti nebo sněžení je nutné práce přerušit. Hlavním 

důvodem je bezpečnost pracovníků, kdy muže dojít k poranění elektrickým proudem 

nebo uklouznutí. Dále je také nutné zajistit, aby spoj fólií byl suchý. 
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 Pro lepení polystyrenových desek k podkladu je nutné práce provádět při teplotě 

min. 5°C. Lepení desek se bude provádět za předpokladu, že je bude nutné zajistit proti 

větru. 

 Pokud bude nutné, z důvodu splnění termínu, je možné realizované konstrukce 

ochránit před nepříznivými povětrnostními vlivy za pomocí stanu a vyhřívání a 

pokračovat v práci. 

 Při rychlosti větru 11 m/s a více, při mlze, sněžení, prudkém dešti, nárazovém 

větru bude práce přerušena. Všechny konstrukce a části staveniště a zařízení staveniště 

musí být při těchto nepříznivých vlivech zabezpečeny. 

6.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 

 Přívod elektrické energie je zajištěn pomocí staveništní přípojky a staveništního 

rozvaděče, na který je možné připojit elektrické zařízení. Pro dopravu materiálu bude 

sloužit věžový jeřáb, který v době realizace již nebude na staveništi, tudíž je nutné 

hlavní materiál dopravit na konstrukce s předstihem. Na staveništi se nachází 

uzamykatelné sklady, které budou sloužit pro skladování doplňkových prvků.  

6.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 

 Veškeré práce budou probíhat vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky s 

platným certifikátem pro provádění konstrukcí z povlakových krytin. Pracovníci budou 

proškoleni o BOZP, tyto pravidla musejí dodržovat. Školení provede vzdělaný 

pracovník v oboru. Do stavebního deníku bude dodán seznam proškolených pracovníků 

spolu s jejich podpisy.  

6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Provádění skladeb střešních konstrukcí bude provádět četa kvalifikovaných 

pracovníků. Na správnost a bezpečnost pracovních postupů bude dohlížet mistr, popř. 

stavbyvedoucí. Veškeré práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a 

v souladu s aktuálními normami, popř. budou dodržovány pracovní postupy předepsané 

výrobcem materiálu. 

Kontrola bude zaměřena zejména na: 

- Dodržení předpisů BOZP 
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- Dodržování technologických předpisů v souladu s projektovou dokumentací 

- Kompletnost prací 

- Dodržení skladovacích předpisů 

- Spádovost střešní konstrukce 

- Vodotěsnost hydrozizolační vrstvy 

Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a se specifickými detaily 

konstrukce. 

Tabulka 14: Složení pracovní čety 

Povolání 
Počet 

osob 
Požadavky 

Vedoucí čety 1 Vzdělání SOU - praxe min. 5 let 

Izolatér 6 Vzdělání SOU 

Klempíř 3 Vzdělání SOU – praxe 3 roky 

Pomocný pracovník 2 Vzdělání SOU 

Instalatér 2 Vzdělání SOU 

Podlahář (tesař) 2 Vzdělání SOU – praxe 3 roky 

6.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.6.1 STROJE 

Paletový vozík Belet NF20DF 

Svářecí automat Laron 

Horkovzdušný svařovací přístroj Rion 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 1632-2 RE Professional 

Okružní pila Bosch GKS 190 Professional 

Aku vrtačka Bosch GSR 14,4 V-EC 2 X 2,0 AH LI-L-BOXX 

Hořák s propanbutanovou lahví 
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Detailnější popis viz Textová část - Strojní sestava 

6.6.2 PRACOVNÍ POMŮCKY 

� vodováha 

� kleště 

� pásmo 

� mosazný kartáč 

� silikonový přítlačný váleček 

šířky 40 mm 

� mosazný přítlačný váleček na 

detaily 

� izolatérský nůž 

� ocelová jehla s jedním zahnutým 

koncem pro kontrolu svarů 

� nůžky, nůžky na plech 

� váleček na penetraci 

� zednická lžíce 

� stahovací lať 

� olovnice 

� metr (svinovací, skládací) 

� kladivo 

� provázek 

� zednická tužka 

� prodlužovací kabel 

6.6.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 

� ochranná přilba 

� pracovní oděv 

� rukavice 

� pevná obuv 

� reflexní vesta 

� hasicí přístroj 

6.7 PRACOVNÍ POSTUP 

6.7.1 PENETRACE PODKLADU STŘEŠNÍ SKLADBY 

Před samotnou penetrací je nutné zkontrolovat celistvost, rovinnost a soudržnost 

plochy stropní konstrukce. Povrch musí být bez ostrých hran a výstupků. Všechny 

úlomky a nečistoty musí být odstraněny. Vlhkost podkladu by se měla pohybovat okolo 

6%. Rovinnost podkladu má činit ±5mm/ 2 m. Po samotné kontrole, může proběhnout 

nátěr (za studena) za pomocí asfaltové penetrace Dekprimer při vydatnosti 0,3-0,4 

kg/m2. Nádobu s penetrací je nutné před použitím řádně promíchat. Penetrační nátěr se 

smí aplikovat pouze na suchý podklad. Penetrace se bude nanášet za pomocí válečku, 

popř. jiného přípustného materiálu. 
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6.7.2 OSAZENÍ STŘEŠNÍCH VPŮSTÍ A POJISTNÝCH 

PŘEPADŮ 

Po provedení penetračního nátěru je možné osadit střešní vpusti a další 

prostupující prvky jako je odvětrání apod. Jednotlivé prvky jsou opatřeny přírubou 

z asfaltového pásu, který se navaří na penetrovaný podklad. 

6.7.3 POKLADÁDKA PAROZÁBRANY Z ASFALTOVÝCH 

PÁSŮ 

Po dostatečném vyzrání penetrace (cca 2 hodiny) je možné aplikovat 

parozábranu v podobě asfaltových pásu Glastek 40 Special Mineral. Veškeré hrany 

budou zaobleny v poloměru 40 mm. Všechny pásy se kladou jedním směrem kolmo na 

spád střechy tak, aby pás posazený níže byl překryt pásem nad ním. Podélné spoje musí 

být přesazeny minimálně o 100 mm a příčné přesahy je nutné přesadit minimálně o 150 

mm. Asfaltové pásy se natavují celoplošně. Při natavovaní SBS modifikovaných pásů 

nesmí teplota natavení překročit 190 °C. Při této teplotě degraduje struktura pásu. 

Každý pás je nutné nejprve rozvinout, aby bylo zajištěno jeho rovnoměrné narovnání a 

kontrola. Poté se usadí do správné polohy na místo aplikace. Proběhne svinutí jedné 

poloviny pásu ke středu a nataví se. Poté se stejně postupuje u druhé poloviny. Postup 

natavení pásu probíhá za pomocí ocelové trubky. Natavovanou část izolatér posouvá a 

přitlačuje nohou. Spoje jednotlivých pásů se svařují až dodatečné, a tím je zabezpečeno 

kvalitní provedení spojů. Roztavený asfalt po okrajích pásů se rozetře pomocí ocelové 

špachtle. Po dokončení natavení každé vrstvy je nutné zkontrolovat kvalitu položené 

krytiny, zejména kvalitu natavení, velikost přesahů a neporušenost vrstvy. 



 

Obrázek 71 Organizace pracovišt  p i poklá

Napojení atiky a instala níc

klínů. Tyto klíny budou osazeny do koutu stropní konstrukce a atiky na natavený pás. 

Poté proběhne přetažení svislým pásem, který chrání atiku.

Obrázek 72 Napojení v koutu atiky a str

Na koruně atiky, na p edem p ipravený 

nanesen penetrační nát r a provedeno izolování za pomocí tvarovky, která zajistí t snost 

v rohu napojení. Přes tuto tvarovku bude na

Přesah asfaltového pásu bude zatažen p es svislou ást parozábrany.
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Organizace pracoviště při pokládce asfaltových pásů 

Napojení atiky a instalačních šachet bude prováděno za pomocí náb hových 

klín . Tyto klíny budou osazeny do koutu stropní konstrukce a atiky na natavený pás. 

Poté prob hne přetažení svislým pásem, který chrání atiku. 

 

Napojení v koutu atiky a stropní konstrukce (21) 

Na koruně atiky, na předem připravený a spádovaný věnec, bude celoplošn

nanesen penetra ní nátěr a provedeno izolování za pomocí tvarovky, která zajistí t snost 

rohu napojení. Přes tuto tvarovku bude natažena celoplošná izolace koruny atiky. 

esah asfaltového pásu bude zatažen přes svislou část parozábrany.

 

 (21) 

h šachet bude provád no za pomocí náběhových 

klín . Tyto klíny budou osazeny do koutu stropní konstrukce a atiky na natavený pás. 

spádovaný věnec, bude celoplošně 

nanesen penetra ní nát r a provedeno izolování za pomocí tvarovky, která zajistí těsnost 

tažena celoplošná izolace koruny atiky. 

esah asfaltového pásu bude zatažen p es svislou ást parozábrany. 



 

Obrázek 73 Koutové tvarovky

Obrázek 74 Koutové tvarovky

Ošetření rohů a kout  je zajišt no pomocí speciálních tvarovek, které je možné 

vyrobit i na stavbě. Do roh  a kout  se nataví univerzální tvarovka a p es tuto tvarovku 
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Koutové tvarovky(22) 

 

Koutové tvarovky(22) 

Ošet ení rohů a koutů je zajištěno pomocí speciálních tvarovek, které je možné 

vyrobit i na stavbě. Do rohů a koutů se nataví univerzální tvarovka a p es tuto tvarovku 

 

Ošet ení roh  a kout  je zajišt no pomocí speciálních tvarovek, které je možné 

vyrobit i na stavb . Do roh  a kout  se nataví univerzální tvarovka a přes tuto tvarovku 



 

se nataví další tvarovka. Po dokonalém spojení t chto 

tvarovky, které překryjí celý roh a zabezpe í dokonalý spoj. 

Obrázek 75 Rohové tvarovky

Obrázek 76 Rohové tvarovky

Při izolaci střešního vtoku je nutné nejd íve okolo místa prostupu provést snížení 

min. o 20 mm oproti ploše izolace. Osadí se tvarovka s
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se nataví další tvarovka. Po dokonalém spojení těchto dvou částí se nataví další dv

tvarovky, které překryjí celý roh a zabezpečí dokonalý spoj.  

Rohové tvarovky(22) 

Rohové tvarovky(22) 

i izolaci střešního vtoku je nutné nejdříve okolo místa prostupu provést snížení 

min. o 20 mm oproti ploše izolace. Osadí se tvarovka s prostupem pro kanalizaci i 

dvou částí se nataví další dvě 

 

 

i izolaci st ešního vtoku je nutné nejd íve okolo místa prostupu provést snížení 

prostupem pro kanalizaci či 



 

odvětrání, který je opat ena asfaltovým límcem. Tvarovka

ukotví do stropní konstrukce a asfaltový límec se nataví na podklad. P i natavování 

okolo vtoku je nutné postupovat s

přes celý prostup nataví pás asfaltového pásu a opatrn  se spoj

vyřízne otvor pro prostup.

Obrázek 77 Asfaltový límec okolo prostupu

6.7.4 KLADENÍ TEPELNÉ IZOL

Tepelná izolace st ešní konstrukce je navržena z

vrstvě tl. 200 mm. Na tu

spádovou vrstvu střechy. Podklad pod tepelnou izolací musí být proveden kompaktn . 

Případné nerovnosti je nutné zarovnat a to za pomocí do ezu asfaltového pásu, který 

zajistí vyplnění díry. Pokud 

asfaltové zálivky nebo vyrovnání povrchu za pomocí expandovaného kameniva a 

asfaltu. 

Izolace musí být suchá, proto zateplování nebude provád no za dešt  a p i 

realizaci bude chráněna proti vlhkosti. J

kladečského plánu na sraz v

k podkladu. Je nutné dodržovat co nejt sn jší spoje. Jednotlivé ady se posouvají vůči 

sobě na vazbu tak, aby p esahy byly ve tvar
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odv trání, který je opatřena asfaltovým límcem. Tvarovka se za pomocí hmoždinek 

ukotví do stropní konstrukce a asfaltový límec se nataví na podklad. P i natavování 

okolo vtoku je nutné postupovat s opatrností, aby nedošlo k roztavení vtoku. Poté se 

es celý prostup nataví pás asfaltového pásu a opatrně se spoj

vy ízne otvor pro prostup. 

 

Asfaltový límec okolo prostupu 

KLADENÍ TEPELNÉ IZOLACE Z EPS 100S

Tepelná izolace střešní konstrukce je navržena z polystyrenu EPS 100S v

vrstv  tl. 200 mm. Na tuto vrstvu izolace je navržena druhá vrstva EPS, která tvo í 

spádovou vrstvu střechy. Podklad pod tepelnou izolací musí být proveden kompaktn . 

ípadné nerovnosti je nutné zarovnat a to za pomocí dořezu asfaltového pásu, který 

zajistí vypln ní díry. Pokud je nerovnost větší než 5 mm je nutné ji vylít za pomocí 

asfaltové zálivky nebo vyrovnání povrchu za pomocí expandovaného kameniva a 

Izolace musí být suchá, proto zateplování nebude provád no za dešt  a p i 

realizaci bude chráněna proti vlhkosti. Jednotlivé dílce teplené izolace se kladou dle 

klade ského plánu na sraz v jedné vrstvě. Desky budou lepeny za pomocí PUR p ny 

podkladu. Je nutné dodržovat co nejtěsnější spoje. Jednotlivé řady se posouvají vůči 

sob  na vazbu tak, aby přesahy byly ve tvaru T. 

se za pomocí hmoždinek 

ukotví do stropní konstrukce a asfaltový límec se nataví na podklad. Při natavování 

roztavení vtoku. Poté se 

es celý prostup nataví pás asfaltového pásu a opatrn  se spojí s límce. Nakonec se 

EPS 100S 

polystyrenu EPS 100S v jedné 

to vrstvu izolace je navržena druhá vrstva EPS, která tvoří 

spádovou vrstvu st echy. Podklad pod tepelnou izolací musí být proveden kompaktně. 

ípadné nerovnosti je nutné zarovnat a to za pomocí do ezu asfaltového pásu, který 

je nerovnost v tší než 5 mm je nutné ji vylít za pomocí 

asfaltové zálivky nebo vyrovnání povrchu za pomocí expandovaného kameniva a 

Izolace musí být suchá, proto zateplování nebude prováděno za deště a při 

ednotlivé dílce teplené izolace se kladou dle 

jedné vrstv . Desky budou lepeny za pomocí PUR pěny 

podkladu. Je nutné dodržovat co nejt sn jší spoje. Jednotlivé řady se posouvají vůči 



 

Obrázek 78 Kladení polystyrenových dílc

 Pokud vzniknou spáry vetší ší ky, je nutné je doplnit p ezy z

spáry, popř. místa kolem prostup  je nutné zaplnit nízkoexpanzní PUR p nou. Je t eba 

dbát na to, aby se PUR p na nedostala pod desky z

nadzvednutí. Atiky budou opat eny rovn ž tepelnou izolací EPS 100S. Zde se jedná o 

provádění obdobnému kontaktnímu zateplení. Na atiku, která je opat ena parozábranou 

se nalepí za pomocí terčů

za pomocí talířových hmoždinek.

 Na zhotovenou první vrstvu polystyrenu v

desky ze spádových klínu. Tyto desky budou kladeny od míst st ešních vtok  po ati

Opět bude dodržován p esah jednotlivých dílc  do tvaru T a zárove  budou dodržovány 

i přesahy desek spodní vrstvy tepelné izolace.

 V místech kde je tepelná izolace oslabena z

instalacemi osazena tepelná izolace s

Kingspan Thermaroof TR26.

6.7.5 SEPARA NÍ TEXTILIE F

Pro oddělení tepeln  izola ní a hydroizola ní vrstvy z

separační textilie Filtek 300. Separa ní vrstva bude kladena obdobn  jako hydroizola ní 

vrstva. Role s textilií bude rozmotána p es celou konstrukci s

161 

Kladení polystyrenových dílců 

Pokud vzniknou spáry vetší šířky, je nutné je doplnit přířezy z

spáry, pop . místa kolem prostupů je nutné zaplnit nízkoexpanzní PUR p nou. Je t eba 

se PUR pěna nedostala pod desky z polystyrenu a nezap inila 

nadzvednutí. Atiky budou opatřeny rovněž tepelnou izolací EPS 100S. Zde se jedná o 

provád ní obdobnému kontaktnímu zateplení. Na atiku, která je opat ena parozábranou 

se nalepí za pomocí terčů a podlepení po obvodu tepelná izolace. Poté prob hne kotvení 

za pomocí talí ových hmoždinek. 

Na zhotovenou první vrstvu polystyrenu v tl. 200 mm se budou v

desky ze spádových klínu. Tyto desky budou kladeny od míst střešních vtok  po ati

Op t bude dodržován přesah jednotlivých dílců do tvaru T a zárove  budou dodržovány 

i p esahy desek spodní vrstvy tepelné izolace. 

místech kde je tepelná izolace oslabena z důvodu vedení instalací, bude nad 

instalacemi osazena tepelná izolace s lepšími tepelně technickými vlastnostmi jako je 

Kingspan Thermaroof TR26. 

SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 

Pro odd lení tepelně izolační a hydroizolační vrstvy z

separa ní textilie Filtek 300. Separační vrstva bude kladena obdobn  jako hydroizola ní 

textilií bude rozmotána přes celou konstrukci s přesahy minimáln  100 

 

Pokud vzniknou spáry vetší ší ky, je nutné je doplnit př řezy z desek EPS. Menší 

spáry, pop . místa kolem prostup  je nutné zaplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Je třeba 

polystyrenu a nezapříčinila 

nadzvednutí. Atiky budou opat eny rovn ž tepelnou izolací EPS 100S. Zde se jedná o 

provád ní obdobnému kontaktnímu zateplení. Na atiku, která je opatřena parozábranou 

a podlepení po obvodu tepelná izolace. Poté proběhne kotvení 

tl. 200 mm se budou v další části klást 

desky ze spádových klínu. Tyto desky budou kladeny od míst střešních vtoků po atiku. 

Op t bude dodržován p esah jednotlivých dílc  do tvaru T a zároveň budou dodržovány 

vodu vedení instalací, bude nad 

ími tepeln  technickými vlastnostmi jako je 

Pro odd lení tepeln  izola ní a hydroizola ní vrstvy z mPVC je navržena 

separa ní textilie Filtek 300. Separa ní vrstva bude kladena obdobně jako hydroizolační 

přesahy minimálně 100 



 

mm. Textilie bude vytažena i na atiku. P esahy budou spojovány bodov  za pomocí 

horkovzdušného přístroje. 

Při provádění separa ní textilie p i skladb  terasy 4.NP budou s

celoplošně. 

6.7.6 OSAZENÍ ROHOVÝCH A K

Poplastované plechy se kotví p es separa ní text

Jednotlivé profily je nutné od sebe klást po 3

mezera. Plechy budou kotveny za pomocí n

mm po 16 cm (6ks/1bm).

Obrázek 79 Poplastované plechy

Takto se připevní poplastované profily po celém obvodu atiky, a to i na korun  atiky. 

Stejně se postupuje i při prostupech instala ních šachet nebo výtahové šachty.

6.7.7 HYDROIZLA NÍ VRSTVA 

Hlavní hydroizola ní vrstva je tvo ena fólie z

konstrukce 4.NP je použita fólie Dekplan 76 a na terase v

77. 

Podklad pod hydroizola ní vrstvou musí být souvislý a dostate  pevný. Nesmí 

se na povrchu objevovat kaluže nebo sníh. Fólie je dodávána obdobn  jako asfaltové 

pásy rolích. Spojování a kladení fóliových izolací je možné provád t od 0°C.  
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mm. Textilie bude vytažena i na atiku. Přesahy budou spojovány bodov  za pomocí 

horkovzdušného přístroje.  

i provádění separační textilie při skladbě terasy 4.NP budou s

OSAZENÍ ROHOVÝCH A KOUTOVÝCH PLECH

Poplastované plechy se kotví přes separační textilii do konstrukce atiky. 

Jednotlivé profily je nutné od sebe klást po 3-5 mm, aby byla dodržena dilata ní 

mezera. Plechy budou kotveny za pomocí natloukacích hmoždinek s

mm po 16 cm (6ks/1bm). 

 

Poplastované plechy(22) 

Takto se p ipevní poplastované profily po celém obvodu atiky, a to i na korun  atiky. 

upuje i při prostupech instalačních šachet nebo výtahové šachty.

HYDROIZLAČNÍ VRSTVA DEKPLAN 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena fólie z měkčeného PVC. Na st ešní 

konstrukce 4.NP je použita fólie Dekplan 76 a na terase v 4.NP je použita fólie Dekplan 

Podklad pod hydroizolační vrstvou musí být souvislý a dostate  pevný. Nesmí 

se na povrchu objevovat kaluže nebo sníh. Fólie je dodávána obdobn  jako asfaltové 

pásy rolích. Spojování a kladení fóliových izolací je možné provádět od 0°C.  

mm. Textilie bude vytažena i na atiku. P esahy budou spojovány bodově za pomocí 

i provád ní separa ní textilie p i skladb  terasy 4.NP budou spoje svařeny 

OUTOVÝCH PLECHŮ 

i do konstrukce atiky. 

5 mm, aby byla dodržena dilatační 

atloukacích hmoždinek s hřebem průměru 6 

Takto se p ipevní poplastované profily po celém obvodu atiky, a to i na koruně atiky. 

upuje i p i prostupech instala ních šachet nebo výtahové šachty. 

 

čeného PVC. Na střešní 

4.NP je použita fólie Dekplan 

Podklad pod hydroizola ní vrstvou musí být souvislý a dostatečně pevný. Nesmí 

se na povrchu objevovat kaluže nebo sníh. Fólie je dodávána obdobně jako asfaltové 

pásy rolích. Spojování a kladení fóliových izolací je možné provádět od 0°C.   



 

Nejprve je nutné role rozbalit a rozprost ít na míst  pokládky. Poté se od ízne 

potřebné množství. Fólie je kladena sv tle šedou stranou nebo potiskem ozna ujícím 

přesah a identifikaci fólie sm rem do exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na 

vazbu, tak že posun čelních spoj  je nejmén  200 mm. Nesmí vznikat k ížové spoje. 

V místě křížení podélného a p ného spoje se roh horní fólie se ízne do oblouku. P i 

pokládce hydroizolační fólie je nutné postupovat tak, aby bylo zamezeno p ípadnému 

zatečení vody do skla

Při realizaci kotveného systémem se fólie klade s

realizace terasy ve 4.NP nebude fólie kotvena, ale bude zajišt na za pomocí stabiliza ní 

vrstvy z kameniva frakce 16

provedení se pokládá s

Obrázek 80 Skladba st ešní konstrukce

Svařované plochy musí být suché a isté. P i pokládce se nejprve folie lehce 

bodově svaří při vnitřním
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nutné role rozbalit a rozprostřít na místě pokládky. Poté se od ízne 

pot ebné množství. Fólie je kladena světle šedou stranou nebo potiskem ozna ujícím 

esah a identifikaci fólie směrem do exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na 

sun čelních spojů je nejméně 200 mm. Nesmí vznikat k ížové spoje. 

míst  k ížení podélného a příčného spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku. P i 

pokládce hydroizolační fólie je nutné postupovat tak, aby bylo zamezeno p ípadnému 

zate ení vody do skladby střešní konstrukce. 

i realizaci kotveného systémem se fólie klade s přesahy nejmén  100 mm. P i 

realizace terasy ve 4.NP nebude fólie kotvena, ale bude zajištěna za pomocí stabiliza ní 

kameniva frakce 16-32. Kotvena bude pouze po okrajích st

provedení se pokládá s přesahy 50 mm. 

Skladba střešní konstrukce(22) 

Sva ované plochy musí být suché a čisté. Při pokládce se nejprve folie lehce 

bodov  sva í p i vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě nesprávného umíst ní bylo 

nutné role rozbalit a rozprost ít na míst  pokládky. Poté se odřízne 

pot ebné množství. Fólie je kladena sv tle šedou stranou nebo potiskem označujícím 

esah a identifikaci fólie sm rem do exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na 

sun elních spoj  je nejmén  200 mm. Nesmí vznikat křížové spoje. 

míst  k ížení podélného a p ného spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku. Při 

pokládce hydroizola ní fólie je nutné postupovat tak, aby bylo zamezeno případnému 

esahy nejméně 100 mm. Při 

realizace terasy ve 4.NP nebude fólie kotvena, ale bude zajištěna za pomocí stabilizační 

32. Kotvena bude pouze po okrajích střechy. Při tomto 

 

Sva ované plochy musí být suché a isté. P i pokládce se nejprve folie lehce 

ípad  nesprávného umístění bylo 



 

možné fólii rozpojit. Teprve po správném narovnání a kontrole umíst ní je možné 

provést celoplošný svar. Usazeniny, které se tvo í p i sva ování na tryskách je nutné za 

pomocí mosazného kartá e o

Teplota pro spojování svar

Svařování fólie v

Opracování detail

Nahřívání fólie p i opracování prostup

Obrázek 81 Svařování mPVC fólie

Při svařování ru ním horkovzdušným p

folie tak, že přední hrana trysky sví

mm vyčnívá zpod okraje folie. Nah

silikonové pryže. Vale ek se pohybuje t sn  p ed

ním. Aby se zamezilo vytvá ení záhy

směru doprava nahoru ve smyslu

svařování vždy na folii,

Při práci se sva ovac

automatu dle výsledk

pro svařování automatem p i 

je 2 m/min. Tryska automatu se nasune mezi spojovan
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možné fólii rozpojit. Teprve po správném narovnání a kontrole umíst ní je možné 

provést celoplošný svar. Usazeniny, které se tvoří při svařování na tryskách je nutné za 

pomocí mosazného kartáče odstraňovat. 

Teplota pro spojování svarů 

Sva ování fólie v ploše    480°C 

Opracování detailů    360°C-370°C 

Nah ívání fólie při opracování prostupů  650°C 

Sva ování mPVC fólie(22) 

í ručním horkovzdušným přístrojem se tryska vede mezi p esahy

í hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stupňů

mm vy nívá zpod okraje folie. Nahřáté přesahy folie se k sobě přitla uji vále kem ze 

pryže. Valeček se pohybuje těsně před předním okrajem trysky rovnob žn  s 

ím. Aby se zamezilo vytváření záhybů, je třeba na valeček vyví

sm ru doprava nahoru ve smyslu obrázku 81. Doporučuje se, aby pracovník byl p i 

a folii, která je ve spoji dole. (22) 

ci se svařovacím automatem izolatér nastaví teplotu a rychlost pohybu

sledku zkoušky svařeni vzorku fólie. Obvyklá teplota hork

í automatem při 20°C a 60 % relativní vlhkosti je 520°

Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie a izolat

možné fólii rozpojit. Teprve po správném narovnání a kontrole umístění je možné 

provést celoplošný svar. Usazeniny, které se tvo í p i sva ování na tryskách je nutné za 

 

 

strojem se tryska vede mezi přesahy 

hel cca 45 stupňů a tryska asi 2 

přitlačuji válečkem ze 

m okrajem trysky rovnoběžně s 

ek vyvíjet tlak při pohybu ve 

. Doporu uje se, aby pracovník byl při 

teplotu a rychlost pohybu 

teplota horkého vzduchu 

relativní vlhkosti je 520°C a rychlost pojezdu 

lie a izolatér automat pouze 



 

vede. Místa křížení spoj

zaválečkování T spoje hranou vale

Fólie bude kotvena p es tepelnou izolaci až do stropní konstrukce. Kotvení bude 

prováděno v přesazích fólie, tak aby bylo provedeno p ekrytí talířů hmoždinek. Konce 

plošné hydroizolace se nataví na 

pevné napojení fólie.

základě výtažné zkoušky a zvoleného druhu kotevního prvku.

Při provádění izolace na svislých plochách jako jsou atiky, 

spodu nahoru. Nejprve se zaizoluje spodní ást atiky, a to p itavením fólie p es 

koutovou poplastovanou lištu. Následn  se provede natažení až po rohovou lištu, která 

je osazena na koruně atiky. Zde se provede taktéž natavení. Poté se p

horizontální izolace k

izolace. Poté se provede p elepení jednotlivých kotev pomocí od ezk  fólie. Záplata 

musí být taková, aby bylo možné ze všech stran provést svar minimální ší

Obrázek 82 Natavení fólie na koutovou lištu

Po provedení vodorovné i svislé hydroizolace je nutné zajistit a zesílit jednotlivé 

detaily. Pro tyto práce se použijí rohové a koutové tvaro

přímo na stavbě. Přes všechny rohy a do kout  se osadí a d kladn  nava í jednotlivé 

kusy. 

Popis postupu:

1) Osazení poplastovaných rohových profil

2) Natavení hydroizolace z plochy st

3) Natavení svislé hydroizolace na rohov
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spojů se svařují ručním přístrojem. Důvodem je nutnost

T spoje hranou valečku.(22) 

Fólie bude kotvena přes tepelnou izolaci až do stropní konstrukce. Kotvení bude 

esazích fólie, tak aby bylo provedeno překrytí talířů hmoždinek. Konce 

plošné hydroizolace se nataví na koutové poplastované profily, čímž se zajistí kvalitní a 

pevné napojení fólie. Kotvení bude probíhat dle zpracovaného kotevního plánu na 

základ  výtažné zkoušky a zvoleného druhu kotevního prvku. 

i provádění izolace na svislých plochách jako jsou atiky, 

spodu nahoru. Nejprve se zaizoluje spodní část atiky, a to přitavením fólie p es 

koutovou poplastovanou lištu. Následně se provede natažení až po rohovou lištu, která 

je osazena na koruně atiky. Zde se provede taktéž natavení. Poté se p

horizontální izolace k podkladu a to 100 – 150 mm od stěny, tím se zajistí ukotvení 

izolace. Poté se provede přelepení jednotlivých kotev pomocí od ezk  fólie. Záplata 

musí být taková, aby bylo možné ze všech stran provést svar minimální ší

 

Natavení fólie na koutovou lištu(22) 

Po provedení vodorovné i svislé hydroizolace je nutné zajistit a zesílit jednotlivé 

detaily. Pro tyto práce se použijí rohové a koutové tvarovky, pop . kusy vytvo ené 

ímo na stavb . Přes všechny rohy a do koutů se osadí a důkladn  nava í jednotlivé 

Popis postupu: 

1) Osazení poplastovaných rohových profilů 

2) Natavení hydroizolace z plochy střechy 

3) Natavení svislé hydroizolace na rohové profily 

vodem je nutnost důkladného 

Fólie bude kotvena p es tepelnou izolaci až do stropní konstrukce. Kotvení bude 

esazích fólie, tak aby bylo provedeno p ekrytí talířů hmoždinek. Konce 

koutové poplastované profily, čímž se zajistí kvalitní a 

Kotvení bude probíhat dle zpracovaného kotevního plánu na 

i provád ní izolace na svislých plochách jako jsou atiky, bude postupováno od 

spodu nahoru. Nejprve se zaizoluje spodní ást atiky, a to přitavením fólie přes 

koutovou poplastovanou lištu. Následn  se provede natažení až po rohovou lištu, která 

je osazena na korun  atiky. Zde se provede taktéž natavení. Poté se provede kotvení 

150 mm od st ny, tím se zajistí ukotvení 

izolace. Poté se provede p elepení jednotlivých kotev pomocí odřezků fólie. Záplata 

musí být taková, aby bylo možné ze všech stran provést svar minimální šířky 30 mm. 

Po provedení vodorovné i svislé hydroizolace je nutné zajistit a zesílit jednotlivé 

vky, popř. kusy vytvořené 

ímo na stavb . P es všechny rohy a do kout  se osadí a důkladně navaří jednotlivé 



 

4) Přechod svislé fólie na nároží

5) Hotová svislá hydroizolace atiky p

6) Natavení prefabrikovaného nárožního profilu

7) Natavení prefabrikovaného rohového profilu

8) Hotová svislá hydroizolace atiky

Obrázek 83 Tvarovky pro zajišt ní roh  a kout

 Opracování prostup , nej ast ji kruhového se provede tak, aby fólie co 

nejtěsněji procházela kolem prostupu. S

mm a svaří se svislým svarem. Poté se z
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echod svislé fólie na nároží 

5) Hotová svislá hydroizolace atiky připravená na rohové profily 

6) Natavení prefabrikovaného nárožního profilu 

7) Natavení prefabrikovaného rohového profilu 

8) Hotová svislá hydroizolace atiky(22) 

Tvarovky pro zajištění rohů a koutů(22) 

Opracování prostupů, nejčastěji kruhového se provede tak, aby fólie co 

nejt sn ji procházela kolem prostupu. Svislá část prostupu se obalí do výšky min. 150 

mm a sva í se svislým svarem. Poté se z kusu fólie vystřihne obdélník, který bude 

 

 

Opracování prostup , nej ast ji kruhového se provede tak, aby fólie co 

vislá ást prostupu se obalí do výšky min. 150 

kusu fólie vyst ihne obdélník, který bude 



 

přesahovat min. o 100 mm na každou stranu. V

prostup. Tento otvor musí být st ižen cca o

vytvořená tvarovka neh eje, aby bylo možné ji navléct p es prostup. D kladn  se 

vyrovná a následně se nava í na svislou ást prostupu a dále také na vodorovnou plochu.

Obrázek 84 Opracová

6.7.8 OPLECHOVÁNÍ

Po provedení hydroizolace a napojení na rohové poplastované profily, bude 

realizováno oplechování atiky. Oplechování atiky bude provedeno na vybetonovaný 

věnec, do kterého se bude kotvit podk

lemovací profil, kterým bude zajišt no odkapávání vody do st echy. Spád atiky bude 

5% směrem do střešní konstrukce.
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esahovat min. o 100 mm na každou stranu. V tomto obdélníku se vyst ihne otvor pro 

prostup. Tento otvor musí být střižen cca o 1/3 menší než je prostup. Poté se takto 

vytvo ená tvarovka nehřeje, aby bylo možné ji navléct přes prostup. D kladn  se 

vyrovná a následně se navaří na svislou část prostupu a dále také na vodorovnou plochu.

Opracování detailu prostupu(22) 

OPLECHOVÁNÍ 

Po provedení hydroizolace a napojení na rohové poplastované profily, bude 

realizováno oplechování atiky. Oplechování atiky bude provedeno na vybetonovaný 

nec, do kterého se bude kotvit podkladní profil. Přes tento profil bude natažen 

lemovací profil, kterým bude zajištěno odkapávání vody do střechy. Spád atiky bude 

5% sm rem do střešní konstrukce. 

tomto obdélníku se vystřihne otvor pro 

1/3 menší než je prostup. Poté se takto 

vytvo ená tvarovka neh eje, aby bylo možné ji navléct přes prostup. Důkladně se 

vyrovná a následn  se nava í na svislou ást prostupu a dále také na vodorovnou plochu. 

 

Po provedení hydroizolace a napojení na rohové poplastované profily, bude 

realizováno oplechování atiky. Oplechování atiky bude provedeno na vybetonovaný 

ladní profil. P es tento profil bude natažen 

lemovací profil, kterým bude zajišt no odkapávání vody do střechy. Spád atiky bude 



 

Obrázek 85 Oplechování atiky

6.7.9 PROVÁD NÍ TERASY Z

SKLADBY S2

- Obecné zásady pro provád ní teras z

- Montáž šroubování nap ímo je nep ípustná

- Dodržet směr pokládky

- Dodržovat spád minimáln  1% (1 mm/1 bm), aby se zabránilo vytvá ení vodních 

skvrn 

- Při šroubování volit nízký krout

(asi 1,1 Nm) 

- Zohlednění dilata ních spár, protože prkna podléhají p irozenému roztahování

Pro vyrovnání plochy je možné použít gumové podložky, které se na sebe nes

stohovat nebo betonových podkladových desek, které mohou zárove  tvo it zajišt ní 

proti větru. Desky budou kladeny ve vzdálenosti 400 mm od sebe. Jedná se o vzdálenost 

mezi prvky, nikoliv osovou. Na tyto podkladní desky bude 

které je možné pomocí šr

provede položením spodní konstrukce a bo ním zafixováním pomocí šroubu.
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Oplechování atiky (21) 

VÁDĚNÍ TERASY Z KOMPOZITNÍCH PRKEN U

SKLADBY S2 

Obecné zásady pro provádění teras z kompozitních prken: 

Montáž šroubování napřímo je nepřípustná 

Dodržet směr pokládky 

Dodržovat spád minimálně 1% (1 mm/1 bm), aby se zabránilo vytvá ení vodních 

ubování volit nízký krouticí moment, aby nedošlo k

Zohledn ní dilatačních spár, protože prkna podléhají přirozenému roztahování

Pro vyrovnání plochy je možné použít gumové podložky, které se na sebe nes

ových podkladových desek, které mohou zárove  tvo it zajišt ní 

Desky budou kladeny ve vzdálenosti 400 mm od sebe. Jedná se o vzdálenost 

mezi prvky, nikoliv osovou. Na tyto podkladní desky bude použito stavitelných noh, 

které je možné pomocí šroubu výškově seřizovat s přesností na milimetr. Montáž se 

provede položením spodní konstrukce a bočním zafixováním pomocí šroubu.

 

KOMPOZITNÍCH PRKEN U 

 

Dodržovat spád minimáln  1% (1 mm/1 bm), aby se zabránilo vytváření vodních 

cí moment, aby nedošlo k překroucení šroubu 

Zohledn ní dilata ních spár, protože prkna podléhají přirozenému roztahování 

Pro vyrovnání plochy je možné použít gumové podložky, které se na sebe nesmí 

ových podkladových desek, které mohou zároveň tvořit zajištění 

Desky budou kladeny ve vzdálenosti 400 mm od sebe. Jedná se o vzdálenost 

použito stavitelných noh, 

esností na milimetr. Montáž se 

provede položením spodní konstrukce a bo ním zafixováním pomocí šroubu. 



 

Obrázek 86 Stavitelná noha se šroubem pro spodní konstrukci

 Dále se provede ze spodní konstrukce rám. Pomocí stavitelných noh je nutné 

tento rám nadzvednout nad hydroizola ní fólii. Šroubování spodní konstrukce sm rem 

do skladby střešní konstrukce je zakázáno. Je nutné zabránit jakémukoliv poškození 

hydroizolační fólie. 

příponek. Mezi profily bude zachována dilata ní spára min. 10 mm.

hliníkové profily se od sebe kladou na vzdálenost 500 mm s

vzdálenost profilů snižuje n

Obrázek 87 Schéma terasy s úkosem
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Stavitelná noha se šroubem pro spodní konstrukci(23)

se provede ze spodní konstrukce rám. Pomocí stavitelných noh je nutné 

tento rám nadzvednout nad hydroizolační fólii. Šroubování spodní konstrukce sm rem 

do skladby st ešní konstrukce je zakázáno. Je nutné zabránit jakémukoliv poškození 

 Jednotlivé profily rámu se spojí s podkladními deskami pomocí 

íponek. Mezi profily bude zachována dilatační spára min. 10 mm.

hliníkové profily se od sebe kladou na vzdálenost 500 mm s tím, že u st n a ukon ení se 

vzdálenost profilů snižuje na polovinu délky, a to 250 mm. 

Schéma terasy s úkosem(23) 

(23) 

se provede ze spodní konstrukce rám. Pomocí stavitelných noh je nutné 

tento rám nadzvednout nad hydroizola ní fólii. Šroubování spodní konstrukce směrem 

do skladby st ešní konstrukce je zakázáno. Je nutné zabránit jakémukoliv poškození 

podkladními deskami pomocí 

íponek. Mezi profily bude zachována dilata ní spára min. 10 mm. Jednotlivé 

tím, že u stěn a ukončení se 

 



 

 Jakmile je zhotoven celý rám a vzájemn  spojen je možné p ikro it k

kompozitních prken. Zde platí op t pravidlo o dilata ní

přirozeně roztažný. Dilata ní spáry budou podle zvolené délky prken (6 m) 

Obrázek 88 Dilatační spáry kompozitních prken

Jednotlivá prkna se nesmí šroubovat

pomocí spon. Nejprve se osadí koncová spona ke st  s

mm, která se ukotví vruty a do té se vsadí okrajové prkno. 

Obrázek 89 Koncová spona

Jakmile je osazeno okrajové prkno je možné postupovat dalším krokem. Ten 

spočívá v osazení spony pro rychlou montáž. Tato spona je nasazena na již položené 

okrajové prknu a je nutné ji zajistit za pomocí fixa ního epu. Spony se upev ují 

střídavě na každé stran  hliníkového profilu.
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Jakmile je zhotoven celý rám a vzájemně spojen je možné p ikro it k

kompozitních prken. Zde platí opět pravidlo o dilatačních spárách, jelikož je materiál 

irozen  roztažný. Dilatační spáry budou podle zvolené délky prken (6 m) 

Dilatační spáry kompozitních prken(23) 

Jednotlivá prkna se nesmí šroubovat přímo přes prkno, ale je nutné je kotvit za 

pomocí spon. Nejprve se osadí koncová spona ke stěně s požadovanou dilatací 18 

mm, která se ukotví vruty a do té se vsadí okrajové prkno.  

Koncová spona(23) 

Jakmile je osazeno okrajové prkno je možné postupovat dalším krokem. Ten 

osazení spony pro rychlou montáž. Tato spona je nasazena na již položené 

okrajové prknu a je nutné ji zajistit za pomocí fixačního čepu. Spony se upev ují 

ídav  na každé straně hliníkového profilu. 

Jakmile je zhotoven celý rám a vzájemn  spojen je možné přikročit k montáži 

ch spárách, jelikož je materiál 

irozen  roztažný. Dilata ní spáry budou podle zvolené délky prken (6 m) ≥ 18 mm.  

 

ímo p es prkno, ale je nutné je kotvit za 

požadovanou dilatací 18 – 20 

 

Jakmile je osazeno okrajové prkno je možné postupovat dalším krokem. Ten 

osazení spony pro rychlou montáž. Tato spona je nasazena na již položené 

okrajové prknu a je nutné ji zajistit za pomocí fixa ního čepu. Spony se upevňují 



 

Obrázek 90 Upevnění spony pro rychlou pokládku

Maximálně každé 2 metry v

Spoje jsou za pomocí vrtáku

spony. 

Obrázek 91 Upevnění st edové spony

 Takto zhotovenou terasu je nutné opat it ukon ovacím profilem. Tento profil 

bude instalován pouze v

nedocházelo ke znečišt ní kompozitních prken. Hliníková lišta bude upevn na pomocí
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Upevnění spony pro rychlou pokládku(23) 

Maximálně každé 2 metry v šířce je nutné šroubovat ocelovou st edovou

Spoje jsou za pomocí vrtáku, kterým je vyvrtán otvor, přichyceny

Upevnění středové spony(23) 

Takto zhotovenou terasu je nutné opatřit ukončovacím profilem. Tento profil 

bude instalován pouze v místě napojení na stabilizační vrstvu z ř čního kameniva, aby 

nedocházelo ke znečištění kompozitních prken. Hliníková lišta bude upevn na pomocí

 

ší ce je nutné šroubovat ocelovou středovou sponu. 

ichyceny za pomocí vrutu a 

 

Takto zhotovenou terasu je nutné opat it ukon ovacím profilem. Tento profil 

říčního kameniva, aby 

nedocházelo ke zne išt ní kompozitních prken. Hliníková lišta bude upevněna pomocí 



 

vrutu. Nejdříve je nutné nachystat 15 mm distan ní rozp rky, které zajistí stabilitu 

vrutu. Poté je za pomocí 

pomocí vrutu a distan ní rozp rky lištu ukotvit do podkladového hliníkového roštu. 

Rozteč vrutů je 500 mm.  Poté jsou za pomoci speciálních koncovek ucpána jednotlivé 

konce prken. Je nutné dbát 

nesmí zaslepovat lepidlem.

Obrázek 92 Ošetření prken ukon ovací lištou

6.7.10  ZÁSYP PRANÝM NÍM 

S3 

Terasa 4.NP podlaží bude

kamenivem. Toto kamenivo bude dopraveno v

se bude převážen za pomocí kole ek pop . paletového vozíku na místo ur ení.

 Před samotným rozhrnutím kameniva bude 

separační textilie Filtek 500. Tato vrstva bude plnit ochranou funkci hydroizolaci. 

Kamenivo bude rozhrnuto za pomocí d ev ných latí a srovnáno do roviny. Vrstva 

kameniva bude min. 50 mm, lépe 75 mm. Rozhrnování nesmí být 

ostrými předměty, jako jsou hráb  nebo lopaty. Mohlo by dojít k

rozhrnutí kameniva je nutné o istit místa okolo st ešních vtok

6.8  JAKOST A KVALITA

Pro zajištění kvality provedené práce je nutno dodržovat kontrolní a zku

plán. V kontrolním a zkušebním plánu jsou stanoveny maximální povolené odchylky od 

projektovaného stavu. Touto problematikou se zabývá více kapitola 
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vrutu. Nejd íve je nutné nachystat 15 mm distanční rozpěrky, které zajistí stabilitu 

vrutu. Poté je za pomocí vrtáku předvrtán otvor v ukončovací liště a následn  je možné 

pomocí vrutu a distanční rozpěrky lištu ukotvit do podkladového hliníkového roštu. 

Rozte  vrut  je 500 mm.  Poté jsou za pomoci speciálních koncovek ucpána jednotlivé 

konce prken. Je nutné dbát na to, aby se zachovala větrací drážka koncovek, které se 

nesmí zaslepovat lepidlem. 

Ošet ení prken ukončovací lištou(23) 

ZÁSYP PRANÝM ŘÍČNÍM KAMENIVEM

Terasa 4.NP podlaží bude z části tvořena stabilizační vrstvou a to praným ním 

kamenivem. Toto kamenivo bude dopraveno v tunových vacích za pomocí je ábu. Poté 

se bude p evážen za pomocí koleček popř. paletového vozíku na místo ur ení.

ed samotným rozhrnutím kameniva bude přes hydroizola ní fólii natažena 

separa ní textilie Filtek 500. Tato vrstva bude plnit ochranou funkci hydroizolaci. 

Kamenivo bude rozhrnuto za pomocí dřevěných latí a srovnáno do roviny. Vrstva 

kameniva bude min. 50 mm, lépe 75 mm. Rozhrnování nesmí být 

ostrými p edm ty, jako jsou hrábě nebo lopaty. Mohlo by dojít k

rozhrnutí kameniva je nutné očistit místa okolo střešních vtoků. 

JAKOST A KVALITA 

Pro zajištění kvality provedené práce je nutno dodržovat kontrolní a zku

plán. V kontrolním a zkušebním plánu jsou stanoveny maximální povolené odchylky od 

projektovaného stavu. Touto problematikou se zabývá více kapitola 
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na to, aby se zachovala v trací drážka koncovek, které se 
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zkušební plán, kde jsou jednotlivé body rozebrány. U jednotlivých kontrol, vstupní, 

mezioperační a výstupní jsou určeny osoby, které kontrolu budou provádět. Výsledky 

kontrol budou zapsány do stavebního deníku a do tabulky Kontrolní a zkušební plán. 

6.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola připravenosti staveniště a vybavení 

- Kontrola dodávky materiálu (množství, neporušenost obalů a materiálu, shoda 

s dodacím listem) 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola prostupů 

6.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

- Kontrola technického stavu strojů 

- Kontrola způsobilosti pracovníků (proškolení, návykové látky, certifikáty) 

- Kontrola klimatických podmínek (4krát denně) 

- Kontrola provedení penetračního nátěru 

- Kontrola provedení parozábrany 

- Kontrola provedení tepelně izolační vrstvy 

- Kontrola zakrývání teplené izolace před vlivy povětrnosti 

- Kontrola provedení separační vrstvy z textilie 

- Kontrola provedení hydroizolační vrstvy z mPVC 

- Kontrola provedení stabilizační vrstvy z říčního kameniva 

- Kontrola provedení detailů a prostupů střechy 

- Kontrola odvodnění střešní konstrukce 

- Kontrola dodržování BOZP 

6.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

- Celková kontrola provedení střešní konstrukce 

- Kontrola provedení hydroizolace v místech prostupů a detailů 

- Kontrola provedení terasy z kompozitních prken 

- Kontrola spádu a polohy všech prvků s projektovou dokumentací 
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6.9 BOZP 

 Detailněji je téma rozebrané v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

-Předpis č. 309/2006 Sb. Nařízení vlády o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.(24) 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích(24) 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.(24) 

 Nutností je, aby všichni pracovníci byli proškoleni v oblasti BOZP. O jejich 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku s podpisy jednotlivých 

pracovníků. Každý pracovník musí mít osobně ochranné pracovní pomůcky, a to 

pracovní oděv a obuv, rukavice, vestu a helmu. Lékárnička a hasicí přístroj se nachází 

v buňce stavbyvedoucího a v šatně. Při práci s plamenem bude hasicí přístroj přichystán 

v blízkosti prací. 

 Práce na stavbě mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou proškoleni na 

určitou činnost, kterou budou provádět a mají platnou kvalifikaci. Tito pracovníky 

budou dodržovat technologický postup jednotlivých prací a postupovat opatrně při práci 

na okraji střechy. 

6.10  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTĚDÍ 

 Pro nakládání s odpady budou na stavbě zřízeny kontejnery na tříděný odpad. 

Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu s vyhláškami: 

-Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady(24) 

-Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)(24) 

- Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech(24) 

- Předpis č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu(24) 
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 Ochrana životního prostředí je více řešena v kapitole č. 9 Ochrana životního 

prostředí. 

6.11  ZDROJE 

Normy a předpisy 

1. ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení (2000) 

2. ON 73 0606 Hydroizolace staveb – Izolace asfaltové – Navrhování a provádění 

3. ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (2011) 

4. ČSN EN 1991 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 

5. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3) 

6. ČSN 73 0810 (73 0810) Požární bezpečnost staveb -Společná ustanovení (2005) 
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Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS PODKLADY
KONTROL

U 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROL

Y

VÝSLEDEK 
KONTROLY

VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ

E

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROL
U 

PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

PROVÁDĚNÍ SKLADEB STŘENÍ KONSTRUKCE

V
S

T
U

P
N

Í

1
Kontrola projektové 

dokumentace
Kontrola kompletnosti v souladu a souladu s 

ostatními projektovými podklady

vyhl. č. 62/2013 
zákon č. 

183/2006, PD , 

SV, TDI, 
PROJ

Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

2 Převzetí pracoviště
Kontrola skladby podkladní konstrukce, čistota, 

rovinnost 

 PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0210
SV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Zápis do SD

5
Převzetí materiálu a 

skladování
Kontrola dodávek hydroizolací a doplňkových 

prvků, penetračních nátěrů, tepelné izolace

dodací list, PD, 
n.v. 591/2006 

Sb.,vyhl.163/200
M

Každá 
dodávka

Vizuálně Zápis do SD

Vizuálně3 Kontrola prostupů Kontrola všech prostupů, poloha
PD, ČSN P 73 

0600, ČSN 
731901

SV, TDI Jednorázově

4 Kontrola pracovníků
Kontrola certifikátů, vzdělání, způsobilosti k 

provádění práce
TP M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

7
Kontrola způsobilosti 

pracovníků
Kontrola na přítomnost návykových látek  - SV, M Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

6 Klimatické podmínky Kontrola klimatických podmínek (3-4x denně) TP M Každý den
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

9
Kontrola provedení 
penetračního nátěru

Kontrola úplnosti penetračního nátěru PD M Jednorázově Vizuálně

8
Kontrola technického 

stavu strojů
Kontrola způsobilosti strojů a a nástrojů a jejich 

technický stav
n. v. 591/2006 

Sb.
M,VČ Průběžně

Zápis do SD

SV,TDI Průběžně Vizuálně

16
Kontrola provedení 
detailů a prostupů 

střechy
Kontrola těstnosti spojů v detailech

PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1
PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1
SV,TDI Každý den Vizuálně

10
Kontrola provedení 

parozábrany
Kontrola těsnosti a úplnosti parozábrany

PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1
SV,TDI Jednorázově Vizuálně

Zápis do SD, 
protokol o 
zkoušce

Zápis do SD 

13
Kontrola provedení 

separační vrstvy
Kontrola úplnosti provedení textilie

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

11
Kontrola provedení 

tepleně izolační vrstvy
Kontrola úplnosti, tlouštky a kvality provedení 

detailů
- M Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

15
Kontrola provedení 
stabilizační vrstvy z 
říčního kameniva

Kontrola provedení PD M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

14
Kontrola provedení 

hydroizolační vrstvy z 
mPVC

Kontrola těsnosti spojů v ploše
n. v. 591/2006 

Sb.

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í

Kontrola zakrývání 
tepelně izolační vrstvy 
před vlivy povětrnosti

12
Kontrola zakrytí izolace při dešti popř. při 

odchodu z pracoviště
- M Každý den

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

17
Kontrola dodržování 

BOZP
Pravidelná kontrola dodržování BOZP Zápis do SD

SV,TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD 

 - SV, M Průběžně
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

ZDROJ:            
VYHLÁŠKA Č. 62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB; 02/2013
ZÁKON Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; 03/2006     
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH; 12/2006     
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; 08/2005         
ČSN P 73 0600 HYDROIZOLACE STAVEB - ZÁKALDNÍ USTANOVENÍ 11/2000
ČSN 730605 - 1 HYDROIZOLACE STAVEB - POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE -  POŽADAVKY NA POUŽITÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ, 6/2014
ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE STAVEB - POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, 11/2000
ON 73 0606 HYDORIZOALCE STAVEB - IZOLACE ASFALTOVÉ - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ
ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (2011)
ČSN EN 1991 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ KONTRUKCÍ
ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 73 0810 (73 0810) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (SPOLEČNÁ)
ČSN EN 1253-1 PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY, ČÁST 1: POŽADAVKY
ČSN EN 756760 - VNITŘNÍ KANALIZACE
ČSN 730540 1-4 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

18
Celková kontrola 
provedení střešní 

konstrukce

Kontrola provedení spojů, vakuová a jehlová 
zkouška

PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1
SV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 
měřením

19
Kontrola spádu a 

polohy všech prvků
Ověření předepsaného spádu a polohy všech 

prvků dle projektové dokuemntace

PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1

Zápis do SD, 
protokol o 
zkoušce

20
Kontrola provedení 

hydroizolací v místech 
prostupů

Těsnost spojů v místech prostupů a složitých 
místech kontrukce

PD, ČSN P 73 
0600, ČSN 73 

0605-1
SV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
protokol o 
zkoušce

SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

SEZNAM ZKRATEK:
SV - STAVBYVEDOUCÍ, M - MISTR, PROJ - PROJEKTANT, G - 
GEODET, S - STATIK, ST - STROJNÍK, TDI - TECHNICKÝ DOZOR 
INVESTORA, PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, TP - 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS, TZ - TECHNICKÁ ZPRÁVA, DL - 
DODACÍ LIST, SV - STATICKÝ VÝPOČET, VČ - VEDOUCÍ ČETY, 
SOD - SMLOUVA O DÍLO
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

7.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Kontrola projektové dokumentace a její úplnosti. Po celou dobu výstavby se 

projektová dokumentace musí nacházet na stavbě, aby bylo možné průběžné 

kontrolovat provádění prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí. Dodaná projektová 

dokumentace musí odpovídat technickým, provozním, estetickým a ekonomickým 

záměrům stavebníka. Proběhne kontrola dle následující dokumentace. 

Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech  

Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb  

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 

Schválená projektová dokumentace 

7.1.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Při předání pracoviště od čety, která prováděla betonáž stropní konstrukce, si 

četa, jež bude provádět skladbu střešní konstrukce, zkontroluje rovinnost a úplnost 

stropní konstrukce. Beton musí být dostatečně vyzrálý a neprojevovat žádné známky 

poruch. Na podkladě se nesmí nacházet žádné ostré výčnělky nebo dutiny. Povrch musí 

být čistý, soudržný, bezprašný, suchý a zbavený mastnot. Rovinatost podkladu musí být 

s odchylkou maximálně ± 5mm na dvoumetrové lati. Zaoblení na hranách, koutech a 

rozích musí být minimálně 40 mm. Pokud toto zaoblení nebude jít provedeno, je nutné, 

aby si ji četa provádějící skladby střešních konstrukcí vytvořila svépomoci. Vlhkost 

povrchu by neměla překročit 6%. O provedené kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

7.1.3 KONTROLA PROSTUPŮ 

Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka kontrolují polohu a počet prostupů 

podkladní konstrukcí podle projektové dokumentace. Prostupy musí být vedeny kolmo 

k podkladu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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7.1.4 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

Před započnutím prací zkontroluje stavbyvedoucí popř. mistr odbornou 

způsobilost pracovníku k provádění prací. Tuto způsobilost porovná s požadovanou 

odborností uvedenou v technologickém předpisu. Pokud pracovník nesplní 

požadovanou způsobilost, nelze ho připustit k vykonávání činnosti. O tomto srovnání 

provede zápis do stavebního deníku. 

7.1.5 PŘEVZETÍ MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

Kontrolu dodávek hydroizolací, penetračních nátěrů, tepelné izolace a 

doplňkových prvků provede mistr. U dodávek je nutné zkontrolovat jejich typ a počet 

dle projektové dokumentace a dodacího listu. U penetrací je nutné zkontrolovat 

expirační data. Dále je nutná kontrola balení, zda není nijak výrazně poškozené a 

neohrozí montáž. Role asfaltových pasů musí být skladovány ve stojaté poloze na 

paletách, aby nedošlo k tvarovým změnám. Materiál bude skladován v uzamykatelných 

skladech, kde nedojde k výraznému vlivu UV záření a možnosti nenávratného slepení 

asfaltových pasů. Role s fólií z mPVC budou skladovány v horizontální poloze na 

paletách uvnitř budovy. Mistr také provede kontrolu množství a počtu kusů dodávky. U 

tepelné izolace je nutné provést kontrolu správné tloušťky izolace a deklarovaného 

součinitele prostupu tepla určeného projektovou dokumentací. Separační textilie musí 

mít správnou gramáž dle projektové dokumentace. 

 

Obrázek 93: Skladování hydroizolačních folíí (25) 
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7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

7.2.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Kontrola klimatických podmínek bude probíhat 4x denně, a to ráno, v poledne, 

večer a v noci. Noční kontrolu je možné sloučit s tou večerní, pokud není předpokládána 

výrazná změna klimatických podmínek. V technologickém předpisu je stanoveno za 

jakých podmínek je možné pracovat a kdy je práce nutné přerušit, případně jaké 

opatření jsou třeba provést. 

 Výsledky kontrol budou zapsány mistrem do stavebního deníku.  

7.2.2 KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu pracovníků, zda mají platnou 

kvalifikaci pro provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni v BOZP. Pracovníci 

nesmí být v pracovní době pod vlivem návykových látek. V případě podezření na 

pozření návykových látek bude pracovník okamžitě vykázán ze staveniště. 

7.2.3 KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ A 

NÁSTROJŮ 

Před započetím samotných prací je vždy nutné zkontrolovat propanbutanové 

hořáky, očistit veškeré pomůcky pro lepení izolací. Dále je nutné zkontrolovat 

funkčnost svařovacích jednotek a horkovzdušných pistolí. Kontrolovat se bude i jejich 

připojení k elektrické energii zda není porušen přívodní kabel. Všechny tyto nástroje je 

po ukončení prací nutné odpojit od zdroje a očisti. Následně budou skladovány 

v uzamykatelném skladu. Kontrolu provádí mistr a pracovníci, kteří budou provádět 

pokládku izolací. 

7.2.4 KONTROLA PROVEDENÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 

Mistr provede kontrolu celistvosti nanesení vrstvy. Je nutné kontrolovat i vytažení 

penetrace na atiku. Kontrola bude probíhat vizuálně. O kontrole sepíše zápis do 

stavebního deníku. 
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7.2.5 KONTROLA PROVEDENÍ PAROZÁBRANY 

Parozábrana bude natažena v jedné vrstvě a je nutné ji provést důkladně. 

Vzájemné spojení hydroizolačních pásů v ploše musí být souvislé bez jakýchkoliv 

mezer a nespojených míst. Tuto kontrolu je možné provést tažením špachtle po spoji 

s mírným tlakem proti spoji. Kontrolovat se bude i spojení pásu s podkladem (nesmí 

vznikat puchýře a bubliny). V případě pochybností je nutné provést sondu. Největší 

přípustná délka pásu na vodorovných plochách je 5 m. Přesahy asfaltových pásů musí 

být minimálně 100 mm. Při průběhu prací je nutné kontrolovat, zda izolace není 

poškozena pohybem osob či nástrojů. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický 

dozor stavebníka 

 Jiskrová zkouška 

Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 

40 kV rychlostí asi 10 m/min nad pásem. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi 

elektrodou a podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. 

Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto 

zkoušku nelze uplatnit v případě, že vrstva pod hydroizolací je suchá a tudíž má nízkou 

vodivost. Zkouška je použitelná především pro namátkovou kontrolu vybraných míst v 

ploše.(22) 

 Nejčastější závady jsou: 

- nesprávně provedená úprava povrchu podkladní konstrukce 

- nedostatečné spojení izolace s podkladem 

- nedostatečně spojení jednotlivých vrstev izolace mezi sebou 

- mechanické poškození izolace 

- izolace neprobíhá spojitě v celé ploše 

- nekvalitní provedení vzájemných spojů jednotlivých izolačních pásů 

- nekvalitní provedení prostupů (26) 
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7.2.6 KONTROLA PROVEDENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

VRSTVY 

Kontrola tloušťky použitých tepelně izolačních desek z polystyrenu. Dále kontrola 

provedení pokladky, tzn. nalepení na podkladní vrstvu, aby nedošlo k odfouknutí 

polystyrenových desek. Desky musí být kladeny na sraz, který musí být co nejtěsnější a 

zároveň styk desek musí tvořit písmeno „T“ nikoli „X“. Pokud desky nebudou kladeny 

dostatečně těsně a vznikne prostor, je nutné ho vyplnit PUR pěnou. Kontrola 

neporušenosti jednotlivých desek a provedení v okolí prostupů a atiky. Desky musí být 

kladeny v rovinnosti do ±5mm/2m lati. Spádová vrstva polystyrenu musí být kladena 

tak, aby se svislé spáry nepotkávaly, tzn. spádová deska musí být přeložena přes „T“ 

spoj spodní vrstvy. Dále bude provedena kontrola provedení spádové vrstvy. Spád musí 

směřovat ke střešním vpustem a nesmí být ničím narušen. Porovnání s projektovou 

dokumentací. Kontrolu provede mistr a technický dozor stavebnáka. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2.7 KONTROLA ZAKRÝVÁNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

VRSTVY PŘED VLIVY POVĚTRNOSTI 

Při pravděpodobnosti deště, popř. při deště musí být tepelná izolace překryta 

plachtou, aby nedošlo k nasátí vody materiálem a poškození vlastností tepelné izolace. 

Toto opatření se bude provádět i při ukončení prací v daný den. Plachtu je nutné zajisti 

proti odfouknutí větrem, a to zatížením. 

7.2.8 KONTROLA PROVEDENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY 

Separační vrstva bude kontrolována na úplnost. Musí být vytažena i na atiku a 

instalační šachty. Při styku polystyrenu a fólie z mPVC může dojít k chemické reakci a 

ke znehodnocení materiálu potažmo celé skladby. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

7.2.9 KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY 

Z MPVC 

V průběhu prací je nutné kontrolovat, zda nedochází k poškozování nechráněné 

hydroizolace jinými stavebními procesy, např. pohyb po povrchu nevhodnou obuví, 
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skladování stavebního materiálu. Při provádění je nutné pravidelně kontrolovat přesahy 

spojů a jejich kvality. Dále pak kotvení hydroizolační fólie, dle kotvícího plánu a počet 

kotev. Další kontrolou bude správná orientace fólie (šedá vrstva do exteriéru), kontrola 

nepřítomnosti křížových spojů, kontrola správné teploty svářečky dle technologického 

předpisu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2.10  KONTROLA PROVEDENÍ STABILIZAČNÍ VRSTVY 

Z ŘÍČNÍHO KAMENIVA 

Průběžná kontrola pracovníků, zda při pokládce kameniva pracují se správnými 

nástroji a nehrozí porušení hydroizolační vrstvy. Dále pak kontrola tloušťky stabilizační 

vrstvy. O kontrole tloušťky bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2.11  KONTROLA PROVEDENÍ DETAILŮ A PROSTUPŮ 

STŘECHY 

Průběžná kontrola provedení umístění prostupujících prvků a jejích správné 

napojení. Nutné je zkontrolovat napojení těchto prvků na parotěsnící vrstvu a dokonalé 

dotažení tepelné izolace. Kontrolu provede mistr a provede o ní zápis do stavebního 

deníku. 

7.2.12  KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP 

Kontrola používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek; dodržování 

bezpečnostních předpisů, kontrola náležitých osvědčení umožňující provádění práce, 

kontrola zda byl pracovník proškolen a seznámen s BOZP 

Potřebná dokumentace: - n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

7.3.1 CELKOVÁ KONTROLA PROVEDENÍ STŘEŠNÍ 

KONSTRUKCE 

Vizuální kontrola izolací spočívá ve spojitosti, rozsahu a dimenzi dle projektové 

dokumentace. Kontrola se provádí po celé délce spojů a posuzuje se tvar a jednotnost 

svaru, způsob zaválečkování spoje, vruby a rýhy ve spoji. V ploše je nutné kontrola, zda 

folie není poškozená. 

 Kontrola spojů jehlou, je prováděna za pomocí speciální jehly s kovovým 

hrotem, tažením po spoji s mírným tlakem proti svaru. Všechny spoje musí být těsné 

tak, aby jehla do spoje nevjela. Pokud spoj nebude těsný, je nutné provést jeho svaření 

opětovně. 

Vakuová zkouška 

Při vakuové kontrole spojů se používají speciální průhledné zvony s ventilem 

napojené na vývěvu. Spoj se nejprve zvlhčí mýdlovým roztokem a zvon se přimáčkne 

na fólii. Vývěva vytváří v uzavřeném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvoří podtlak 

0,02 MPa. Tato hodnota by měla byt po dobu 10 sekund konstantní. Případná porucha 

se projeví tvorbou vzduchových bublinek v místě netěsnosti. 

Nevýhodou teto metody je značná pracnost a časová náročnost. Zkoušku lze 

provádět pouze na rovných podkladech. Tento typ zkoušky se doporučuje pouze pro 

namátkovou kontrolu vybraných spojů a případně pro ta místa v ploše, která mohla byt 

poškozena jinými stavebními procesy.(22) 



 

Obrázek 94 Vakuová zkouška

 Jiskrová zkouška

Jiskrová zkouška spo ívá v tažení elektrody poroskopu s nap tím mezi 30 kV až 

40 kV rychlosti asi 10 m/min nad folii. V míst  poruchy zpravidla p eskakuji mezi 

elektrodou a podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. 

zkoušky závisí na vodivosti podkladu

nelze uplatnit v případě, že 

Zkouška je použitelná p edevším pro 

ploše. 

Popis průběhu 

Záznam provedených zkoušek v protokolech by m ly byt samoz ejmosti jak

výstavby, tak i v průběhu životnosti objektu p i projevu p

Součásti každého protokolu by m

• popis zkoušené konstrukce, její

• účel zkoušky, specifikace p

• vnější klimatické podm
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Vakuová zkouška(22) 

Jiskrová zkouška 

Jiskrová zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s nap tím mezi 30 kV až 

40 kV rychlosti asi 10 m/min nad folii. V místě poruchy zpravidla p eskakuji mezi 

elektrodou a podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. 
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Jiskrová zkouška spo ívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 
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• typ použité zkoušky, její technologie uplatněna na zkoušené konstrukci, rozsah 

zkoušek, 

• doba trváni zkoušky, 

• fotodokumentace, 

• vyhodnoceni zkoušek. 

7.3.2 KONTROLA SPÁDU A POLOHY VŠECH PRVKŮ 

Kontrolu spádů a polohu všech prvků dle projektové dokumentace provede 

stavbyvedoucí. Spády musí směřovat ke střešním vpustem. Na povrchu střech se nesmí 

tvořit kaluže o hloubce větší než 10 mm. 

7.3.3 KONTROLA PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

Kontroluje se ukotvení hliníkového plechu správnou kotvící technikou, ve 

vzdálenosti cca 400 mm. (Závisí na druhu spoje plechu-nýtování 250-300, pájení 350-

400 ve dvou řadách atd.)  

Kontroluje se použití vhodného ochranného, povrchového nátěru. Kontroluje se 

sklon atiky.. Oplechování na atice minimálně sklonem 3° dovnitř střechy. Kontrola 

kotvení oplechování, neporušenost hydroizolace plechem. Spoje plechu mezi sebou 

spojené svařovaním, drážkami (jednoduchá, dvojitá, trojitá) nebo nýtováním. Kontrola 

dilatace plechu, je zajištěna právě provedením drážek. Kontrola nainstalování mřížek 

proti ptactvu, kontrola lemovaní u výlezu na střešní konstrukci, závětrné lišty, 

ukončovaci plechy atd. 

7.3.4 KONTROLA PROVEDENÍ TERASY Z KOPOZITNÍCH 

PRKEN 

Kontrolu předepsaného spádu 10 mm/1 bm a celkový vzhled, celistvost a 

kompletnost provedení terasy zkontroluje stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 

investora, protože, jde o koncový pohledový prvek, je nutné dbát na estetiku celého díla. 

Prkna nesmí být žádným způsobem poškozena a na jejich konci musí být umístěna 

ukončovací hliníková popř. nerezová lišta. Proběhne také kontrola dilatací, jak 

jednotlivých podkladních profilů, tak kompozitních desek. Od stěn v v příčném směru 



 

musí být dilatace min 18 mm a v

je nutné dodržet dilataci 3 mm/1 bm.

7.3.5 KONTROLA PROVEDENÍ H

V MÍSTECH PROSTUP

Veškere prostupy budou zkontrolovány d kladn  za pomocí zkuš

Kontrola spočívá hlavn  v

nutné zkontrolovat všechny detaily jako je napojení na prostupující instala ní šachty, 

výtahovou šachtu a atiky. Všechny kouty a rohy, zda jsou zesíleny o p

a jejich těsnost. 

Obrázek 95 Správně provedené napojení roh  a kout
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musí být dilatace min 18 mm a v podélném směru min 10 mm. Mezi jednotlivými prkny 

je nutné dodržet dilataci 3 mm/1 bm. 

KONTROLA PROVEDENÍ H

MÍSTECH PROSTUPŮ 

Veškere prostupy budou zkontrolovány důkladně za pomocí zkuš

Kontrola spo ívá hlavně v těsnosti svařených spojů a čistoty střešních vpustí. Dále je 

nutné zkontrolovat všechny detaily jako je napojení na prostupující instala ní šachty, 

výtahovou šachtu a atiky. Všechny kouty a rohy, zda jsou zesíleny o p

Správně provedené napojení rohů a koutů(22) 

 

podélném sm ru min 10 mm. Mezi jednotlivými prkny 

KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ 

Veškere prostupy budou zkontrolovány d kladn  za pomocí zkušební jehly. 

snosti sva ených spoj  a istoty střešních vpustí. Dále je 

nutné zkontrolovat všechny detaily jako je napojení na prostupující instalační šachty, 

výtahovou šachtu a atiky. Všechny kouty a rohy, zda jsou zesíleny o příslušné tvarovky 
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8.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Polyfunkční dům Prudký 

Místo stavby: Pozemky p.č.236/1 a 236/2 k.ú. Řečkovice (611646) 

Řešené území se nachází v zastavěné části města Brna na nároží ulic 

Medlánecká a Banskobystrická v městské části Řečkovice. Na řešený pozemek 

navazuje souvislá řadová zástavba.  

Charakter stavby a účel užívání: Navržený objekt bude sloužit jako polyfunkční dům 

kombinující funkce bydlení a obchodu. V suterénu jsou situována parkovací stání, 

celkem 24, z toho 20 v zakladačích. Ze stání umístěných mimo zakladače jsou 2 

vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou v suterénu 

umístěny technické místnosti a sklepní kóje pro jednotlivé byty. V přízemí je umístěn 

hlavní vstup do bytové části, kočárkárna/kolárna a místnost pro odpad. Hlavním 

využitím přízemí je však obchod. Nachází se zde jednak samotná prodejní plocha, dále 

servis, sklad, místnost pro odpad a zázemí s kanceláří pro zaměstnance. 

Ve 2 a 3. NP je umístěno 10 bytů. Z toho je 6 bytů 1+kk a tři byty 2+kk a jeden 

byt 3+kk. 

Ve 4.NP jsou umístěny 3 byty. Z toho jsou 2 byty 3+kk a jeden byt 4+kk. Byty v 

tomto podlaží mají terasu tvořenou střechou bytů ve 3.NP. 

Půdorysné rozměry: 

Podlažní plocha   3.026 m2 

Podlažní plocha bez 1S  2.409 m2 

Zastavěná plocha   635m2 

Obestavěný prostor   10.883m3 

Počet bytových jednotek  33 

Počet parkovacích stání  24 (z toho 2 pro imobilní) 

Investor: 

Prudcí s.r.o. 

Dobrovského 657/8, 612 00 Brno 
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8.2 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S 

UVEDENÍM ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ 

PŘEDPISY A SOUPIS DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH 

JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má zabránit možným úrazům pracovníků. 

V plánu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou řešeny situace a opatření, které musí 

být dodrženy pracovníky na stavbě a slouží k ochraně ostatních lidí. Má za úkol 

předcházet i škodám na majetku jak na stavbě, tak i na okolních objektech. Podmínky 

k vypracování plánu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi jsou dány dle 

zákona č. 309/2006 sb, § 15 odst. 2, novelizován 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 

zákon č. 309/2006 Sb., na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím předpisem. Na základě NV č. 591/2006 sb. příloha č.5 musí být pro stavbu 

zpracován plán BOZP,  

Legislativa  Posuzovaný parametr  Naplnění  

§ 15 odst. 1 

písm. a)  

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den  

ANO  

§ 15 odst. 1 

písm. b)  

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu  

ANO  

§ 15 odst. 2  Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem (Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.,)  

ANO  

Při realizaci vzniknou tyto rizikové práce: 
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Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Podmínky pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou 

zpracovány dle: 

-Z. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

-Z. č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon 

-Z. č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – novelizován 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

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

pracoviště a pracovní prostředí 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

na osobní ochranné prostředky 

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

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

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – novelizováno Nařízení vlády č. 

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 
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-Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

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

zasílání záznamu o úrazu 

8.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

Projektant:   Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

sídlo Žižkova 5, 602 00 Brno 

kancelář Nárožní 3, 616 00 Brno 

tel.: +420 541 240 616 

e-mail: atelier@atelier-dpk.czArchitektonické  
 řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Ing. Luděk Rohovský 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1005096 

Komunikace a zpevněné plochy 

Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

Ing. Kateřina Mičová Polesná 

ID00 – dopravní stavby 

ČKAIT – 1004710 

Stavebně konstrukční řešení 

BALANCE, s.r.o. 

IČO: 253 15 366 

sídlo Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Ing. Jan Klodner 

IS00 – statika a dynamika staveb 

ČKAIT – 1001860 

Zdravotně technické instalace, plyn 
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Ing. Lenka Nováková 

Sídlo: Strážnická 971/3, 627 00 Brno 

IE 01 – technika prostředí staveb, tuniská zařízení 

ČKAIT – 1003794 

Silnoproudá elektrotechnika 

Ing. Vladimír Geyer 

sídlo: Humenná 467/18, 625 00 Brno - Bohunice 

IT00 – technologická zařízení staveb 

ČKAIT – 1001003 

Vzduchotechnika a vytápění 

TZ pro, s.r.o. 

IČ: 037 60 588 

sídlo č.p. 718, 683 04 Drnovice 

Ing. Pavel Burian 

IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

ČKAIT – 1003853 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Miroslav Fabián 

IČO: 479 58 626 

sídlo: Chmelnice 2775/51, 628 00 Brno 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1001531 

Stavební fyzika 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

sídlo Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

Akustika 

KOMPRAH, s.r.o. 

Petr Šiška 

IČ: 277 01 638 

sídlo Masarykova 141, 664 42 Modřice 



197 

 

8.4 SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem viz příloha. 

8.5 POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

Dokumenty, na základě kterých byla stavba povolena: 

-Stavební povolení 

-Platná projektová dokumentace pro provedení stavby včetně dokladové části 

projektové dokumentace s vyjádřením dotčených orgánů sítí a veřejné správy 

-Časový plán výstavby 

-Platná legislativa v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

-Vyjádření všech dotčených orgánů 

8.6 POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÁ 

OPATŘENÍ 

 Při pracích na stavbě polyfunkčního domu smějí pracovat pouze pracovníci, 

kteří jsou proškoleni BOZP. Práce smějí vykonávat pouze vyškolení pracovníci, kteří 

mají kvalifikaci na provádění konkrétního druhu práce. Pomocné práce mohou 

vykonávat pracovníci proškolení v rozsahu vykonávané činnosti. O školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště vybaveni ochrannými 

pomůckami. Jako nejdůležitější ochranné prvky jsou považovány: helma, reflexní vesta 

a pevná obuv. 

 Pracovníci musejí být seznámeni s technologickým postupem prací, týkajících se 

jejich činností. 



 

8.6.1 ŘEŠENÍ A SPECIFIKACE

VYPLÝVAJÍCÍCH Z

PŘEDPIS

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstup  a vjezd  na staveništ , prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem,

Zařízení staveništ  bude po celém obvodu staveništ  oploceno plným mobilním 

oplocením CITY výšky 2 m. Na tomto oplocení budou výstražné tabule s

Obrázek 96 Zákaz vstupu na staveništ

Obrázek 97 Vstup jen v ochranné p ilb

Obrázek 98 Vstup pouze s vestou s vysokou viditelností
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EŠENÍ A SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPAT ENÍ 

VYPLÝVAJÍCÍCH Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH 

EDPISŮ: 

zajišt ní oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveništ , prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem, 

Za ízení staveniště bude po celém obvodu staveniště oploceno plným mobilním 

oplocením CITY výšky 2 m. Na tomto oplocení budou výstražné tabule s

Zákaz vstupu na staveniště 

Vstup jen v ochranné přilbě 

ouze s vestou s vysokou viditelností 

VÝCH OPATŘENÍ 

PLATNÝCH PRÁVNÍCH 

zajišt ní oplocení, ohrazení stavby, vstup  a vjezd  na staveniště, prostor pro 

Za ízení staveništ  bude po celém obvodu staveništ  oploceno plným mobilním 

oplocením CITY výšky 2 m. Na tomto oplocení budou výstražné tabule s nápisy: 

 

 

 



 

Na místech (zázemí pro pracovníky, kancelá  stavbyvedoucího)

nacházet hasicí přístroj a lékárni ka (viz výkres Za ízení staveništ ) budou umíst ny 

následující tabulky: 

Obrázek 99 Hasicí přístroj

Obrázek 100 Lékárnička

Na staveništních rozvaděčích bude umíst na tabulka:

Obrázek 101 Výstraha elektrického za ízení

Dále pak tabulky: 

kouření v celém prostoru stavby.

oplocením a lícem budoucí budovy, jedná se o chodník na ulicích Medlánecká a 

Bánskobystrická. Veškeré plochy pro skladování materiálu jsou zpevn né a odvodn né. 

Plochy pro skladování budou viditeln  ozna eny. Materiál bude skladován tak, aby 

nedošlo k jeho znehodnocení.
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(zázemí pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího)

nacházet hasicí přístroj a lékárnička (viz výkres Zařízení staveništ ) budou umíst ny 

Hasicí přístroj 

Lékárnička 

Na staveništních rozvaděčích bude umístěna tabulka: 

Výstraha elektrického zařízení 

Dále pak tabulky: Zákaz vstupu osob pod vlivem omamných látek. Zá

celém prostoru stavby. Prostor pro manipulaci s materiálem je dán práv

oplocením a lícem budoucí budovy, jedná se o chodník na ulicích Medlánecká a 

Bánskobystrická. Veškeré plochy pro skladování materiálu jsou zpevn né a odvodn né. 

pro skladování budou viditelně označeny. Materiál bude skladován tak, aby 

jeho znehodnocení. V okolí stavby bude rozmístěno dopravní zna ení Vjezd a 

(zázemí pro pracovníky, kancelá  stavbyvedoucího), kde se bude 

nacházet hasicí p ístroj a lékárni ka (viz výkres Za ízení staveniště) budou umístěny 

 

 

 

Zákaz vstupu osob pod vlivem omamných látek. Zákaz 

materiálem je dán právě 

oplocením a lícem budoucí budovy, jedná se o chodník na ulicích Medlánecká a 

Bánskobystrická. Veškeré plochy pro skladování materiálu jsou zpevněné a odvodněné. 

pro skladování budou viditeln  ozna eny. Materiál bude skladován tak, aby 

okolí stavby bude rozmíst no dopravní značení Vjezd a 



200 

 

výjezd vozidel ze stavby a další výstražné značení, které řeší výkresy Zařízení 

staveniště a Dopravní vztahy v blízkosti staveniště. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Staveniště bude osvětleno jak pouličním osvětlením z přiléhajících komunikací, 

tak budou instalovány halogenové světlomety. Všechny pracoviště budou řádně 

osvětleny. Dočasné schodiště ze systémových prvků lešení bude celodenně osvětleno. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

Na staveništi se nacházejí pouze přípojky k stávajícímu objektu, který je již 

zbourán. Tramvajové vedení na ulici Bánskobystrická je ve vzdáleností 5 m od objektu. 

V tomto prostoru je zakázaný dosah jeřábu (jeřáb bude odebírat materiál pouze z ulice 

Medlánecká). Při pilotáži záporového pažení bude dodržen ochranný prostor 1 m vedení 

podzemního optického kabelu. Veškeré inženýrské sítě v prostoru chodníku budou 

ručním výkopem zajištěny, aby byly viditelné a nedošlo k jejich porušení. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

Při pracích realizace polyfunkčního domu bude manipulováno s hořlavým 

materiálem a budou používány stroje, které mohou vyvolat požár. Obsluha těchto strojů 

musí před začátkem používání stroje řádně zkontrolovat stav provozních kapalin a stav 

stroje. Při manipulace s hořlavými látkami, jako jsou propanbutanové láhve, je přísně 

zakázáno kouřit. S těmito lahvemi mohou manipulovat pouze proškolené osoby. Pro 

případy ohrožení výbuchem či požárem bude na staveništi připraven hasicí přístroj, 

který budou mít čety vykonávající tyto rizikové práce u sebe. Tyto přístroje budou mít 

patřičnou revizi. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení, 

Staveniště se nachází na nároží ulic Medlánecká a Bánskobystrická. Na 

staveniště se bude najíždět přímo z ulice Bánskobystrikcá a z důvodu nedostatku 

prostoru nebudou realizovány vnitrostaveništní komunikace, kromě sjížděcí rampy a 

prostoru pro očištění vozidel. Bude docházet k přejíždění inženýrských sítí v chodníku 

Bánskobystrická. Tento chodník bude rozebrán a v prvních fázích stavby bude proveden 

ruční výkop elektrické vedení a dojde k jeho snížení a zajištění. Po provedení pilotáže 
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bude rýha zasypána a zhutněna a přes ni bude provedeno lože ze štěrkodrtě a položení 

silničních panelů tl. 150 mm. Vedení elektrické energie a vody bude vedeno nad tímto 

vjezdem. Toto vedení vody bude opatřeno tepelnou izolací a vedení elektrické energie 

bude procházet v chránící trubce. Elektrické vedení, které povede k jeřábu a k šatnám, 

bude umístěno do plastové ochranné roury, která bude vedena po hranici pozemku se 

sousedním objektem, kde nemůže dojít z poškození. 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

viz příloha Zařízení staveniště 

Svislá doprava materiálu bude řešena pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 EC-

B5, který bude umístěn ve výtahové šachtě. Jeřáb je navržen tak, aby byl schopen 

přenést kritická břemena, která se budou na stavbě vyskytovat. Věžový jeřáb bude na 

staveniště umístěn po zbudování základu ve výtahové šachtě až do betonáže stropní 

konstrukce na 4.NP. Bude sloužit jako hlavní dopravní prostředek po tuto dobu.  

Obecná pravidla pro používání a obsluhu jeřábu: 

řídit a obsluhovat jeřáb smí pouze osoby vlastnící platný jeřábnický průkaz; 

- zavěšovat a vázat břemena smí jen osoby vlastnící vazačský průkaz; 

- při manipulacích s břemenem musí mít dotčené osoby předem dohodnuta pravidla 

vzájemné komunikace; tyto osoby musí splňovat zdravotní způsobilost pro výkon dané 

profese; 

- osoby provádějící vázání břemen a signalisté budou viditelně označeni; 

- při zavěšování a vázání břemene dává pokyn jeřábníkovi vždy pracovník, který je 

určený jako vedoucí této práce a viditelně označený jako vazač či signalista; 

- při pracích mimo vizuální kontakt mezi jeřábníkem a vazačem bude využíváno 

signalisty a vysílaček; 

- při přepravě břemen se jeřábník řídí pokyny vazače nebo signalisty, bez doprovodu 

vazače nebo signalisty, smí jeřábník transportovat břemena jen má-li náležitý přehled o 

pracovišti; 
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- při vázání a odvěšování břemen např. pro prostrčení nebo vytažení vázacího 

prostředku budou vždy použity pouze ocelové háčky nebo k tomu určené prostředky, 

provádění těchto činností rukou je zakázáno; 

- pro všechny osoby zúčastněné na staveništi platí zákaz zdržování se pod zavěšeným 

břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti. V tomto nebezpečném prostoru se nesmí 

vyskytovat a pohybovat ani žádná vozidla nebo pracovní stroje; 

- pokud je břemeno zavěšeno na háku jeřábu, nesmí jeřábník (obsluha) opustit kabinu 

(ovládací místo) stroje 

Vertikální doprava osob, popř. materiálu bude zajištěna zbudovaným schodištěm 

ze systémových prvků lešení v místě budoucího schodiště. Další možností dopravy je 

staveništní výtah, který bude umístěn při fasádě na ulici Medlánecká. Tento výtah je 

osobo-nákladní. Maximální únosnost se nesmí překročit. Stavební plošinové výtahy 

musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit 

jejich bezpečný provoz. Bližší specifikace je uvedena v Kapitole Strojní sestava. 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 

osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 

do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 

vody, 

Zabezpečení zemních prací je provedeno záporovým pažením, které se skládá 

z ocelových I profilů vetknutých do betonových pilot. Toto pažení bude provedeno 

v předstihu před prováděním zemních prací. V místě kůlny sousedního objektu bude 

provedena mikropilotáž s podchycením základu kůlny. Základy sousedního objektu, 

které se budou nacházet v nižší hloubce, než založení polyfunkčního domu bude řešeno 

podezděním toho základu po etážích. Při provádění zajištění bude vykopána jáma po 

jednotlivých etážích, která bude svahována směrem do staveniště ve sklonu 1:2. Stěny 

přilehlých etáží budou rozepřeny za pomocí dřevěných fošen a rozpěr. Ve svahování 

bude vytvořeno dočasné schodiště a to zářezy do zeminy. 

Zajištění stavební jámy je řešeno zábradlím po celém obvodu. Toto zábradlí 

bude výšky 1100 mm, střední tyč ve výšce 550 mm a patní zarážka vysoký min 150 

mm. Pro sestup do stavební jámy bude sloužit dřevěné schodiště. Viz výkres Zařízení 

staveniště – zemní práce. 



 

Půdorysné schéma provád ní podezd ní

Schéma řezu provádění podezd ní

Do strojem vyhloubených nezapažených výkop  se nesmí vstupovat, pokud 

jejich stěny nejsou zajišt ny proti sesutí ochranným rámem, bezpe nostní klecí, 

rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojn  hloubené p íkopy a 

jámy se svislými nezajiš

technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 
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jejich st ny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpe nostní klecí, 

rozp rnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené p íkopy a 

jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s 

technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 

 

 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkop  se nesmí vstupovat, pokud 

jejich st ny nejsou zajišt ny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, 

rozp rnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a 

nými st nami, do kterých nebudou v souladu s 

technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 
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stanovenou technologickým postupem. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými 

stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být 

voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 

spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 

přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

Povrchová voda při zemních pracích bude zachycována pomocí spádování do 

rigolů, které budou sváděny do rohů výkopu, odkud bude odčerpávána. Viz výkresy 

Zařízení staveniště – zemní práce. 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 

se zrakovým postižením, 

Obvod celého staveniště bude oplocen neprůhledným mobilním oplocením 

CITY, tudíž riziko pádu osob se zrakovým postižením do výkopu se vylučuje. Chodník 

na ulici Medlánecká bude uzavřen a chodci budou přesměrování na protější chodník. 

Chodník na ulici Bánskobystrická bude také uzavřen, avšak bude vytvořen koridor pro 

pěší na přiléhající komunikaci. Pro vyrovnání výškového rozdílu mezi silnicí a 

chodníkem bude zhotoveno schodiště o 3 stupních a pro bezbariérovou přepravu bude 

vytvořena rampa. Schodiště i rampa budou opatřeny zábradlím o výšce madla 1100 mm 

a 450 mm. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 

přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

Doprava betonových směsí bude zajištěna autodomíchavači a autočerpadlem. 

Obecná pravidla při betonáži autočerpadlem: 

Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 

prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 

manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 

výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
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Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Betonáž při menších objemech bude prováděna bádií. Při výstavbě betonových 

základových desek, železobetonových stropů a stěn je nutné dodržet následující 

bezpečnostní požadavky:  

 Obecné zásady práce s vibrátory: 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 

oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

 Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy. 

Bětonáž stěn a sloupů, budou prováděny z lávek, které budou zhotoveny při realizaci 

bednicích prací. Při betonáží ploch, jako jsou stropní konstrukce, bude obvod 

betonované plochy zajištěn proti pádu osob a to zábradlím s madlem ve výšce 1100 

mm, patní zarážkou a střední tyčí. 



 

Obrázek 102 Zajištění okraje p i betonáži

Výztuž, která bude ur ena pro budoucí napojení a mohlo by dojít k

nabodnutí, bude opatřena ochrannými plastovými lištami, pop . na ni budou nasazeny 

plastové čepičky. 

k) postupy pro zednické práce ešící základní tec

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajiš ování otvor  ve svislém 

zdivu, dopravu materiálu pro zd ní, zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí,

 Zednické práce budou probíhat 

zábradlím. Po vyzdění st ny do výšky 1000 mm m že být zábradlí demontováno. 

Materiál pro zdění bude ukládán tak, aby prostor pro práci m l ší ku minimáln  600 

mm. Je zakázáno zvedat jednotlivé dílce nad hlavu. Proto bude po vyzd

výšky instalováno lešení

zdění dodržováno několik zásad:

- při ručním vhazování materiálu do mícha ky se nedotýkat rotujících lopat uvnit

bubnu  

- zabezpečení řádné stability mícha
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Výztuž, která bude určena pro budoucí napojení a mohlo by dojít k

nabodnutí, bude opatřena ochrannými plastovými lištami, popř. na ni budou nasazeny 
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mm. Je zakázáno zvedat jednotlivé dílce nad hlavu. Proto bude po vyzd

výšky instalováno lešení, z kterého bude provedena druhá zdící výška.

zd ní dodržováno několik zásad: 

i ru ním vhazování materiálu do míchačky se nedotýkat rotujících lopat uvnit

zabezpe ení ádné stability míchačky  

 

Výztuž, která bude ur ena pro budoucí napojení a mohlo by dojít k úrazu či 

nabodnutí, bude opat ena ochrannými plastovými lištami, popř. na ni budou nasazeny 

hnologie zdění zevnitř objektu, 

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém 

zdivu, dopravu materiálu pro zd ní, zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 

dého podlaží bude zajištěn 

zábradlím. Po vyzd ní st ny do výšky 1000 mm m že být zábradlí demontováno. 

Materiál pro zd ní bude ukládán tak, aby prostor pro práci měl šířku minimálně 600 

mm. Je zakázáno zvedat jednotlivé dílce nad hlavu. Proto bude po vyzdění první zdící 

kterého bude provedena druhá zdící výška. Dále bude při 

i ru ním vhazování materiálu do mícha ky se nedotýkat rotujících lopat uvnitř 
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- provádění pravidelných kontrol elektrických kabelů, nevhodné nebo porušené stroje s 

kabely nepoužívat  

- správná manipulace a úchop zdících prvků  

- přísný zákaz házení cihel a jiných prvků  

- ukládání materiálu do stabilní polohy ne na volné nezajištěné okraje a nestabilní 

podlahy lešení  

- zajištění dostatečných manipulačních prostor během zdění na stabilní podlaze lešení  

- zajištění dostatečné manipulační výšky pro pracovníky pomocí kozových lešení, aby 

nedocházelo k manipulaci se zdícím materiálem nad úrovní hlavy nebo jiných obtížných 

polohách přesné dodržování technologických postupů  

- odborné provádění prací (správné vazby zdiva, použití určených zdících prvků)  

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 

přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 

doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace, 

- montáže prvků těžších než 50 kg budou prováděny pomocí zdvihací techniky a 

vázacích prostředků podle systému bezpečné práce pro práci se zvedacím zařízením 

- montáže ze žebříků jsou vyloučeny 

- montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a osobou odpovědnou za jejich 

provádění. 

O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

- Těžkými konstrukčními díly, které budou trvale zabudovány do stavby, jsou v rámci 

hodnoceného záměru např. schodišťová ramena, která budou montována za pomocí 

autojeřábu z přilehlé komunikace. Při montáži se nesmí žádný pracovník zdržovat pod 

břemenem 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 

proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 

způsob zajištění prací ve výšce 
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 Při práci ve výškách bude obvod podlaží vždy opatřen bezpečnostním zábradlím 

o výšce madla 1100 mm, středovou tyčí a patná zarážkou výšky min 150 mm, popř. 

atikou na střešní konstrukci. Při pracích bez tohoto opatření, je nutné, aby pracovník 

používal opatření proti pádům z výšky, neboli zachycovaní postroje opatřené tlumiči 

pádu. 

 Osobní ochranné pomůcky budou pravidelně kontrolovány (min. 1x ročně). Před 

použitím je pracovník povinen zkontrolovat jejich kompletnost a nezávadnost. 

 Veškeré otvory ve stropních konstrukcích budou překryty překližkovými 

deskami, popř. systémovými přechody. 

 Je zakázán jakýkoliv shoz materiálu. 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 

skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 

opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 

práce, použití strojů, 

Doprava a skladování materiálu 

Materiál bude přivážen a skládán z ulice Medlánecká na přilehlou skládku, popř. 

na skládku přímo na staveništi. Obecné zásady pro dopravu a skladování materiálu: 

- zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu, popř. upravit vozidlo do 

vhodné a bezpečné polohy  

- zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a materiálu  

- zajištění polohy nákladu a stability přepravovaného břemene ( fixací apod. )  

- používání vhodných pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků ( používání 

zdvižných čel, stabilizace pomocným lanem)  

- správné pracovní postupy dle návodu k obsluze a údržbě (zapatkování nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou na dostatečně únosném podkladu) 

- používání vhodného a nepoškozeného zvedacího zařízená a pomůcek  

- dodržování zakázaných manipulací a činností (pohyb nad stavebními buňkami, 

kabinou zvedacího stroje, nad okolní zástavbou a nad osobami)  

- vyloučení přítomnosti osob v ohroženém prostoru (pod přepravovanými prvky)  
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- zákaz zvedat přimrzlých, zasypaných či jinak přilnutých břemen (ztráta stability 

zvedacího mechanizmu)  

- skladování na rovných, odvodněných a zpevněných plochách  

- materiál musí být uložen tak, aby byla po celou jeho dobu zajištěna stabilita  

- Sypké směsi budou na staveništi jak v pytlích tak i samostatně. Pytlované směsi budou 

skladovány na paletách na skládce, popřípadě na paletách v objektu do maximální 

výšky 1,5m.- dodržení průchozích rozestupů min. 0,6 m  

- skladovaná břemena nebudou vyčnívat z vymezených prostor skládek 

Práce s elektrickými zařízeními 

- veškerá elektrická zařízení používaná na staveništi budou po ukončení stavebních 

prací vypínána. 

- zařízení budou opravována pouze způsobilými osobami a to pouze v případě, že bylo 

prokazatelně provedeno jejich odpojení od zdroje elektrické energie. 

- před použitím každého přístroje bude provedena vizuální kontrola přístroje – osoby 

pracující těmito přístroji jsou povinny přesvědčit se o jejich řádném stavu. 

- na staveništi budou používána pouze zařízení (ruční nářadí, prodlužovací a přívodní 

šňůry), k nimž zhotovitel doloží potřebné revize. 

- budou použity přívodní a prodlužovací kabely určené pro venkovní použití; kabely a 

nářadí určené pro použití ve vnitřních prostorech nebudou využívány 

- vodiče budou prověšovány, nebudou umísťovány do blízkosti ostrých hran nebo na 

místa, kde by mohlo dojít k jejich přeseknutí nebo přetržení. 

- kabely nebudou omotávány okolo vodivých konstrukcí 

Svařování 

- při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním právním předpisem; 

- důsledně bude dbáno na používání příslušných OOPP (k ochraně zraku, obličeje, 

rukou a ostatních částí těla). 

- v blízkosti svařování nebude manipulováno s hořlavými materiály; 



210 

 

- pracoviště svářeče bude vybaveno příslušnými hasicími prostředky; 

- svařování nebude prováděno ze žebříků či z jiných nestabilních pracovišť; 

- pracovník provádějící svářečské práce bude v případě práce v prostoru ohroženém 

nebezpečím pádu jištěn vhodným technickým opatřením; 

- zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 

m od volného okraje pracoviště ve výšce 

- zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 

neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 

návodem na používání příslušného zařízení; 

- tlakové láhve musí být vzdáleny od topných těles 1 m, od zdrojů otevřeného ohně 3 

m; 

- tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, převržení např. řetízkem, 

umístěním v koši apod.; 

- tlakové láhve musí být účinně chráněny proti nárazu, před otevřeným ohněm a jiným 

možným poškozením, a musí být umístěny tak, aby nebyla překročena povrchová 

teplota 40°C 

- s tlakovými lahvemi plnými i prázdnými se smí manipulovat, jen pokud jsou řádně 

uzavřené ventily, a na láhvi je nasazen ochranný klobouček. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 

při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 

montáži antén a hromosvodů, vodorovné teras a střech,  

- Jedná se o práce na pracovištích, které budou ve výšce nad 1,5m nad úrovní okolního 

terénu, popřípadě pokud je pod nimi volná hloubka větší než 1,5m. 

- Cílem je vytvářet zabezpečení převážně prvky kolektivní ochrany jako jsou zábradlí, 

lešení, ohrazení, poklopy. 

- Pokud nelze vytvořit tyto prvky je nutné zabezpečit pracovníka osobně ochrannými 

pracovními pomůckami, jako jsou záchycovací postroje s tlumiči pádu 
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- Práce ve výškách budou přerušeny pokud při nepříznivém povětrnostní situaci jako je 

bouře, déšť, sněžení nebo tvorba námrazy. Dále pak pokud vítr přesáhne rychlost 8 m/s 

při práci na pracovních plošinách nebo žebřících v ostatních případech se práce přeruší 

při rychlosti větru na 11 m/s. Práce budou také přerušeny, pokud teplota prostředí 

klesne pod -10 °C. 

- Práci ve výškách nebude provádět pracovník osamocen. 

- Všichni pracovníci vykonávající práci ve výškách budou náležitě proškoleni 

8.7 SEZNAM ZHOTOVITELŮ 

 Zde budou uvedeni subdodavatelé na konkrétní části stavby. Seznam 

subdodavatelů bude v průběhu stavby upřesňován. 

Název a identifikace 

subdodavatele 

Kontaktní údaje na 

odpovědného pracovníka 

Rozsah a typ vykonávaných 

prací s ohledem na rizikovost 

   

   

   

   

8.8 AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 

Plán BOZP musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby 

prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. Plán musí být odsouhlasen a 

podepsán všemi zhotoviteli i všemi ostatními osobami vyskytujícími se na staveništi. 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci stavby. V 

případě podstatných změn při realizaci stavby nebo při vzniku nových skutečností, které 

mají vliv na bezpečnost práce na staveništi, je nutno vypracovat aktualizaci Plánu 

BOZP.  
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9.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Novostavba polyfunkčního domu v městské části Brno - Řečkovice je navržena 

tak, aby v co nejmenší míře ovlivňovala životní prostředí v jejím okolí. S odpady, které 

vzniknou při výstavbě, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Zákon o odpadech. 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

 a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje 

a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

 b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

 c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.(24) 

 Nakládání s odpady dále upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů. V průběhu 

realizace objektu se budou odpady třídit dle katalogu odpadů a následně odváženy k 

recyklaci nebo k uložení na skládku. Pro třídění odpadů budou na pozemku zařízení 

staveniště umístěny kontejnery na tříděný odpad. 

 Odpad ze sanitárních buněk bude za pomoci fekálního tanku shromažďován a 

dle plánu potřeb v příloze Stanovení spotřeby staveništních energií následně vyvážen. 

Dalším odpadem, kterému je potřeba věnovat pozornost je únik provozních kapalin ze 

stavebních strojů. Tento odpad bude likvidován za pomocí havarijní sestavy, která 

obsahuje i sypký sorbent. Pro zeminu znečištěnou provozními kapalinami bude při 

výjezdu ze staveniště přistaven kontejner. Veškerá zemina, takto znečištěná, bude do 

toho kontejneru nakládána a následně zlikvidována. Problematikou nadměrného hluku a 

vibrací se zabývá nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
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b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 

staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.(24) 

 Pro novostavbu polyfunkčního domu je nejdůležitější skupinou v katalogu 

odpadů skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst) a skupina č. 20 Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z 

odděleného sběru. Dalším důležitým bodem je zákaz pálení odpadů na staveništi a 

dodržování evidence odpadů včetně jejich nakládání. Při úniku provozních kapalin ze 

stavebních strojů je nutné kontaminovanou oblast neutralizovat a odvézt na příslušné 

místo. O této skutečnosti musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9.2 ROZDĚLENÍ ODPADŮ 

 Základními odpady vznikající na stavbě jsou odpady komunální a stavební 

odpad. Při výstavbě budou dodržována následující opatření: 

- Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků,  

-Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle katalogu odpadů (stavební a 

demoliční odpad ukládat na označená místa (nádoby), 

- Na ploše zařízení staveniště budou přichystány kontejnery na tříděný odpad (plast, 

papír, znečištěné obaly, dřevo, beton, ocel, komunální odpad) 

- Zabránit míšení odpadů 

- Likvidaci nebezpečných odpadů zajišťovat přes firmy tímto se zabývajícími,  

-Vést předepsanou evidenci odpadů (vážní lístky, průvodky odpadů a tabulka -evidence 

odpadů)- předávat na konci zakázky, archivovat po dobu 5 let. 

9.2.1 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD 

 Staveništní odpad je dělen do dvou kategorií a to ostatní běžný odpad - O a 

nebezpečný odpad - N. 

Tabulka 15: Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi(24) 
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Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
Způsob 

likvidace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 

17 02 01 Dřevo 
O 

Nabídka 
k prodeji, 
další využití 

17 02 02 Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 01* 
Asfaltové směsi obsahující dehet 

N 
Ekologická 
likvidace 

17 04 02 Hliník O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 09* 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami N 

Ekologická 
likvidace 

17 05 03* 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

N 
Ekologická 
likvidace 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 O 

Skládka 

17 06 03* 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky N 

Ekologická 
likvidace 

17 09 03* 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky N 

Ekologická 
likvidace 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 O 

Skládka 

 Odpady budou zpracovávány firmami Sako Brno a.s., pískovna Černovice, 

Kovokom šrot s.r.o. 
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9.2.2 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 Jedná se o odpad, který bude vytvořen pracovníky a balením materiálů 

použitých při výstavbě. Tento odpad bude tříděn do tří kontejnerů, které budou 

nachystány na pozemku zařízení staveniště. 

Tabulka 16: Seznam komunálního odpadu vzniklého na staveništi(24) 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
Způsob 

likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 01 02 Sklo O Recyklace 

20 01 08 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven O 

Recyklace 

20 01 11 Textilní materiály O Recyklace 

20 01 39 Plasty O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

 

9.2.3 OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STAVENIŠTNÍHO HLUKU 

 Provoz na stavbě bude zejména v prvních fázích náročný na hluk ze staveniště. 

Při realizaci stavby nesmí dojít k překračování limitů dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práci strojů je nutné podřídit 

těmto limitům. 

Tabulka 17 Hygienické limity hluku 

Posuzovaná doba 

(hod) 

Korekce 

(dB) 

Hygienický limit ze stavební činnosti ve vzd.2 m od 

fasády chráněných objektů 

LAeqs (dB) 

6,00-7,00 +10 60 
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7,00-21,00 +15 65 

21,00-22,00 +10 60 

22,00-6,00 +5 noční práce se stroji se neuvažuje  

 

 Staveniště se nachází na nároží ulic Medlánecké a Bánskobystrická v městské 

zástavbě, z tohoto důvodu je nutné omezit hlučnost pracovních strojů. Opatření, které 

by mělo zamezit nepříznivému vlivu na okolí, je omezení pracovní doby od 7:00 a 

maximálně do 18:00 v pracovních dnech.  

 Při stavbě budou použity pracovní stroje a mechanismy, které jsou v dobrém 

technickém stavu a nepřekračují hodnoty hlučnosti stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu strojů a mechanismů, u kterých nelze snížit jejich hlučnost, na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, bude potřeba zabezpečit pasivní ochranu, popř. bude 

pracovní doba strojů zkracována či cyklicky prováděna v několika intervalech. Stroje a 

elektrická nářadí musí být opatřena předepsanými kryty, které snižují jejich hlučnost. V 

době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. Stroje musí být vybaveny nádobou 

na zachycení provozních kapalin při jejich úniku. 

9.2.4 OCHRANA PROTI ZNEČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ A 

PRAŠNOSTI 

Při výjezdu na veřejné komunikace musí být stroje zbaveny bláta a jiných 

nečistot. Pokud dojde k znečištění komunikace, musí být vždy odklizeny čistícími vozy 

nebo univerzálním nakladačem, popř. pracovníky. Při přepravě zeminy je třeba zajistit, 

aby náklad nepadal přes bočnice vozidel. Pro očištění nákladních automobilů je na ploše 

staveniště zřízena plocha pro oklep a očištění vozů. Tato plocha se nachází při výjezdu 

ze stavby. Nákladní automobil bude zastaven před výjezdní bránou, očištěn hlavně 

mechanicky. Pokud dojde k čištění vodou, je nutné veškerou znečištěnou zeminu, která 

steče po sjížděcí rampě naložit na přitavený kontejner vedle vjezdu. 

 V suchých dnech výkopových prací, bude možné prašnost omezit za pomoci 

kropení zeminy. 
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9.2.5 PREVENCE PROTI ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Problematika znečištění ovzduší spočívá ve znečištění výfukovými plyny vozidel 

při výstavbě a možné zvýšené prašnosti. Opatření proti nadměrným emisím zajistí 

zhotovitel stavby, použitím výhradně strojové techniky s platnými OTP a splněnými 

emisními normami, skládky sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 

zdrojů prašnosti budou minimalizovány, dodavatel stavebních prací zajistí účinnou 

techniku pro čištění vozovek. 

9.3 POUČENÍ 

Každý pracovník bude seznámen s opatřeními a seznamy třídění odpadů, a bude 

je bez výjimky dodržovat. O tomto obeznámení bude proveden zápis do stavebního 

deníku, spolu s podpisy pracovníků. 
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10.1 ZÁLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ       

10.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Polyfunkční dům Prudký 

Místo stavby:             Brno, Bánskobystrická 

Kat. území Brno - Řečkovice 

p.č. 236/1; 236/2  

Stavebník:   Prudcí s.r.o. 

    Dobrovského 657/8, 612 00 Brno 

    IČO: 039 10 130 

Projektant:   Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

sídlo Žižkova 5, 602 00 Brno 

kancelář Nárožní 3, 616 00 Brno 

tel.: +420 541 240 616 

e-mail: atelier@atelier-dpk.czArchitektonické  
 řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Ing. Luděk Rohovský 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1005096 

Komunikace a zpevněné plochy 

Atelier DPK, s.r.o. 

IČ 253 48 817 

Ing. Kateřina Mičová Polesná 

ID00 – dopravní stavby 

ČKAIT – 1004710 

Stavebně konstrukční řešení 

BALANCE, s.r.o. 

IČO: 253 15 366 

sídlo Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Ing. Jan Klodner 

IS00 – statika a dynamika staveb 
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ČKAIT – 1001860 

Zdravotně technické instalace, plyn 

Ing. Lenka Nováková 

Sídlo: Strážnická 971/3, 627 00 Brno 

IE 01 – technika prostředí staveb, tuniská zařízení 

ČKAIT – 1003794 

Silnoproudá elektrotechnika 

Ing. Vladimír Geyer 

sídlo: Humenná 467/18, 625 00 Brno - Bohunice 

IT00 – technologická zařízení staveb 

ČKAIT – 1001003 

Vzduchotechnika a vytápění 

TZ pro, s.r.o. 

IČ: 037 60 588 

sídlo č.p. 718, 683 04 Drnovice 

Ing. Pavel Burian 

IE01 – technika prostředí staveb, technická zařízení 

ČKAIT – 1003853 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Miroslav Fabián 

IČO: 479 58 626 

sídlo: Chmelnice 2775/51, 628 00 Brno 

IP00 – pozemní stavby 

ČKAIT – 1001531 

Stavební fyzika 

Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

sídlo Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

Akustika 

KOMPRAH, s.r.o. 

Petr Šiška 

IČ: 277 01 638 
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sídlo Masarykova 141, 664 42 Modřice 

10.1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 Řešené území se nachází v zastavěné části města Brna na nároží ulic 

Medlánecká a Banskobystrická v městské části Řečkovice. Na řešený pozemek 

navazuje souvislá řadová zástavba. Území je v katastru nemovitostí vedeno jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Stávající zástavba na pozemcích je tvořena jednopodlažním 

rodinným domem s opravnou se sedlovou střechou, dvorními přístavbami přístřešků, 

garáží a s prodejnou cykle sportu v lehkém dřevěném přístavku vybudovaném jako 

provizorní rozšíření provozovny, která je nyní kompletně zastaralá a to konstrukčně i 

morálně. Všechny tyto objekty budou zdemolovány a nahrazeny nově navrženým 

objektem polyfunkčního domu. Staveniště je mírně svažité, chodník obíhající 

navrhovaný objekt se mírně svažuje, čehož je plně využito pro vhodné umístění 

jednotlivých vstupů a vjezdu do objektu.  

Navržený polyfunkční objekt slouží k bydlení a podnikání.V 1.PP jsou umístěny 

hromadné garáže, sklepní kóje a technické prostory.1.NP je mimo prostoru vstupu do 

obytné části kompletně vyhrazeno pro prodejnu a servis sportovních potřeb. Dále se zde 

nachází kancelář a zázemí zaměstnanců obchodu. V suterénu jsou situována parkovací 

stání, celkem 24, z toho 20 v zakladačích. Ze stání umístěných mimo zakladače jsou 2 

vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou v suterénu 

umístěny technické místnosti a sklepní kóje pro jednotlivé byty. V přízemí je umístěn 

hlavní vstup do bytové části, kočárkárna/kolárna a místnost pro odpad. Hlavním 

využitím přízemí je však obchod, Nachází se zde jednak samotná prodejní plocha, dále 

servis, sklad, místnost pro odpad a zázemí s kanceláří pro zaměstnance. Ve 2 a 3. NP je 

umístěno 10 bytů. Z toho je 6 bytů 1+kk a tři byty 2+kk a jeden byt 3+kk. Ve 4.NP jsou 

umístěny 3 byty. Z toho jsou 2 byty 3+kk a jeden byt 4+kk. Byty v tomto podlaží mají 

terasu tvořenou střechou bytů ve 3.NP.(2) 
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10.2 OBSAH POROVNÁNÍ 

V této příloze bych chtěl více přiblížit rozdíly časové a finanční náročnosti 

monolitického železobetonového schodiště a schodiště z prefabrikovaných dílců 

v kombinaci s monolitickými podestami.  

Obsah tohoto srovnání bude následující: 

- Konstrukční řešení schodiště 

- Personální obsazení 

- Nasazení strojů 

- Finanční náročnost 

- Časová náročnost 

Závěr srovnání bude obsahovat celkové shrnutí a zhodnocení lepšího řešení 

z hlediska výstavby. 

10.3 MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ 

10.3.1 KONSTRUKČÍ ŘEŠENÍ 

Monolitické železobetonové schodiště je z hlediska prostorové variability a 

možnosti přizpůsobení určitě jedním s nejlepších řešení. Zároveň je nutné dodržení 

poměrně vysoké rozměrové přesnosti, což s sebou nese velké nároky na kvalitu 

provedení a časovou náročnost což může způsobit i zdržení výstavby, popř. problémy 

s prováděním navazujících prací. 

V polyfunkčním domě je navrženo schodiště dvouramenné přímočaré, v jehož 

zrcadle bude výtahová šachta. Mezipodesty jsou uloženy na zvukově izolační prvky, 

schodišťové rameno je pevně spojeno s mezipodestou. 



 

Obrázek 103 Řez napojením na podestu z monolitického betonu

Postup provádění monolitického schodišt  za íná už p i betonáži p ilehlých 

obvodových monolitických 

postupuje sestrojením bedn ní ramen a podest schodišt . Na toto bedn ní se provede 

vyztužení a následuje betonáž. Po zatvrdnutí betonu a dosažení požadované pev

provede betonáž stupňů, tu je možn

zatvrdnutí stupňů se schodišt  odbední a postupuje se obdobn  i u dalších podlaží. 

Postup je poměrně zdlouhavý a náro ný, je nutné mnoho kontrol souvisejících 

s přesností výšky a délky stupňů. asové pro

přestávek mezi jednotlivými betonážemi.

10.3.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Pro zhotovení monolitického schodišt  je nutné mnoho profesí, nebo  se zde 

setkává mnoho činností

(betonáři). Ke každé profesi jsou vždy pot eba i pomocní d lníci. To zvyšuje i náro nost 

co se týče BOZP.  

Tabulka 18 Personální obsazení 
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ez napojením na podestu z monolitického betonu(27)

Postup provádění monolitického schodiště začíná už při betonáži p ilehlých 

obvodových monolitických stěn, a to osazení zvukově izolačních prvk . Dále se 

postupuje sestrojením bednění ramen a podest schodiště. Na toto bedn ní se provede 

vyztužení a následuje betonáž. Po zatvrdnutí betonu a dosažení požadované pev

provede betonáž stupňů, tu je možno provádět i souběžně s betonáží podest a ramen.

zatvrdnutí stupňů se schodiště odbední a postupuje se obdobně i u dalších podlaží. 

Postup je poměrně zdlouhavý a náročný, je nutné mnoho kontrol souvisejících 

esností výšky a délky stupňů. Časové prodlevy také způsobí mnoho technologických 

estávek mezi jednotlivými betonážemi. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pro zhotovení monolitického schodiště je nutné mnoho profesí, nebo  se zde 

setkává mnoho činností, jako je bednění (tesaři), vyztužení (železá i), betonáž 

(betoná i). Ke každé profesi jsou vždy potřeba i pomocní dělníci. To zvyšuje i náro nost 

Personální obsazení - monolitické schodiště 

 

(27) 

Postup provád ní monolitického schodišt  za íná už při betonáži přilehlých 

st n, a to osazení zvukov  izolačních prvků. Dále se 

postupuje sestrojením bedn ní ramen a podest schodišt . Na toto bednění se provede 

vyztužení a následuje betonáž. Po zatvrdnutí betonu a dosažení požadované pevnosti se 

betonáží podest a ramen. Po 

zatvrdnutí stupňů se schodišt  odbední a postupuje se obdobně i u dalších podlaží.  

Postup je pom rn  zdlouhavý a náro ný, je nutné mnoho kontrol souvisejících 

dlevy také zp sobí mnoho technologických 

Pro zhotovení monolitického schodišt  je nutné mnoho profesí, neboť se zde 

, vyztužení (železáři), betonáž 

(betoná i). Ke každé profesi jsou vždy pot eba i pomocní d lníci. To zvyšuje i náročnost 
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Profese Počet pracovníků 

Betonáž 2 

Železář, vazač výztuže 2 

Tesař 2 

Pomocný dělník 1 

Obsluha autočerpadla 1 

Obsluha autodomíchavače 1 

 

10.3.3 NASAZENÍ STROJŮ 

Pro zhotovení monolitického schodiště budou nutné stroje pro klasickou betonáž, 

tzn. autodomíchávač, který přiveze beton z příslušné betonárny, dále autočerpadlo 

betonové směsi, které bude provádět betonáž. Pro dostatečné zhutnění bude třeba 

ponorného vibrátoru, dále motorová pila, popř. okružní pila na přesné dořezy bednění. 

 

 Autodomíchaváč SCHWING STETTER C3  

 

Autočerpadlo SCHWING S38 SX  
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Okružní pila Bosch GKS 190 Professional 

 

Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E 

Technické informace jednotlivých strojů jsou uvedeny v kapitole Strojní sestava 

10.3.4 ČASOVÁ NÁROČNOST 

Z hlediska časové náročnosti je zřejmé, že nejnáročnější bude provedení bednění a 

vázání výztuže, jelikož je nutné provést precizně. Z důvodu prolínání tří profesí je nutná 

taky dobrá návaznost jednotlivých prací, kde může vzniknout prodleva od 

předpokládaného termínu ukončení prací. Do časového plánu zhotovení schodiště je 

nutné započítat technologické přestávky, které budou trvat 1 dny na jednotlivé podlaží, 

tzn. celkem 4 dní. 

Tabulka 19 Časová náročnost provedení monolitického schodiště 
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Činnost m.j. Počet m.j. Nh/m.j. Počet prac. Doba trvání (hod) 

Bednění podesty m2 8,1 2,3 2 9,3 

Bednění ramen m2 8,5 2,31 2 9,8 

Bednění stupňů m2 4,1 1,54 2 3,2  

Bednění celkem  22,3 hod = 3 dny 

Vyztužení t 0,52 18 2 4,7 = 1 den 

Betonáž m3 4,4 0,3 2 1 = 1 den 

Technol. přestávka 24 hod 

Celkem (8 h směna) 6 dní * 4 = cca 24 dní 

Odbednění podesty m2 8,1 0,34 2 1,4  

Odbednění ramen m2 8,5 0,39 2 1,66  

Odbednění stupňů m2 4,1 0,26 2 0,54  

Odbednění celkem  3,6 = 1 den 

Celkem (8 h směna) 25 dní 

Provedení monolitického schodiště pro jedno podlaží vychází i s technologickou 

přestávkou na 6 dní. Pro celý objekt by doba potřebná pro zhotovení schodiště byla 25 

dní i s odbedněním konstrukce. 

 

10.3.5 FINANČNÍ NÁROČNOST 

Na základě propočtu provedeného v programu Buildpower S jsem určil ceny 

jednotlivých položek monolitického schodiště. V tabulce níže je provedena kalkulace. 

Pro výpočet cen autodomíchavače a autočerpadla jsem využil ceníků firmy TBG 

Betonmix a.s. v Brně – Králově poli. 

Tabulka 20 Kalkulace ceny monolitického schodiště 
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Položka  m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet prac. Cena (Kč) 

Beton + ostatní mat. m3 17,4 2125  36975 

Výztuž + ostatní mat. t 2,08 20700  47195 

Bednění podest m2 32,1 890  28570 

Bednění ramen m2 34,1 370  12620 

Bednění stupňů m2 16,6 460  7640 

Ostatní mat.     35309 

Tesař hod 104 160 2 16640 

Železář hod 32 160 2 5120 

Betonář hod 32 160 2 5120 

Pomocný pracovník hod 168 120 1 23040 

 

Autočerpadlo 

hod 4 hod 2080  8320 

Kč/km 6*4*2 km 46  2210 

Autodomíchávač Kč/m3 21,5 225  4840 

Celkem Kč 233599 Kč 

Celková cena za provedení monolitického schodiště je 237 439 Kč. 

10.4 PREFAFRIBKOVANÉ SCHODIŠTĚ 

10.4.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Montované schodiště jsou poměrně jednoduché na montáž. Velkým kladem je zde 

přesnost provedení. Jako složitější část provádění montovaného schodiště, je převod 

prefabrikovaných dílců z výrobny na staveniště a následné osazení, které vyžaduje 

prostor pro autojeřáb nebo věžový jeřáb. 

Montovaná betonová schodiště se sestavují buď z prefabrikovaných stupňů, 

schodnic a podestových nosníků, častěji se užívají celá prefabrikovaná schodišťová 



 

ramena. Ta se ukládají obvykle ozubem na podporující prvky 

monolitické podesty, v p ípad  ramen vyrobených s jednou nebo ob ma podestami (1x 

nebo 2x zalomené desky) p ímo na nosné st ny.

prefabrikovaného schodišt  v etn  podest.

Obrázek 104 Druhy prefabrikovaných schodiš

Obrázek 105 Detail uložení prefabrikovaného schodiš ového ramene

10.4.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Provádění prefabrikovaného 

složitost bednění a vyztužování schodiš ových ramen

bude zapotřebí řidiče taha e s

vazači břemen, kteří se postara

konstrukce je nutný svá  a pracovníci, kte í osadí prvek na místo ur ení.

Tabulka 21 Personální obsazení 
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ramena. Ta se ukládají obvykle ozubem na podporující prvky -

monolitické podesty, v případě ramen vyrobených s jednou nebo ob ma podestami (1x 

nebo 2x zalomené desky) přímo na nosné stěny. Bude uvažováno s

rikovaného schodiště včetně podest. 

Druhy prefabrikovaných schodišť 

Detail uložení prefabrikovaného schodišťového ramene

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Provád ní prefabrikovaného schodiště není zatíženo tolika profesemi. Odpadá zde 

složitost bedn ní a vyztužování schodišťových ramen. Z hlediska personálního obsazení 

bude zapot ebí idiče tahače s návěsem, který doveze prvky z výrobny, dále je ábník a 

vaza i b emen, kteří se postarají o staveništní dopravu prvku. Pro zabudování do 

konstrukce je nutný svářeč a pracovníci, kteří osadí prvek na místo ur ení.

Personální obsazení - prefabrikované schodiště 

- prefabrikované nebo 

monolitické podesty, v p ípad  ramen vyrobených s jednou nebo oběma podestami (1x 

Bude uvažováno s provedením 

 

 

Detail uložení prefabrikovaného schodiš ového ramene 

schodišt  není zatíženo tolika profesemi. Odpadá zde 

hlediska personálního obsazení 

výrobny, dále jeřábník a 

jí o staveništní dopravu prvku. Pro zabudování do 

konstrukce je nutný svá  a pracovníci, kte í osadí prvek na místo určení. 



 

Profese 

Vazač břemen 

Svářeč 

Pomocný pracovník 

Obsluha autojeřábu 

Obsluha dopravního prost edku

10.4.3 NASAZENÍ STROJ

Montáž prefabrikovaných dílc  bude provád t autoje áb

Převod prvků bude zajišt n taha em s

Prefa Brno a.s. z Kuřimi.

Obrázek 106 Autojeřáb Liebherr LTM 1070
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Počet pracovníků 

2 

1 

2 

1 

Obsluha dopravního prostředku 1 

NASAZENÍ STROJŮ 

Montáž prefabrikovaných dílců bude provádět autojeřáb 

evod prvk  bude zajištěn tahačem s návěsem. Prvky budou p eváženy z

Kuřimi. Pro pevné spojení s konstrukcí bude použita svá ka.

Autojeřáb Liebherr LTM 1070 

 Liebherr LTM 1070. 

náv sem. Prvky budou převáženy z výrobny 

konstrukcí bude použita svářečka. 



 

Obrázek 107 Tahač DAF XF440 FT

Obrázek 108: Elektrodová svá ka GE 290 TC, GÜDE

Technické informace jednotlivých stroj

10.4.4 ČASOVÁ NÁRO NOST

Časová náročnost pro zhotovení prefabrikovaného schodišt  je oproti 

monolitickému výrazn  kratší. Hlavním d vodem je zhoto

jednotlivých dílech ve výrobn , tudíž odpadá zdlouhavý proces bedn ní, vyztužení a 

betonáže přímo na staveništi. V

namontovat během jediného dne p ímo do stavby. Ovšem je nutné

několik měsíců předstihem. D ležitá je objednávka schodiš ové konstrukce, dále 

zajištění autojeřábu a v
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Tahač DAF XF440 FT 

 

Elektrodová svářečka GE 290 TC, GÜDE 

Technické informace jednotlivých strojů jsou uvedeny v kapitole Strojní sestava

ASOVÁ NÁROČNOST 

asová náročnost pro zhotovení prefabrikovaného schodišt  je oproti 

monolitickému výrazně kratší. Hlavním důvodem je zhotovení celé konstrukce po 

jednotlivých dílech ve výrobně, tudíž odpadá zdlouhavý proces bedn ní, vyztužení a 

betonáže p ímo na staveništi. V případě dobré koordinace prací, je možné celé schodišt

namontovat b hem jediného dne přímo do stavby. Ovšem je nutné

kolik m síc  předstihem. Důležitá je objednávka schodišťové konstrukce, dále 

zajišt ní autoje ábu a v neposlední řadě je nutné zajistit uzavírku ulice Medlánecká.

Strojní sestava 

asová náro nost pro zhotovení prefabrikovaného schodiště je oproti 

vení celé konstrukce po 

jednotlivých dílech ve výrobn , tudíž odpadá zdlouhavý proces bednění, vyztužení a 

ípad  dobré koordinace prací, je možné celé schodiště 

namontovat b hem jediného dne p ímo do stavby. Ovšem je nutné celý proces plánovat 

kolik m síc  p edstihem. D ležitá je objednávka schodišťové konstrukce, dále 

neposlední ad  je nutné zajistit uzavírku ulice Medlánecká. 
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Činnost m.j. Počet m.j. Nh/m.j. Počet prac. Doba trvání (hod) 

Schodišťová ramena kus 8 1,0 1 8 

Podesty kus 4 1,0 1 4 

Celkem 12 hod 

10.4.5 FINANČNÍ NÁROČNOST 

Pro výpočet finanční náročnosti jsem požádal obchodní oddělení firmy Prefa Brno 

a.s. o sdělení informací o současných cenách prefabrikovaných schodišť. Dále je nutné 

přičíst náklady spojené s dopravou a náklady na montáž autojeřábem. Uvažuji, že 

montáž bude probíhat v současné době s demontáží věžového jeřábu, tudíž bude v této 

souvislosti využito uzavírky ulice Medlánecká. Ceny autojeřábu byly poskytnuty po 

konzultaci s firmou Hanyš - Jeřábnické práce s.r.o. 

Tabulka 22 Kalkulace ceny prefabrikovaného schodiště 

Položka m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet prac. Cena (Kč) 

Schodišťové prvky m3 17,4 16000  278400 

Ostatní materiál  25400 

 

Autojeřáb 

hod 8 3500  28000 

Kč/km 22*2 130  5720 

Doprava prvků Kč/km 10*2*2 55  2200 

Doprava čekání hod 2*0,5 650  650 

Vazač břemen hod 12 150 2 3600 

Svářeč hod 12 170 2 4080 

Montážník hod 12 170 2 4080 

Celkem Kč 352130 Kč 

Celková cena montáže prefabrikovaného schodiště je 352 130 Kč. 
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10.5  ZÁVĚŘ 

Po srovnání dvou způsobů provádění schodišťové konstrukce, jsem došel 

k následujícím skutečnostem. Pro příklad níže uvádím srovnání lidské práce na 

monolitickím a prefabrikovaném schodišti. Z tabulky provedením monolitickým 

způsobem přímo na stavbě vyplívá, že celková doba práce potřebná pro zhotovení 

kompletního schodiště je 168 hod, což při 8 hodinových směnách vychází celkem na 21 

dní bez započtení technologické pauzy. Tato doba může zapříčinit zpoždění stavby. 

Celková cena za lidskou činnost bez započtení odvodů za sociální a zdravotní pojištění 

je za provedení monolitického schodiště celkem 49 920 Kč. 

Tabulka 23 Lidská činnost - monolitické schodiště 

Položka  m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet prac. Cena (Kč) 

Tesař hod 104 160 2 16640 

Železář hod 32 160 2 5120 

Betonář hod 32 160 2 5120 

Pomocný pracovník hod 168 120 1 23040 

Celkem hod 168  49920 

Prefabrikované schodiště oproti monolitickému nabízí velké zkrácení doby 

potřebné pro zhotovení celé konstrukce. Z předchozích výpočtů a tabulky níže, vyplývá, 

že celková doba potřebná pro zhotovení konstrukce je 12 hodin. Při prodloužení směny 

je možné konstrukci zbudovat za jeden den. Z toho vychází, že lze ušetřit 20 dní. Cena 

za lidskou činnost při montáži činí 11 760 Kč, to je celkem o 38 160 Kč méně než za 

provedení monolitickým způsobem. Z tohoto pohledu se jeví prefabrikované schodiště 

jako výhodnější. 

Tabulka 24 Lidská činnost - prefabrikované schodiště 

Položka m.j. Počet m.j. Kč/m.j. Počet prac. Cena (Kč) 

Vazač břemen hod 12 150 2 3600 

Svářeč hod 12 170 2 4080 
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Montážník hod 12 170 2 4080 

Celkem hod 12  11760 

Tabulka 25 Vyhodnocení výhodnější technologie provádění schodiště 

 Monolitické schodiště Prefabrikované schodiště Výhodnost 

Množství mechanizace Nižší Vyšší Monolitické 

Počet pracovníků 9 7 Prefabrikované 

Celková doba provedení 168 hod 12 hod Prefabrikované 

Celková cena provádění 237 439 Kč 352 130 Kč Monolitické 

Riziko nižší kvality Vyšší Nižší Prefabrikované 

Z tabulky uvedené výše je zřejmé, že výhodnější technologií pro provádění 

schodiště je prefabrikace. Je výhodnější, a to z několika hledisek. Je zde zjevné, že cena 

za provedení monolitickou technologií je nižší, avšak je zde několik kritérií, které tento 

rozdíl mohou dorovnat. Jde hlavně o kratší dobu montáže, která může ve výsledku 

ušetřit mnoho peněz v celkovém časovém plánu stavby. Dále jde také o kvalitu 

provedení. Nemusí se jednat o problém na každém schodiště, ale je zde jisté riziko 

nekvalitního provedení přímo na stavbě, které ve výsledku může vést až k reklamacím a 

následných nákladům spojených s opravami. Oproti tomu je prefabrikované schodiště 

jistější v tom ohledu, že se celé zhotovuje v prostorách výrobce, který ručí za kvalitu 

provedení. A v neposlední řadě jde také o snížení počtu pracovníku na stavbě, což 

zaručí také lepší kontrolu a sníží riziko úrazu. 
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11 ZÁVĚR 
 Tématem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 

hrubé stavby polyfunkčního domu Prudký v městské části Brno – Řečkovice. Pro 

zpracování diplomové práce jsem použil mnoho věcí, které jsem se dozvěděl ve škole, 

ale i přímo na stavbě. 

Celkový dojem z diplomové práce je, že kvalitně zpracovaný stavebně 

technologický projekt není nic jednoduchého. Vyžaduje to mnoho úsilí, znalostí, ale 

také zkušeností. V oblasti zkušeností nebo v situacích, kdy jsem váhal, mi byl velkou 

oporou vedoucí práce pan Ing. Boris Biely. 

Při zpracování jsem narazil na mnoho problémů týkajících se převážně 

nedostatkem místa pro zázemí stavby. Tuto problematiku jsem vyřešil záborem 

chodníků v okolí stavby, pro zařízení staveniště. Zpracoval jsem také finanční náklady 

spojené s nájmem ploch. Dále jsem umístil věžový jeřáb do výtahové šachty, tím pádem 

vznikl větší prostor pro skládky, zároveň vznikl problém s montáží prefabrikovaného 

schodiště. I v tomto případě jsem situaci vyřešil a montáž bude probíhat v součinnosti 

s demontáží věžového jeřábu. Při uzavírce komunikace Medlánecká bude demontován 

věžový jeřáb a další den bude namontováno prefabrikované schodiště. Uzavírka ulice 

Medlánecká byla třeba i pro betonáž větších objemů, proto byla navržena jednotlivá 

data uzavírek. 

V další části jsem řešil jednotlivé zájmové boty nadrozměrné přepravy 

pilotovací soupravy na staveniště. Technologický předpis a s ním spojený kontrolní a 

zkušební plán jsem zpracoval na provádění skladeb střešních konstrukcí i 

s klempířskými prvky. V neposlední řadě jsem zpracoval plán bezpečnosti a ochrany 

práce při zdraví a ekologické aspekty stavby. V poslední kapitole jsem se zabýval 

finančním a časovým porovnáním provádění monolitického a prefabrikovaného 

schodiště. Toto téma bylo zajímavé z toho důvodů, že monolitické provedení sice 

vychází ekonomicky lépe, ale z důvodu časové náročnosti je efektivnější 

prefabrikované. 

V přílohové části jsem podrobně rozebral dopravní značení při uzavírkách 

komunikace Medlánecká při betonáží autočerpadlem, montáži a demontáži věžového 

jeřábu s jednotlivými daty uzavírek. Zařízení staveniště je řešeno v třech fázích 
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výstavby, a to zemní práce, hrubá spodní stavba spolu s 1.NP. Jakmile bude zastropeno 

1.NP budou šatny, kanceláře pro stavbyvedoucí a mistra a skladovací prostory 

přesunuty do budovy. Při zpracování položkového rozpočtu jsem využil programu 

Buildpower S a zpracování časového plánu mi usnadnil výpočtový program CONTEC. 

 Pro větší přehlednost jsem zpracoval harmonogram nasazení hlavních strojů a 

časově finanční plán stavby. Přílohovou část doplňuje propočet stavby po stavebních 

objektech, časové a ekonomické srovnání variant provádění bednění, výpočet 

staveništních potřeb energií a ověření únosnosti zvedacích mechanizmů se schématem 

založení věžového jeřábu ve výtahové šachtě. Poslední přílohou je postup při nálezu 

munice na staveništi. Tato situace je mi velmi blízka, protože jsem měl možnost se s ní 

setkat na odborné praxi. I to byl podnět pro zpracování této přílohy. 

 Závěrem bych chtěl dodat, že je ještě mnoho informací, které v oblasti přípravy 

a realizace staveb mohu získávat a věřím, že mnoho informací, které jsem nabyl právě 

při zpracování diplomové práce, mi budou k užitku. 
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