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ABSTRAKT  

0iplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu v rámci přípravy a 
realizace výrobní haly v 4olešově. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, 
studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby, technickou zprávu 

s řešením dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, objektový časový a 
finanční plán stavby, plán zajištění materiálových zdrojů obsahující bilanci pracovníků, 

časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů včetně jejich časového nasazení, projekt zařízení staveniště včetně výkresů 
zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro 
provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného 

skeletu, posouzení zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků 
prefabrikovaného skeletu a položkový rozpočet prefabrikovaného skeletu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Průvodní a souhrnná technická zpráva, studie, prefabrikovaný skelet, drátkobetonová 
podlaha, technologický předpis, strojní sestava, dopravní vztahy, nadrozměrná přeprava, 
časový a finanční plán, časový harmonogram, rozpočet, posouzení zvedacího mechanismu, 
stavební schémata, kontrolní a zkušební plán, zařízení staveniště. 

 

ABSTRACT 

The diploma work has been dealing with the building and technological design of a 

production hall in 4olešov. The work includes the general and specification report, the study 
of main technological phases, the site plan, the technological specification solving the 

transportation relations and coordination of oversize transportation, time and financial 

schedule of the construction, material supply plan including staff review, the time schedule 

for pre-cast frame assembly,  machinery plan including the time employment, the site plan 

including the drawings, technological specification of pre-cast frame assembly and of steel-

fibre-reinforced floor, inspection and test plan of pre-cast concrete frame assembly, 

assessment of lifting mechanism, the procedure scheme of pre-cast concrete frame 

assembly and the cost estimate of pre-cast concrete frame.   

 

KEYWORDS 

General and specification report, study, pre-cast frame, steel-fibre-reinforced floor, 

technological specification, machinery assembly, transportation relations, oversize 

transportation, time and financial schedule, work schedule, cost estimate, assessment of 

lifting mechanism, procedure scheme, inspection and test plan, site plan. 
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A. ÚVOD 
 

Tématem této diplomové práce je příprava a  realizace výrobní haly v 4olešově, konkrétně její 
stavebně technologický projekt. 5nvestorský záměr je vybudovat nové výrobní a skladovací 
prostory. Výrobní areál je tvořen několika objekty. 9ezi hlavní objekty patří jednopodlažní 
výrobní – skladovací hala s přístavky a administrativní budova. Pro diplomovou práci jsem 
použil podklad projektové dokumentace, kterou jsem ponechal beze změn.  
 

V rámci této diplomové práce se zaměřím na důležité aspekty plánování výstavby a to 

zejména na využitelnost lokálních zdrojů, plánování montáže prefabrikovaného 
železobetonového skeletu včetně schémat, zajištění materiálových zdrojů a návrh využití 
hlavních stavebních strojů a manipulačních prostředků včetně jejich časového nasazení. 
0ále bude zpracován projekt zařízení staveniště pro různé etapy výstavby, technologický 
předpis týkající se montáže železobetonového prefabrikovaného skeletu a provedení 
drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro provádění prefabrikovaného skeletu, 

rozpočet pro železobetonový prefabrikovaný skelet a bilanci pracovníků pro výstavbu 
hlavního stavebního objektu. 
 

Při zpracování této diplomové práce předpokládám, že využiji a uplatním studiem získané 
znalosti, ověřím si jejich užití v praxi na konkrétní stavební zakázce, čímž získám další 
vědomosti a zkušenosti. Věřím, že tyto odborné dovednosti a zkušenosti následně využiji i  
v mém profesním životě, který bude nastartován prvním dnem měsíce března .  
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1 Průvodní zpráva 
 
Obsah průvodní zprávy vycházející z vyhlášky č. 4 /  Sb. v aktuálním znění (vyhláška o 
dokumentaci staveb, příloha č. 1 ) byl převzat a upraven pro účely této diplomové práce. 
 

1.1 Identifikační údaje 
 

1.1.1 Údaje o stavbě 
a  název stavby, 
Výroba SentryGlas 
 
b) místo stavby adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků , 
Místo stavby: Holešov – Všetuly 
 
Parcelní čísla pozemků: 
- stavba:  

523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 529/1, 530 
- dotčené pozemky: 

1059/6, 962 – Město Holešov 
1059/5, 1059/7, 1009/35, 1009/36, 1009/37 – Ředitelství silnic a dálnic ČR 
1065/2, 1065/8 – Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
 

Katastrální území: obec Holešov, kat. území Všetuly 

 

 
Obrázek 1: Vyznačení pozemků dotčených stavbou [1] 

 
 
 

Pozemky - stavba 
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c  předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
Jedná se o novostavbu. Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas a 
také formátování přířezů této fólie. Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí 
jsou veškeré inženýrské sítě, sklady vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních 
výrobků, výrobní objekty, energetické objekty a také sociální a správní objekt. Stavba 
je realizována na tzv. zelené louce, tj. na novém pozemku, který je ve vlastnictví 
investora - firmy Kuraray. 
 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzická osoba  nebo 
- 
b  jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností  nebo 
- 
c  obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla právnická 
osoba). 
Stavebník:   Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Sídlo:    Palackého 1 , Všetuly, 7  1 Holešov 
Výpis z OR:   C 11 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO:    48911348 
DIČ:    CZ48911348 
Statutární orgán:  Carsten Simon, jednatel 

Jakub Sýkora, jednatel 
 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a  jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání fyzická 
osoba podnikající  nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla právnická osoba , 
Zhotovitel:   B-Projekting, spol. s r.o. 
Sídlo:   třída Tomáše Bati , Louky, 7 3  Zlín 
Výpis z OR:   KS v Brně, odd. C, vložka 7 41 ze dne . 1 . 1  
IČO:    46974237 
DIČ:    CZ46974237 
Statutární orgán:  Ing. Milan Skopalík, jednatel 
 
b  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
Ing. Skopalík Milan,  – AI 1300393, obor – technologická zařízení staveb 

 
c  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
Mokrýšek Marek, Ing. – ČKAIT 13 17 , obor – pozemní stavby 
Kundera Vladimír, Ing. – ČKAIT 13 , obor – statika a dynamika staveb 
Adamík Karel, Ing. – ČKAIT 13 1 48, obor – technika prostředí staveb  
Pospíšil Zbyněk, Ing. – ČKAIT 13 13, obor – požární bezpečnost staveb 
Onderka Pavel, Ing. – ČKAIT 13 83 , obor – dopravní stavby 
Pavelka Vít – ČKAIT 13 13 , obor – technika prostředí staveb – vytápění, VZT a ZT 
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1.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 1 Výrobní hala 
SO  Energetický přístavek 
SO 3 Administrativní budova 
SO 504 Koridor 
SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
SO 605 Sklad hořlavin 
SO  Shromaždiště odpadů 
SO  Odlučovač lehkých kapalin 
SO 3 Retenční nádrž 
SO 7 1 Přípojka VN podzemní  
SO 7  Rozvody NN podzemní  
SO 7 3 Přípojka slaboproudu podzemní  
SO 7 4 EPS, EZS, přístupový systém, kamerový systém, evakuační rádio, perimetr plotu 
SO 7  Venkovní osvětlení 
SO 71  Areálový STL rozvod plynu – nové vedení pro SentryGlas 
SO 711 Areálový STL rozvod plynu rekonstrukce  
SO 71  Rekonstrukce STL plynové přípojky 
SO 7  Vodovod pitný 
SO 7 1 Vodovod požární 
SO 725 Kanalizace dešťová z komunikací 
SO 7  Kanalizace dešťová  
SO 7 7 Kanalizace splašková 
SO 73  Sprinklerový systém 
SO 74  Příprava území – je řešen samostatným projektem 
SO 741 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 74  Sadové úpravy, zatravnění 
SO 7  Oplocení 

 

1.3 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Studie stavby – hlavní projektant 
b) Polohopis a výškopis 
c) Prohlídka staveniště  
d) Inženýrskogeologický posudek 
e) Hydrogeologický posudek  
f) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení DUR  „Výroba 

SentryGlas“  
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2 Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah souhrnné technické zprávy vycházející z vyhlášky č. 4 /  Sb. v aktuálním znění 
(vyhláška o dokumentaci staveb, příloha č. 1 ) byl převzat a upraven pro účely této diplomové 
práce. 

 

2.1 Popis území stavby 
Řešeným územím jsou parcely č. 3, 4, , , 7, 8/1, /1, 3 , které se 

nachází v západní části katastrálního území Všetuly, u města Holešov. 
Všechny pozemky pro navržený záměr jsou vedeny jako zemědělsky využívaná půda způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond . Plocha je ohraničena na severu hranicí se stávající halou 
Morava, na západě s městským pozemkem Holešov – Všetuly č.  polní cestou , na jihu 
hranicí pozemku u drážního tělesa ČD Třebětice – Holešov a na východě s poz. č. 31 Morava 
CAN a.s. Tovární 3 , 87 71 Bojkovice . 
Pozemek je mírně svažitý, od severovýchodu na jihozápad. Přímo na řešené ploše pozemků 
nebo v jejich bezprostřední blízkosti se nacházejí potřebné inženýrské sítě. 
 

 
Obrázek 2: Zaznačení stavebního pozemku [2] 

 
b  údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Stavba je navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
 
c  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Plocha dotčená navrhovanou stavbou leží na okraji města Holešov, část Všetuly. Plocha 
stavby přiléhá k již zbudovanému areálu firmy Kuraray – Výrobní hala Morava. 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a splňuje veškeré požadavky města. 
Řešení nemění využití území, jakožto stávající průmyslové zóny. 
Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle §18 a §1  zákona č.183/  Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon  v platném znění. 
 
d  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
Vzhledem k využití území zde nejsou žádné výjimky z obecných požadavků na využití území 
ani úlevová řešení. Všechny obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 

STÁVAJÍCÍ OBJEKT 

MÍSTO STAVBY 
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e  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Všechny připomínky a  požadavky dotčených orgánů, které byly v průběhu projednávání 
vzneseny, byly v dokumentaci zohledněny. Z podmínek uvedených v územním rozhodnutí č.j. 
MÚH/ 83 / 17/ORMŽP/Ša budou v rámci dokumentace pro stavební povolení a v rámci 
vlastní stavby  splněny veškeré požadavky. 
 
f  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Kvartérní povrchové vrstvy jsou v lokalitě tvořeny sprašovými hlínami. Níže se střídají fluviální 
sedimenty charakteru písčitých jílů tuhé až pevné konzistence s vrstvami písčitých silně 
ulehlých štěrků. Kvartérní vrstvy dosahují mocnosti  až 7 m. Níže se nachází sedimenty tzv. 
svrchní pestré série. Opět se jedná o střídání vrstev písčitých jílů tuhé až pevné konzistence 
s vrstvami silně ulehlých písčitých štěrků. 
Podzemní voda je v lokalitě vázána na průlinově propustné vrstvy štěrkopísků. Na základě 
provedeného chemického rozboru byla agresivita podzemní vody dle ČSN EN -1 
hodnocena jako neagresivní na betonové konstrukce. 
Inženýrskogeologický průzkum byl proveden firmou AQUQ GEA Holešov v zastoupení 
Ing.Z.Vaceka.  
 
g  ochrana území podle jiných právních předpisů1 , 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů a nepatří ani mezi 
kulturní památku. 
 
h  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Zájmové území se nachází mimo záplavovou oblast. Od pásma řeky Rusavy je odděluje 
zvýšená niveleta komunikace II. třídy a vlastní úroveň řeky oproti ±  navrhovaného objektu. 
Dotčené území nepatří k poddolovaným územím. 
 
i  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Vzhledem k umístění  je nově navržený areál dopravně napojen přes stávající areál „Morava“ 
na silnici II/43 . Dopravní obsluha stavby a vlastního provozu bude uskutečňována 
automobilovou dopravou osobní a nákladní provoz nad 3,  t . Záměrem je, aby se výstavba 
dotkla v co nejmenší míře dokončené stavby vč. asfaltových komunikací. 
Splaškové vody z objektu budou odváděny navrženou areálovou splaškovou kanalizací se 
zaústěním do veřejné jednotné kanalizace.  Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 
budou odváděny navrženou areálovou dešťovou kanalizací se zaústěním do retenční nádrže. 
Dešťové vody z navržených zpevněných ploch v areálu budou před odvedením do  retenční 
nádrže předčištěny v navržených OLK. 
Emise těkavých organických látek nebudou provozem stavby vznikat. 
Provozem stavby budou vznikat odpady z provozu skladu. 
 
l  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Nový areál bude ze severní strany napojen na areálové komunikace haly Morava, které jsou 
napojeny na silnici II/43  Holešov – Hulín. 
V areálu bude vybudována oddílná dešťová a splašková kanalizace. Dešťové vody ze střech 
budou zaústěny přímo do retenční nádrže, dešťové vody z komunikací budou do retenční 
nádrže zaústěny přes OLK. Retenční nádrž je podzemní objekt o objemu Vret = 583,10 m3. 
OLK tř. Is. S hydraulickým průtokem Q=1  l/s je sestavou 3 prefa nádrží. Z retenční nádrže 
budou vody odváděny řízeným odtokem do stávající jednotné kanalizace zaústěné do 
vodního toku Žabínek. Splaškové vody z administrativního objektu budou svedeny gravitačně 
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do stávající areálové splaškové kanalizace s ČS. Splaškové vody z JZ strany monobloku 
budou přes čerpací stanici tlakovou kanalizací dopravovány rovněž do stávající areálové 
splaškové kanalizace. 
Veškerá potřeba vody bude zajištěna navrženou přípojkou vody DN 8  s napojením na 
areálový rozvod DN 8  v areálu „Morava – Výrobní hala“. 
Vnější požární zajištění stavby je řešeno vybudováním areálového rozvodu hydrantové 
požární vody s napojením na stávající systém požárního vodovodu vč. čerpací stanice 
požární vody o výkonu Q = 4  m3 / h s výstupním tlakem Hd = ,8  MPa vybudovaný pro 
areál „Morava – Výrobní hala“. Provede se rozšíření venkovního rozvodu požární vody DN  
s osazením nadzemních hydrantů DN 1 . Energie a media budou napojena z nových zdrojů. 
Z rekonstruovaného areálového rozvodu plynu budou napojeny kotelny v SO 3 a v SO  
topení vč. ohřevu teplé vody . Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením na 

stávající kabelové rozvody VN  kV v rámci areálu „Morava – Výrobní hala“ do trafostanice 
x 1  kV v SO . Z ní pak napojení do rozvodny v SO . 

 
m  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Navrhovaná stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nemá žádné vyvolané 
a související investice. 
 
n  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 

Parcela 
č. 

Obec  
Katastrální 
území 

Druh pozemku 
dle k.n. 

 
Vlastník pozemku 

Výměra 
pozemku 

523 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov  4089 m2 

524 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 4672 m2 

525 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 2431 m2 

526 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 2362 m2 

527 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 2270 m2 

528/1 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 4611 m2 

529/1 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 4181 m2 

530 Holešov Všetuly Orná půda 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 1829 m2 
Tabulka 1: Seznam pozemků na kterých se stavba provádí [1] 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 

Parcela č. Obec  
Katastrální 
území 

Druh pozemku 
dle k.n. 

 
Vlastník pozemku 

Výměra 
pozemku 

1059/6 Holešov Všetuly Ostatní plocha 
Město Holešov, Masarykova 8, 7 1 
Holešov 14 m2 

962 Holešov Všetuly Ostatní plocha 
Město Holešov, Masarykova 8, 7 1 
Holešov 740 m2 

1059/5 Holešov Všetuly Orná půda 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 4 / , Nusle, 14  Praha 4 26 m2 

1059/7 Holešov Všetuly Orná půda 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 4 / , Nusle, 14000 Praha 4 23 m2 

1009/36 Holešov Všetuly Ostatní plocha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 4 / , Nusle, 14  Praha 4 15 m2 

1009/37 Holešov Všetuly Orná půda 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 4 / , Nusle, 14  Praha 4 1168 m2 

1065/2 Holešov Všetuly Ostatní plocha 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 6787 m2 

1065/8 Holešov Všetuly Ostatní plocha 
Kuraray Europe Moravia s.r.o., Palackého 

1 , Všetuly, 7 1 Holešov 8368 m2 
Tabulka 2: Seznam pozemků dotčených stavbou [1] 

 

2.2 Celkový popis stavby 
Jedná se o novostavbu areálu s názvem Výroba SentryGlas. Navržený areál je umístěn na 
tzv. zelené louce skládající se z pozemků ve vlastnictví investora – firmy Kuraray. Areál bude 
realizován v blízkosti již zbudovaného areálu – výrobní haly Morava, taktéž ve vlastnictví firmy 
Kuraray. Nový areál bude sloužit především pro výrobní a skladovací aktivity investora. Celek 
je tvořen několika objekty, mezi hlavní patří především výrobní – skladovací hala a 
administrativní budova. Konstrukční systém je převážně navržen jako železobetonový 
montovaný skelet v kombinaci se zdivem. Založení objektů je řešeno pomocí pilot. Opláštění 
je tvořeno fasádními PUR panely a provětrávanou fasádou na objektu administrativy. Střešní 
plášť je převážně navržen skládaný, s nosným trapézovým plechem a s hydroizolační 
povlakovou krytinou z PVC - P fólie. Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas 
a také formátování přířezů této fólie. Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí jsou 
veškeré inženýrské sítě, sklady vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, 
výrobní objekty, energetické objekty a také sociální a správní objekt.  
Stavba je navržena tak, aby respektovala a vyhovovala danému využití, a aby současně 
splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví osob a životního prostředí, úspora energie a tepelná ochrana. 

 
2.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a  nová stavba nebo změna dokončené stavby  u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o novostavbu. 
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b  účel užívání stavby, 
Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas a také formátování přířezů 
této fólie. Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí jsou veškeré inženýrské 
sítě, sklady vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, výrobní objekty, 
energetické objekty a také sociální a správní objekt. Stavba je realizována na tzv. 
zelené louce, tj. na novém pozemku, který je ve vlastnictví firmy Kuraray. 
 
c  trvalá nebo dočasná stavba, 
Veškeré objekty a jejich části a doplňky jsou řešeny jako stavba trvalá. 
 
d  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
V rámci užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu není objekt 
SentryGlas řešen jako bezbariérový. Tudíž Výroba SentryGlas svým charakterem 
provozu neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo osoby s 
těžkým zdravotním postižením. 
Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj MMR  č. 3 8/  Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb § , písm. d  
nebude mít stavba bezbariérový přístup. 
 
e  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Viz část .1., odstavec e  této zprávy.  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1 , 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
 
g  navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

      

 
 
h  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.,    
Celková potřeba energií  
- elektrická energie     15 929,8 MWh – 57 347,6 GJ 
- tepelná energie vytápění + TV    2 300,4 MWh/rok – 8 281,5 GJ / rok 
- zemní plyn     510.000 Nm3/rok  
- potřeba pitné vody - pro sociální účely 732 m3 / rok  
- potřeba pitné vody - pro technolog. účely  18 562 m3 / rok  
- potřeba pitné vody voda pro chlad. věže   4 410 m3 / rok 
- chladící voda strojně chlazená   2 667 MWh / rok 

chladící voda věžová    1 050 MWh / rok 
chladící kapalina    850,5 MWh / rok 

 

Celkem zastavěná plocha 10 180 m2 

Obestavěný prostor 99 400 m3 

Komunikace a zpevněné plochy 5 900 m2 

Počet pracovníků  

Směny  Nepřetržitý provoz 3+1 směna  

Tabulka 3: Výpis základních parametrů stavby 
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Množství splaškových, ,dešťových a průmyslových vod 
- splaškové vody sociální zařízení    900 m3 / rok 
- dešťové vody - ze střechy objektu   5 468 m3 / rok 

- ze zpevněných ploch  2 981 m3 / rok 
Celkové množství dešťových vod   8 449 m3 / rok 
- průmyslové vody - z technolog. provozů  2 755 m3 / rok 
 
Hospodaření s dešťovou vodou – retenční nádrž 
Stanovení objemu retenční nádrže RN – dle ČSN 7  11 
Retenční objem srážkových vod je vypočten pro: 
- periodicita      p = 0,2 
- návrhový úhrn srážek    níže tabulka stanice Vsetín  
- koeficient odtoku  - střechy     = 1,0 

- zpevněné plochy asfalt    = 0,8 
 

Odvodňovaná plocha celkem      Ac = 1,608 ha 

z toho:  - střechy (10 180 m2)   As = 1,0180 ha x 1,0 = 1,0180 ha 
- zpevněné plochy asfalt   (5900 m2) Apa = 0,5900 ha x 0,8 = 0,4720 ha 

Odvodňovaná plocha redukovaná     Ared = 1,4900 ha 
 
Hodnota regulovaného odtoku Qo = 1,400 ha x 3 l/s.ha = 4,20 l/s 

 
Hydrologická bilance přítoku a odtoku – RN 

       
Tabulka 4: Bilance přítoku a odtoku 

Pro regulovaný odtok Qo=4,20 l/s bude objem zadržených vod 583,10 m3 pro dobu 
trvání srážky tc = 8 h. Doba prázdnění nádrže pro užitný objem Vret = 583,10 m3 bude: 
Tpr = 583,10 m3 / 0,0045 m3. s-1 = 129 578 s = 36 h > 24 h – nevyhovuje 

 
Správce vodního toku Žabínek, Povodí Moravy, stanovil řízený odtok z retenční nádrže 
ve výši Qo = max. 8,20 l/s. 
 
Doba prázdnění retenční pro povolený odtok z nádrže pro užitný objem Vret = 83,1  
m3 bude  
Tpr = 583,10 m3 / 0,0082 m3/ s-1  = 71 110 s = 19,75 < 24 h – vyhovuje. 

Doba prázdnění retenční nádrže bude cca  hodin.  
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Dešťové vody ze střechy objektu se odvedou dešťovou kanalizací SO 7  přímo do 
retenční nádrže SO 3. Dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací SO 7  
budou odváděny k předčištění na OLK, předčištěné budou odváděny rovněž do 
retenční nádrže a dále společně řízeným odtokem ve výši Qo = max. 8,20 l/s budou 
odváděny do stávající jednotné kanalizace DN  vyúsťující do vodního toku 
Žabínek. 
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů při výrobě 
Při provozování záměru bude dodržován zákon 18  / 1 Sb. v platném znění a 
prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 3/ 1  Sb. Katalog odpadů  a vyhláška č. 
383/ 1 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

Kod druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Množství 
t/rok 

070213  Plastový odpad při najíždění a ukončení výroby   25,0 

070213  Plastový odpad – vratný SentryGlas + 1  t přířezy  985,0 

070214  Odpady přísad obsahující NL  1,6 

120112  Upotřebené vosky a tuky  0,015 

150101  Papírové a lepenkové obaly – likvidace  1,0 

150110  Obaly obsahující zbytky NL  0,25 

150202  Sorbenty obsahující NL  0,25 

170405  Železo  1,0 

150103  Dřevěné obaly palety   10 

200307  Hliníkové obaly několikavrstvý obal – PET, Al, Adhesive, PE)  0,1 

200301  Směsný komunální odpad  5,5 

Tabulka 5: Celkové produkované množství a druhy odpadů při výrobě [3] 

Emise 
Pro kotle jsou specifické emisní limity vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 
v odpadním plynu 3 % v případě plynných paliv. 
Specifické emisní limity platné pro spalovací stacionární zdroje o celkovém tepelném 
příkonu vyšším než ,3 MW a nižším než  MW. Specifické emisní limity platné od 1. 
ledna 2018. 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
- vznik stavebního odpadu při provádění 
- zbytky stavebního materiálu a obaly 
 
Odpady vzniklé během výstavby, jejichž původce jsou firmy provádějící stavební 
práce, budou shromažďovat a třídit podle jednotlivých druhů. Zajistí, aby nemohlo 
dojít k jejich odcizení a únikům. Následně budou předány k dalšímu využití nebo 
recyklaci. Odpad nevhodný k recyklaci bude uložen na odpovídajících skládkách nebo 
zneškodněn oprávněnými osobami na základě smluvního vztahu. 
Při předání díla a ke kolaudačnímu řízení předloží dodavatelé stavby specifikaci druhů 
a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží doklady o způsobu jejich 
likvidace. 
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Předpokládá se, že na násypy a zásypy na stavbě bude použito asi 3  % vhodného 
recyklátu.  
Tabulka odpadů a bližší specifikace je zpracována v kapitole č.  Studie realizace 
hlavních technologických etap, odstavec  Ekologie. 

 
i  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Termín zahájení: 10/2018 
Termín ukončení: 02/2020 

 Projekt bude etapizován  
 

j  orientační náklady stavby. 
Celkové odhadnuté náklady na výstavbu jsou přibližně 500 000 000 Kč. 

 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navrhovaná stavba – její urbanistické řešení, vychází z technologického zadání a 
prostorových možností pozemků. Situování objektu vychází z urbanistického záměru 
jako druhá etapa zastavění daného pozemku. Objízdná komunikace navazuje na 
komunikace dokončeného závodu „Morava – Výrobní hala“ a využívá rovněž sjezd na 
silnici II. třídy Holešov – Hulín. Od východní hranice pokračuje z 1. stavby (Morava -  
Výrobní hala  pruh  m pro inženýrské sítě. 
Na východní straně je obdobně jako u již vybudované Výrobní haly Morava navržena 
administrativní budova. 
Z navržené komunikace přístupné parkoviště osobních aut  míst + 1 místo pro 
invalidy . Hlavní výrobní objekt tvoří 3 haly o rozponech  x 1  m a 1  m a délce  x  
m s výškou 7,  m po vazník. 
Z východní strany k halám navazuje administrativní budova a přístupový koridor do 
výroby. Budova je jednopodlažní k.v. 4,  m . Z jižní strany navazuje na čelo hal sklad 
finálních výrobků. Má rozpon 31 + 11 m a délku 11 x  m, výška je 8 m po vazník. Ze 
západní strany je přístavek. 
Energetický přístavek v příčném směru v modulu 1  m, v podélném směru  x  m, sv. 
je 4,5 m. 
Ze severní strany navazuje na čelo hal sklad surovin. Má rozpon 31 m a délku 11 x  m. 
Ze západní strany je přístavek. 

 
b  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Architektonické řešení hal vychází z jejich funkce. To znamená betonové nosné 
sloupy, betonové vazníky a betonové vaznice. Obvodový plášť je navržen ze 
sendvičových panelů s výplní z minerální vlny. Střešní plášť je navržen skládaný. 
Přístavky západní a přístavek jižní mají rovněž sloupy betonové a betonové panely. 
Obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů s výplní z minerální vlny. Střecha 
je rovná se spádem vytvářeným klíny. 
Administrativní budova je navržena jako železobetonový skelet s roztečí  x  m a  
x  x 4,7  m a panelovým betonovým stropem, vyzdívaný zdivem 4  mm a 
zateplený 1  mm minerální vlny. Atika přesahuje nosné obvodové zdivo  cm od 
líce zdiva. 
Celý monoblok je po obvodu přístupný z objízdné komunikace. Řešení celého areálu 
dotváří zelené plochy okolo objektů i podél oplocení. 
Architektonické řešení plně respektuje průmyslový charakter areálu. Obvodový a 
střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů typu Trimo s výplní z minerálních 
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vláken. Velikost objektu a zvolený typ pláště zdůrazňují dominantní funkci výrobní 
části. 
Obvodový plášť SO 3 je zděný, částečně prosklený, povrchově upravený 
provětrávanou fasádou. 
 
Barevné řešení 
Obvodový plášť výrobního monobloku z fasádních panelů Trimo je navržen v barvě 
RAL 1 1  slonová kost světlá. Střecha bude světle šedá. Sokl u hal a přístavku bude 
upraven fasádní dekorační omítkou Baumit Mosaikputz. 
Dále je fasáda ztvárněna v kombinaci ploch ve dvou barevných odstínech meruňkové 
barvy Baumit Tradition 31 3 meruňková tmavá a Tradition 31 7 meruňková světlá. 
Nápisy Kuraray budou v barvě modré. 
 

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Přesné dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. 
Nová výrobní jednotka řeší výrobu speciálních fólií SentryGlas a formátování přířezů 
této fólie. Je navržen výrobní monoblok, který sestává z těchto základních částí: 
- sklad vstupních surovin 
- výrobní hala SentryGlas 
- výrobní hala formátování přířezů Cutting table  
- strojovny vzduchotechniky 
- dílny 1  
- sklad náhradních dílů 
- balení 
- energetický přístavek rozvodna VN, trafostanice, rozvodna NN, dieselagregát , 

plynová kotelna, strojně chlazená voda a věžová voda 
- sklad finálních výrobků 
- údržba strojní a elektro 
- sociální a správní objekt 

 
Dispoziční řešení nového výrobního provozu je navrženo následujícím způsobem: 
- ze sociálního zařízení administrativní části  je veden koridor, kterým se vstupuje 

do jednotlivých provozů 
- v návaznosti na koridor je vybudován technologický proces, do kterého je 

umístěna linka na výrobu SentryGlas. Tento prostor je řešen jako dvě 
samostatné místnosti, a to prostor skladování a vytlačování a prostor od hubice 
po navíjení. Tento prostor je veden jako čistý provoz ISO Class 7. 

- technické řešení - strojovny klimatizace jsou umístěny na technologické podestě 
na úrovni +4,  m nad technologií 

- sousedící prostor, kde je umístěn SentryGlas 1 je vytvořen jako rezerva pro 
instalaci linky SentryGlas . Technický princip řešení je stejný 

- v návaznosti na navíjecí sekci linky SentryGlas 1 je umístěn prostor pro 
kompletaci a balení SentryGlas fólií 

- prostory, které jsou klasifikovány jako čisté, jsou vybaveny tzv. air-locky, tzn. 
prostory, které jsou klimatizovány, vytváří přechod mezi normálním a čistým 
provozem 

- v další části monobloku jsou umístěny pomocné provozy, a to mechanická dílna 
a také provozy pro ostatní část vzduchotechniky. Součástí této sekce je také 
sklad náhradních dílů. 

- V návaznosti na tyto provozy je navržen další technologický provoz a to 
formátování přířezů fólií SentryGlas. Tento prostor je členěn do tří částí a to – 
vstupní pole pro přípravu fólií, vlastní čistý provoz  x 1  m a výstupní pole pro 
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kompletaci fólií SentryGlas. Jedná se také o čistý provoz ISO Class 7 a strojovny 
potřebné pro úpravu vzduchu jsou umístěny také na technologické podestě na 
úrovni +4,  m. 

- V návaznosti na cutting table je umístěn energetický přístavek, ve kterém jsou 
umístěny všechny potřebné energie a média. V přístavku je umístěna část 
elektro VN rozvodna, trafo, NN rozvodna, dieselgenerátor vč. rozvodny NN , dále 
plynová kotelna – vybavená teplovodními kotly a energetický provoz, ve kterém je 
umístěno zařízení pro strojní chlazení /1  °C a -3/+  °C , věžové chlazení /3  
°C a také kompresorová stanice. Příslušenství pro strojní a věžové chlazení je 
umístěno na střeše energetického přístavku. 

- V návaznosti na výrobní a energetickou část jsou umístěny na obou stranách 
haly vstupních surovin a také sklady finálních výrobků. 

 
Provozní řešení 
Výroba fólie SentryGlas 
Suroviny přicházející do výroby jsou skladovány ve vstupním skladu. Odsud jsou 
dopravovány do vstupní části výrobní linky a to denních zásobníků, do kterých jsou 
postupně plněny z oktabínů. Suroviny ze zásobníků jsou následně dávkovány do 
speciálních dávkovacích zařízení a odtud vstupují do násypky vytlačovacího stroje. 
Polymer je veden z vytlačovacího stroje přes filtr a čerpadlo do speciální 
širokoprofilové hubice, kde vzniká vlastní fólie. Následně je fólie formátována na 
speciálním tříválci , dezénována, dochlazována, relaxována. Dále přechází přes 
kontrolní stůl a měření tloušťky. Následně je fólie navíjena do velkonábalů – jumbo 
roll. Část linky od hubice po navíjení je provedena jako čistý provoz ISO Class 7. 
Vyrobená fólie je z navíjecího stroje uložena na kolébku. V čistém prostoru je na 
velkonábal jumbo nasazena hliníková fólie a následně je hliníková fólie speciálním 
vozíkem přesunuta do prostoru balení. Vlastní balení je prováděno do dřevěných 
kontejnerů. Strojovny pro čistý provoz jsou situovány na technologické podestě na 
úrovni +4,  m. 

 
Formátování přířezů Cutting table  
Formátování přířezů je prováděno ve speciálním provozu, kde jsou umístěny stoly na 
přípravu, vlastní formátování a kompletaci naformátovaných přířezů. Rozhodující 
operací je řezání přířezů, které je prováděno v čistém provozu ISO Class 7. Přířezy fólie 
jsou nataženy na speciální formátovací stůl a pomocí vakuové pumpy jsou upevněny 
na jeho povrchu. Po provedení formátování jsou přířezy připraveny a následně 
vtaženy do fólie, která je již mimo čistý provoz. Ve finálním prostoru jsou fólie 
zabaleny a uloženy na speciální paletu. Odsud jsou dopravovány do skladu finálních 
výrobků. 
Část provozu vytlačovací linky na SentryGlas je vybavena speciální klimatizací s cílem 
zajistit podmínky v souladu s ISO Class 7. Pro formátování přířezů je také prostřední 
část provozu vybavena speciální klimatizací pro dodržení podmínek ISO Class 7. Čisté 
provozy jsou vybaveny odpovídajícími vzduchovými filtry, air-locky a také speciálními 
propustmi sloužícími pro dopravu polotovarů a výrobků. 

 
Směnnost, pracovní síly: 
Továrna pracuje v nepřetržitém provozu 3  dnů/rok. 
Nepřetržitý provoz 3 + 1 směna  
Celkový počet pracovníků včetně střídačů:  technici a dělníci  
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2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Výroba SentryGlas svým charakterem provozu neumožňuje zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením nebo osoby s těžkým zdravotním postižením. 
Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj MMR  č. 3 8/  Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb § , písm. d  
nebude mít stavba bezbariérový přístup. 

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Zajištění pracovních podmínek pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle zákona č. 3 /  Sb. Zaměstnavatel zajistí, aby pracoviště 
byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky 
pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště  
a  prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace budou mít 
stanovené rozměry a povrch a budou vybaveny pro činnosti zde vykonávané,  
b  pracoviště budou osvětlena, pokud možno denním světlem, budou mít stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 
teplotu a zásobování vodou,  
c  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 
stravování zaměstnanců budou mít stanovené rozměry, provedení a vybavení, d  
únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 
budou stále volné, 
e  v prostorách uvedených v písmenech a  až d  bude zajištěna pravidelná údržba, 
úklid a čištění,  
f  pracoviště budou vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem 
pracovně-lékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena 
prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 
Dále se zaměstnavatel zavazuje dodržením nařízením vlády č.3 1/ 7 Sb. v platném 
znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále zákonem č. 

/  Sb. zákoník práce v platném znění vybraná ustanovení . 
 
 

2.2.6 Základní charakteristika objektů 
Tento bod je podrobně zpracován v kapitole č.  Studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, bod č.4 Popis objektů. 
 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
 

 I. Technologická zařízení 
 PS 1  Sklad vstupních surovin 

Jedná se o samostatný požární úsek, vybudovaný sklad má plochu 1 8  m . Jedná 
se o halový objekt pro skladování surovin, výška haly po spodní hranu vazníku je 8,  
m. 
Materiály vstupující do skladu budou vykládány přes vykládací rampu a dále 
manipulovány do pevných nebo pojízdných regálů. Manipulace bude prováděna 
vysokozdvižnými vozíky. Výška skladování do 7,  m. 
 
PS 11 Vytlačovací linka 
Výroba fólie SentryGlas je zajišťována na speciální vytlačovací lince. Linka je 
situována do dvou částí provozu a to do části s prostředím standardním vytlačovací 
část  a od hubice až po navíjení do čistého provozu ISO Class 7. Finálním výrobkem je 
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velkonábal jumbo roll , který je po vložení do Al návleku manipulován do prostoru 
balení fólie a dále je fólie uložena do kontejneru a převezena na speciálním vozíku do 
skladu finálních výrobků. 
 
PS 1  Formátování přířezů 
Ze skladu vstupních výrobků a polotovarů jsou přiváženy polotovary přířezy  
SentryGlas fólií zabalené do speciální fólie. Ve vstupním prostoru je polotovar 
připraven takovým způsobem, že fólie je napojena na vstupní otvor do čistého 
provozu. Z čistého provozu obsluha vtahuje postupně jednotlivé fólie do prostoru 
přípravy formátování a to na vstupní stůl. Dále je fólie přesunuta na hlavní pracoviště, 
tj. na řezací stůl, kde je fólie pomocí vývěvy přisáta na pracovní stůl. Následně je 
provedeno formátování fólie a formátované díly jsou přesunuty na výstupní stůl, kde 
jsou připraveny k zabalení. Na výstupu z druhé strany čistého provozu je připravena 
speciální hliníková fólie, která je přilepena na air-lock a postupně jsou do ní 
zasunovány fólie z čistého provozu. Následně je svazek fólií zabalen, zafixován a 
uložen na paletu. Takto formátované fólie jsou ukládány na paletu a skladovány ve 
skladu finálních výrobků. 
 
PS 13 Čistý provoz č. 1,  – ISO Class 7 pro vytlačovací linku a řezání přířezů 
Čistý provoz č. 1 – ISO Class 7 pro vytlačovací linku 
Jedná se o čistý provoz s podlahovou plochou 4  m , ve kterém je umístěna 
technologie vytlačování SentryGlas. Tato část výrobního prostoru je řešena formou 
vestavby speciálních stěn, podhledu, podlahy a air-locků. Strojovny klimatizace pro 
tuto část jsou umístěny na technologické podestě na úrovni +4,  m a to nad linkou 
SentryGlas. 
Čistý provoz č.  – ISO Class 7 pro řezání přířezů 
Jedná se o čistý provoz s podlahovou plochou  m , ve kterém je umístěna 
technologie formátování přířezů SentryGlas Cutting table . Tato část výrobního 
prostoru je řešena formou vestavby speciálních stěn, podhledu, podlahy a air-locků. 
Strojovny klimatizace pro tuto část jsou umístěny na technologické podestě na 
úrovni +4,  m a to nad zařízením Cutting table. 
 
PS 14 Rozvodna VN, trafostanice 
V energetickém přístavku SO  je umístěna VN rozvodna a trafostanice. V 
rozvodně VN je umístěn nový distribuční rozvaděč se vstupním polem VN, do kterého 
budou přivedeny kabely VN. V rozvodně VN bude osazeno nové měření spotřeby pro 
celkový areálový rozvod. Měření ve stávajícím objektu výrobní haly MORAVA bude již 
pouze jako podružné. V prostoru trafostanice budou osazeny  ks transformátorů. 
VN rozvaděč bude připraven pro napojení dalšího vývodu pro budoucí rozvoj areálu. 
 
PS 15 Rozvodna NN 
V SO  je také umístěna rozvodna NN. Z této rozvodny budou vedeny jednotlivé 
kabelové trasy ke spotřebičům a to: 
- vytlačovací linka 
- cutting table 
- strojovny klimatizace 
- plynová, teplovodní kotelna 
- strojně chlazená voda  
- kompresorová stanice 
- osvětlení 
- napojení ostatních podružných rozvaděčů a správní budovy 
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PS 1  Balení a paletizace 
Balení a paletizace sestává z těchto rozhodujících operací: 
Velkonábal fólie SentryGlas je z navíjecího zařízení přemístěn na pojízdný vozík. Vozík 
je umístěn na otáčecím rámu, který po otočení o  °C připraví velkonábal do polohy, 
ze které je po navlečení Al fólie přepraven pomocí ručně vedeného VZV a trnu do 
prostoru balení přes air-lock . V prostoru balení je provedena kompletace – uložení 
do speciálních kontejnerů. Následně je kontejner manipulován do skladu finálních 
výrobků. 
 
PS 17 Sklad finálních výrobků 
Finální výrobky – skladování: 
- skladovací kapacita finálních výrobků, které budou skladovány na pojízdné a pevné 
regály. Jedná se především o role SentryGlas a přířezy SentryGlas. 
- doba skladování:  měsíce 
- Jumbo role budou skladovány ve speciálních kontejnerech 
 
PS 18 Rozvody NN 
Z trafostanice do rozvodny NN budou vedeny nové přípojnicové systémy SIVACON 
zajišťující přenos elektrické energie. Z rozvodny NN jsou vedeny jednotlivé páteřní 
trasy kabelů, nebo přípojnicových systémů SIVACON do vstupních polí rozhodujících 
strojů a zařízení. Kabely jsou vedeny v kabelových žlabech, které jsou uchyceny na 
nosné konstrukci stavby. 
 
PS 1  Dieselagregát 
V objektu SO  bude samostatná místnost pro instalaci dieselagregátu. Tato 
místnost bude samostatný požární úsek. Dieselagregát bude sloužit pro napájení 
nouzového osvětlení a požárních zařízení ventilátory, klapky COLT, vrata, apod. . 
Předpokládaný výkon dieselagregátu bude cca 1  kVA o jmenovitém tepelném 
příkonu  kW. Dieselagregát bude osazen jednotkou řízení ATS. 
 
PS  Kotelna včetně úpravny vody 
Plynová kotelna je umístěna v samostatném požárním úseku v objektu SO  
Energetický přístavek a sestává z trojice kondenzačních kotlů Buderus Logano Plus 
SB / 4 . Celkový instalovaný výkon při navrhovaném teplotním spádu 7 / °C je 
3 x 6  kW = 1 81  kW. Jedná se tedy dle ČSN 7 7 3 o kotelnu II. kategorie. Každý 
z kotlů bude vybaven přetlakovým hořákem Weishaupt WM-G10/3-A/ZM-3LN, 
regulační rozsah 1: . Odvod spalin z každého kotle bude samostatným třívrstvým 
kouřovodem do samostatného třívrstvého komína vyvedeného nad střechu objektu. 
Kondenzát vzniklý spalováním zemního plynu bude neutralizován před vypouštěním 
do kanalizace. Kotelna je řešena jako nízkotlaká, s nuceným oběhem topné vody. 
Kotelna zajišťuje topnou vodu pro VZT jednotky, nástěnné topné jednotky a radiátorová 
tělesa. Součástí kotelny je úpravna surové pitné  vody pro účely užití v topném 
okruhu a automatické expanzní, doplňovací a odplyňovací zařízení. Každý kotel bude 
navíc zvlášť jištěn vlastním pojistným ventilem a expanzomatem. 
 
Vnitřní rozvody plynu 
Vnitřní rozvody plynu v kotelně začínají v objektu hlavního uzávěru kotelny HUK  DN 
8 , který bude osazen v nice na fasádě objektu. Z tohoto objektu potrubí vstupuje do 
místnosti kotelny, stoupá pod strop, kde bude vedeno k plynovým kotlům. Vnitřní 
rozvody plynu končí u jednotlivých plynových zařízení, umístěných v místnosti 
plynové kotelny. Vnitřní plynové rozvody slouží pouze pro plynové zařízení, umístěné 
v plynové kotelně! Protože je plynová kotelna samostatný požární úsek, budou 
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chráničky procházející mezi požárními úseky opatřeny protipožárním tmelem dle ČSN 
a dle požadavků „Zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby“. 
 
PS 1 Kompresorová stanice 
Pro potřeby jednotlivých zařízení výroby umístěných ve výrobní hale v prostoru 
sloupů -14, D-R bude v prostoru kompresorové stanice v prostoru sloupů 13-14, T‘-V 
umístěna kompletní kompresorová jednotka GA11-7,  FFTM o výkonu 11  Nm3/h při 
tlaku 7,  bar s integrovaným kondenzačním sušičem o TRB +3 °C a vzdušníkem  
l. Odloučený kondenzát vznikající při výrobě stlačeného vzduchu bude sveden do 
odlučovače oleje z kondenzátu OSC3  vybaveného oleophilickým filtrem a filtrem s 
aktivním uhlím pro zachycení olejové frakce. Nezávadná voda bude svedena do 
kanalizace. Potřebné údaje o chodu kompresoru, poruchovém stavu a parametrech 
stlačeného vzduchu budou v rámci Systému řízení monitorovány a přenášeny do 
velínu. 
 
PS  Strojně chlazená voda, věžová voda 
Pro technologická zařízení umístěná ve výrobní hale v prostoru sloupů 7-16, E-R na 
úrovni ± ,  a potřeby vzduchotechniky umístěné na podestách +4,  v prostoru 
sloupů 1 -14, H-E‘ a -13, O-R, které jsou z pohledu realizace rozděleny do dvou 
realizačních etap, budou potřebné zdroje navrženy na cílový stav. 
 
PS 3 Údržba strojní a elektro 
V místnosti č. 118 je vytvořen prostor pro údržbu strojní a elektro. 
 
PS 4 Laboratoře 
Po dohodě budou v rámci PS 4 laboratoře realizovány nové zkušební a měřicí 
aparáty, které budou umístěny do prostoru existující laboratoře v rámci společnosti 
Kuraray. 
 
II. Technická zařízení 
Veškeré části II. Technická zařízení  řeší samostatná projektová dokumentace 
týkající se daného bodu. 
 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  
Poznámka: Továrna pracuje v nepřetržitém provozu, tj. 3  dnů/rok  
Elektrická energie  
potřeba  pro osvětlení, ohřev pitné vody, vrata, můstky, vytápění, 

etiketovačky nabíjení AKU vozíků, napojení technologie a 
vzduchotechniky, venkovní osvětlení, apd. 

instalovaný příkon  Pi = 2 655 kW  
denní spotřeba  Ps = 43,643 MWh  
roční spotřeba  15 929,8 MWh – 57 347,6 GJ  
 
Tepelná energie  
topná voda instalovaný výkon:  1 860 kW  
roční spotřeba:    8 281,5 GJ / rok 
zemní plyn  
hodinová - max.:    222,40 Nm3 / hod  
roční spotřeba:    510.000 Nm3 / rok  
 
Stlačený vzduch  
instalovaný výkon:  1  Nm3/hod, vzduch sušený na rosný bod -  °C  
roční spotřeba:  210 000 Nm3/rok  
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Chladicí voda stroj. chlazená čisté provozy: 1. etapa   2.etapa  Celkem 
chladicí kapalina -3/  °C:    255 kW  150 kW 405kW  
chladicí voda /1  °C:     870 kW  400kW 1270kW 
chladicí voda věžová /3  °C pro technologii:  

250 kW  250 kW  500kW 
 
Pitná voda  
potřeba   pro sociální účely   pro technologické účely 
denní spotřeba  2,0 m3/den = 0,023 l/s  50,85 m3/d = 0,59 l/s  
roční spotřeba   732 m3/rok    18 562 m3/rok   
 
potřeba pro skrápění chladící věže  
denní spotřeba ,1 m3/den  
roční spotřeba 4 41  m3/rok 

  

Veškeré části II. Technická zařízení  řeší samostatná projektová dokumentace 
týkající se daného bodu. 

 
1. Zdravotní instalace  
a  Vnitřní požární vodovod  
V objektech SO 1, SO , SO 3 a SO 4 budou osazeny vnitřní hydranty D , 
vodní s tvarově stálou hadicí dl. 3  m. Hydranty jsou rozmístěny po ploše tak, aby od 
hydrantů se nenacházelo vzdálenější místo než 4  m. Zajištění potřebné dodávky 
vody - při tlaku p = ,  MPa je požadovaný průtok Q = ,3 l.s-1. Rozvody vnitřní požární 
vody musí být provedeny z hmot s třídou reakce na oheň A1 – ocelové trubky 
pozinkované. Zdrojem požární vody bude přípojka pitné vody přivedení do technické 
místnosti v SO 3. Větev požární vody bude napojena na rozvod pitné vody přes 
potrubní oddělovací armaturu. Potrubí požární vody bude navzájem propojené. Ve 
skladových halách SO 1 a SO  se s vnitřními hydranty neuvažuje. Zde budou 
osazeny sprinklerové hlavice. 
 
b  Pitný vodovod  
Pitná voda do nových objektů přivedena ve dvou místech. Na východě do SO 3 – 
technická místnost a na západě do SO  – chladící stanice. Obě přípojky budou 
osazeny vodoměrnou sestavou. V SO 3 bude i oddělovací armatura pro přípojku 
požární vody – vnitřní hydranty. Pitná voda slouží pro napojení zařizovacích předmětů, 
vnitřních hydrantů a pro doplňování systému topení - kotelna a chlazení – chladící 
stanice. Hlavní rozvod pitné vody bude zhotoven z ocelových trubek pozinkovaných. 
Samotné připojení zařizovacích předmětů bude z plastových trubek. Rozvod pitné 
vody bude opatřen izolací proti rosení. 
 
c  Teplá voda  
Příprava teplé vody pro sociální zařízení zaměstnanců v SO 3 bude připravována v 
technické místnosti v tomto objektu. Jedná se o ohřívač o objemu 3  litrů, které je 
napojen na topnou spirálu topná voda . Pro sociální zařízení pro skladníky a řidiče 
kamionů v SO  se připraví v elektrickém zásobníkovém ohřívači o objemu 1  litrů 
instalovaném přímo v tomto prostoru sociálek. Veškerá tepelná zařízení budou 
vybavena přístroji, regulujícími dodávku tepelné energie. 
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d  Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace je svedena do retenční nádrže s řízeným přepadem do 
vybudované kanalizace do potoku Žabínek. Dešťová voda ze střech bude sváděna 
dvěma způsoby. Skladové haly SO 1 a SO  + SO 1 budou napojeny přes 
podtlakový systém vč. střešních vtoků. Střechy budou osazeny i bezpečnostními 
vtoky, které budou svedeny na terén. Ostatní střechy SO , SO 3 a SO 4 
budou vč. zastřešení ramp odváděny gravitačními svody pře lapače střešních 
splavenin do venkovní dešťové kanalizace. Podtlakový systém bude zhotoven z 
plastových trubek PE. Gravitační kanalizace pod podlahou bude zhotovena z 
plastových trubek PVC KG sytém a spádována % do venkovní kanalizace.  
 
e  Splašková kanalizace  
Splašková kanalizace z SO 3 je svedena do areálové splaškové kanalizace. 
Splašková kanalizace z SO  je přes čerpací stanici zaústěna do stejné splaškové 
kanalizace. Zařizovací předměty v sociálkách budou napojeny pře zápachové 
uzávěrky do svodného kanalizačního potrubí. Kanalizace bude odvětrána do 
venkovního prostředí. Kondenzát od VZT jednotek a odpadní voda z kotelny a chladící 
stanice bude svedena do bezodtokých akumulačních nádrží na západě objektu. 
Gravitační kanalizace pod podlahou bude zhotovena z plastových trubek PVC KG 
sytém a spádována % do venkovní kanalizace případně bezodtokých nádrží. 
Připojovací potrubí zařizovacích předmětů bude zhotovené z plastových trubek. 
 

. Ústřední vytápění  
SO 1 Výrobní hala  
SO  Energetický přístavek 
Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v objektu SO  Energetický přístavek. V 
objektu jsou navržena ocelová desková otopná tělesa klasik stavební výšky  mm. 
Systém vytápění je uvažován teplovodní – teplotní spád je / °. Potrubí ocelové 
bezešvé závitové běžné mat. tř. 11 opatřené tepelnou izolací. Část prostorů v objektu 
tzv. čisté provozy budou vytápěny vzduchotechnikou – řešeno v rámci PS 13 Čistý 
provoz č. 1,  – ISO Class 7 pro vytlačovací linku a řezání přířezů. 
 
SO 3 Administrativní budova 
Zdrojem tepla pro vytápění řešené stavby je plynový kondenzační nástěnný kotel o 
výkonu 4  kW Buderus Logamax plus GB1 -4 , který bude napojen na 
zásobníkový ohřívač TV o velikosti 3  l Buderus Logalux SU3  W  umístěný v SO 

3 Administrativní budova, m.č. 17  - technická místnost. Systém vytápění je 
uvažován teplovodní - teplotní spád je / °. Potrubí z Cu materiálu je opatřené 
tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno v podhledu a uchyceno pomocí objímek ze 
stropu. Trasy budou kompenzovány přirozenou členitostí. Jsou navržena desková 
otopná tělesa RADIK KLASIK s bočním připojením stavební výšky  mm. Potrubí 
procházející požárními úseky jsou utěsněna tmely a označena štítky. 
 
SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů  
SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v objektu SO  Energetický přístavek. V 
objektu jsou navrženy nástěnné teplovzdušné vytápěcí jednotky teplovodní v 
kombinaci s podstropními vířiči vzduchu. Systém vytápění je uvažován teplovodní – 
teplotní spád je 7 / °. Jedná se o topné okruhy č.1 a č. . Potrubí ocelové bezešvé 
závitové běžné mat. tř. 11 opatřené tepelnou izolací. 
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3. Elektroinstalace  
SO 1 Výrobní hala 
Osvětlení výrobního objektu bude provedeno z rozvaděčů RS1.20-21 a RS2.20-21, 
které budou napojeny z hlavního rozvaděče HRM1, HRM  instalovaného v rozvodně 
NN. V objektu výroby budou instalovány okruhy hlavního osvětlení s využitím 
technologie LED. LED svítidla budou v čistých prostorech osazena do podhledů. V 
prostoru výrobního objektu budou umístěna LED nebo zářivková svítidla. Jednotlivé 
výrobní linky a výrobní zařízení bude osvětleno rovněž zářivkovými svítidly. 
Osvětlení v prostoru výrobní haly je navrženo tak, aby minimální intenzita byla  lx, 
v prostoru jednotlivých strojních zařízeních bude instalováno místní přisvětlení min. 
7  lx . Vzhledem k tomu že pracoviště obsluhy linky se nachází na úrovni 0,000 m, 
bude osvětlení spodní části linky napájeno a ovládáno samostatně. 
Veškeré tyto komponenty a provádějící práce bude dodávat a realizovat firma 
SIEMENS. 
 
SO  Energetický přístavek 
Osvětlení objektu provozního a energetického přístavku bude provedeno z rozvaděčů 
RS1.  a RS . , které budou napojeny z hlavních rozvaděčů HRM1, HRM  
instalovaných v rozvodně NN. V objektu přístavku jsou okruhy hlavního osvětlení 
tvořeny LED svítidly, nebo svítidly s úspornými zdroji. Svítidla v prostoru 
technologických místností budou LED svítidla. Veškeré tyto komponenty a 
provádějící práce bude dodávat a realizovat firma SIEMENS. 
 
SO 3 Administrativní budova 
Osvětlení administrativní budovy bude provedeno z rozvaděčů RS1. 4 a RS1. , které 
budou napojeny z hlavního rozvaděče HRM 1 instalovaného v rozvodně NN. V objektu 
administrativní budovy jsou okruhy hlavního osvětlení tvořeny LED nebo zářivkovými 
svítidly, nebo svítidly s úspornými zdroji. Svítidla ve venkovních prostorách 
administrativní budovy budou v krytí IP . 
V prostoru kanceláří budou instalována interiérová LED nebo zářivková svítidla. 
Veškeré tyto komponenty a provádějící práce bude dodávat a realizovat firma 
SIEMENS. 
 
SO 504 Koridor 
Osvětlení koridory bude provedeno z rozvaděče RS1. , který bude napojen z 
hlavního rozvaděče HRM  instalovaného v rozvodně NN. V objektu koridoru bude 
okruh hlavního osvětlení – LED. Doplňkové osvětlení je tvořeno LED, nebo zářivkovými 
svítidly. Veškeré tyto komponenty a provádějící práce bude dodávat a realizovat firma 
SIEMENS. 
 
SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
Osvětlení objektu skladu vstupních surovin bude provedeno z rozvaděče RS1. , 
který bude napojen z hlavního rozvaděče HRM  instalovaného v rozvodně NN. V 
objektu skladu jsou okruhy hlavního osvětlení – LED. Doplňkové osvětlení je tvořeno 
LED nebo zářivkovými svítidly.  
Osvětlení v prostoru skladů je navrženo tak, aby minimální intenzita byla  lx, v 
prostoru pobytu obsluhy bude instalováno místní přisvětlení min. 3  lx ulička pro 
obsluhu . Vzhledem k tomu že pracoviště obsluhy skladu se nachází na úrovni 0,000 
m, bude osvětlení napájeno a ovládáno samostatně. realizace SIEMENS  
 
SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
Osvětlení objektu skladu finálních výrobků bude provedeno z rozvaděče RS . , který 
bude napojen z hlavního rozvaděče HRM  instalovaného v rozvodně NN. V objektu 
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skladu jsou okruhy hlavního osvětlení – LED. Doplňkové osvětlení je tvořeno LED nebo 
zářivkovými svítidly.  
Osvětlení v prostoru skladů je navrženo tak, aby minimální intenzita byla  lx, v 
prostoru pobytu obsluhy bude instalováno místní přisvětlení min. 3  lx ulička pro 
obsluhu . Vzhledem k tomu že pracoviště obsluhy skladu se nachází na úrovni 0,000 
m bude osvětlení napájeno a ovládáno samostatně. realizace SIEMENS  
 
 
SO 605 Sklad hořlavin  
Připojení objektu skladu hořlavin bude provedeno samostatným kabelovým vedením 
z hlavního rozvaděče HRM  instalovaného v rozvodně NN. V objektu skladu - 
kontejneru jsou instalovány okruhy osvětlení a větrání součást dodávky kontejneru . 
 
4. Slaboproud 
V administrativní části bude v serverovně datový rozvaděč, propojený do stávajících 
datových rozvodů areálu. V určených místech budou osazeny datové zásuvky, ve 
skladových a výrobních prostorách budou osazeny AP pro WiFi. 
 
5. Hromosvod a uzemnění 
Zemnící síť v prostorách objektu bude provedena z pásku FeZn 3  x 4 mm, uloženým 
pod podkladním betonem podlahy, propojeným s armováním základové desky, 
armováním pilot, základových pasů a vyvedeným u jednotlivých železobetonových 
sloupů drátem FeZn D 1 mm. 
 
6. Vzduchotechnika  
Dokumentace řeší větrání prostorů nové budovy, která je součástí nově budovaných 
výrobních prostorů firmy KURARAY Europe Moravia s. r.o. v Holešově-Všetulích. 
Vzduchotechnická zařízení v objektu zabezpečí trvalé větrání při dodržení 
požadovaných mikroklimatických podmínek tj. teploty. Součástí objektu bude několik 
VZT jednotek, dle zařazení a účelu objektu. Tento bod řeší samostatná projektová 
dokumentace. 
 
7. Požární větrání 
Odvod kouře a tepla ze všech kouřových sekcí bude zajištěn přirozeně – jednokřídlými 
klapkami, které budou instalované na obrubách nad střešním pláštěm. 
Nad kouřovou sekcí č.1 bude osazeno 1  ks jednokřídlých klapek rozměrů 1  x 18  
mm aerodynamická plocha klapky 1,7 m . Celková aerodynamická plocha klapek pro 
kouřovou sekci č.1 je 17,  m  - požadavek výpočtu splněn. Nad kouřovými sekcemi č.  
a 3 bude instalováno na obrubách vždy 8 ks jednokřídlých klapek rozměrů 1  x 

 mm. Aerodynamická plocha klapky je 1,  m , celková aerodynamická plocha 
klapek pro kouřové sekce č.  a č.3 je 17,  m  – požadavek výpočtu splněn. 
Jednokřídlé klapky budou osazené na obrubách výška  mm. Obruby budou 
osazené na horní hraně trapézového plechu – vlny trapézu budou olemované. 
Prostup střechou bude olemován ze spodní strany trapézu nosnými výměnami. 
 
8. Stabilní hasicí zařízení 
Sprinklerové zařízení je navrženo pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho 
počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo 
být dokončeno jinými prostředky. Nelze předpokládat, že by sprinklerové zařízení 
zcela nahradilo potřebu jiných protipožárních prostředků a je důležité posoudit 
požární opatření v objektech jako celek. Sprinklerové hlavice tedy nemají za úkol 
požár uhasit, ale udržet v počátečním stádiu nebo pod kontrolou, aby jeho uhašení 
mohlo být dokončeno jinými prostředky. 
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Jako hasicí medium je navržena voda, která nesmí být chemicky upravena, např. 
proti zamrznutí apod).  
Haly SO 1 a SO  budou chráněny systémem SHZ, v prostoru hal bude, na 
vhodně zvoleném místě, zbudována nova místnost ventilových stanic, do které bude 
potrubím DN  přivedena požární voda. Přívod bude proveden v zemi a napojen v 
blízkosti strojovny. 
 
9. EPS 
Podle požadavků Požárně bezpečnostního řešení bude v areálu instalována EPS a 
bude začleněna do systému EPS celého areálu. Centrum objektu výroby SentryGlas 
bude v m.č. 18  - zde bude umístěna skříň ústředny Siemens FC 4  ze které budou 
napojeny jednotlivé hlásící smyčky. Výstup z ústředny bude napojen přes datovou 
sběrnici do sítě stávajících ústředen a do nádstavbového systému MM8 . 
Stávající ústředny jsou v serverovně a vrátnici, ovládací panel je ve velínu stávající 
části. Ve výrobních a administrativních prostorech budou instalovány automatické 
adresovatelné hlásiče požáru. 
 
b  výčet technických a technologických zařízení. 

• Technologie výroby / zařízení 
• Technická zařízení 
1. Zdravotní instalace vodovod, kanalizace) 
2. Ústřední vytápění (+ plynovod) 
3. Elektroinstalace  
4. Slaboproud 
5. Hromosvod a uzemnění 
6. Vzduchotechnika VZT + chlazení  
7. Požární větrání  
8. Stabilní hasící zařízení  
9. EPS 

 

2.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není předmětem mé diplomové práce. Řešení požární ochrany stavby je předmětem 
požárně bezpečnostního řešení, které je zpracováno v samostatné části projektové 
dokumentace. 
 

2.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Není předmětem mé diplomové práce. Řešení úspory energie a tepelné ochrany je 
zpracováno v samostatné části projektové dokumentace. 
 

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

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
a) Zásady řešení parametrů stavby 
Osvětlení 
Intenzita osvětlení ve výrobních prostorách bude navržena na min.  lx. V prostoru 
skladu je navržena na  lx  osvětlení části expedice, provozní a energetických 
přístavků dopravníky, etiketovačky  na 3  lx, v prostoru kanceláří na  lx.  
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Větrání  
Větrání skladu bude zabezpečeno jednak přirozenou cestou, a jednak větracími 
jednotkami typu SAHARA. Větrán bude i prostor pohotovostního sociálního zařízení. 
U vrat budou řešeny vratové vzduchové clony.  
 
Vytápění  
Objekty skladů budou vytápěny na vnitřní teplotu 1 –1 °C. Topný výkon bude zajištěn 
nástěnnými vytápěcími jednotkami v součinnosti s podstropními vířiči vzduchu. 
Teplotní spád okruhu je navržen 7 / °C. Objekty výrobních prostorů, které neřeší 
vzduchotechnika tj. čisté prostory , budou vytápěny deskovými ocelovými tělesy. 
Teplotní spád okruhů pro radiátory je navržen / °C. V objektu energetického 
přístavku se jedná o temperaci prostoru technologie chlazení a temperaci prostoru 
plynové kotelny pokrytí tepelných ztrát větracího vzduchu . Navrženy jsou deskové 
radiátory stavební výšky  mm. Teplotní spád okruhu je navržen / °C. 
 
Zásobování vodou  
Sociální zařízení bude zásobováno pitnou vodou. Zdrojem této vody je venkovní 
přípojka pitné vody SO 7 , která je napojena na areálový rozvod pitné vody. Příprava 
teplé vody pro sociální zařízení zaměstnanců v SO 3 bude připravována v 
technické místnosti v tomto objektu. Jedná se o ohřívač o objemu 3  litrů, které je 
napojen na topnou spirálu topná voda . Pro sociální zařízení pro skladníky a řidiče 
kamionů v SO  se připraví v elektrickém zásobníkovém ohřívači o objemu 1  litrů 
instalovaném přímo v tomto prostoru sociálek. Veškerá tepelná zařízení budou 
vybavena přístroji, regulujícími dodávku tepelné energie. 
 
Zásobování elektrickou energií  
V energetickém přístavku SO .1 je umístěna VN, NN rozvodna a trafostanice. V 
rozvodně VN je umístěn nový distribuční rozvaděč se vstupním polem VN zapojeným 
do kabelové smyčky , do kterého budou přivedeny kabely VN. V prostoru trafostanice 
budou osazeny  ks transformátorů o výkonu  x 1  kVA. V rozvodně NN budou 
osazeny nové distribuční rozvaděče, které zajistí napojení požadovaného 
instalovaného příkonu Pi max.  +  rezerva  kW. 
 
Odpady vznikající při provozu 
Při provozování záměru bude dodržován zákon 18  / 1 Sb. v platném znění a 
prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 3/ 1  Sb. Katalog odpadů  a vyhláška č. 
383/ 1 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady jsou vypracovány v samostatné tabulce viz. kapitola . .1 Základní 
charakteristika stavby a jejího užívání, bod h  Základní bilance stavby – Celkové 
množství odpadů vznikajících při provozu. 
 
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Vibrace 
Při samotném provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým 
způsobem ovlivňovat okolí zájmové lokality. Hodnocená stavba totiž nebude 
obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve frekvencích 
překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. 
 
Hluk 
Hluk dle hlukové studie pro denní dobu činí 1,  dB, pro noční dobu 1 ,  dB, což jsou 
zanedbatelné hodnoty. 
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Prašnost 
Předmětný projekt řeší výrobu speciální fólie SentryGlas, ta je vyráběna v čistých 
provozech a to s dodržením speciálních předpisů a klasifikace podle ISO Class 7. 
Všechny provozy jsou vybaveny vysoce výkonnou klimatizací včetně HEPA filtrů. Za 
těchto podmínek nevzniká jakákoliv prašnost. 
 
Emise  
V důsledku provozu záměru vč. stávajícího areálu Kuraray, nedojde k významnému 
zvýšení emisní zátěže v posuzovaném území. Příspěvky emisí jsou vůči stávajícím 
emisním limitům nízké a celková emisní situace v posuzovaném území se významně 
nezmění. 
 

2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Podle radonové mapy ČR mapa radonového indexu podloží ČR  je „převažující 
radonový index nízký“. 
 
b  ochrana před bludnými proudy, 
Bludné proudy nebyly v areálu výstavby zjištěny. 
 
c  ochrana před technickou seizmicitou, 
Technická seizmicita je charakterizována jako nízká.  
 
d  ochrana před hlukem, 
Hluk je převážně z okolní automobilové dopravy, jelikož se jedná o průmyslovou 
stavbu, která je sama o sobě zdrojem určité zvukové hladiny při provozu strojů a 
zařízení, není nutné provádět zvláštní protihluková opatření.  
 
e  protipovodňová opatření, 
 Staveniště / stavba se nachází mimo povodňovou oblast. 
 
f  ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. Metan ani jiné nebezpečné plyny se v 
blízkosti zájmového území nenachází. Žádné jiné negativní účinky nebyly zjištěny. 

 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a  napojovací místa technické infrastruktury, 
Nový areál Výroba SentryGlas je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a stávající 
dopravní infrastrukturu. Stavba bude napojena na veřejné inženýrské sítě v bezprostřední 
blízkosti řešeného pozemku nebo přímo na něm.  
Seznam přípojek technické infrastruktury 
- přípojka vodovod pitný  
- přípojka požární vodovod  
- přípojka splaškové kanalizace  
- přípojka dešťové kanalizace  
- přípojka elektro VN vedení VN - veřejná síť   
- přípojka elektro NN 
- přípojka slaboproudu, EPS, počítačové sítě  
- přípojka elektro v rozsahu světelné, zásuvkové a spotřebičové elektroinstalace   
- přípojka zemního plynu 
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b  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Tento bod je součástí řešení v kapitole č.  Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu, odstavec 4 Popis stavebních objektů. Dále je obsahem samostatných 
projektových dokumentací jednotlivých částí objektů. 
 

2.4 Dopravní řešení 
a  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Navržená komunikace navazuje a je ukončena napojením na stávající areálové komunikace. 
Komunikace je 413, 8 m dlouhá, na západní a východní straně ,  m široká, na jižní straně 
8,00 m široká. Na komunikaci navazují mezi km , 8   – 0,315 43 a km 0,367 15 – 0,401 56 
zpevněné plochy pro nakládku a vykládku. Odvodnění ploch je řešeno do štěrbinových žlabů. 
Mezi km 0,049 28 – ,11  3 navazuje na komunikaci parkoviště s kolmým stáním  stání 
+ 1x pro invalidy). 
 
Doprava bude zajišťována stejným způsobem jako v současné době pro firmu Kuraray, tzn., 
že bude zajišťována výhradně kamionovou dopravou a to sjezdem, který byl vybudován v 
rámci projektu Morava – Výrobní hala. Nový závod má vybudovanou novou objízdnou 
komunikaci o šířce  m, která je zaokruhována a umožňuje optimální manipulaci se 
surovinami a hotovými výrobky. Pro příjem surovin a vyskladnění finálních výrobků do 
kamionů jsou využívány nakládací rampy a to: 

- pro příjem suroviny: 1 vykládací rampa 
- pro nakládání finálních výrobků:  nakládací rampy 
- pro zajištění příjmu surovin a výdeje finálních výrobků je součástí skladu finálních 

výrobků také expedice a potřebná kancelář pro vyřizování dokumentů a také 
sociální zařízení pro ženy a muže. 

Vzhledem k typu využití objektu a k výrobnímu procesu není tento objekt navržen jako 
bezbariérový. 
 
b  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Dopravně je navržený areál napojen přes stávající areál Výroba - Morava na silnici II/432. 
Dopravní obsluha stavby a vlastního provozu bude uskutečňována automobilovou dopravou 
osobní a nákladní provoz nad 3,  t . 
 
c) doprava v klidu, 
V rámci areálu je navrženo parkoviště navazující na přilehlou komunikaci kolem objektu. 
Parkoviště je navrženo jako kolmé stání s  místy + 1 pro invalidy. Dále je možno využít 
stávající parkoviště, které je součástí již stávajícího areálu Výroba Morava. Celkový potřebný 
počet stání dle ČSN 73 11  Projektování místních komunikací. Podrobněji řešeno v rámci 
kapitoly č.  Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, odstavec 
4.26. 
 
d  pěší a cyklistické stezky. 
Nejsou ve spojitosti s navrženým průmyslovým objektem uvažovány. 
 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a  terénní úpravy, 
Kolem objektu jsou navrženy terénní úpravy – násyp a vyrovnání terénu na úroveň -0,200, 
částečně na úroveň -1,000. Následně budou plochy ohumusovány a zatravněny. 
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b  použité vegetační prvky, 
Nové upravené plochy budou osety trávníkem a bude provedena výsadba keřů a stromů. Pro 
tuto etapu bude vypracován na základě požadavků investora dodatečný projekt s bližší 
specifikací. 
 
c  biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření jako terénní urovnávky, příkopy, terasy, ochranné hrázky, protierozní 
nádrže, poldry, protierozní cesty nebudou prováděny. 
 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Hluk při výstavbě 
Pokud jde o hluk v průběhu výstavby, pak platí, že v průběhu provádění stavebních prací bude 
okolí zatíženo hlukem převážně z práce stavebních strojů a mechanismů. Vzhledem k využití 
území, jakožto průmyslové zony, je však toto mírné zvýšení akceptovatelné. 
 
Hluk z dopravy 
Vzhledem k umístění staveniště/stavby přiléhající komunikace II.třídy  se hluk vlivem 
výstavby či užívání objektu nezvýší. 
 
Hluk při provozu objektu 
Všechny objekty jsou navrženy podle platných standardů a splňují všechny podmínky týkající 
se energetické náročnosti a také zamezení průniku hluku z vnitřních prostorů. V rámci výroby 
a využívání strojů lze předpokládat mírné zvýšení hluku – akceptovatelné. Vesměs budou 
největším šířičem hluku VZT jednotky a případná doprava v rámci objektu. 
 
Záření 
V rámci objektu a jeho provozu nebude docházet ke vzniku elektromagnetického nebo 
radioaktivního záření. 
 
Odpady 
Viz. kapitola . .1 bod h , této zprávy. 
 
b  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Na pozemku určeném pro výstavbu záměru byl proveden zběžný průzkum. Vlastní řešené 
území je na plochách orné půdy bez výskytu dřevin nebo ploch zeleně či výskytu živočichů. 
Fauna a flora je ovlivněna charakterem pozemků. Využívaná část katastru je na živočichy 
chudá a je charakterizována ochuzenou faunou v silně zkulturněné krajině. Lze očekávat 
výskyt fauny běžné pro ornou půdu, tj. běžné zástupce hmyzu, hmyzožravce, drobné 
hlodavce, běžné zástupce ptactva. 
V území není registrován žádný druh fauny a flory chráněné zákonem č. 114/1  Sb. zákon 
o ochraně přírody a krajiny .  
Na řešeném území nejsou zvláště chráněná území CHKO, atd.). 
 
c  vliv na soustavu chráněných území Natura , 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura . 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly zapracovány do dokumentace pro stavební 
povolení. 
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e  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
Nový areál Výroba SentryGlas nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena, omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů nejsou. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a , b , d  a e , neboť jsou součástí dokumentace 
vlivů záměru na životní prostředí. 
 

2.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba je situována v souladu s územním plánem města Holešova do plochy charakteru 
průmyslové zóny. Obytné a občanské budovy jsou v dostatečné vzdálenosti a nejsou nutná 
žádná opatření na ochranu obyvatelstva. Řešení ochrany civilního obyvatelstva není nutné. 
Požárně bezpečnostní řešení, hygienu a bezpečnost práce a další zabezpečení pro stavbu 
projektová dokumentace zohledňuje. 
 

2.8 Zásady organizace výstavby 
Řešení jednotlivých bodů  je uvedeno v samostatné kapitole č.8 Projekt zařízení staveniště. 
a  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b  odvodnění staveniště, 
Po sejmutí ornice je nutné zajistit okamžitý odvod povrchové vody z úrovně zemní pláně. 
Odvodnění zemní pláně bude zajištěno stejnoměrným odebráním ornice - bude zachován 
mírný spád terénu. Povrchová voda bude tak svedena pomocí žlabů směrem do západního 
podélného odvodňovacího žlabu odkud bude svedena do sběrné jímky a odtud nuceně 
přečerpávána do vodního toku Žabínek. 
c  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
e  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
V rámci staveniště nebudou probíhat žádné demolice ani kácení dřevin – zelená louka. 
f  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
g  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nebude řešeno. 
h  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
i  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
k  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
l  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba není navržena jako bezbariérová. 
m  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
n  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
o  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
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2.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Areál Výroba SentryGlas bude napojen na vodovodní řád vedoucí kolem stavebního 
pozemku. Budou zřízeny přípojky a rozvod vody pro zajištění potřeby vody pro sociální a 
požární účely objektu a areálu stavby. Pro nový areál budou zřízeny dvě větve pitného 
vodovodu. 
Z hlediska odvodu vody bude zřízena oddílná kanalizace. Do splaškové kanalizace povedou 
veškeré vody z provozu výroby i odpadní vody. Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových 
vod ze střech, zpevněných ploch a komunikací v rámci nového areálu. Dešťové vody ze 
střechy objektu se odvedou dešťovou kanalizací SO 7  přímo do retenční nádrže SO 3. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací SO 7  budou odváděny k předčištění na 
OLK, předčištěné budou odváděny rovněž do retenční nádrže a dále společně řízeným 
odtokem ve výši Qo = max. 8,  l/s budou odváděny do stávající jednotné kanalizace DN  
vyúsťující do vodního toku Žabínek. Využitelný objem retenční nádrže SO 3 je 8 1 m3. Strop 
retenční nádrže bude zavezen zeminou a zatravněn. Retenční nádrž bude situována v dolní 
jižní části areálu mimo komunikaci. 
Pro potřeby HZS je navržena síť požárního vodovodu s hydranty. Areálový rozvod požární 
vody DN  bude zaokruhován se stávajícím areálovým rozvodem s osazením 3 
nadzemních hydrantů DN 1 , vzdálenost mezi hydranty max. 1  m. Nadzemní hydranty 
budou osazeny v samostatných armaturních šachtách. Na jednotlivých odbočkách s 
uzávěrem bude osazen regulátor tlaku včetně uzávěru - na výstupu max. ,  MPa. V 
nejnižším místě trasy se osadí šachta pro možnost vypouštění potrubí. 
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1 Základní údaje o stavbě 
Název stavby:   Výroba SentryGlas 
 
Místo stavby:  Holešov - Všetuly 

Parcelní čísla pozemků: 
- stavba:  
523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 529/1, 530 
- dotčené pozemky: 
1059/6, 962 – Město Holešov 
1059/5, 1059/7, 1009/35, 1009/36, 1009/37 – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
1065/2, 1065/8 – Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Katastrální území :  
obec Holešov 884 81 , kat. území Všetuly 41 7  

 
Kraj:   Zlínský kraj 
 
Projektant:  B-Projekting, spol. s r.o. 

Sídlo: třída Tomáše Bati , Louky, 7 3  Zlín 
Výpis z OR: KS v Brně, odd. C, vložka 7 41 ze dne . 1 . 1  
IČO: 4 74 37 
DIČ: CZ4 74 37 
Statutární orgán: Ing. Milan Skopalík, jednatel 
 

Objednatel:  Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Sídlo: Palackého 1 , Všetuly, 7  1 Holešov 
Výpis z OR: C 11 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 48 11348 
DIČ: CZ48 11348 
Statutární orgán: Carsten Simon - jednatel, Jakub Sýkora - jednatel 

 
Účel stavby:  Navržený areál bude sloužit pro výrobní a skladovací aktivity 

investora. 
 
 
Členění stavby: Výrobní areál je tvořen několika objekty. Hlavní objekty jsou výrobní - 

skladovací hala a administrativní budova. 
 
Konstrukční systém: Konstrukční systém je převážně navržen jako železobetonový 

montovaný skelet v kombinaci se zdivem. Založení objektů je řešeno 
pomocí pilot. 

 
Zastavěná plocha:  - zastavěná plocha:    10 180 m2 

- obestavěný prostor:    99 400 m3 
- komunikace a zpevněné plochy:  5 900 m2 
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2 Charakteristika staveniště 
Řešeným územím jsou parcely č. 3, 4, , , 7, 8/1, /1, 3 , které se 

nachází v západní části katastrálního území Všetuly, u města Holešov. 
Všechny pozemky pro navržený záměr jsou vedeny jako zemědělsky využívaná půda způsob 
ochrany : zemědělský půdní fond . Plocha je ohraničena na severu hranicí se stávající halou 
Morava, na západě s městským pozemkem Holešov – Všetuly č.  polní cestou , na jihu 
hranicí pozemku u drážního tělesa ČD Třebětice – Holešov a na východě s poz. č. 31 Morava 
CAN a.s. Tovární 3 , 87 71 Bojkovice . 
Pozemek je mírně svažitý, od severovýchodu na jihozápad. Přímo na řešené ploše pozemků 
nebo v jejich bezprostřední blízkosti se nacházejí potřebné inženýrské sítě. 
 

 
Obrázek 1: Pohled na staveniště [1]    

3 Rozdělení na stavební objekty, technická a technologická 
zařízení 
SO 1 Výrobní hala 
SO  Energetický přístavek 
SO 3 Administrativní budova 
SO 504 Koridor 
SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
SO  Sklad hořlavin 
SO  Shromaždiště odpadů 
SO  Odlučovač lehkých kapalin 
SO 3 Retenční nádrž 
SO 7 1 Přípojka VN podzemní  
SO 7  Rozvody NN podzemní  
SO 7 3 Přípojka slaboproudu podzemní  
SO 7 4 EPS, EZS, přístupový systém, kamerový systém, evakuační rádio, perimetr plotu 
SO 705 Venkovní osvětlení 
SO 71  Areálový STL rozvod plynu – nové vedení pro SentryGlas 
SO 711 Areálový STL rozvod plynu rekonstrukce  
SO 71  Rekonstrukce STL plynové přípojky 
SO 7  Vodovod pitný 
SO 7 1 Vodovod požární 
SO 7  Kanalizace dešťová z komunikací 

STÁVAJÍCÍ OBJEKT 

MÍSTO STAVBY 
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SO 7  Kanalizace dešťová  
SO 7 7 Kanalizace splašková 
SO 73  Sprinklerový systém 
SO 74  Příprava území – je řešen samostatným projektem 
SO 741 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 74  Sadové úpravy, zatravnění 
SO 7  Oplocení 
 

4 Popis objektů 
4.1 SO 501 Výrobní hala  

Výrobní hala je situována ve střední části stavby s obvodovým pláštěm na východní 
straně podél koridoru SO 4 a západní straně podél energetického přístavku SO  s 
atikou výšky +1 ,  m od čisté podlahy. Výrobní hala je propojena od západu s objektem SO 

, od východu s SO 4, od severu s objektem SO 1 a od jihu s objektem SO 602 
průmyslovými vraty nebo vnitřními dveřmi. Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném 
rozměru 4,7 x ,  m a světlosti min. 7,  m. Dispozičně je hala rozdělena na vytlačovací část 
vč. příslušenství + rezerva, na čistý provoz č. 1 + rezerva, čistý provoz č.  pro přířezy, místnost 
se vstupem přířezů, místnost dokončovny přířezů, strojovnu klimatizace pro vytlačovací část 
+ rezerva, balení, místnost náhradních dílů a dílnu. Čistý provoz č. 1 a č.  je od ostatních 
prostorů oddělen samostatnými místnostmi – filtry pro přístup osob. Součástí čistých 
provozů jsou ocelové podesty +4,  m pro technologii s přístupem do čistého provozu č. 1 po 
venkovním ocelovém schodišti a lávce z východní strany a do čistého provozu č.  po 
vnitřním ocelovém schodišti z prostoru dokončovny přířezů. 
Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový montovaný skelet s cihelnými vyzdívkami 
v tl. 3  mm. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, sloupy jsou vetknuty do kalichů 
základových hlavic. Stěny jsou podporovány základovými nosníky nebo monolitickými 
základovými pásy. Podlaha je železobetonová deska tl.  mm s povrchovou úpravou. 
Obvodový plášť je řešen systémem stěnových sendvičových panelů v tl. 1  mm s jádrem z 
minerální vlny. Střecha je řešena jako jednoplášťová ve skladbě s trapézovým plechem, 
parozábranou, minerální tepelnou izolací a povlakovou krytinou z PVC-P fólie s nosnou 
konstrukcí tvořenou žb. prefabrikovanými vazníky a vaznicemi. Spád střešního pláště je 
navržen 3,  %, s odvodem dešťové vody podtlakovým systémem. Střecha je přístupná přes 
ocelové žebříky z žárově zinkované oceli. 
 
 

4.2 SO  Energetický přístavek  
Energetický přístavek je situován ve střední části stavby na západní straně. Od 

severu přiléhá k objektu SO 1, od jihu k objektu SO  a od východu k objektu SO 1. 
Souběžně podél západní fasády je vedena venkovní rampa se sjezdem na terén, zastřešená 
ocelovou konstrukcí s trapézovým plechem se sklonem 1 °. Jedná se o jednopodlažní objekt 
o půdorysném rozměru 1 ,7 x 4,7 m se světlou výškou 4,7m a výškou atiky + ,  m od čisté 
podlahy. Dispozičně je přístavek rozdělen na trafostanici, rozvodnu VN, NN, dieselagregát, 
kotelnu a strojovnu chlazení ledové vody. Souběžně s těmito místnostmi je navržena vnitřní 
spojovací chodba, která propojuje tento přístavek s objekty SO 1,  a 1. Na střeše 
energetického přístavku bude umístěna technologická podesta s přístupem po venkovním 
ocelovém schodišti a lávce ze západní strany, nad zastřešením venkovní rampy. 
Konstrukčně je objekt navržen jako žb. montovaný skelet s cihelnými vyzdívkami v tl. 3  mm. 
Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, sloupy jsou vetknuty do kalichů základových 
hlavic. Stěny a parapetní panely jsou podporovány základovými nosníky nebo monolitickými 
základovými pásy. Podlaha je železobetonová deska tl.  mm s povrchovou úpravou. 
Obvodový plášť podél venkovní rampy je řešen systémem stěnových sendvičových panelů v 
tl. 150 mm s jádrem z minerální vlny. Sokl je pak podél této fasády řešen parapetními panely 
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zateplenými extrudovaným polystyrenem v tl. 1  mm. Strop je řešen systémem 
filigránových desek s monolitickou nadbetonávkou. Střecha je řešena jako jednoplášťová ve 
skladbě s parozábranou, minerální tepelnou izolací tl.  mm a povlakovou krytinou z PVC-
P fólie. Spád střešního pláště je navržen ,  % pomocí spádových desek a rozháněcích klínů 
v úžlabí, s odvodem dešťové vody vnitřním gravitačním systémem. Odvod dešťové vody ze 
zastřešení venkovní rampy je řešen do okapového systému podokapní žlab + svody  a 
dešťové kanalizace. 
V rámci tohoto objektu bude řešeno pro odvádění odpadních vod z kotelny a chladící stanice 
vybudování  bezodtokových akumulačních nádrží AN1, AN  o užitném objemu jednotlivě 1  
m3 včetně přidružených šachet DN  z PP pro vyčerpávání. Nádrže budou osazeny přímo 
u zdroje znečištění na výstupu vnitřní kanalizace z SO . Železobetonové nádrže o vnějším 
rozměru 3,3 x ,  x 1,7 m budou osazeny na podkladní betonové desce tl. 1  mm a 
štěrkopískovém loži tl. 1  mm.  
 

4.3 SO 3 Administrativní budova 
Administrativní budova je situována v severozápadním rohu stavby. Od západu 

přiléhá k objektu SO 1 a od jihu je propojena s koridorem SO 4. Jedná se o jednopodlažní 
objekt o půdorysném rozměru 31,84 x 1 , 7 m s konstrukční výškou 3,7  m a výškou atiky 
+ ,  m od čisté podlahy. Vstup do objektu je situován z východní strany přes samostatné 
zádveří o rozměru 3,  x ,  m, provedené jako hliníková konstrukce s izolačním zasklením a 
zavěšeným kazetovým podhledem. Dispozičně je objekt rozdělen chodbovým traktem, ze 
kterého jsou přístupy do jednotlivých místností. Jedná se o tři místnosti s účelem kanceláře, 
denní místnost, šatny mužů a žen a sociální zázemí sloužící jak šatnám, tak kancelářím. 
Součástí dispozice je také technická místnost, serverovna a místnost EPS. 
Konstrukčně je objekt navržen jako žb. montovaný skelet  s obvodovými cihelnými vyzdívkami 
v tl. 4  mm. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, sloupy jsou vetknuty do kalichů 
základových hlavic. Stěny jsou podporovány základovými nosníky nebo monolitickými 
základovými pásy. Dispoziční rozdělení je řešeno vnitřním nosným cihelným zdivem tl. 250 
mm a příčkovým cihelným zdivem tl. 14  mm. Podlaha je žb. deska tl.  mm s podlahovým 
souvrstvím dle účelu místnosti v celkové tl.  mm. Obvodový plášť je řešen provětrávanou 
fasádou. Soklová část je pak řešena extrudovaným polystyrenem v tl. 1  mm. Strop je řešen 
systémem stropních panelů Spiroll v tl.  mm. Střecha je řešena jako jednoplášťová ve 
skladbě s parozábranou, minerální tepelnou izolací tl.  mm a povlakovou krytinou z PVC-
P fólie. Spád střešního pláště je navržen ,  % pomocí spádových desek a rozháněcích klínů 
v úžlabí, s odvodem dešťové vody vnitřním gravitačním systémem. Dle požadavků architekta 
je v úrovni střechy po jejím obvodu navržena římsa, na níž je provedena atika střechy. Ve 
všech místnostech vyjma technické místnosti, serverovny a místnosti EPS jsou navrženy 
zavěšené kazetové podhledy v rastru x  mm se světlou výškou cca +3,1  m, podhled 
je proveden i v prostoru samotného zádveří. V obvodovém plášti jsou navržena okna pro 
prosvětlení a přirozené větrání místností. Zastřešení zádveří je navrženo jako ocelová 
konstrukce podporovaná kruhovými sloupky, s trapézovým plechem, obvodovou atikou a 
podhledem podbitím  kolem hliníkové konstrukce zádveří. 
 
 

4.4 SO 504 Koridor 
Jedná se o spojovací koridor situovaný podél východní fasády, spojující objekty SO 

503, SO 501 a SO 602 vnitřními dveřmi. Půdorysný rozměr koridoru je 1,1  x 3,  m s 
nejvyšším bodem střechy cca 3,  m od čisté podlahy. Celý koridor je prosvětlen a přirozeně 
větrán soustavou oken, součástí fasády jsou také únikové dveře na volné prostranství. 
Konstrukčně se jedná o žb. montovanou a ocelovou konstrukci obvodové stěny a střechy. 
Objekt je založen na monolitických základových patkách a pásech. Podlaha je 
železobetonová deska tl.  mm s povrchovou úpravou. Obvodový plášť je řešen systémem 
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stěnových sendvičových panelů v tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Střecha koridoru je 
řešena systémem střešních sendvičových panelů tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Spád 
střechy je navržen ° 8,7  %  s odvodem dešťové vody do okapového systému podokapní 
žlab + svody  a dešťové kanalizace. Strop koridoru je tvořen zavěšeným kazetovým 
podhledem v rastru  x  mm se světlou výškou cca + ,7  m. 
 

4.5 SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
Sklad SO 1 je situován na severní straně stavby. Od jihu přiléhá k objektu SO 1 a 

SO , od východu pak k objektu SO 3. Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném 
rozměru 31,7  x ,7  m se světlou výškou pod vazníky +8,  m a výškou atiky +11,  m od čisté 
podlahy. Součástí objektu SO 1 je nižší západní přístavek v osovém poli -6 / U-X o rozměru 
7,8 x 1 ,  m o světlosti min. 4,  m a výškou atiky +7,  m. V tomto přístavku je v podlaze 
navržen hydraulický vyrovnávací můstek o rozměru  x 4  mm a nosnosti 1  t. Přístup 
je zajištěn průmyslovými vraty. Tento západní přístavek je propojen průmyslovými vraty s 
venkovní zastřešenou rampou. Samotný sklad je s objektem SO 1 propojen průmyslovými 
vraty a vnitřními dveřmi. Propojen je také s objektem SO  vnitřními dveřmi do chodbového 
traktu a na východní straně pak s objektem SO 3. Součástí fasád jsou také únikové dveře 
na volné prostranství. 
Konstrukčně je objekt navržen jako žb. montovaný skelet s cihelnými vyzdívkami v tl. 3  mm. 
Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, sloupy jsou vetknuty do kalichů základových 
hlavic. Stěny a parapetní panely jsou podporovány základovými nosníky. Podlaha je 
železobetonová deska tl.  a 3  mm s povrchovou úpravou. Obvodový plášť je řešen 
systémem stěnových sendvičových panelů v tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Sokl je pak 
řešen parapetními panely zateplenými extrudovaným polystyrenem v tl. 1  mm. Střecha je 
řešena jako jednoplášťová ve skladbě s trapézovým plechem, parozábranou, minerální 
tepelnou izolací tl.  mm a povlakovou krytinou z PVC-P fólie s nosnou konstrukcí tvořenou 
žb. prefabrikovanými vazníky a vaznicemi. Spád střešního pláště je navržen 3,  %, s odvodem 
dešťové vody podtlakovým systémem. 
Odvod dešťové vody ze střechy západního přístavku je řešen do okapového systému 
podokapní žlab + svody  a dešťové kanalizace.  

 

4.6 SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
Sklad SO  je situován na jižní straně stavby. Od severu přiléhá k objektu SO 1 a 

SO . Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru 4 ,7  x ,  m se světlou 
výškou pod vazníky +8,  m a výškou atiky +11,  m od čisté podlahy. Součástí objektu SO  
je nižší západní přístavek v osovém poli -24 / W-X o rozměru 1 ,  x 4,  m s výškou atiky 
+ ,  m. Dispozičně se jedná o kancelář skladníků, místnost pro řidiče a sociální zázemí. 
Přístup je zajištěn ze západní strany po předloženém ocelovém schodišti. Vedle přístavku v 
osovém poli 1 -22 / W-X je situována venkovní rampa zastřešená ocelovou konstrukcí s 
trapézovým plechem se sklonem 1 °. Součástí podlahy rampy je vyrovnávací můstek o 
rozměru   x 4  mm a nosnosti 1  t a vložené schodiště z terénu. V osovém poli 17-
18 / W-X je součástí podlahy skladu taktéž vyrovnávací můstek o rozměru   x 4  mm 
a nosnosti 1  t. Přístup je zajištěn průmyslovými vraty. Samotný sklad je s objektem SO 501 
propojen průmyslovými vraty a vnitřními dveřmi. Propojen je také s objektem SO  
vnitřními dveřmi do chodbového traktu a na východní straně pak s objektem SO 4. 
Součástí fasád jsou také únikové dveře na volné prostranství. 
Konstrukčně je objekt navržen jako žb. montovaný skelet s cihelnými vyzdívkami v tl. 3  mm. 
Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách, sloupy jsou vetknuty do kalichů základových 
hlavic. Stěny a parapetní panely jsou podporovány základovými nosníky. Podlaha je 
železobetonová deska tl.  a 3  mm s povrchovou úpravou. Obvodový plášť je řešen 
systémem stěnových sendvičových panelů v tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Sokl je pak 
řešen parapetními panely zateplenými extrudovaným polystyrenem v tl. 1  mm. Střecha je 
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řešena jako jednoplášťová ve skladbě s trapézovým plechem, parozábranou, minerální 
tepelnou izolací tl.  mm a povlakovou krytinou z PVC-P fólie s nosnou konstrukcí tvořenou 
žb. prefabrikovanými vazníky a vaznicemi. Spád střešního pláště je navržen 3,  %, s odvodem 
dešťové vody podtlakovým systémem.  
Přístavek je dispozičně rozdělen příčkovým cihelným zdivem tl. 14  mm. Podlaha je žb. deska 
tl.  mm s podlahovým souvrstvím dle účelu místnosti v celkové tl.  mm. Strop 
přístavku tvoří zavěšený kazetový podhled v rastru  x  mm se světlou výškou cca 
+3,  m. Odvod dešťové vody ze zastřešení venkovní rampy a západního přístavku je řešen do 
okapového systému podokapní žlab + svody  a dešťové kanalizace. 
 

4.7 SO  Sklad hořlavin 
Objekt je situován severně od monobloku samostatně vedle stávajícího skladu hořlavin 

stavby „Morava – Výrobní hala“. Navržen je 1 skladovací kontejner DENIOS BMC-X 360L T2. 
Vnější rozměry jsou   x 3 7  x  8  mm. Kontejner je opatřen záchytnou vanou a je 
přístupný dveřmi. Kontejner bude osazen na připravenou železobetonovou desku. Projekt 
zpracován v samostatné projektové dokumentaci. 
 

4.8 SO  Shromaždiště odpadů 
Přístřešek kontejnerů na odpadky je postaven na železobetonové desce 4 7  x  

4  mm. Spodní část, sloupy a stěny jsou sestaveny z montovaných betonových dílců. Na 
sloupech je osazen kovový rám, který nese obloukovou střechu z polykarbonátu. Půdorysný 
rozměr přístřešku je 4 44  x  1  mm. Výška sloupů je  1  mm. Oblouk polykarbonátu je 
4 500 mm. Podrobně řeší samostatná dokumentace. 

 

4.9 SO  Odlučovač lehkých kapalin 
V tomto objektu je řešeno vybudování OLK tř. Is s hydraulickým průtokem Q = 1  l/s 

pro likvidaci odpadních dešťových vod z komunikací vč. parkoviště, s možností kontaminace 
úkapů ropných látek a zároveň bude sloužit jako objekt protihavarijního zabezpečení ploch v 
případě úniku těchto látek. OLK bude situován v dolní jižní části areálu přímo pod zdrojem 
znečištění vedle objektu SO 3. samostatná dokumentace  

 

4.10 SO 3 Retenční nádrž 
Je navržena retenční nádrž, která bude řešena jako podzemní objekt. Jedná se o žb. 

monolitickou nádrž rozdělenou vnitřním systémem stěn na retenční část s čerpací jímkou. 
Stavební vnější rozměr nádrže je 7,  x 1 ,  x ,  m, světlý rozměr pak 7,1  x 1 ,1  x , 8 
m s retenčním objemem vod Vret = 83,1  m3, využitelným objemem po strop 8 1 m3. Nádrž 
je podporována soustavou sloupů 1  mm v rastru 1 x 1 m. Retenční nádrž bude situována v 
dolní jižní části areálu mimo komunikaci. Podrobněji řešeno samostatné části dokumentace. 

 

4.11 SO 7 1 Přípojka VN  
Připojení nové trafostanice bude ze stávající trafostanice v areálu přístavku stavby 

Morava – Výrobní hala, která je napojena z distribuční sítě EON. Řešeno samostatně 
v dokumentaci. 

 

4.12 SO 702 Rozvody NN  
Kabelové vedení bude sloužit pro napojení jednotlivých stavebních objektů a 

provozních částí. Řešeno v samostatné projektové dokumentaci. 
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4.13 SO 703 Přípojka slaboproudu  
Nový objekt výroby SentryGlas bude napojen na stávající SLP systémy stávajícího areálu 

KURARAY. Centrum je v serverovně ve .NP administrativní budovy. Zde budou napojeny 
páteřní kabely datových rozvodů, EPS, EZS, přístupového systému, CCTV a evakuačního 
rádia. Kabely budou uloženy v podzemní trase k administrativní části výroby SentryGlas. 
 

4.14 SO 7 4 EPS, EZS, přístupový systém, kamerový systém, evakuační 
rádio, perimeter plotu 
Tato specializovaná část je jednotlivě vypracována v rámci samostatného projektu. 
 

4.15 SO 7  Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení v novém areálu bude situováno přímo na obvod monobloku, 

svítidly na stožárech, které se umístí podél komunikací a parkovišť. Provoz bude celonoční. 
Osvětlení bude současně zajišťovat minimální požadovanou světelnou hodnotu pro 
monitorování vnějšího perimetru pomocí kamer. Řešeno v samostatné projektové 
dokumentaci. 

 

4.16 SO 71  Areálový STL rozvod plynu – nové vedení pro SentryGlas 
Napojení nového STL průmyslového plynovodu začíná v místě odbočky DN 110/40 pro 

kotelnu Haly Morava a končí hlavními uzávěry jednotlivých kotelen. HUK budou umístěny v 
nových objektech HUPO, které budou umístěny na obvodových fasádách stavebních objektů. 
V objektu HUK bude osazen hlavní uzávěr plynu objektu kotelny HUK – DN 8  a bezpečnostní 
a havarijní uzávěr plynu DN 8 . Za objektem HUK bude pokračovat STL plynovod v místnosti 
kotelny k jednotlivým plynovým kotlům. 
Hlavní trasa areálového STL plynovodu je vedena ve východní části areálu v travnatém 
pozemku v souběhu s trasou VTL plynovodu DN 1  a ostatními rozvody sítí v areálu závodu. 
STL plynovod v zemi bude proveden z potrubí PE 1 , SDR 11, s ochranným opláštěním DN 

x8,  mm v délce cca 7  m. STL plynovod vedený po fasádách a uvnitř objektů bude 
proveden z ocelového potrubí černého, hladkého, bezešvého, spojovaného svařováním, v 
dimenzi 8  x 3,  mm. Hlavní uzávěry objektů HUK budou osazeny v ocelových skříních, 
umístěných na fasádách a v nikách obvodových stěn objektů. Dveře budou potřené 
univerzálním zámkem. Na vnější straně budou umístěné nápisy „Zákaz manipulace s 
otevřeným ohněm, Hlavní uzávěr plynu kotelny“ – Samostatná projektová dokumentace. 
 

4.17 SO 711 Areálový STL rozvod plynu (rekonstrukce M) 
Stávající areálový STL rozvod plynu PE1  DN 3 a měření plynu byly navrženy dle 

požadavku investora s výhledem napojení odběru zemního plynu do max.  Nm3/hod. 
Nové požadavky zástupce investora pro napojení stavby areálu Morava a areálu SentryGlas 
je odběr zemního plynu cca 7  Nm3/hod. Na základě těchto skutečností byla prověřena 
kapacita stávající plynové přípojky a areálového STL plynovodu s výsledkem, že stávající stav 
nevyhovuje novým potřebám odběru zemního plynu. Tudíž bude potřeba provést 
rekonstrukci rozvodu – tato etapa je vypracována v samostatné projektové dokumentaci. 
Objekt HUP a měření plynu 
Stávající objekt HUP a měření plynu bude kompletně zdemontován a nahrazen novým 
strojním vybavením. V objektu hlavního uzávěru HUP  a měření plynu bude za hlavním 
uzávěrem plynu DN 8  osazen plynový filtr DN 8 , zpětná klapka DN 8 , fakturační plynoměr 
typ DKZ 8 , G1 , DN 8 , PN 1  a na výstupním potrubí bude uzávěr DN 8 . Dále bude na 
potrubí osazen ukazovací tlakoměr s trojcestným ventilem, ukazovací teploměr a návarky M 

x1,  mm. Potrubní rozvody v objektu budou provedeny z ocelového potrubí černého, 
bezešvého, spojovaného svařováním, v dimenzi 8  x 3,  mm. Samostatný projekt  
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4.18 SO 71  Rekonstrukce STL plynové přípojky 
Bude provedena rekonstrukce stávající STL přípojky plynu PE 1 , DN 3. Stávající 

přípojka plynu je ukončena Hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem DN . Stávající 
plynovodní přípojka bude nahrazena novou přípojkou, provedenou z potrubí PE 1 , SDR 11, 
DN  x 8,  mm, v délce cca 1 ,  m. 
Nová STL plynová přípojka bude napojena na stávající STL plynovodní řad, který je proveden 
z potrubí PE 1 , DN  a který je situovaný podél severní strany oplocení areálu stavby 
Hala Morava. Napojení na STL plynovod bude provedeno vsazenou odbočkou T /  z řadu 
PE DN . Trasa přípojky je od místa napojení vedena po travnatém pozemku kolmo k 
oplocení areálu Haly Morava a je ukončena v objektu HUP a měření plynu. Dopojení potrubí 
do objektu HUP bude provedeno z ocelového svařovaného izolovaného potrubí DN 8  a nová 
STL plynová přípojka bude ukončena v objektu HUP hlavním uzávěrem plynu DN 8 . Stávající 
STL plynová přípojka PE 1 , DN 3 bude zdemontována vč. stávajícího HUP DN . Tato 
etapa je vypracována v samostatné části projektové dokumentaci. 
 

4.19 SO 7  Vodovod pitný 
V tomto objektu je řešeno zásobování navrhované stavby pitnou vodou vybudováním 

 větví vodovodu DN 8  s napojením na stávající areálový rozvod vody DN 8  v areálu 
„Morava – Výrobní hala“. 
Vodovod – podzemní liniový objekt se navrhuje z tlakových trub PE1  SDR11. Potrubí bude 
uloženo na zhutněný štěrkový podsyp fr. 4-8 podsyp tl. 1  mm s provedením štěrkového 
obsypu v tl. 3  mm nad vrchol potrubí. 
Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu musí být provedeny předepsané tlakové zkoušky ve smyslu ČSN 
75 5911. 
Protikorozní ochrana 
Vodovod se navrhuje z plastických trub – toto potrubí nepodléhá korozi. 
Tato etapa je vypracována v samostatné části projektové dokumentaci. 
 
 

4.20 SO 7 1 Vodovod požární 
V tomto objektu je řešeno vybudování areálového rozvodu hydrantové požární vody 

s napojením na stávající systém požárního vodovodu vč. čerpací stanice požární vody o 
výkonu Q = 4  m3/h s výstupní tlakem Hd = ,8  MPa vybudovaný pro areál „Morava – 
Výrobní hala“. 
Areálový rozvod požární vody DN  bude zaokruhován se stávajícím areálovým rozvodem 
s osazením 3 nadzemních hydrantů DN 1 , vzdálenost mezi hydranty max. 1  m. Nadzemní 
hydranty budou osazeny v samostatných armaturních šachtách. Na jednotlivých odbočkách 
s uzávěrem bude osazen regulátor tlaku včetně uzávěru - na výstupu max. ,  MPa. V 
nejnižším místě trasy se osadí šachta pro možnost vypouštění potrubí. Tuto část řeší 
samostatná projektová dokumentace. 
 

4.21 SO 7  Kanalizace dešťová z komunikací 
V objektu SO 725 je řešeno vybudování samostatné areálové dešťové kanalizace pro 

odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch vč. parkoviště s napojením na navrhovaný 
OLK tř. Is. Trasy kanalizace budou vedeny podél objízdné komunikace. Předčištěné vody 
budou zaústěny do retenční nádrže. 

 
Kanalizace - navrhuje se z kanalizačních trub PVC , , 31 , 4 , které budou uloženy 
na zhutněný štěrkový podsyp tl. 1  mm s provedením pískového obsypu v tl. 3  mm nad 
vrchol potrubí. 
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Vstupní šachta - typová prefa VŠK 1  vč. prefa dna z betonu s odolnosti proti agresivnímu 
prostředí 
- poklopy šachet - ve vozovce BEGU  / D4 , v ostatní ploše / C  
Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu budou provedeny předepsané zkoušky vodotěsnosti stok, 
přípojek a objektů ve smyslu ČSN 7  , a to před záhozem potrubí. 
Protikorozní ochrana 
Kanalizace se navrhuje z plastických trub – nepodléhá korozi a není nutné je chránit. 
Tato část je obsažena v samostatné projektové dokumentaci. 
 

4.22 SO 7  Kanalizace dešťová ze střech 
V objektu je řešeno vybudování samostatné areálové dešťové kanalizace pro 

odvedení srážkových vod ze střech objektů s napojením přímo do retenční nádrže, a to: 
- stok dešťové kanalizace vedené jednotlivě podél východní a západní strany monobloku 
- řízený odtok zadržených srážkových vod z RN přes šachtu s kanálovým uzávěrem - 
regulovaný odtok s napojením na stávající gravitační jednotnou kanalizaci DN  odvádějící 
srážkové vody do vodního toku Žabínku. 
Kanalizace - navrhuje se z kanalizačních trub PVC DN200 - , které budou uloženy na 
zhutněný štěrkový podsyp tl. 1 -1  mm s provedením štěrkového obsypu v tl. 3  mm nad 
vrchol potrubí 
Vstupní šachta - typová prefa VŠK 1  vč. prefa dna z betonu s odolnosti proti agresivnímu 
prostředí 
Revizní šachta - typová DN  z PP pro účely zklidnění výtoku geberitů v místě jejich vývodů 
Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu budou provedeny předepsané zkoušky vodotěsnosti stok, 
přípojek a objektů ve smyslu ČSN 7  , a to před záhozem potrubí. 
Protikorozní ochrana 
Kanalizace se navrhuje z plastických trub – nepodléhá korozi a není nutné je chránit. 
Tato část je obsažena v samostatné projektové dokumentaci. 
 

4.23 SO 7 7 Kanalizace splašková 
V rámci objektu je řešeno vybudování samostatné areálové splaškové kanalizace pro 

odvedení splaškových vod ze sociálního zařízení objektu, a to: 
- ze severní strany s odvedením do stávajícího systému splaškové kanalizace včetně ČS 
- z JZ strany monobloku s odvedením do čerpací stanice, odkud budou dopravovány do 
areálové splaškové kanalizace. 
Kanalizace - navrhuje se z kanalizačních trub PVC DN 1 - , které budou uloženy na 
zhutněný štěrkový podsyp tl. 1  mm s provedením štěrkového obsypu v tl. 3  mm nad 
vrchol potrubí 
Vstupní šachta - typová prefa VŠK 1  vč. prefa dna z betonu s odolnosti proti agresivnímu 
prostředí 
Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu budou provedeny předepsané zkoušky vodotěsnosti stok, 
přípojek a objektů ve smyslu ČSN 7  , a to před záhozem potrubí. 
Protikorozní ochrana 
Kanalizace se navrhuje z plastických trub – nepodléhá korozi a není nutné je chránit. 
Tato část je obsažena v samostatné projektové dokumentaci. 
 

4.24 SO 73  Sprinklerový systém 
Sprinklerové zařízení je navrženo pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho 

počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být 
dokončeno jinými prostředky. Nelze předpokládat, že by sprinklerové zařízení zcela nahradilo 
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potřebu jiných protipožárních prostředků a je důležité posoudit požární opatření v objektech 
jako celek. Sprinklerové hlavice tedy nemají za úkol požár uhasit, ale udržet v počátečním 
stádiu nebo pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky. 
Jako hasicí medium je navržena voda, která nesmí být chemicky upravena, např. proti 
zamrznutí apod. , nesmí obsahovat vláknité nebo jiné suspendované látky, které by se mohly 
nahromadit v potrubním systému. Tato etapa je řešena v samostatném projektu. 
 

4.25 SO 74  Příprava území 
Příprava staveniště zahrnuje: 
- sejmutí vrstvy ornice v tl. 700 mm = 12 150 m2 (8 505 m3) 
- hrubé terénní úpravy HTÚ  
- provedení násypů z drceného kameniva na pilotovací úrovně 
- odvodnění připravené zemní pláně 
 
Úroveň čisté podlahy, pilotovací úrovně: 
Čistá podlaha   ± ,  = 11,  m n.m. B.p.v. 
Pilotovací rovina  -0,600 = 211,30 m n.m. B.p.v. 

-1,900 = 210,00 m n.m. B.p.v. 
 

Sejmutí vrstvy ornice:  
V ploše budoucí stavby je navrženo sejmutí vrstvy ornice v tl. 7  mm = 1  1  m . Ornice 
bude uložena na mezideponii na pozemcích investora a bude využita při terénních a 
sadových úpravách, část bude odvezena na příslušnou skládku. 
Hrubé terénní úpravy HTÚ :  
Jedná se o odtěžení zeminy v části stavby, která bude v zářezu terénu a vytvoření roviny pro 
požadovanou pilotovací úroveň. Dále se jedná o zeminu vytěženou z odvodňovacích kanálků 
příkopů , které budou sloužit k odvodnění zemní pláně. Zemina bude odvezena na řízenou 

skládku. 
Provedení násypů:  
Po realizaci výše uvedených zemních prací se provede pilotovací rovina pro pojezd pilotovací 
soupravy. Pro dosažení těchto úrovní se uvažují následující skladby pilotovacího souvrství:  
 
Skladba pilotovací úrovně = - , , HTÚ = -0,600  
- hutněné drcené kamenivo fr. - 3 mm, tl. po úroveň -0,600  
- hutněné drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 400 mm  
- netkaná textilie 500 g/m2  
- zaválcované drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 50 mm  
 
Skladba pilotovací úrovně = -1, , HTÚ = -2,300  
- hutněné drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 400 mm  
- netkaná textilie  g/m   
- zaválcované drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 50 mm 
 
Provádění hutněných násypů musí být provedeno tak, aby na kótě - ,3  bylo dosaženo 
Edef,  = MIN. 8  MPa, Edef  / Edef1  , . Zhutnění pilotovací úrovně musí být provedeno tak, 
aby byl zajištěn bezpečný pojezd a stabilita mechanizace při provádění hlubinného zakládání. 
 
Odvodnění zemní pláně:  
Po sejmutí ornice je nutné zajistit okamžitý odvod povrchové vody z úrovně zemní pláně. 
Odvodnění zemní pláně bude zajištěno stejnoměrným odebráním ornice - bude zachován 
mírný spád terénu. Povrchová voda bude tak svedena směrem do západního podélného 
odvodňovacího žlabu odkud bude svedena do sběrné jímky a odtud nuceně přečerpávána do 
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vodního toku Žabínek. Je navržena sběrná jímka půdorysného rozměru ,  x ,  m s 
hloubkou 1,  m + ,  m podsyp z drceného kameniva. Sběrná jímka bude doplněna o kalové 
čerpadlo s příslušenstvím pro přečerpávání vody do vodního toku Žabínek. 
 

4.26 SO 741 Komunikace a zpevněné plochy 
Objekt řeší návrh komunikací, zpevněných ploch, parkovišť a chodníků v areálu firmy 

KURARAY Europe Moravia v Holešově - Všetulích. Dopravně bude areál napojen přes stávající 
vnitroareálové komunikace na silnici II/43 . 

 
Komunikace – větev A 
Navazuje na stávající vnitroareálovou komunikaci. Větev je 41 ,  m dlouhá a ,  m široká. 
Větev je tvořena čtyřmi přímými úseky a třemi směrovými oblouky o poloměrech 1 ,  m, 

,  m a 1 .  m. Napojovací oblouky na stávající komunikaci – R = 9,00 m. Přímo na větev 
navazuje  parkoviště s kolmým stáním pro  osobních automobilů. Dále navazuje na větev 
A větev B a zpevněné plochy. Větev je ukončena napojením na stávající vnitroareálovou 
komunikaci. 
Parkoviště na větvi A  
Pro parkování zaměstnanců a hostů bude sloužit parkoviště s celkovou kapacitou  stání 
navazující na větve A. Všechna stání jsou navržena kolmá s rozměry ,  m x ,  m, krajní 
stání ,7  x ,  m. První stání na parkovišti ve směru staničení  bude parkovací stání 
vyhrazeno pro invalidy s šířkou stání 3,  m.  
 
Komunikace – větev B 
V km ,1   odbočuje z větve A větev B. Větev B je 3 ,  m dlouhá a ,  m široká. Větev 
je tvořena jedním přímým úsekem. Napojovací oblouky na stávající komunikaci – R = 3,00 m 
a R = 2,00 m Dále navazuje na větev zpevněná plocha. Plocha bude sloužit jako skladovací. 
 
Chodníky 
V rámci stavby jsou chodníky navrženy od stávajícího objektu 1 3, dále je veden podél 
objektu navržených objektů 1 a 1 a podél navrženého parkoviště. Chodníky šířky 1,  m 
jsou navrženy u objektu SO 3, šířky 1,  u JZ rohu objektu haly. Pěší komunikace respektují 
vyhlášku č. 3 / 1 Sb. – šířka 1,  m, podélný sklon max. ,3 %, příčný sklon %. Místa 
pro přecházení přes vozovku jsou navrženy s bezbariérovou úpravou s výškou obruby 0,02 
m s varovným pásem ze signální dlažby. Vodící linii bude tvořit zvýšená obruba – 0,06 m. 
 
Konstrukce komunikace: 
Konstrukce jsou navrženy dle TP. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti 
podloží zeminy Edef,  je 4  MPa. V případě nižších hodnot bude nutné provedení sanace 
podloží. 
 
- beton asfaltový ACO 11 ABS II        40 mm 
- postřik živičný spojovací ,7 kg/m  
- kamenivo obalené asfaltem ACP 1 + OKS I       60 mm 
- postřik živičný spojovací ,7 kg/m  
- kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (KSC I)    120 mm 
- štěrkodrť ŠDa         200 mm 
………………………………………………………………….……………………………………. 

celkem 420 mm 
 

Kolem komunikace a ploch bude osazen obrubník betonový chodníkový ABO -15 1000 x 150 
x  mm v betonovém loži, s boční obrubou z betonu. 
 



 

58 
 

Konstrukce parkoviště: 
- dlažba zámková DL8         80 mm 
- drť 4 – 8 mm L40         40 mm 
- štěrkodrť ŠDa         250 mm 
…………………………………………………….…….……………………………………………. 

celkem 370 mm 
 
Kolem parkovišť bude osazen obrubník betonový chodníkový ABO -15 1000 x 150 x 250 mm 
v betonovém loži, s boční opěrou z betonu. 
 
Konstrukce chodníku: 
- dlažba zámková DL         60 mm 
- drť 4 – 8 mm L30         30 mm 
- štěrkodrť ŠDa         150 mm 
……………………………………………………………………………..…………………………. 

celkem 240 mm 
 

Kolem chodníků bude osazen obrubník betonový chodníkový ABO 4-5 500 x 50 x 250 mm v 
betonovém loži, s boční opěrou z betonu. 
 
Barva a druh zámkové dlažby bude určena investorem. U míst pro přecházení pro chodce 
bude provedena úprava pro orientaci slabozrakých osob z náklepkové dlažby. Vodící linii bude 
tvořit zvýšený obrubník ,  m . 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník z kačírku – 150 mm.  
Proti prorůstání bude pod vrstvou kameniva položena textilie. Kolem okapových chodníků 
bude osazen obrubník betonový chodníkový ABO 4-   x  x  mm v betonovém loži, 
s boční opěrou z betonu. 
V prostoru navržených zpevněných ploch se nachází nedostatečně únosné zeminy, které je 
nutné upravit v úrovni aktivní zóny zlepšením vlastností zeminy - vápenná stabilizace ve 
vrstvě ,  – 0,60 m. 
 
Odvodnění 
Odvodnění povrchových vod z komunikací a ploch je řešeno do uličních vpustí UV1 – UV6 a 
štěrbinových žlabů s vpustěmi ŠV7 – ŠV13, na větvi B do uliční vpusti UV14 a na větvi C do 
uliční vpusti UV1 . 
Pro uliční vpusti ve vozovce se použijí typizované betonové prefabrikované dílce o vnějším 
průměru  mm např. typ TBV  s pozinkovaným kalovým košem. Spojení jednotlivých částí 
vpusti se provede na polodrážku vyplněnou cementovou maltou CM 1 . Styčné spáry budou 
mít tl. 1  mm. Litinová mříž bude dimenzována na středně těžký provoz. Spodní díl vpusti se 
osadí do betonového lože tl. 1  mm na štěrkopískovém podsypu tl. 1  mm. Po osazení 
odtokové trouby o DN  oblouk  se tato včetně spodního dílu vpusti celá obetonuje. 
Zbývající část vpusti se obsype štěrkopískem cca 1  mm  až po úroveň pláně zpevněné 
plochy. 
Větší část plochy bude odvodněna do štěrbinových žlabů s umělým spádem dna. Osazení 
žlabu bude provedeno dle doporučení výrobce. 
Uliční vpusti a vpusti štěrbinového žlabu budou napojeny na stávající kanalizaci 
kanalizačními přípojkami z trub PVC DN  SN8. Spoje odtokového potrubí plastové přípojky 
o DN  musí být vodotěsné. Spodní plocha trub musí ležet plně na správně vyrovnaném a 
upraveném podloží. Potrubí se uloží do štěrkopískového lože. Obsyp potrubí se provádí 
štěrkopískem zrnitost  – 1  mm  za současného hutnění po vrstvách max. 1  mm do výšky 
alespoň 3  mm nad vrchol potrubí. 
Pláň komunikací a ploch bude odvodněna do trativodů z trub PVC DN 1  poloděrovaných s 
napojením na UV a na jejich přípojky do kanalizace. 
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Terénní úpravy: 
Viz. SO 74  Sadové úpravy, zatravnění 
Terén nezpevněných ploch v hranicích stavby  bude dorovnán do úrovně vrstvy pod 
humusování –  mm. Pro zarovnání se využije zemina z výkopů na stavbě. Terénní úpravy 
zahrnují úpravu pláně, ohumusování  mm vrstvou ornice a založením trávníku parkového. 
 

4.27 SO 74  Sadové úpravy, zatravnění 
Terénní a sadové úpravy budou provedeny na volných plochách kolem komunikací a objektu. 
Zahrnují úpravu pláně, ohumusování  mm vrstvou ornice a založení trávníku. Na osazení 
keřů a stromy bude vypracován a odsouhlasen projekt v rámci stavebního povolení. 
 

4.28 SO 7  Oplocení 
Kolem nového areálu je navrženo oplocení. Umístění respektuje provozní uspořádání ploch a 
hranice pozemku. Oplocení je navrženo z drátových panelů na nosných sloupcích vč. 
podhrabových desek, obdobně jako u areálu „Morava – Výrobní hala“, na které navazuje. 
 
 

5 Studie realizace hlavních technologických etap objektu SO 501, 
SO 502, SO 503, SO 504, SO 601 a SO 602  

5.1 Hrubá spodní stavba 
5.1.1 Zemní práce 
V rámci přípravy území byla sejmuta ornice tl. 700 mm z plochy 12 150 m², což 
představuje  8 505 m³. Ornice bude uložena na mezideponii na pozemcích investora 
a bude využita při terénních a sadových úpravách. Část zeminy, která se nevyužije 
bude odvezen na příslušné místa stanovené MÚ Holešov skládky . Konkrétním 
místem skládky je skládka Fryšták -Zlín, kde bude ornice uskladněna a použita na 
zúrodnění stávajících zemědělských pozemků v okolí. 
 
Na takto připraveném staveništi bude vytyčena plocha pro provedení HTÚ. 
Hrubé terénní úpravy HTÚ : Jedná se o odtěžení zeminy v části stavby, která bude v 
zářezu terénu a vytvoření roviny pro požadovanou pilotovací úroveň. Dále se jedná o 
těžení zeminy pro vytvoření odvodňovacích kanálků příkopů, sběrné jímky atd. , které 
budou sloužit k odvodnění zemní pláně a těžení zeminy v místech potřebných pro 
budoucí komunikace zatím bude využito jako zpevněné plochy v rámci ZS . Takto 
vytěžená zemina bude bude odvezena na řízenou skládku. 
Po realizaci výše uvedených zemních prací se provede v rámci HTÚ násypy – 
pilotovací rovina na úroveň -0,600 m = 211,30 m n. m. B.p.v. (-1,900 m = 210,00 m n. 
m. B.p.v.). 
 
Skladba pilotovací úrovně = - , , HTÚ = -0,600  

- hutněné drcené kamenivo fr. - 3 mm, tl. po úroveň -0,600  
- hutněné drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 400 mm  
- netkaná textilie  g/m   
- zaválcované drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 50 mm  

 
Skladba pilotovací úrovně = -1, , HTÚ   

- hutněné drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 400 mm  
- netkaná textilie  g/m   
- zaválcované drcené kamenivo fr. 3 -63 mm, tl. 50 mm 
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Provádění hutněných násypů musí být provedeno tak, aby na kótě -0,300 bylo 
dosaženo Edef,  = MIN. 8  MPa, Edef  / Edef1  , . Zhutnění pilotovací úrovně musí 
být provedeno tak, aby byl zajištěn bezpečný pojezd a stabilita mechanizace při 
provádění hlubinného zakládání. 

 
5.1.1.1 Výkaz výměr 

 
Plocha upravované pláně 12 150 m2 

Odtěžená ornice 8 505 m3 

Výkopy 963,67 m3 

Násypy 9 958 m3 

Zemina určená k odvozu 963,67 m3 

Výkopy v rámci komunikací - provizorní 4 240 m3 

Násyp v rámci komunikací (15) - provizorní 636 m3 

Stabilizovaná zemina (400 mm) 2 676,4 m3 

Vápenocementová směs (3%) 80,3 m3 

Tabulka 1: Výkaz výměr zemní práce 

5.1.1.2 Postup prací 
1) Sejmutí ornice 
2) Provádění výkopů 
3) Rovnoměrné rozprostření vápenocementové stabilizační směsi 
4) Postupné smíšení zeminy s vápenocementovou směsí 
5) Hutnění stabilizované pláně 
6) Provedení násypu – pilotovací rovina 
7) Zhutnění vyrovnávací vrstvy 
8) Provedení zátěžových zkoušek cca po 7 dnech  
 
5.1.1.3 Stroje 
 
1x Traktorbagr JCB 4CX 
1x Dozer D6N LGP 
1x  Smykem řízený nakladač CAT 7 D 
2x  Nákladní automobil typu sklápěč Tatra T1 8 + návěs 
1x Dávkovač Streumaster MAN TGA 6x6 
1x  Vápnící fréza Bomag 1  
1x  Vibrační válec Ammann ASC 150 
10x  Nákladní automobil s návěsem (vanou) 
 
5.1.1.4 Personální obsazení 

 
16x Strojník řidič  
1x  Geodet 
2x  Pomocník geodeta 
2x Pomocný pracovník 
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5.1.1.5 BOZP – Rizika x Opatření 
 
Při realizaci etapy zemních prací je nutné dbát především na riziko úrazu 
způsobených stroji. Stroje při uvedení do pohybu vydají výstražný signál, aby 
byli ostatní pracovníci upozorněni na pohyb stroje. Při práci budou stroje 
označeny výstražnými světly. Po ukončení prací musí být stroje odstaveny na 
předem určené místo a nástroje musí být položeny na zemi. 
 
Při provádění vápenocementové stabilizace bude zvýšená prašnost, tudíž 
pracovníci musí být vybaveni rouškami nebo jinými účinnými ochrannými 
pracovními pomůckami. 

 

5.1.2 Základy 
Všechny hlavní stavební objekty montovaný skelet  budou založeny hlubině na 
vrtaných velkoprůměrových pilotách CFA se základovými hlavicemi. Hlavice 
samostatně stojících sloupů jsou navrženy jako podepřené jednou pilotou. Tam, kde 
je soustředěno více sloupů budou vybudovány místo hlavic obdélníkové patky, které 
budou podporovány skupinou pilot. Jedná se o piloty ø600 mm, ø750 mm a ø900 
mm. Nad pilotami jsou navrženy železobetonové hlavice ø1 , ø14  mm a ø1  
mm s kalichem pro osazení sloupů. Horní hrana hlavic s kalichem je navržena na 
úrovni -0,600, -0,800 a -1,900. Výška hlavice je od 1, m do 1, m. Délka pilot je 
navržena v rozmezí od 5,50m do 11,00m, vetknuta do únosného souvrství zeminy 
štěrky, příp. jíly s příměsí štěrků . 

Dutina kalichu má hloubku 1 mm se zdrsněním vnitřního povrchu mm uložení 
+ mm podlití .  
Soupis se specifikací pilot a hlavic je uveden ve výkresové části samostatné 
projektové dokumentace včetně detailního rozkreslení jednotlivých hlavic. Tuto 
dokumentaci dodává dodavatel speciálního zakládání.  
Na základové hlavice budou po obvodě mezi sloupy osazeny nezateplené 
prefabrikované základové nosníky, parapetní dílce a opěrné stěny. 

 
Základové nosníky 
Základové nosníky jsou nezateplené, obdélníkových průřezů 4  x mm,  x 
900mm, 160 x 2100mm, 160 x 2880mm, 160 x 900mm, 300 x 900mm, 300 x 700mm, 
3  x 1 mm, 3  x 38 mm. Obvodové nosníky jsou zalícovány s vnější hranou 
sloupů.  V modulech, kde se mění výška založení hlavic pilot, jsou přechodové nosníky 
proměnné výšky. Horní líc základů je převážné na - , , nosníky tl. 160mm na 
+1, , ve vybrání pro vrata na -0,200 nebo -0,300. 
Nosníky se ukládají na podlití na hlavice pilot a kotví přivařením montážního kování ke 
sloupům. Při provádění zpětných zásypů je nutné dosypávat a hutnit rovnoměrně z 
obou stran, aby se předešlo vzniku bočních tlaků na nosník. Po dokončení konstrukcí 
bude svislá spára mezi základovými nosníky bude z vnější strany vyplněna pružným 
voděodolným tmelem.   
Základové nosníky jsou navrženy z betonu C /3 -XC2, ocel B500. 
 
Parapetní panely 
Parapetní panely jsou provedeny jako plnostěnné dílce tl. 1  mm výšky 118  nebo 
1 8 mm. Jejich horní hrana je na úrovni +1, , jsou doraženy k plášti, tedy 
zalícovány s vnější hranou sloupů. Ukládají se na podlití na opěrné stěny a čela 
můstků na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu W/  
a také na obvodu malých přístavků u osy W. Kotvení parapetů je zajištěno ocelovými 
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trny do otvorů v základových dílcích a montážní plotnou ke sloupu. Parapetní panely 
jsou navrženy z betonu třídy C /3 -XC1, ocel B500 A, B. 

 
Opěrné stěny 
Opěrné stěny na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu 
W/  a také na obvodu malých přístavků u osy W jsou průřezu x1 8 mm. Opěrné 
stěny jsou sestavené z prefabrikované stěny tloušťky  mm a monolitické paty. 
Horní hrana stěn je na úrovni - ,3 . Svislá část opěrné stěny je tvořena stěnovým 
prefabrikátem s vyčnívající výztuží směrem do monolitické paty. Stěna je položena na 
podlití na hlavice pilot. Po montáži stěny se položí výztuž monolitické patní části a 
pata stěny se zabetonuje. Stabilita stěny v průběhu montáže je zajištěna jejím 
kotvením ke sloupům. Stěny jsou zalícovány s vnější hranou sloupů. Po dokončení 
konstrukcí bude svislá spára mezi opěrnými stěnami z vnější strany vyplněna 
pružným voděodolným tmelem. Na horním líci stěn jsou otvory pro osazení trnů 
parapetních panelů. 
Opěrné stěny jsou navrženy z betonu C /3 -XC2, ocel B500. 
 
Pod zděnými vnějšími stěnami budovy navrženy soustavy základových pásů z betonu 
C25/30-XC2. 
 

5.1.2.1 Výkaz výměr 
Piloty a hlavice 

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

1 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

2 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

3 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

4 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

5 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

6 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

7 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

8 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

9 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

10 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

11 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

12 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

13 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

14 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

15 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

16 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

17 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

18 -0,80 1250 1,25 -2,05 600 5,50 

19a 
-0,80 1950x1500 1,55 -2,35 

600 5,50 

19b 600 5,50 

20a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

20b 600 5,50 
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21a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

21b 600 5,50 

22a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

22b 600 5,50 

23a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

23b 600 5,50 

24a 

-0,60 1950x1950 1,55 -2,15 

600 5,50 

24b 600 5,50 

24c 600 5,50 

25 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

26 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

27 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

28 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

29 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

30 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

31 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 
   

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

32 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

33 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

34 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 9,00 

35 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

36 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

37 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

38 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

39 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

40 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

41 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

42 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

43 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

44 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

45 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 10,50 

46a 

-0,60 2950x1950 1,55 -2,15 

600 7,50 

46b 600 7,50 

46c 600 7,50 

47 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 11,00 

48 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

49 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 10,50 

50a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 8,50 

50b 600 8,50 

51 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 10,50 
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52 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

53 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 10,50 

54 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 7,50 

55 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,00 

56 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,50 

57 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,00 

58 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,50 

59 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,50 

60 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

61 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,00 

62 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,00 

63 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,00 

64 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,00 

65 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

66 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

67 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,00 
   

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

68 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

69 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

70 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

71 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,50 

72 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

73 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

74 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 7,50 

75 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,50 

76 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

77 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

78 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

79 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

80 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

81 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

82 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

83 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

84 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,00 

85 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,00 

86 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,00 

87 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,50 

88 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

89 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

90 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 
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91 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

92 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

93 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

94 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 9,00 

95 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 8,50 

96 -0,60 1400 1,45 -2,05 600 6,50 

97a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

97b 600 5,50 

98a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

98b 600 5,50 

99a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

99b 600 5,50 

100a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

100b 600 5,50 

101a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

101b 600 5,50 
   

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

102a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

102b 600 5,50 

103a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

103b 600 5,50 

104a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

104b 600 5,50 

105 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,50 

106 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 8,50 

107 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 8,50 

108 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 8,50 

109 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 8,50 

110 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 9,00 

111 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 9,00 

112 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 9,00 

113 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 9,00 

114 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

115 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

116 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

117 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

118 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

119 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

120 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

121 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 
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122 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

123 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 6,00 

124 -0,60 1250 1,25 -1,85 600 5,50 

125a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

125b 600 5,50 

126a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 5,50 

126b 600 5,50 

127a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 6,50 

127b 600 6,50 

128a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 6,50 

128b 600 6,50 

129a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 6,50 

129b 600 6,50 

130a 
-0,60 1950x1500 1,55 -2,15 

600 7,50 

130b 600 7,50 

131 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 8,00 
   

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

132 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

133 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 8,00 

134a 

-0,60 2950x1950 1,55 -2,15 

600 7,50 

134b 600 7,50 

134c 600 7,50 

135 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

136 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

137 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

138 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

139 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

140 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

141 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

142 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

143 -0,60 1400 1,45 -2,05 750 6,50 

144 -0,60 1600 1,45 -2,05 750 6,50 

145 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

146 -0,60 1400 1,45 -2,05 750 6,50 

147 -1,90 1400 1,45 -3,35 750 6,50 

148 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

149 -1,90 1600 1,45 -3,35 750 6,50 

150 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

151 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

152 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 
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153 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

154 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

155 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

156 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

157 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

158 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

159 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 9,00 

160 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

161 -0,80 1600 1,45 -2,25 750 6,50 

162 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

163 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

164 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

165 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

166 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

167 -0,80 1400 1,45 -2,25 750 6,50 

168 -0,60 1600 1,45 -2,05 900 9,50 
   

číslo  h.hrana průměr výška hlava  průměr délka 

piloty hlavice hlavice hlavice piloty piloty piloty 

(-) (m) (mm) (m) (m) (mm) (m) 

169 -0,60 1600 1,45 -2,05 900 9,50 

170 -0,60 1600 1,45 -2,05 900 9,50 

171 -0,60 1600 1,45 -2,05 900 9,50 

172 -0,60 1600 1,45 -2,05 900 9,50 
Tabulka 2: Výkaz výměr piloty 

Celkem: 196 ks 
Beton: C25/30 XA1, XC2 
Ocel: B500 B 

 
 

Monolitické základy 
Základy (pasy, paty) C25/30 – XC2 60,80 m3 

Piloty C25/30 XA1, XC2 1140,50 m3  

Hlavice (patky) C25/30 - XC2 468 m3 

 

5.1.2.2 Postup prací 
1) Přesné geodetické rozměření polohy jednotlivých pilot 
2) Realizace pilot typu CFA 
3) Výkopové práce pro hlavice a  základové nosníky - konstrukce 
4) Realizace monolitických hlavic pilot a monolitických základů 
5) Dokončení hrubých terénních úprav pod objektem 
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5.1.2.3 Stroje 
1x Vrtná souprava Liebherr LB –230 
3x Autodomíchávač Man TGS 
1x  Čerpadlo na beton Liebherr THS 11  
1x Dozer D6N LGP 
1x  Vibrační válec Bomag 11D 
1x  Traktorbagr JCB 4CX 
 
5.1.2.4 Personální obsazení 
7x Strojník 
1x  Geodet 
1x  Pomocník geodeta 
3x Tesař 
3x  Železář 
2x  Betonář 
4x Pomocný pracovník 

 
5.1.2.5 BOZP – Rizika x Opatření 
Při realizaci etapy hrubé spodní stavby bude potřeba zajistit výkopy pro 
základové konstrukce tak, aby bylo zamezeno pádu pracovníků či strojů do 
výkopu. Výkop bude 1,  m od hrany opatřen výstražnou páskou nebo 
zábradlím. Dále musí být zajištěno svahování výkopu v poměru 1: , aby 
nedošlo k sesunutí zeminy a závalu pracovníků ve výkopu. 
Stroje při uvedení do pohybu vydají výstražný signál, aby byli ostatní 
pracovníci upozorněni na pohyb stroje. Při práci budou stroje označeny 
výstražnými světly. Po ukončení prací musí být stroje odstaveny na předem 
určené místo a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. 

 

5.2 Hrubá vrchní stavba 
Objekt výrobní haly se skládá ze tří vzájemně propojených halových objektů SO 1, 
SO601 a SO602 a dvou jednopodlažních přístavků SO  a SO 3. Celkové osové 
rozměry halových částí jsou 1 8,3  x 7 ,  m, rozměry přístavků SO 3 31,  x 1 ,4  
m a SO  4,  x 1 ,1  m. Jednotlivé halové části i přístavky jsou navzájem 
oddilatované zdvojením sloupů v sousedících osách. Půdorysné uspořádání 
jednotlivých objektů je takové, že mezi halové části obdélníkových půdorysů SO 1 a 
SO  je vložen SO 1 menšího, přibližně čtvercového půdorysu. Objekty sousedí 
svými delšími stranami, přičemž v ose E jsou všechny tři srovnány. Přístavek SO 3 
je přistavěn k SO 1 a přístavek SO  je vložen do střední části k SO 1 a doplňuje 
tak celkový půdorys stavby na přibližně obdélníkový. U os U a W dále vybíhají od 
SO 1 a SO  malé přístavky s nakládacími můstky. 
 
Jednolodní halový objekt SO 1 mezi osami 1-6/E-U je obdélníkového půdorysu 31,  
x ,  m s výškou po vazník 8,14  m. Vzdálenosti vazníkových rámů  x 1 ,  + , m, 
doprostřed 1 m modulů jsou vloženy obvodové mezisloupy, ve štítech jsou štítové 
sloupy po , m. Střešní konstrukci tvoří předpjaté sedlové I vazníky, které nesou 
vaznice osazené v roztečích cca ,1m. Ve štítových osách jsou vaznice uloženy na 
nosné ztužidla. V obvodových osách jsou osazeny spojité vaznice, které slouží ke 
stabilizaci obvodových mezisloupů proti účinkům větru. V rohu U-  je u haly přístavek 
1 ,  x 7, m s nakládacím rampovým můstkem. 
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Dvoulodní halový objekt SO  mezi osami 17-24/E-W je obdélníkového půdorysu 
4 ,  x 7 ,  m s výškou po vazník 8,14  m. Rozpětí lodí je 31,  m a 11,  m. Vzdálenosti 
vazníkových rámů  x 1 ,  m, doprostřed 1 m modulů jsou vloženy obvodové 
mezisloupy, ve štítech jsou štítové sloupy po , m, na rozhraní lodí kolem osy 1  po 

,  resp. 7, m. Střešní konstrukci tvoří předpjaté sedlové I vazníky ve větší lodi a 
přímopasové T vazníky v menší lodi. Na vazníky jsou osazeny vaznice v roztečích cca 
4,3  ,  a , m. Ve štítových osách jsou vaznice uloženy na nosné ztužidla. V 
obvodových osách jsou osazeny spojité vaznice, které slouží ke stabilizaci 
obvodových mezisloupů proti účinkům větru. U osy W jsou u haly přístavky 11,  x 4,  
m a 1 ,  x 4,  m s nakládacím rampovým můstkem. 
 
Čtyřlodní halový objekt SO 1 mezi osami 7-16/E-R je přibližně čtvercového půdorysu 

4,  x ,  m s výškou po vazník v nejnižším bodě 7,  m. Rozpětí lodí je 3 x 15,0 m a 
1 ,  m. Lodě jsou orientované kolmo na hlavní podélný směr obou větších hal. 
Vzdálenosti vazníkových rámů ,  m, ve štítu v ose 7, kde jsou na okraji střechy 
vazníky, štítové sloupy nejsou, v ose 1  jsou štítové sloupy po , m rozepřené 
nosnými ztužidly. Střešní konstrukci tvoří ve spádu ukládané přímopasové T vazníky. 
Na vazníky jsou osazeny vaznice v roztečích cca 4,8 až , m. Ve štítových osách jsou 
vaznice uloženy na vazník osa 7  nebo na nosné ztužidla osa 1 . V obvodových 
osách jsou osazeny obvodové vaznice na , m, pouze v modulech E/8-1 , 14‘-16 jsou 
spojité vaznice, které slouží ke stabilizaci obvodových mezisloupů proti účinkům 
větru. 
 
Přístavek SO 3 je obdélníkového půdorysu 31,  x 1 ,4  m. Nosnou konstrukci tvoří 
sloupy rozmístěné v rastru  x m a  x 4,7 m, na které jsou v příčném směru 
uložené průvlaky s ozuby pro stropní panely SPIROLL tl. mm s horní úrovní na 
+3, m. Okraj stropu v podélném směru lemují stropní ztužidla L průřezu. 
 
Přístavek SO  je obdélníkového půdorysu 4,  x 1 ,1  m. Nosnou konstrukci tvoří 
sloupy rozmístěné v rastru  x m, na které jsou v příčném směru uložené průvlaky s 
ozuby pro stropní trámy ukládané na ně v rozteči cca , m. Na trámy se pak ukládají 
filigránové desky tl. mm, které se pak přebetonují monolitickou deskou do celkové 
tl. 1 mm. Horní úroveň stropní desky na + , m.  
 
Všechny nosné části skeletu jsou navrženy montované z atypických 
železobetonových prvků. Objekt je založen na širokoprofilových vrtaných pilotách s 
hlavicemi, v nichž jsou vytvořeny kalichy. Do kalichů jsou osazeny prefabrikované 
sloupy skeletu. 

 
Sloupy 
Sloupy jsou vetknuty do hlavic pilot. Patní část sloupů v kalichu je zdrsněna. Vetknutí 
je zajištěno zálivkou sloupu v kalichu betonem C /3 . Před zalitím musí být styčné 
plochy řádně očištěny a zdrsněny. Zálivkový beton musí být řádně zhutněn.  
Ve zhlavích hlavních sloupů je vidlice pro vsazení vazníků, úložná plocha pod 
vazníkem je okována.  
Sloupy v obvodových osách 1, , 17, 4 halových objektů SO 1 a SO  včetně 
rohových mají průřez  x mm, štítové sloupy pak 4  x mm. Všechny 
sloupy středního objektu SO 1 mají průřez 4  x mm. Sloupy přístavků SO 3 
a SO  mají průřez 4  x 4 mm. 
Ve sloupech je umístěno veškeré kování nutné pro montáž konstrukce – především 
kování pro kotvení základových prefabrikátů, parapetních panelů, atikových 
nástavců, přístřešku ocelových konstrukcí mezistropu. Dále jsou zabudovány 
ochranné ocelové úhelníky. 
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Ve sloupech bude osazena příprava pro zemnění objektu,  vzájemně vodivě 
propojené plotny, jedna na - , , druhá cca mm pod zhlavním sloupů. 
Sloupy jsou navrženy z betonu C3 /4 -XC1, ocel B500. 
 
 
Střešní vazníky 
Předpjaté střešní sedlové vazníky pro modul 31,  m jsou tvořeny průřezem „I“ s 
výškou v hřebeni 18  mm a v uložení 133  mm. Šířka horní příruby je 73  mm, dolní 
příruby 37 mm a tloušťky stěny 13  mm. Vazníky se ukládají do vidlic sloupů na 
pryžová ložiska na plnou výšku. V uložení je šířka přírub zúžena na  mm a dolní 
hrana je opatřena kováním, do kterého je našroubován ocelový trn průměru 3  mm, 
kterým je vazník kotven do otvoru ve sloupu. Ve stěně průřezu jsou připraveny 
kruhové prostupy průměru 31  mm. V horní ploše jsou vazníky opatřeny otvory nebo 
trny pro uložení vaznic. Při veškeré manipulaci s vazníky je třeba dbát předepsaného 
způsobu zavěšení a podpírání předpjatého prvku, jak je uvedeno na výrobních 
výkresech vazníku. 
Pro předpětí běžných vazníků je navrženo 18 lan  1 ,7mm. Vazníky jsou vyrobeny z 
betonu C50/60 – XC1, předpínací výztuž St1 /18 . Pevnost betonu při vnesení 
předpětí musí dosahovat min. 8 % předepsané pevnosti.  
 
Ve středním objektu SO 1 a v 11,  m lodi objektu SO  jsou železobetonové 
přímopasové vazníky průřez „T“. Pro rozpětí 1 ,  m mají výšku 1  mm, pro rozpětí 
10,0 (11,  m výšku 8  mm, šířka horní příruby vždy mm. Vazníky se ukládají ve 
spádu plnou výškou do vidlic sloupů. V horní ploše jsou vazníky opatřeny trny pro 
osazení vaznic.  
V osách 1  a 14‘ jsou některé moduly zkrácené na 3, m až 7,7m a jsou zde pultové 
vazníky obdélníkového průřezu šířky  mm. Vazníky se ukládají plnou nebo 
sníženou výškou do vidlic sloupů. V horní ploše jsou vazníky opatřeny trny pro osazení 
vaznic.  
Ve vybraných vaznících je provedena příprava na zemnění v podobě dvou nebo tří 
vzájemně vodivě propojených ploten. V některých vaznících jsou ve stěně kruhové 
prostupy mm. ŽB vazníky jsou vyrobeny z betonu C3 /4  – XC1, ocel B500. 
 
 
Střešní vaznice 
Střešní vaznice na rozpětí 1 , m jsou vaznice T průřezu s ubíhajícím spodním pásem 
výšky 73 mm a šířky horní příruby mm, stěna tl. 13 mm. Jsou kladeny v uložení 
na výšku 3  mm otvorem na trn ve vazníku.  
Vaznice pro rozpětí , m ve středním objektu a v modulu T-U objektu SO601 jsou 
obdélníkové  x mm, vaznice pro rozpětí 7,8m a 1 ,3m ve středním objektu jsou 
obdélníkové  x mm. Ukládají se sníženou výškou 3 mm otvorem na trn ve 
vazníku.  
V obvodových osách 1, , 17, 4 a v modulech E/8-1 , 14‘-16, X/22-24 jsou osazeny 
spojité vaznice obdélníkového průřezu  x 7 mm se zkosenou horní hranou, které 
slouží současně ke stabilizaci obvodových mezisloupů. 
Ve vybraných vaznicích je provedena příprava na zemnění v podobě dvou nebo tří 
vzájemně vodivě propojených ploten. 
Vaznice jsou navrženy z betonu C4 / -XC1 T průřez  a C3 /4 -XC1, ocel B500. 
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Střešní ztužidla 
Nosná střešní ztužidla průřezu 3  x mm v osách E, U, W, v ose 18/E-L a u malých 
přístavků v osách , , , 4, X/17-1  jsou kladena ve stejném spádu jako povrch 
horní pásnice vazníků. Uložení na sloupy je standardně na plnou výšku, pouze v nároží 
a u malých přístavků sníženou výškou na konzolu sloupu. Ve vybraných ztužidlech je 
provedena příprava na zemnění v podobě dvou vzájemně vodivě propojených ploten. 
Ztužidla jsou navržena z betonu C3 /4 -XC1, ocel B500. 

 
Střešní konstrukce přístavků 
Nosnou konstrukci stropu přístavku SO 3 u osy E tvoří průvlaky 4  x mm s 
postranními ozuby 1  x mm. Ukládají se na ložiska plnou výškou na zhlaví 
sloupů. 
Na ozuby průvlaků jsou na podlití 1  mm uloženy stropní panely SPIROLL tl. mm. 
V osách A-D jsou na okraji stropu na ozuby průvlaků osazena stropní ztužidla L 
průřezu 4  x 4 mm.  
Strop přístavku SO  mezi osami S-V je trámový, nosnou konstrukci tvoří průvlaky 
4  x 4 mm s postranními ozuby 1  x 4 mm. Ukládají se na ložiska plnou výškou 
na zhlaví sloupů. V ose V jsou na čele průvlaků zabudovány plotny pro kotvení 
přístřešku. 
Na ozuby 1  x 4 mm průvlaků jsou uloženy sníženou výškou 1  mm stropní trámy 

3  x 44  mm. Na horním líci trámů vyčnívá spřahovací výztuž. Na trámy se uloží 
filigránové desky tl. mm s vyčnívající výztuží – žebříčky. 
Průvlaky, trámy a filigrány jsou navrženy z betonu C3 /4 -XC1, ocel B500. 

 
Parapetní panely 
Parapetní panely jsou provedeny jako plnostěnné dílce tl. 1  mm výšky 118  nebo 
1 8 mm. Jejich horní hrana je na úrovni +1, , jsou doraženy k plášti, tedy 
zalícovány s vnější hranou sloupů. Ukládají se na podlití na opěrné stěny a čela 
můstků na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu W/  
a také na obvodu malých přístavků u osy W. Kotvení parapetů je zajištěno ocelovými 
trny do otvorů v základových dílcích a montážní plotnou ke sloupu. Parapetní panely 
jsou navrženy z betonu třídy C /3 -XC1, ocel B500. 

 
Opěrné stěny 
Opěrné stěny na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu 
W/  a také na obvodu malých přístavků u osy W jsou průřezu x1 8 mm. Opěrné 
stěny jsou sestavené z prefabrikované stěny tloušťky  mm a monolitické paty. 
Horní hrana stěn je na úrovni - ,3 . Svislá část opěrné stěny je tvořena stěnovým 
prefabrikátem s vyčnívající výztuží směrem do monolitické paty. Stěna je položena na 
podlití na hlavice pilot. Po montáži stěny se položí výztuž monolitické patní části a 
pata stěny se zabetonuje. Stabilita stěny v průběhu montáže je zajištěna jejím 
kotvením ke sloupům. Stěny jsou zalícovány s vnější hranou sloupů. Svislá spára 
mezi opěrnými stěnami bude z vnější strany vyplněna pružným voděodolným tmelem. 
Na horním líci stěn jsou otvory pro osazení trnů parapetních panelů. 
Opěrné stěny jsou navrženy z betonu C /3 -XC2, ocel B500. 

 
Základové nosníky 
Základové nosníky jsou nezateplené, obdélníkových průřezů 4  x mm,  x 
900mm, 160 x 2100mm, 160 x 2880mm, 160 x 900mm, 300 x 900mm, 300 x 700mm, 
3  x 1 mm, 3  x 38 mm. Obvodové nosníky jsou zalícovány s vnější hranou 
sloupů.  V modulech, kde se mění výška založení hlavic pilot, jsou přechodové nosníky 
proměnné výšky. Horní líc základů je převážné na - , , nosníky tl. 160mm na 
+1, , ve vybrání pro vrata na -0,200 nebo -0,300. 
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Nosníky se ukládají na podlití na hlavice pilot a kotví přivařením montážního kování ke 
sloupům. Při provádění zpětných zásypů je nutné dosypávat a hutnit rovnoměrně z 
obou stran, aby se předešlo vzniku bočních tlaků na nosník. Svislá spára mezi 
základovými nosníky bude z vnější strany vyplněna pružným voděodolným tmelem.   
Základové nosníky jsou navrženy z betonu C /3 -XC2, ocel B500. 
 
Konstrukce rampových můstků 
Příprava pro rampové můstky 4000 x 2000mm v modulech u osy X/5-6, 17-18, 19-20 
je tvořena prefa šachtou a čelem. Stěny šachty tvoří plošné dílce tl. 1  mm ukládané 
na podkladní beton a kotvené navzájem pomocí montážního kování. Čelo tvoří stěna 
tl.  mm osazená na hlavice pilot. Horní hrana na úrovni - ,3 . Stěna je navržena 
jako opěrná, po osazení bude doplněna o monolitickou patu. Na horním líci stěny čela 
jsou otvory pro osazení trnů parapetních panelů. Stěny jsou k čelu připojeny 
monolitickým zámkem, do něhož se vkládá před zabetonováním zálivková výztuž 

xØ1 . Při montáži je třeba přesně dodržet vnitřní rozměr můstku. Čelní stěny jsou 
zalícovány s vnější hranou sloupů. 
Konstrukce můstků je z betonu třídy C /3  nebo C3 /37-XC2, ocel B500. 

 
5.2.1.1 Výkaz výměr 
Prvek Počet 

[ks] 
Objem 

[m3] 
Sloupy 198 486,394 

Průvlaky 56 90,334 

Základové nosníky 148 241,238 

Parapety 35 19,829 

Stropní panely SPIROLL  440 m2  

Schodiště ramena + 

podesty 

8+8  

Vazníky 95 274,062 

Vaznice 318 288,321 

Filigránové desky 54 34,219 

Nákladový můstek 9 5,978 

Ostění 12 14,86 

Opěrné stěny 17 33,481 

Celkem 960 1492,122 

Tabulka 3: Výkaz výměr hrubá vrchní stavba 

5.2.1.2 Postup prací 
1) Montáž sloupů do kalichů s následným zmonolitněním 
2) Montáž základových nosníků a parapetů + OS 
3) Montáž průvlaků a ztužidel  
4) Montáž stropních panelů SPIROLL, FILIGRÁNŮ a kcí  
5) Montáž vazníků 
7) Montáž vaznic 
8) Montáž kcí střešního pláště 
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5.2.1.3 Stroje 
1x  Tahač MAN + Goldhofer SN L3, Nooteboom OVB 55 03 
1x Autojeřáb Liebherr LTM 1100, LTM 1160 
2x Teleskopická plošina Genie Z 51/30J 
1x Svářecí transformátor CEBORA  T Combi  
1x Míchačka Scheppach MIX 1  l 
1x Dozer D6N LGP 
1x  Vibrační válec Bomag 11D 
2x Autodomíchávač MAN TGS 
 
5.2.1.4 Personální obsazení 
4x Strojník 
1x  Geodet 
1x  Pomocník geodeta 
1x Vazač 
4x  Montážník  
1x Svářeč 
3x Izolatér 
4x Pomocný pracovník 
 
 
 
5.2.1.5 BOZP – Rizika x Opatření 
 
 Při realizaci etapy hrubé vrchní stavby je potřeba zajistit především 
riziko pádu z výšky. Budou probíhat montážní práce, kdy musí být pracovníci 
vybaveni bezpečnostními postroji pro práce ve výškách. Zajištění proti pádu 
ze střešní či stropní konstrukce bude zajištěno pomocí zábradlí z ocelových 
sloupků a dvou latí umístěných ve dvou výškových úrovních. Otvory nebo 
prostupy ve střešní nebo stropní konstrukci budou překryty OSB deskami 
nebo jiným vhodným materiálem a zajištěny proti posunutí. 
 Dále je možné riziko úrazu pádem břemene zavěšeném na jeřábu. Zde 
budou pracovníci poučeni o zákazu pohybu pod zavěšeným břemenem. 
Upevňování prvků k jeřábu může provádět pouze osoba proškolená a 
pověřená k tomuto úkonu, dále musí vlastnit platný vazačský průkaz.  
Stroje při uvedení do pohybu vydají výstražný signál, aby byli ostatní 
pracovníci upozorněni na pohyb stroje. Při práci budou stroje označeny 
výstražnými světly. Po ukončení prací musí být stroje odstaveny na předem 
určené místo a zabezpečeny proti samovolnému pohybu. 
 

5.3 Střecha a opláštění 
5.3.1 SO 1 Výrobní hala 

5.3.1.1 Obvodový plášť 
Obvodový plášť SO 1 je v ose E/7-16 (s.h. +3,50, h.h. +10,0) a v ose R/7-16 
s.h. + ,1 , h.h. +1 ,  navržen jako lehký, tvořený stěnovými sendvičovými 

panely tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Stěnové panely budou montovány 
horizontálním kladením v šířkovém modulu 1,  m s přiznaným kotvením, které 
bude vždy překryto systémovou plechovou lištou. Panely budou kotveny k žb. 
skeletu a pomocné OK opláštění. V rámci projektu proběhla konzultace s 
potencionálním dodavatelem stěnových panelů a na základě jeho posouzení 
po statické stránce a požadavků investora pak navržen systém opláštění z 
panelů Trimoterm Power T FTV-150/1000. 
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Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v mikroprofilaci M  v barvě RAL , vnitřní strana pak 
v mikroprofilaci M  v barvě RAL 1 . 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny přerušené žb. věnci C /3 -
XC1 výšky  mm. Zdivo je uvažováno z bloků typu therm např. Heluz, Porotherm  v 
tl. 3  mm na zdící maltu. Zděné konstrukce budou dále opatřeny 
vápenocementovou omítkou s omyvatelnou úpravou.  
 
 
5.3.1.2 Střecha 
Střecha halové části je navržena jako plochá, jednoplášťová, se sklonem 
střešních rovin 2-3% směrem ke střešním vtokům v úžlabí. Podél osy E a R je 
ohraničena atikou ze stěnových sendvičových panelů s výškou +1 ,  m, 
podél osy  a 17 pak atikou ze stěnových panelů objektů SO 1 a SO  s 
výškou +11,  m. Střešní plášť je navržen skládaný, s nosným trapézovým 
plechem TR 150/280/1,0 (1,13) mm v barvě RAL  na žb. prefa vaznicích, 
parotěsnou zábranou, tepelnou minerální izolací z tuhých desek z kamenných 
vláken v celkové tl.  mm 1 +8  s kladením na vazbu, s prostřídáním 
spár v doporučeném přesahu  mm a s hydroizolační povlakovou krytinou 
z PVC-P fólie Sikaplan-1 G určenou k mechanickému kotvení, v provedení 
Broof t3  v tl. 1,  mm a světle šedé barvě. Střešní fólie bude zcela vytažena 
na přilehlé atiky vč. geotextilie min. 3  g/m , v případě vyšší výšky bude 
mechanicky kotvena. Vytažení fólie na atiky v ose  a 17 musí být min.  
mm.  
 

5.3.2 SO  Energetický přístavek 
5.3.2.1 Obvodový plášť 

 
Obvodový plášť SO  je v ose V/7-1  s.h. + ,8 , h.h. + ,  navržen jako 
lehký, tvořený stěnovými sendvičovými panely tl. 1  mm s jádrem z minerální 
vlny. Stěnové panely budou montovány horizontálním kladením v šířkovém 
modulu 1,  m se zakládací řadou v modulu 1,  m s přiznaným kotvením, které 
bude vždy překryto systémovou plechovou lištou. Panely budou kotveny k žb. 
skeletu a pomocné OK opláštění. V rámci projektu proběhla konzultace s 
potencionálním dodavatelem stěnových panelů a na základě jeho posouzení 
po statické stránce a požadavků investora pak navržen systém opláštění z 
panelů Trimoterm Power T FTV-150/1000 (1200). 
Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v mikroprofilaci M  v barvě RAL , vnitřní strana pak 
v mikroprofilaci M  v barvě RAL 1 . 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny přerušené žb. věnci C 
25/30-XC1 výšky  mm. Zdivo je uvažováno z bloků typu therm např. Heluz, 
Porotherm  v tl. 3  mm na zdící maltu. Zděné konstrukce budou dále 
opatřeny vápenocementovou omítkou s omyvatelnou úpravou. 
 
5.3.2.2 Střecha 
Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová, se sklonem střešních rovin 

% směrem ke střešním vtokům v úžlabí. Podél osy V je ohraničena atikou ze 
stěnových sendvičových panelů s výškou + ,  m, podél osy S/7-16, 6/S-V a 
17/S-V pak zděnou atikou s výškou cca + ,78 m. 
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Střešní plášť je navržen skládaný na žb. stropě z filigránových desek se 
zmonolitněním v tl. 1  mm, s parotěsnou zábranou, tepelnou minerální 
izolací z tuhých desek z kamenných vláken v celkové tl.  mm 1 +8  s 
kladením na vazbu, s prostřídáním spár v doporučeném přesahu  mm, 
spádovou vrstvou z tepelné izolace – spádové a podkladní desky se spádem 

% a s hydroizolační povlakovou krytinou z PVC-P fólie Sikaplan-1 G určenou 
k mechanickému kotvení, v provedení Broof t3  v tl. 1,  mm a světle šedé 
barvě. Střešní fólie bude zcela vytažena na přilehlé atiky vč. geotextilie min. 
3  g/m , v případě vyšší výšky bude mechanicky kotvena. 
 

5.3.3 SO 3 Administrativní budova 
5.3.3.1 Obvodový plášť 
Obvodový plášť SO 3 je v ose A/1-6, 1/A-D a 6/A-D s.h. ± , , h.h. cca 
+4, 8  navržen jako provětrávaná fasáda. Je navržen certifikovaný systém 
ve skladbě tuhé minerální izolace z kamenných vláken v tl. 1  mm např. 
Isover Fassil  mechanicky kotvené hmoždinkami  ks/m , difuzně propustné 
fólie např. Dekten Fassade UV , větrané vzduchové mezery min. tl. 4  mm a 
obkladu fasádním systémem Cetris Vario s přiznanými spárami uvažováno 
svislé  mm, vodorovné 1  mm  na nosném jednosměrném roštu ze 
systémových pozink. profilů např. Dekmetal DKM1A  s vertikálním kladením 
desek. Součástí systému budou veškeré klempířské prvky a větrací pásy. 
Barevné řešení fasády vychází z požadavků investora na základě zpracované 
architektonické studie a dle možností dodavatele. Jako obklad jsou navrženy 
desky Cetris Lasur v tl. 1  mm a barvě RAL 7 1 , mezi okny v ose A pak desky 
Cetris Profil Lasur (Wood Profile). 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny přerušené žb. věnci C 
25/30-XC1 výšky 300 mm. Zdivo je uvažováno z bloků typu therm např. Heluz, 
Porotherm) v tl. 400 mm na zdící maltu. Zděné konstrukce budou dále 
opatřeny vápenocementovou omítkou s omyvatelnou úpravou. 
 
5.3.3.2 Střecha 
Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová, se sklonem střešních rovin 

% směrem ke střešním vtokům v úžlabí. Podél os A, D, 1 a  je ohraničena 
zděnou atikou s výškou cca +4, 8 m. 
Střešní plášť je navržen skládaný na stropě z panelů Spiroll tl.  mm, s 
parotěsnou zábranou, tepelnou minerální izolací z tuhých desek z kamenných 
vláken v celkové tl.  mm 1 +8  s kladením na vazbu, s prostřídáním 
spár v doporučeném přesahu  mm, spádovou vrstvou z tepelné izolace – 
spádové a podkladní desky z kamenných vláken se spádem % a s 
hydroizolační povlakovou krytinou z PVC-P fólie Sikaplan-1 G určenou k 
mechanickému kotvení, v provedení Broof t3  v tl. 1,  mm a světle šedé barvě. 
Střešní fólie bude zcela vytažena na přilehlé atiky vč. geotextilie min. 3  
g/m , v případě vyšší výšky bude mechanicky kotvena. 
 

5.3.4 SO 504 Koridor 
5.3.4.1 Obvodový plášť 
Obvodový plášť SO 4 je v osách C´ a 18/C´-D s.h. ± , , h.h. +3,  navržen 
jako lehký, tvořený stěnovými sendvičovými panely tl. 1  mm s jádrem z 
minerální vlny, s dodržením objektové dilatace. Stěnové panely budou 
montovány horizontálním kladením v šířkovém modulu 1,  m s přiznaným 
kotvením, které bude vždy překryto systémovou plechovou lištou. Panely 
budou kotveny k ocelové konstrukci koridoru. 
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V rámci projektu proběhla konzultace s potencionálním dodavatelem 
stěnových panelů a na základě jeho posouzení po statické stránce a 
požadavků investora pak navržen systém opláštění z panelů Trimoterm 
Power T FTV-150/1000. 
Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v mikroprofilaci M  v barvě RAL 7 1 , vnitřní strana pak v 
mikroprofilaci M  v barvě RAL 1 . 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny. Zdivo je uvažováno z 
bloků typu therm např. Heluz, Porotherm  v tl. 250 mm na zdící maltu. Zděné 
konstrukce budou dále opatřeny vápenocementovou omítkou s omyvatelnou 
úpravou. 
 
5.3.4.2 Střecha 
Střecha je navržena jako plochá pultová, jednoplášťová, se sklonem střešní 
roviny ° 8,7 %  směrem k střešnímu okapovému systému z titanzinku. 
Střecha je tvořena střešními sendvičovými panely tl. 1  mm s jádrem z 
minerální vlny v modulu 1  mm s dodržením objektové dilatace. 
Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v trapézovém profilu v barvě RAL 7 1 , vnitřní strana pak 
v mikroprofilaci M  v barvě RAL 1 . 
Odvod dešťové vody ze střechy je řešen gravitačně do okapového systému a 
následně do kanalizace, od napojení do „gajgrů“ je řešeno samostatnou částí 
projektu. 
 

5.3.5 SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
5.3.5.1 Obvodový plášť 
Obvodový plášť SO 1 je navržen jako lehký, tvořený stěnovými 
sendvičovými panely tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Stěnové panely 
budou montovány horizontálním kladením v šířkovém modulu 1,  m se 
zakládací řadou v modulu 1,  m s přiznaným kotvením, které bude vždy 
překryto systémovou plechovou lištou. Rohové spoje budou řešeny rohovými 
panely ve stejném provedení jako přilehlá fasáda. Panely budou kotveny k žb. 
skeletu a pomocné OK opláštění. V rámci projektu proběhla konzultace s 
potencionálním dodavatelem stěnových panelů a na základě jeho posouzení 
po statické stránce a požadavků investora pak navržen systém opláštění z 
panelů Trimoterm Power T FTV-150/1000 (1200). 
Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v mikroprofilaci M  v barvě RAL 7 31, vnitřní strana pak v 
mikroprofilaci M  v barvě RAL 010. 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny přerušené žb. věnci C 
25/30-XC1 výšky 250 mm. Zdivo je uvažováno z bloků typu therm např. Heluz, 
Porotherm) v tl. 300 mm na zdící maltu. Zděné konstrukce budou dále 
opatřeny vápenocementovou omítkou s omyvatelnou úpravou. 
 
5.3.5.2 Střecha 
Střecha skladové části je navržena jako plochá, jednoplášťová, se sklonem 
střešních rovin 3% směrem k střešním vtokům v úžlabí. Po obvodě je 
ohraničena atikou ze stěnových sendvičových panelů s výškou +11,  m. 
Střecha přístavku je navržena jako plochá pultová, jednoplášťová, se sklonem 
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3% směrem k střešnímu okapovému systému z titanzinku. Po stranách je 
ohraničena atikou ze stěnových sendvičových panelů s výškou +7,  m. 
Střešní plášť je navržen skládaný, s nosným trapézovým plechem TR 
1 / 8 /1,  mm v barvě RAL  na žb. prefa vaznicích, parotěsnou 
zábranou, tepelnou minerální izolací z tuhých desek z kamenných vláken v 
celkové tl.  mm 1 +8  s kladením na vazbu, s prostřídáním spár v 
doporučeném přesahu  mm a s hydroizolační povlakovou krytinou z PVC-
P fólie Sikaplan-1 G určenou k mechanickému kotvení, v provedení Broof t3  
v tl. 1,  mm a světle šedé barvě. Střešní fólie bude zcela vytažena na přilehlé 
atiky vč. geotextilie min. 3  g/m , v případě vyšší výšky bude mechanicky 
kotvena. 
 

5.3.6 SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
5.3.6.1 Obvodový plášť 
Obvodový plášť SO  a přístavku je navržen jako lehký, tvořený stěnovými 
sendvičovými panely tl. 1  mm s jádrem z minerální vlny. Stěnové panely 
budou montovány horizontálním kladením v šířkovém modulu 1,  m se 
zakládací řadou v modulu 1,  m s přiznaným kotvením, které bude vždy 
překryto systémovou plechovou lištou. Rohové spoje budou řešeny rohovými 
panely ve stejném provedení jako přilehlá fasáda. Panely budou kotveny k žb. 
skeletu a pomocné OK opláštění. V rámci projektu proběhla konzultace s 
potencionálním dodavatelem stěnových panelů a na základě jeho posouzení 
po statické stránce a požadavků investora pak navržen systém opláštění z 
panelů Trimoterm Power T FTV-150/1000 (1200). 
Barevné řešení a profilace panelů vychází z požadavků investora na základě 
zpracované architektonické studie a dle možností dodavatele. Vnější strana 
panelu je navržena v mikroprofilaci M  v barvě RAL 7 31, vnitřní strana pak v 
mikroprofilaci M  v barvě RAL 1 . 
Dále je obvodový plášť doplněn - navrženy zděné stěny přerušené žb. věnci C 
25/30-XC1 výšky 250 mm. Zdivo je uvažováno z bloků typu therm např. Heluz, 
Porotherm) v tl. 300 mm na zdící maltu. Zděné konstrukce budou dále 
opatřeny vápenocementovou omítkou s omyvatelnou úpravou. 
 
5.3.6.2 Střecha 
Střecha skladové části je navržena jako plochá, jednoplášťová, se sklonem 
střešních rovin 3% směrem k střešním vtokům v úžlabí. Po obvodě je 
ohraničena atikou ze stěnových sendvičových panelů s výškou +11,  m. 
Střecha přístavku je navržena jako plochá pultová, jednoplášťová, se sklonem 
3% směrem k střešnímu okapovému systému z titanzinku. Po stranách je 
ohraničena atikou ze stěnových sendvičových panelů s výškou + ,  m. 
Střešní plášť je navržen skládaný, s nosným trapézovým plechem TR 
1 / 8 /1,  1,13  mm v barvě RAL  na žb. prefa vaznicích, parotěsnou 
zábranou, tepelnou minerální izolací z tuhých desek z kamenných vláken v 
celkové tl.  mm 1 +8  s kladením na vazbu, s prostřídáním spár v 
doporučeném přesahu  mm a s hydroizolační povlakovou krytinou z PVC-
P fólie Sikaplan-1 G určenou k mechanickému kotvení, v provedení Broof t3  
v tl. 1,  mm a světle šedé barvě. Střešní fólie bude zcela vytažena na přilehlé 
atiky vč. geotextilie min. 3  g/m , v případě vyšší výšky bude mechanicky 
kotvena. 
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5.3.6.3 Celkový výkaz výměr – opláštění 
 

 
Tabulka 4: Výkaz výměr opláštění - sendvičové panely 

 
 

5.3.6.4 Postup prací 
1) Montáž opláštění 
2) Montáž střešního pláště 
3) Zateplení soklu 
4) Montáž výplní otvorů 

 
5.3.6.5 Stroje 
1x  Nákladní automobil Volvo FH + FASSI 4  + návěs 
1x Nákladní automobil  Avia  
1x Autojeřáb Liebherr LTM 1 3  
3x Teleskopická plošina Genie Z 51/30J 
2x  Nůžková plošina Genie GS 5390 

 
5.3.6.6 Personální obsazení 
3x Strojník 
8x  Montážní pracovník 
2x Vazač 
3x Klempíř 
3x Pomocný pracovník 

 
5.3.6.7 BOZP – Rizika x Opatření 
Při montáži opláštění budou probíhat práce, kdy musí být pracovníci vybaveni 
bezpečnostními postroji pro práce ve výškách. Montážní plošina bude 
vybavena zábradlím. 
Dále je možné riziko úrazu pádem břemene zavěšeném na jeřábu. Zde budou 
pracovníci poučeni o zákazu pohybu pod zavěšeným břemenem. Upevňování 
prvků k jeřábu může provádět pouze osoba proškolená a pověřená k tomuto 
úkonu, dále musí vlastnit platný vazačský průkaz. 
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5.4 Dokončovací práce 
Dokončovací práce na objektech začnou po kompletním dokončení opláštění a střešní kce, 
až bude celá konstrukce budovy tzv. uzavřená. Do dokončovacích prací spadá zejména 
průmyslová podlaha, mazaniny, vyzdívky, sádrokartonářské práce atd. Součástí je vyzdění 
dělících konstrukcí nebo montáž příček, rozvody VZT, elektra a TZB popř. podhledy. Pokud 
budou podhledy realizovány, tak budou tvořeny kazetami a sádrokartonem. Dále sem 
můžeme zařadit podlahy v celém objektu, omítky, obklady, malby, kompletaci rozvodů VZT, 
elektra a TZB a také osazení dveří. 
Dokončovací práce nebudou v rámci diplomové práce podrobněji řešeny. 
 

5.4.1.1 Postup prací 
1) Rozvod ležaté kanalizace pod podlahovou deskou 
2) Realizace souvrství podlahové desky 
3) Realizace hrubých podlah 
4) Realizace zděných a SDK příček 
5) Realizace rozvodů, omítek 
6) Realizace nášlapných vrstev jednotlivých podlah, malby atd. 

 
5.4.1.2 Stroje 
1x  Nákladní automobil Volvo FH + FASSI 4  + návěs 
4x Autodomíchávač MAN TGS 
1x Autočerpadlo Schwing S 42 X 
1x Vibrační lišta Barikell 2,0, Hladička betonu Barikell OL 1  a C4-60/H 
1x Míchačka Scheppach MIX 1  l¨ 
1x Strojní omítačka MP  MIXIT + silo na omítky 
3x Kloubové plošiny Genie 
3x Nůžková plošiny Genie 

 
5.4.1.3 Personální obsazení 
2x Strojník 
6x Betonář 
4x  Zedník 
5x  Sádrokartonář 
5x Elektrikář 
5x Vzduchotechnik 
4x Instalatér 
4x Obkladač 
6x  Podlahář 
4x  Malíř 
4x Pomocný pracovník 

 
5.4.1.4 BOZP – Rizika x Opatření 
Stroje při uvedení do pohybu vydají výstražný signál, aby byli ostatní 
pracovníci upozorněni na pohyb stroje. Při práci budou stroje označeny 
výstražnými světly. Při realizaci rozvodů elektro a vzduchotechniky budou 
probíhat práce na vysokozdvižných plošinách, plošiny budou vybaveny 
zábradlím. V případě nutnosti budou pracovníci vybaveni bezpečnostními 
postroji pro práce ve výškách. Při provádění dokončovacích prací bude při 
některých pracích zvýšená prašnost, je tedy nutné, aby byli pracovníci 
vybaveni rouškami. Dále je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy při práci 
s elektrickým nářadím. Musí být kontrolován bezvadný stav a pravidelné 
revize používaných nástrojů a nářadí. 
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6 Ekologie 
Výstavba areálu významně neovlivní životní prostředí. Při provozu nevznikají žádné škodliviny. 
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti a při vlastním provozu v 
objektu bude nakládáno v souladu s ustanovením zák. č. 381/ 1Sb. a 383/ 1Sb.  
Provoz není zdrojem škodlivého hluku a exhalací, nejsou tudíž navrženy zvláštní stavební 
úpravy. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Opatření proti prašnosti 
Konstrukce a práce při jejichž realizaci je zvýšená prašnost budou kropeny ze staveništního 
rozvodu vody. Taktéž staveništní provizorní komunikace v období sucha.  
 
Pro snížení prašnosti je třeba zaměřit pozornost zvláště na: 
- řádné zakrytí přepravovaných prašných sypkých stavebních materiálů a surovin 
- udržování příjezdové komunikace v čistotě 
- kropení vodou místa se zvýšeným rizikem prašnosti 
 
Emise 
Pro minimalizaci emisí je třeba udržovat stavební mechanizmy v dokonalém stavu, vyloučit 
zbytečné přejezdy stavebních mechanizmů. Technická zařízení se spalovacími motory musí 
splňovat minimálně emisní normu EURO 3. 
 
Opatření proti hluku 
Použití techniky ne starší  let. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny a to od 7: hod. 
max. do 18:00hod. 
 
Opatření proti úniku ropných látek 
Odstavená mechanizace stojící na ploše ZS bude zajištěna proti úniku ropných látek. Pokud 
bude probíhat čistění vozidel stavby v rámci staveniště, bude v tomto prostoru zřízen 
odlučovač ropných látek – „vana“. 
 
 
Odpady vznikající při stavbě: 
S odpady vzniklými při realizaci bude nakládáno v souladu s §1 ,11,1  zákona č.18 / 1 Sb. 
o odpadech v posloupnosti: 
 
1 - materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 
2 - spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 
3 - odpady, které nelze materiálově využít a nespalitelné budou odstraněny skládka apod.  
 
Evidence odpadů vzniklých při realizaci stavby včetně doložení způsobu nakládání využití, 
odstranění  a dokladů o předání oprávněné osobě bude předloženo při závěrečné prohlídce 
stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí resp. souhlasu . 
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7 BOZP 
Zákon č. 3 /  Sb. - Zákon, 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 zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
Zákon 181/ 1 Sb. – Zákon o odpadech 
Nařízení vlády č. 1/  Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 3 /  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 378/ 1 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vyhláška č. 383/ 1 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
Vyhláška č. 3/ 1  Sb. - o Katalogu odpadů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie Způsob 
nakládání 

170101 Beton O 1,3 
170102  Cihly O 1,3 
170107 Směsi nebo oddělné frakce betonu,cihel,tašek a 

keramických výrobků neobsahujících nebezpečné 
látky 

O 1,3 

170201 Dřevo O 1,2,3 
170202 Sklo O 1 
170203 Plasty O   2 
170302 Asfaltové směsi neobsahující dehet O 1,2 
170405 Železo a ocel O 1,3 
17 0411 Kabely neobsahující ropné látky, uhelný dehet a 

jiné nebezpečné látky 
O 1,3 

170504 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 1,3 
170604 Izolační materiály bez obsahu azbestu a jiných 

nebezpečných látek 
O 1,2,3 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující rtuť, PCB ani jiné nebezpečné látky. 

O 1,2,3 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 1,3 

150202 Absorpční činidla,filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 1,3 

Tabulka 5: Evidence odpadů vzniklých při realizaci [2] 
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1 Koordinační situace stavby 
 
V rámci této kapitoly je vypracována koordinační situace stavby Výroba SentryGlas. Jedná 
se o výkres obsažený v samostatné příloze E4. Koordinační situace. 
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2 Seznam použitých zdrojů 
[1] Projektová dokumentace Výroba SentryGlas 
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1 Obecné  
Staveniště se nachází na okraji města Holešov – Všetuly. Bude se jednat o novostavbu 
areálu s názvem Výroba SentryGlas. Navržený areál je umístěn na tzv. zelené louce skládající 
se z pozemků ve vlastnictví investora – firmy Kuraray. Areál bude realizován v blízkosti již 
zbudovaného areálu – výrobní haly Morava, taktéž ve vlastnictví firmy Kuraray. Nový areál 
bude sloužit především pro výrobní a skladovací aktivity investora. Celek je tvořen několika 
objekty, mezi hlavní patří především výrobní – skladovací hala a administrativní budova.  
Součástí zařízení staveniště je zbudovaná dočasná panelová komunikace, která bude sloužit 
pro dopravu prvků a materiálů na staveniště z komunikace  - silnice II/43 . Dále je možno 
částečně využít komunikace již zbudovaného areálu výrobní haly Morava.  
Materiál, pracovní pomůcky, mechanismy a stroje jsem se snažil navrhovat s ohledem na 
reálnou dostupnost v lokalitě místa výstavby objektu. Stroje a použité mechanizmy v rámci 
realizace jsou vždy součástí provádějících firem.  
Další doprava prvků, pomocných konstrukcí a  drobného materiálu bude řešena klasickou 
dopravou. Drobný materiál bude dovážen z nedalekých stavebnin Paliva – Holešov. 
 
Použité obrázky v této kapitole, které vyznačují cestu pro dopravu různých materiálu, 
pomůcek, strojů a mechanismů, jsou pořízeny z map internetového prohlížeče google.com 
google.com/maps . Tudíž  jsou v některých obrázcích zaznačeny dopravní komplikace např. 

práce na cestě apod.  a délky trvání tras, které při dopravě na staveniště v určitém čase a z 
daných míst již nemusejí být aktuální.  
 

1.1 Doprava prefabrikovaných prvků 
Veškeré prvky železobetonového prefabrikovaného skeletu budou dováženy z nedaleké 
firmy PSG a.s. se sídlem v  Otrokovicích, městské části Kvítkovice.   
Důvodem volby této firmy je skutečnost, že firma je součástí velkého koncernu PSG, a.s., 
která tuto stavbu realizuje a má konkurenční výhodu zhotovení prvků se slevou. Dalším 
důvodem je dostupnost firmy z hlediska dopravy nachází se v nedalekém  okolí staveniště . 
Kvůli požadavkům na přepravu, dle zákona č. 48/ 1  Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů zákon o silničním provozu  a vyhlášky 
ministerstva vnitra č. 341/ 14 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, musí být pro přepravu určitých 
prvků skeletu řešena nadrozměrná přeprava. Ostatní prvky skeletu budou přepravovány 
pomocí klasického návěsu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Trasa vyznačená pro dopravu prvků skeletu. [5] 
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1.2 Doprava ostatních prvků konstrukce 
Ostatní prvky konstrukce budou dopravovány klasickými návěsy s tahači. Jedná se zejména 
o dopravu ocelové konstrukce a výztuže. V rámci realizace budou potřebné ocelové 
konstrukce a materiály zajištěny subdodavatelskou firmou Kovotrend a.s. Z hlediska výztuže 
bude doprava zajištěna firmou PSG a.s., která má i závod konstrukce, kovo - výztuže. Tyto 
firmy jsem opět zvolil díky dostupnosti – sídlí nedaleko staveniště a díky dobrým referencím 
z předchozích zakázek. Sídlo firmy Kovotrend a.s. vyznačeno na obrázku níže. 
 

 
Obrázek 2: Trasa k sídlu firmy Kovotrend a.s.  [5] 

 

1.3 Doprava PUR panelů 
PUR panely, včetně veškerých prvků potřebných k jejich montáži, budou dováženy ze skladu 
firmy Kingspan a.s. nacházející se v Hradci Králové. Doprava bude pomocí nákladních 
souprav s klasickými návěsy. Podrobný popis trasy viz. obrázek níže. 
 

 
Obrázek 3: Trasa dopravy PUR panelů na staveniště. [5] 
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Obrázek 5: Doprava betonové směsi [5] 

1.4 Doprava ostatních stavebních materiálů 
Veškeré ostatní potřebné materiály, pomůcky a menší pomocná stavební technika bude 
zajišťována a dovážena z místních stavebnin firmy Paliva Holešov spol. s.r.o., sídlící 
v Holešově. 
 

 
Obrázek 4: Trasa mezi staveništěm a stavebninami. [5] 

 

1.5 Doprava betonu 
Z hlediska dopravy betonové směsi pro zálivky a realizaci monolitických konstrukcí budou 
využity autodomíchávače, které budou dopravovat beton z betonárny firmy PSG a.s. 
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Obrázek 6: Trasa autojeřábu a speciální soupravy. [5] 

Obrázek 7: Trasa k místu uložení odpadu – Biopas [5] 

1.6 Doprava autojeřábu a speciální soupravy 
Pro výstavbu prefabrikovaného skeletu budou použity dva typy autojeřábu. Oba typy 
autojeřábu jsou ve vlastnictví firmy PSG a.s.. Vzhledem k všestrannému zaměření firmy PSG 
a.s., jakožto stavební společnosti, je součástí firmy i odbor dopravy. Tento odbor bude 
zajišťovat především dopravu prvků skeletu na staveniště pomocí speciálních souprav, které 
vlastní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Uložení odpadu 
Odpad vzniklý během výstavby bude postupně odvážen do firmy Biopas spol. s.r.o. Kroměříž. 
Jedná se o firmu, která poskytuje služby v oboru nakládání s odpady.  
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2 Nadrozměrná doprava 
Předmětem je řešení dopravy železobetonových prefabrikovaných prvků, zejména sloupů, 
základových nosníků nad t , vazníků a vaznic, které nesplňují podmínky pro běžnou 
přepravu dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 341/ 14 Sb. O schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.   
 
Tato vyhláška stanovuje, že podmínky pro přepravu nákladu na pozemních komunikacích 
jsou následující: 
 
Jízdní soupravy tahače s návěsem:  

• maximální šířka vozidla je ,  m  
• maximální výška vozidla je 4,  m + % výšky   
• maximální hmotnost soupravy 48,  t 
• maximální délka soupravy s návěsem 1 ,  m 

 
Prvky jako sloupy, základové nosníky, vazníky, vaznice převyšující hmotnost t budou na 
staveniště přepravovány pomocí soupravy složené z tahače MAN TGS 6x4 s návěsem 
NOOTEBOOM OVB – 55- 3V. Jedná se o speciální teleskopický návěs s 3-mi točivými 
nápravami a maximální nosností 44,6t, který má délku 13,5 a dokáže se roztáhnout až na 
21,4m. Souprava bude může mít tudíž variabilní délku, výšku 3,4 m a celkovou šířku 2,52 m. 
Prvky jako jsou vazníky o délce 3 ,  m a hmotnosti 33,  t budou přepravovány speciální 
soupravou složenou z tahače MAN TGS 6x4 s 3 nápravovým oplenem (samostatný dálkově 
řízený návěs  Goldhofer SPZ SN L3. Výška soupravy je 3,4 m, šířka ,  m, délka 38,  a 
hmotnost soupravy celkem bude přibližně 4, t. V obou případech se jedná o nadměrný 
náklad, který může být přepravován pouze s povolením dotčených orgánů. 
Soupravy nesplňují požadavky z hlediska maximální délky, šířky a hmotnosti soupravy, proto 
je tedy nutné zajistit příslušné povolení pro přepravu nadrozměrného nákladu. 
Toto povolení je u nás prováděno na základě § 4  vyhlášky č. 338/ 1  Sb. 1 4/1 7 Sb. . o 
pozemních komunikacích. 
Více o stavebních strojích v kapitole č. 7. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, 
včetně časového nasazení.  
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3 Vzorový formulář o povolení nadměrných nebo nadrozměrných 
nákladů 

 
MINISTERSTVO DOPRAVY                           Žadatel uživatel : PSG a.s. 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1  

V zastoupení: Ing. Tomášem Surým 
Datum: 7.1.2019  
č.j. : 01101021  vyplní žadatel   
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu 
          Na základě ust. §  odst.  písm. a  zákona č. 13/1 7 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/ 14 Sb. o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
 
Údaje o předmětu přepravy:  
Náklad druh, hmotnost ) : prefabrikované železobetonové vazníky, hmotnost jednoho kusu 33, t  

Podvozek (typ, RZ, hmotnost ) : pneumatický  - Goldhofer SPZ SN L3 

Tahač typ, RZ, hmotnost ) : MAN TGS 6x4  
Souprava - celková délka :.... 38,50m  
max. šířka : …2,52m  
max. výška : …3,4m  
celková hmotnost:...54,50t  
zatížení jedn.náprav : t  
rozvor náprav : …1,3m  
počet náprav/kol :  …3 ks + tahač     min.poloměr otáčení : …23m  
 

Požadovaný termín přepravy:     od 1.3.2019 , do 30.4.2019  
 
Přeprava  z: PSG, a.s., Napajedelská 1 , 7  , Otrokovice, okres: Zlín  
                  do: Kuraray Europe Moravia, s.r.o., Palackého 1 , 7  1 Holešov, okres: Kroměříž 
Návrh přepravní trasy:  vyplní žadatel :  
Nájezd bude z ulice U letiště a Zlínská silnice 4  na silnici D . Sjezd Holešov č. 17, D , 
poté odbočení vlevo na silnici č. 43 . Cíl bude napravo cca po 3,7 km. panelová komunikace .  
 
Náklad o celkové hmotnosti nad  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  t uveďte obrysový nákres vozidla soupravy  s vyznačením všech 
rozměru a umístění nákladu v příloze (formát A4)  

 
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: Ing. Tomáš Surý  
  
telefon: +420 721 143 155                                             .......................................................... 
                                                                                                 razítko a podpis žadatele  
e-mail: sury@psg.cz  
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Obrázek 8: Technické doprovodné vozidlo [6] 

4 Technická doprovodná vozidla 
Během přepravy nadměrné a nadrozměrné soupravy v silniční dopravě mají doprovodná 
vozidla důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato vozidla 
svou přítomností při přepravě upozorňují ostatní účastníky silničního provozu na 
mimořádnou událost v dopravě. Dále doprovodná vozidla pomáhají jízdní soupravě k plynulé 
jízdě z místa naložení do místa určení.   
Doprovodným vozidlem je osobní automobil, který je opatřen vysílačkou, světelnou 
signalizací a má výstražné či reflexní polepy.   
O použití doprovodného vozidla rozhoduje ministerstvo dopravy na základě žádosti o 
nadrozměrnou přepravu nákladu.  
Odeslaná žádost o nadrozměrné přepravě je posuzována ministerstvem dopravy a 
prozkoumána ředitelstvím dopravní policie. Přepravy se může zúčastnit i více doprovodných 
vozidel, záleží na druhu a trase přepravy. Mohou předepsat počet doprovodných vozidel, 
nebo může dojít ke kombinaci doprovodných vozidel za asistence vozů Policie ČR.  
V mém případě převážející souprava bude doprovázena dvěmi doprovodnými vozidly.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Body zájmu 
Body zájmu jsou místa, která je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti speciální soupravy 
převážející nadrozměrné prvky. Vzhledem k malé délce přepravované trasy byly vybrány 
veškeré křižovatky a odbočky. Poloměry zatáček a křižovatek byly odměřeny z internetových 
map – mapy.cz – pomocí měřítka.   
Přepravní souprava byla pomocí měřítka přenesena schematicky do posuzovaných míst. V 
obrázcích je vyznačen poloměr otáčení celé soupravy při přepravě vazníků a vaznic, který je 
v roztažené poloze 3 m, celková délka soupravy na schématu červeně  je  38,  m.  
Na navržené trase jízdní soupravy se nenacházejí žádné malé mosty ani podjezdy, tudíž 
v tomto případě posouzení těchto kritických míst není nutno řešit. 
Podrobný popis nadrozměrné soupravy je popsán v bodu č. . Nadrozměrná doprava. 
Schémata – obrázky jsou vypracovány dle měřítka, poměru a jsou kotovány v metrech. 
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BOD 1, BOD 2 – VYHOVÍ 
Počáteční dva body znázorňující začátek – výjezd soupravy z PSG a.s. – prefy na silnici I/55 – 
ulice Napajedelská. 
 

 
Obrázek 9: Schéma průjezdu soupravy - bod č.1, 2. [6] 

 
BOD 3 – VYHOVÍ 
Bod číslo 3 se nachází na hlavní světelné křižovatce „Kvítkovická“, odbočka vpravo a 
pokračovat po silnici I/4  – ulice Zlínská. 
 

 
Obrázek 10: Schéma průjezdu soupravy - bod č.3. [6] 
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BOD 4 – VYHOVÍ 
Při pokračování po silnici I/4  – ulice Zlínská se nachází bod č. 4. Na světelné křižovatce, 
odbočit vpravo – nájezd na dálnici D  a dále pokračovat až na sjezd č.17 Holešov  D . 
 

 
Obrázek 11: Schéma průjezdu soupravy - bod č.4. [6] 

 
BOD 5 – VYHOVÍ 
Při sjezdu z dálnice D  – sjezd č. 17 Holešov , na konci odbočit vlevo a pokračovat po silnici 
II/43  směrem na Třebětice, Holešov. 
 

 
Obrázek 12: Schéma průjezdu soupravy - bod č.5. [6] 
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BOD 6, 7 - VYHOVÍ 
Při pokračování po silnici II/43  v části Holešov – Všetuly se nachází po pravé straně 
staveniště. Na staveniště je možno přijet dvěma způsoby možnost 1 – staveništní 
komunikace ze silničních panelů, možnost  – stávající areálová komunikace „Morava“ . 
Příjezd na staveniště bude upřesněn z hlediska náročnosti provozu a postupu montáže. 
 

 
Obrázek 13: Schéma průjezdu soupravy - bod č.6, 7. [6] 
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1 Objektový časový a finanční plán stavby 
Objektový a časový plán je vytvořen v programu Excel 1 . Jedná se o studii s orientačními 
cenami a odhadovaným časem výstavby. Výpočet ceny jsem provedl podle platných 
cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 18. Provedl jsem zatřídění řešeného objektu v 
rámci JKSO – Klasifikování stavebních děl a převodníku. Následně jsem přiřadil k daným 
objektům ceny, dle zatřídění, z rozpočtových ukazatelů pro rok 18.  
Objektový časový plán je navržen s ohledem na celou výstavbu realizovaného objektu. 
Objektový časový a finanční plán stavby je obsažen v samostatné příloze E1. 
 

2 Bilance pracovníků pro hlavní stavební objekty 
V rámci tohoto bodu je vytvořena bilance pracovníků pro hlavní stavební objekty. V mém 
případě se jedná o bilanci pracovníků pro halový celek složený ze stavebních objektů SO 1, 
SO , SO 1, SO  a administrativní budovy SO 3.  
V této dílčí části diplomové práce jsem postupoval tak, že jednotliví navržení pracovníci 
daných profesí mohou být využiti i v rámci další činností spojených s realizací objektu. 
Například pracovníci pro montáž zastřešení – trapézových plechů budou také následně 
využiti při montáži opláštění. 
Bilance pracovníků je zpracována v samostatné příloze E . 
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3 Seznam použitých zdrojů 
[1] Projektová dokumentace Výroba SentryGlas 
[2] Excel 2016 
[3] Software BUILDpower S 
[4] Software CONTEC 
[ ] Rozpočtové ukazatele 18 
[6] JKSO – Klasifikování stavebních děl a převodník 
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1 Časový plán vybraných technologických procesů – 
prefabrikovaný skelet 

V rámci časového plánu vytvořeného v programu CONTEC je znázorněno obecně časový plán 
postupu výstavby s detailním zaměřením na montáž prefabrikovaného skeletu. Při tvorbě 
časového plánu harmonogramu  bylo počítáno se standardní osmihodinovou pracovní 
dobou a pěti pracovními dny pondělí až pátek . Hodnoty potřebné pro přesné vytvoření 
časového plánu byly převzaty z programu BUILDpowerS. V daných činnostech jsou 
uvažováni pouze pracovníci, kteří přímo manipulují s daným prvkem a na kterých závisí doba 
osazování do konstrukce. 
Časový plán je vypracován v samostatné příloze E3.  
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2 Seznam použitých zdrojů 
[1] Projektová dokumentace Výroba SentryGlas 
[2] Software CONTEC 
[3] Software BUILDpower S 
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Obrázek 1: Traktorbagr JCB 4CX. [1] 

 

1 Obecné  
Staveniště se nachází na okraji města Holešov – Všetuly. Jedná se o novostavbu areálu s 
názvem Výroba SentryGlas. Navržený areál je umístěn na tzv. zelené louce skládající se z 
pozemků ve vlastnictví investora – firmy Kuraray. Areál bude realizován v blízkosti již 
zbudovaného areálu – výrobní haly Morava, taktéž ve vlastnictví firmy Kuraray. Nový areál 
bude sloužit především pro výrobní a skladovací aktivity investora. Celek je tvořen několika 
objekty, mezi hlavní patří především výrobní – skladovací hala a administrativní budova.  
Součástí zařízení staveniště je zbudovaná dočasná panelová komunikace, která bude sloužit 
pro přístup na staveniště a dopravu prvků či materiálů na staveniště z komunikace  - silnice 
II/43 . Dále je možno částečně využít komunikace již zbudovaného areálu výrobní haly 
Morava.  
Stavební stroje a mechanismy jsem se snažil navrhovat s ohledem na reálnou potřebu a 
dostupnost v lokalitě místa výstavby objektu. Stroje a použité mechanizmy v rámci realizace 
jsou vždy součástí provádějících firem.  
Obecně jsou stroje vypsány v kapitole č. . Studie realizace hlavních technologických etap 
projektu. 
Nasazení strojů je uvažováno s ohledem na výstavbu stavebních objektů. Časové provádění 
stavebních objektů viz. Časový a finanční plán stavby, příloha E1. Kromě, níže uvedených  
strojů  a  mechanismů  budou  dál zapotřebí  příslušné nářadí,  pomůcky a ochranné 
prostředky spojené s prováděním určitých činností. Tyto drobné mechanismy, nářadí a 
pomůcky nebudou v rámci této kapitoly podrobně řešeny a uvedeny. 
 

2 Stroje a mechanismy 
2.1 Hlavní stavební stroje 
V rámci tohoto bodu budou uvedeny stroje potřebné pro spodní stavbu, hrubou vrchní 
stavbu a dokončovací práce - s ohledem na zadání mé diplomové práce. Stroje pro tyto práce 
budou ve vlastnictví hlavního zhotovitele stavby PSG Construction a.s.  popřípadě 
poddodavatelů nabízejících realizaci jednotlivých prací. 
 

2.1.1 Traktorbagr JCB 4CX 
Traktorbagr byl zvolen z hlediska jeho všestrannosti. Tento stroj bude využíván 
takřka po celou dobu výstavby. Bude použit pro práce výkopové, těžení zeminy a 
zároveň nakládky na nákladní automobil, pokládka vrstev kameniva, převozy a 
uskladnění materiálů, skládání materiálů. V rámci dokončovacích prací bude tento 
stroj nasazen zejména pro úpravy terénů kolem objektů a v areálu.   

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Traktorbagr JCB 4XC

2019 2020
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Rozměry stroje   Parametry rýpadla 
 

 
Parametry nakladače 

 
 

 

2.1.2 Smykem řízený nakladač CAT 7 D  
Smykem řízený kolový nakladač bude využit zejména pro přepravu materiálu, lehké 
zemní práce a drobné pomocné práce. V rámci tohoto stroje bude využito i 
příslušenství – manipulační vidle, nebo čistící hlavice.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Nakladač CAT 7 D

2019 2020

A 5 910 mm 

B 2 220 mm 

C 1 360 mm 

D 340 mm 

E 500 mm 

F 1 880 mm 

G 3 030 mm 

H 3 540 mm 

J 2 360 mm 

K 2 440 mm 

Max. hloubka hloubení 5 880 mm 

Max. nakládací výška 4 730 mm 

Max. pracovní výška 6 260 mm 

Rypná síla lopaty 62,28 kN 

Rypná síla násady 39,03 kN 

Vodorovný dosah od středu kol 7 880 mm 

Nakládací výška 3 180 mm 

Výsypná výška 2 690 mm 

Nosnost do max. výšky 4 378 kg 

Obrázek 2: Parametry stroje JCB 4CX [1] 

Obrázek 3: Smykem řízený nakladač CAT 7 D [2] 



 

112 
 

Obrázek 4: Parametry pro smykem řízený nakladač CAT 7 D [ ] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Nákladní automobil - Tatra T158  
Jedná se o provedení Tatra T1 8 – x  třístranný sklápěč. Tento stroj bude využíván 
především pro dopravu a odvoz sypkého materiálu, zeminy a kameniva. V rámci 
dovozu kameniva nebo jiného materiálu bude dle potřeby využito i přípojného vleku. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Tatra T158

2019 2020

Obrázek 5: Nákladní automobil Tatra T1 8 - 6x6. [3] 
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Základní technické parametry: 

  

2.1.4 Dozer D6N LGP 
Dozer bude použit pro sejmutí vrstvy ornice – příprava území, hrubému rozpojení a 
vyrovnání terénu. Dále bude využit při realizaci násypů, kdy bude materiál rovnat dle 
nivelety. 
 

 

 
Obrázek 7: Dozer D6N LGP [4] 

Základní technické parametry: 
Hmotnost:   17,79 t 
Výkon motoru:   111,8  kW 
Objem radlice:   3,16  m3 
Rozměry d/š/v :  6,4/3,2/3,2 m 
Šířka radlice:   4,08 m 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Dozer D6N LGP

2019 2020

Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2000 Nm/1000-1410 ot/min 
Převodovka ZF 16S 2230 TO 
Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná 
hmotnost 

30 000 kg 

Stoupavost při 
30 000 kg 

67,0 % 

Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 8  km/hod s omezovačem rychlosti  
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 1  m3. 

Obrázek 6: Parametry nákladního automobilu Tatra T1 8 – 6x6. [3] 
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Obrázek 8: Vibračn í válec Ammann ASC 1  [5] 

Obrázek 9: Vápnící fréza Bomag 1  [6] 

2.1.5 Vibrační válec Ammann ASC 1  
Válec Ammann ASC 1  bude použit ke zhutnění pláně pod objektem, dále bude 
využíván ke zhutnění pilotovací úrovně, konstrukčních vrstev komunikací a 
zpevněných ploch. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Základní technické parametry: 
  výška stroje: 3. 3  mm 

šíře stroje: .  mm 
délka stroje: . 8  mm 

  Kategorie: tahačový 
Provozní hmotnost: 14. 7 -15.045 kg 
Pracovní šíře: .13  mm 
Odstředivá síla: 3 / 37 kN 
Frekvence: 29/35 Hz 
Motor: Deutz Tier 4f 
Výkon motoru: 11  kW 
 

2.1.6 Vápnící fréza Bomag 1  
Vápnící fréza bude využita pro realizaci vápenocementové stabilizace v rámci HTÚ.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Ammann ASC 150 

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Vápnící fréza Bomag 1

2019 2020
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Obrázek 11: Parametry dávkovače Streumaster SW1 MC [7] 

 Základní technické parametry: 
Hmotnost:   22,1 t 
Max. pracovní hloubka:  0,5 m 
Rozměry d/š/v :  9,05/2,79/3,42 m 

 

2.1.7 Dávkovač STREUMASTER SW 16 MC 
Dávkovač bude využit v rámci přípravy území pro dávkování vápenocementové směsi 
pro stabilizaci zeminy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základní technické parametry: 

Podvozek   MAN TGA 6x6 
Model:    SW 16 MC 
Obsah zásobníku:  1  m³ 
Max. pracovní hloubka:  2 460 mm 
Výkon dávkování při  km/h * 1 -  l/m² 
Vlastní hmotnost **  4 500 kg 

 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Dávkovač STREUMASTER 

2019 2020

Obrázek 10: Dávkovač STREUMASTER SW 1  MC [7] 
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Obrázek 14: Parametry  návěsu  Schwarzmuller [9] 

2.1.8 Nákladní automobil s návěsem Schwarzmüller (vanou) 
Souprava bude využita pro dovoz kameniva v rámci realizace násypů, konstrukčních 
vrstev a pilotovací úrovně – příprava území. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Souprava MAN + návěs

2019 2020

Obrázek 12: MAN TGS 4x4 [8] 

Obrázek 13: Sklopný návěs vana  Schwarzmuller [9] 
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Základní parametry návěsu: 
Taženo: Tahač MAN TGS 4x4 (18.500) 
Zatížení náprav technické  7 t.  
Užitné zatížení cca 7 t. 
Vlastní hmotnost cca  t . 
Vnitřní délka korby cca 7.3  mm. 
Vnitřní šířka korby cca .33  mm. 
Vnitřní výška korby cca 1.47  mm 
= nakládací objem cca 3,  m³. 
Celková šířka .  mm. 

 

2.1.9 Vrtná souprava Liebherr LB 20-230 
Vrtná souprava bude použita k realizaci hlubinných základů. 

 

 
 

 
Obrázek 15: Vrtná souprava Liebherr LB -230 [10] 

Základní technické parametry: 
Hmotnost:   51,1 t 
Max. hloubka vrtu:  34,3 m 
Max. průměr vrtu:  1,5 m 
Min. přepravní šířka:  3,0 m 
Min. přepravní výška:  3,440 m 

 

2.1.10 Čerpadlo na beton Liebherr THS 11  
Tento stroj bude použit pro čerpání betonové směsi v rámci realizace hlubinného 
zakládání – piloty CFA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Vrtná souprava Liebherr

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Čerpadlo na beton THS 11

2019 2020

Obrázek 16: Čerpadlo na beton Liebherr THS 11  [11] 
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Obrázek 17: Autodomíchávač MAN TGS 35.400 BB 8x4 [12] 

 Základní technické parametry: 
  Maximální průtok konec tyče   1  m³ / h 

Maximální průtok konec pístu   m³ / h 
Maximální tlak v betonu konec tyče  7  barů 
Maximální tlak betonu konec pístu  1  barů 
Cykly čerpadel konec tyče   38 ot / min 
Cykly čerpadel konec pístu   23 ot./min 
Celková váha    7 450 kg 
Výkon motoru    160 kW 

 

2.1.11 Autodomíchávač MAN TGS 35.400 BB 8x4 
Autodomíchávač bude používán k dopravě čerstvé betonové směsi během výstavby. 
Zejména při realizaci základových konstrukcí, montáži prefabrikovaného skeletu, 
realizace hrubých podlahových konstrukcí, betonových desek, ploch a stěn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Základní technické parametry: 

Celková hmotnost: 3   kg  
Provozní hmotnost: 14  kg 
Užitečná hmotnost: 17 7  kg 
Nápravy: 8x4 
Rozvor: 4300 mm 
Objem nádrže: 3  l 
Palivo: Nafta 
Výkon motoru: 4 kW 
Materiál nádrže: ocelová nádrž 

 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Autodomíchavač MAN

2019 2020
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Obrázek 18: Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 4  X [13] 

Obrázek 19: Parametry čerpadla SCHWING S 4  X [13] 

2.1.12 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S4 X  
Pro betonáž nadbetonovávek – stropních desek, retenční nádrže, část hrubých 
podlahových konstrukcí a betonových ploch je zvoleno autočerpadlo Schwing S 42X. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.13 Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou a návěsem 
Tahač s návěsem bude použit zejména pro dopravu drobného materiálu, nebo 
přepravu drobnějších prvků skeletu. Z hlediska drobného materiálu se bude jednat 
například o dovoz potřebných výztuží nebo bednících dílců. Dále bude tato souprava 
využita pro dovoz mechanismů jako například montážní plošiny a potřebné věci pro 
zařízení staveniště oplocení atd. . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
čerpadlo Schwing S4 X

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Volvo FH + FASSI 545

2019 2020
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Základní technické parametry: 
Maximální vyložení: ,8 m 
Užitečné zatížení: 4 t 
Délka ložné plochy: 13 m 
Šířka ložné plochy: ,  m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 20: Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou FASSI 4  a návěsem [14] 

Obrázek 21: FASSI 4  zátěžový diagram [14] 
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2.1.14 Tahač MAN TGS x4 33. 4  
Jedná se o výkonný tahač navržený spolu s teleskopickým návěsem nebo oplenem 
pro přepravu nadrozměrných prvků skeletu. Z hlediska nadrozměrného nákladu se 
bude jednat o maximální délku celé soupravy 38,  m, maximální hmotnost soupravy 

4,  t, šířku ,  m a výšku 3,4 m. 
 

 
 

 
Obrázek 22: Tahač MAN TGS x4 [15] 

 
 Základní technické parametry: 

Emisní třída:  Euro 5 
Motor:   Diesel - V8 
Pohon:   6 x 4 
Výkon:   397 kW / 540 HP 
Hmotnost:  9,583 kg 
Rozměry: 
Výška:   3,40 m 
Šířka:   2,47 m 
Délka:   6,77 m 

 
 

2.1.15 Teleskopický návěs Nooteboom OVB – 55 – 03  
Návěs Nooteboom bude sloužit spolu s tahačem MAN TGS x4 k přepravě prvků 
prefabrikovaného skeletu, kromě vazníků. 

 

 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
MAN TGS 6x4 33.540

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Nooteboom OVB 55 03

2019 2020
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 Technické parametry: 

Počet náprav: 3-točivé 
Hmotnost: 10,4 t 
Max. užitné zatížení: 44,  t 
Délka: 13,  – 21,4 m 
Šířka: ,  m 
Výška: 1,3  - 1,57 m 
Zatížení na nápravy: 3  t 
Max. rychlost: 80 km/hod 

 

2.1.16 Klanicový oplen Goldhofer SN L3 
Oplen Goldhofer SN L3 bude sloužit spolu s tahačem MAN TGS x4 k přepravě prvků 
prefabrikovaného skeletu – pouze vazníků. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Goldhofer SN L3

2019 2020

Obrázek 23: Teleskopický návěs Nooteboom OVB – 55 – 03 [16] 

Obrázek 24: Klanicový oplen Goldheofer SN L3 [17] 
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Obrázek 25: Autojeřáb Liebherr LTM 11  - 5.2. [18] 

 Základní technické parametry: 
  Délka: 7 8  mm 

Šířka:   mm 
Vlastní hmotnost:   kg 
Počet náprav: 3  

 

2.1.17 Autojeřáb Liebherr LTM 11  – 5.2 
Autojeřáb Liebherr LTM 11  – . . bude využit pro montáž prefabrikovaného skeletu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Liebherr LTM 1160 - 5.2

2019 2020

Obrázek 26: Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1160 - 5.2. [18] 
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Základní technické parametry: 
Teleskopický výložník:  62,0 m 
Max. výška zdvihu:  62,0 m 
Max. dosah:   60,0 m 
Max. zatížení:   180 t 
Nosnost při max. dosahu: 1,5  t 

Zátěžový diagram: 
Je vypracován v samostatných přílohách – posouzení zvedacího mechanismu viz. 
přílohy E1 , E13, E14, E1 . 

 

2.1.18 Autojeřáb Liebher LTM 11  – 4.2 
Autojeřáb Liebherr LTM 11  – 4. . bude využit pro montáž prefabrikovaného skeletu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Liebherr LTM 1100 - 4.2

2019 2020

Obrázek 27: Autojeřáb Liebherr LTM 1100 - 4.2. [18] 

Obrázek 28: Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 11  - 4.2. [18] 
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Základní technické parametry: 
Teleskopický výložník:  60,0 m 
Max. výška zdvihu:  60,0 m 
Max. dosah:   52,0 m 
Max. zatížení:   100 t 
Nosnost při max. dosahu: 0,7  t 

 Zátěžový diagram: 
Je vypracován v samostatných přílohách – posouzení zvedacího mechanismu viz. 
přílohy E1 , E13, E14, E1 . 

 

2.1.19 Dieselová nůžková plošina Genie GS 5390 RT 
Tyto typy plošin budou použity pro dopravu pracovníků ke stykovým plochám 
montovaného prefabrikovaného skeletu. Dále budou plošiny využity pro montáž 
zastřešení a opláštění objektu.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Základná technické parametry: 

Typ:    GENIE GS 5390 RT 
rozměry koše:  1,83 x 3, 8 + ,74 m vysunutí  
podvozek:  2,29 x 4,88 x 3,15 m 
pracovní výška: 18 m 
výška podlahy:  16 m 
nosnost:  680 kg 
hmotnost:  8050 kg 
pohon:    4x4 

 

2.1.20 Dieselová kloubová plošina Genie Z 51/30J RT 
Kloubová plošina bude využita pro dopravu pracovníků ke stykovým plochám v rámci 
montáže prefabrikovaného skeletu. Dále bude tato plošina použita při montáži 
opláštění, zastřešení objektu a při montáži venkovního osvětlení.  

 

 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Plošina Genie GS 3  RT

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Plošina Genie Z 1/3 J RT

2019 2020

Obrázek 29: Nůžková plošina dieselová Genie GS - 5390 RT [19] 
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 Základní technické parametry: 
  Typ:   GENIE Z 51/30J RT 

rozměry koše:   0,76 x 1,83 
podvozek:  2,29 x 7,58 x 2,13 m 
pracovní výška:18 m 
výška podlahy:  16 m 
nosnost:  227 kg 
hmotnost:  7350 kg 
pohon:   4x4 

 
 

2.1.21 Doprovodné technické vozidlo 
Doprovodné vozidlo bude určeno pro doprovod nadrozměrné přepravy a bude řešit 
případné problémy, které by se mohly vyskytnout při jízdě z výrobny prefabrikovaných 
prvků na staveniště.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Doprovodné vozidlo

2019 2020

Obrázek 30: Kloubová plošina dieselová Genie Z 51/30J RT [19] 

Obrázek 31: Doprovodné technické vozidlo [20] 
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2.1.22 Autojeřáb Liebherr LTM 1 3  – 2.1 
Autojeřáb Liebherr LTM 1 3  – 2.1 bude využíván pro přepravu materiálu při realizaci 
zastřešení, montáži opláštění a pro montáž ocelových konstrukcí.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Základní technické parametry: 
  Max. nosnost  35 t 

Teleskopický výložník 30 m 
Max. výška výtahu 44 m 
Max. poloměr  40 m 
Počet náprav  2 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
 Liebher LTM 1030 - 2.1

2019 2020

Obrázek 32: Autojeřáb Liebher LTM 1 3  - 2.1 [18] 

Obrázek 33: Rozměry autojeřábu Liebher LTM 1030 - 2.1 [18] 
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2.1.23  Nákladní automobil Avia D s nosičem kontejnerů 
Nákladní automobil Avia D s nosičem kontejnerů bude používána pro dopravu 
materiálu a odvoz kontejnerů s odpadem, který vznikne během montáže či celkové 
výstavby objektu. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.24 Užitkový automobil Volkswagen  
Užitkový automobil typu Crafter nebo Transporter bude využit pro přepravu drobného 
materiálu a menší mechanizace. Dále bude využíván pro dopravu pracovníků na 
staveniště. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technické parametry: 
Motor: 2,0TDI 130 kw 
Délka náklad. prostoru: 4,8  m 
Objem náklad. prostoru: 1 ,4 – 18,4 m3 
Možnost naložení až  europalet 
Užitečná hmotnost: 1,  t 
3+1 místa 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Avia D + nosič kontejnerů

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Užitkový Volkswagen

2019 2020

Obrázek 35: Užitkový automobil Volkswagen Crafter [22] 

Obrázek 34: Nákladní automobil Avia D [21] 
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2.1.25  Vibrační lišta Barikell ,  m 
Vibrační lišta bude použita pro vibrování a úpravu čerstvé betonové směsi po uložení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technické parametry: 
Délka:  2,0 m 
Hmotnost: 16 kg 
Výkon:  0,75 kW 

 
 

2.1.26 Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 1  
Tato hladička bude použita při strojním hlazení poločerstvé betonové směsi v rámci 
realizace drátkobetonové podlahy. 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní technické parametry: 

Průměr hladících lopatek: 2x1,2 m 
Hmotnost:   395 kg 
Výkon motoru:   23,1 kW 

 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Vibrační lišta Barikell ,

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Hladička Barikell OL 1

2019 2020

Obrázek 36: Vibrační lišta Barikell ,  [23] 

Obrázek 37: Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 1  [23] 
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2.1.27 Krajová hladička Barikell C4 – 60/H 
Krajová hladička bude použita při strojním hlazení okrajů poločerstvé betonové směsi 
v rámci realizace drátkobetonové podlahy. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technické parametry: 
Průměr hladících lopatek: 0,6 m 
Hmotnost:   47 kg 
Výkon motoru:   4,1 kW 
Rozměry š/v :   0,6/0,9 m 

 

2.1.28 Bateriová nůžková plošina Genie GS 3246 
Bateriové nůžkové plošiny budou použity uvnitř halových objektů. Budou využívány 
zejména k montáži rozvodů TZB, VZT, malířských prací a kompletaci instalací v rámci 
objektu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Hladička Barikell C4- /H

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Plošina Genie GS 3 4

2019 2020

Obrázek 38: Krajová hladička Barikell C4-60/H [23] 

Obrázek 39: Bateriová nůžková plošina Genie 3246 [19] 
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 Základní technické parametry: 
Rozměry koše:   1, x ,3+ ,  m vysunutí  
Rozměry podvozku:  1,17x2,41x2,39 m 
Pracovní výška:   12,0 m 
Výška podlahy:   10,0  m 
Nosnost:   318 kg 
Hmotnost:   2,810 kg 

 

2.1.29 Míchačka Scheppach MIX 1  
Míchačka bude používána pro přípravu maltové směsi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technické parametry: 
Objem bubnu:  125 l 
Příkon:   0,55 kW 
Napětí:   230 V 
Rozměry d/š/v : 1,2/0,7/1,4 m 
Hmotnost:  50 kg 

 

2.1.30 Strojní omítačka MP  
Strojní omítačka bude využita k nanášení omítkové směsi na keramické zdivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Míchačka Scheppach MIX

2019 2020

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Omítačka MP 

2019 2020

Obrázek 40: Míchačka Scheppach MIX 1  [24] 

Obrázek 41: Strojní omítačka MP  [25] 
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Základní technické parametry: 
Směšovací nádrž:  115 l 
Dodávané množství:  25 l/min 
Rozměry d/š/v :  1,3/0,72/1,4 m 
Hmotnost:   240 kg 
Max. zrnitost směsi:  4 mm 

 

2.1.31 Silo na omítky Cemix 
Silo bude sloužit pro uskladnění a odebírání omítkové směsi v rámci provádění 
omítek. Silo bude dovezeno speciální dopravou určenou pro převoz sila. V rámci 
realizace bude použito silo o objemu 8,  m3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Drobné mechanismy a nářadí 
V rámci této kapitoly nebudou tyto drobné mechanismy a nářadí uvedeny a více popsány. 
Jedná se především o vibrační desky, hutnící pěchy, ponorný vibrátor pro zhutnění betonové 
směsi, motorová pila, okružní pila, úhlová bruska, čistící stroj, nivelační přístroj 
s příslušenstvím, svářečka, samosvorné kleště, vrtačky, nivelační přístroj – laser, drážkovací 
fréza atd..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasazení stroje
Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor
Silo na omítky

2019 2020

Obrázek 42: Silo na omítky Cemix  + doprava [26] 
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https://www.man-topused.com/vehicle/15514308.html
https://schwarzmueller.com/cs/vozidla/3-napravovy-sklapeci-naves-s-ocelovou-korbou-v-segmentovem-provedeni/
https://schwarzmueller.com/cs/vozidla/3-napravovy-sklapeci-naves-s-ocelovou-korbou-v-segmentovem-provedeni/
https://www.liebherr.com/en/cze/products/construction-machines/deep-foundation/drilling-rigs/details/lb20.html
https://www.liebherr.com/en/cze/products/construction-machines/deep-foundation/drilling-rigs/details/lb20.html
https://www.liebherr.com/en/gbr/products/construction-machines/concrete-technology/concrete-pumps/stationary-concrete-pumps/details/68820.html
https://www.liebherr.com/en/gbr/products/construction-machines/concrete-technology/concrete-pumps/stationary-concrete-pumps/details/68820.html
https://psg-konstrukce.cz/betonarna-otrokovice.html
http://www.schwing.cz/cz/s-42-sx.html
http://www.spro-doprava.cz/
http://www.truck.man.eu/man/media/en/content_medien/doc/business_website_truck_master_1/tgs_ww_russland.pdf
http://www.truck.man.eu/man/media/en/content_medien/doc/business_website_truck_master_1/tgs_ww_russland.pdf
http://www.nooteboomgroup.com/server/multimediaserve/504
http://www.goldhofer.cz/klanicove-opleny-sn-l.php
https://www.liebherr.com/en/deu/products/mobile-and-crawler-cranes/mobile-cranes/ltm-mobile-cranes/ltm-mobile-cranes.html
https://www.liebherr.com/en/deu/products/mobile-and-crawler-cranes/mobile-cranes/ltm-mobile-cranes/ltm-mobile-cranes.html
https://www.pujcovna-vlk.cz/plosiny%23detailItem-304
http://www.nosreti-doprava.cz/userfiles/nosreti-katalog-doprava-web-cz.pdf
http://www.navara.cz/nosice-kontejneru/teleskopicke-nosice-kontejneru.php
https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/%09https:/www.vw-uzitkove.cz/modely/modelove-rady/modely-crafter
https://www.norwit.cz/stroje/pronajem/hlazeni-vibrovani-betonu/
https://www.garland.cz/e-obchod/mix-125-stavebni-michacka-na-beton-125-l
http://www.billerburda.cz/useruploads/files/mp_25_mixit_i..pdf
https://www.cemix.cz/produkty/silo-a-prislusenstvi
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1 Identifikace stavby 
1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby:  Výroba SentryGlas 
Místo stavby:  Holešov - Všetuly 

soubor pozemků  
Katastrální území :  
obec Holešov 884 81 , kat. území Všetuly 41 7  

Kraj:   Zlínský kraj 
Stavební úřad:  Holešov 
Účel stavby:  Navržený areál bude sloužit pro výrobní a skladovací aktivity 

investora. 
Členění stavby: Výrobní areál je tvořen několika objekty. Hlavní objekty jsou výrobní - 

skladovací hala a administrativní budova. 
Způsob financování: Soukromý investor 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Sídlo: Palackého 1 , Všetuly, 7  1 Holešov 
Výpis z OR: C 11 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 48 11348 
DIČ: CZ48 11348 
Statutární orgán: Carsten Simon - jednatel, Jakub Sýkora - jednatel 
 

1.3 Údaje o zhotoviteli 
PSG Construction a.s. 
Sídlo: Napajedelská 1 , 7  , Otrokovice 
Výpis z OR: B 7 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 05042020 
DIČ: CZ05042020 
Zastoupení: Ing. David Blažek ředitel závodu Otrokovice  

 

1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
   B-Projekting, spol. s r.o. 

Sídlo: třída Tomáše Bati , Louky, 7 3  Zlín 
Výpis z OR: KS v Brně, odd. C, vložka 7 41 ze dne . 1 . 1  
IČO: 46974237 
DIČ: CZ4 74 37 
Statutární orgán: Ing. Milan Skopalík, jednatel 

 

1.5 Základní parametry stavby 
  - zastavěná plocha:    10 180 m2 

- obestavěný prostor:    99 400 m3 
- komunikace a zpevněné plochy:  5 900 m2 
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Obrázek 1: Pohled na staveniště [1] 

2 Informace o staveništi 
Řešeným územím jsou parcely č. 3, 4, , , 7, 8/1, /1, 3 , které se nachází 
v západní části katastrálního území Všetuly, u města Holešov. 
Všechny pozemky pro navržený záměr jsou vedeny jako zemědělsky využívaná půda způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond . Plocha je ohraničena na severu hranicí se stávající halou 
Morava, na západě s městským pozemkem Holešov – Všetuly č.  polní cestou , na jihu 
hranicí pozemku u drážního tělesa ČD Třebětice – Holešov a na východě s poz. č. 31 Morava 
CAN a.s. Tovární 3 , 87 71 Bojkovice . 
Pozemek je mírně svažitý, od severovýchodu na jihozápad. Přímo na řešené ploše pozemků 
nebo v jejich bezprostřední blízkosti se nacházejí potřebné inženýrské sítě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sítě technické infrastruktury  
Nově realizovaný objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě, které se nachází v již 
zbudovaném areálu – stávající objekt  „Morava“. Objekt bude napojen na oddílný kanalizační 
řád. Dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch jdou odváděny do oddílné dešťové 
kanalizace, která se nachází taktéž v blízkosti objektu a dále jsou svedeny do retenční nádrže. 
Splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze sociálního zařízení do stávajícího 
areálového systému splaškové kanalizace včetně přečerpací stanice, kterou jsou tlakově 
dopravovány do veřejné kanalizace. Potřeba vody je řešena a doplňována pomocí přípojky na 
stávající areálový rozvod pitné či průmyslové vody. V rámci připojení zemního plynu bude 
objekt napojen na Areálový STL plynovod, který bude dále napojen na rekonstruovaný objekt 
HUP a měření plynu. Elektrická energie je napojena ke stávajícímu objektu – trafostanice a 
rozvodna VN. Pro realizaci nového záměru „Výroba SentyGlas“ a napojením příslušných sítí 
technické infrastruktury bylo v rámci realizace stávajícího objektu „Morava“ počítáno a byly 
zřízena budoucí přípojná místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÁVAJÍCÍ OBJEKT 

MÍSTO STAVBY 
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4 Zajištění zdrojů a energií pro staveniště 
Elektrická přípojka 
Elektrická energie bude pro staveniště zajištěna prostřednictvím hlavní rozvodné skříně – 
hlavního rozvaděče, který bude napojen přes stávající objekt „Morava“ – trafostanice a 
rozvodna. Hlavní rozvaděč bude dále zajišťovat elektrickou energii pro další dva staveništní 
rozvaděče, pro zázemí – kanceláře a pro výrobní plochy. Staveništní rozvaděče budou využity 
v rámci prací spojených s realizací objektu a mohou být mobilně přemísťovány dle potřeby. 
Z hlediska možnosti mechanického porušení, budou prodlužovací kabely, které jsou 
napojené na rozvodné skříně opatřeny chráničkami. Rozvodné skříně budou stabilně 
umístěny a výstražně označeny. 
 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka pro staveniště bude vybudována na již zřízenou vodovodní přípojku 
v rámci stávající budovy. Přípojka bude osazena větvenou výtokovou armaturou s kohoutem 
a bude umístěna na severní straně staveniště. Na takto vybudovanou přípojku bude osazena 
hadice, která bude vodu přivádět do potřebných míst – výrobních ploch atd. Rozvodné hadice 
budou opatřeny chráničkami zabraňující mechanické poškození. 
 

5 Zabezpečení staveniště  
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI s.r.o. do výšky , m. Na 
tomto mobilním oplocení budou umístěny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na 
staveniště“, Označení staveniště“ a „BOZP tabule“. Tímto oplocením a značkami je 
zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveniště. Vzhledem k umístění  je 
nově navržený areál dopravně napojen přes stávající areál „Morava“ na silnici II/43 . V místě 
napojení provizorní staveništní komunikace a areálové komunikace na silnici II/43  bude 
umístěna značka „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Mobilní oplocení bude opatřeno 
uzamykatelnou posuvnou bránou a zabezpečovacím alarm kabelem, tudíž mimo pracovní 
dobu je v areálu firmy Kuraray a v blízkosti staveniště zabráněno pohybu nepovolaným 
osobám. V rámci zkvalitnění ochrany staveniště bude využita hlídací služba, firma SBS 
Security. Mobilní oplocení oddělující staveniště, respektive jeho mobilní brána na kolečkách 
bude dále opatřena značkou pro dodržování maximální rychlosti v rámci staveniště a to  
km/h. Vždy po ukončení pracovní směny bude mobilní brána uzamčena a zabezpečena proti 
vniknutí nepovolaným osobám. Před zahájením stavby musí být umístěna na viditelném 
místě u vstupu informační tabule s dokumentem obsahující povolení stavby, která tam 
zůstane až do dokončení stavby. 
 

 
Obrázek 2: Značky zařízení staveniště [2] 
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6 Údaje o staveništní dopravě 
V rámci zařízení staveniště bude vybudována příjezdová provizorní komunikace z betonových 
silničních panelů. Tato provizorní komunikace se bude napojovat přímo na silnici II/43 . 
V případě nutnosti je možné také využít již vybudované  areálové komunikace, která je 
součástí stávajícího objektu  „Morava“. V místě napojení provizorní staveništní komunikace 
a areálové komunikace na silnici II/43  bude umístěna značka „Pozor! Výjezd vozidel ze 
stavby“. Staveništní komunikace viz. výkres situace zařízení staveniště  E , E7. 
 

6.1 Horizontální doprava 
Horizontální doprava je řešena pomocí nákladních souprav, kolových strojů, nákladních 
automobilů a užitkových automobilů. 
Prvky jako sloupy, základové nosníky, vazníky, vaznice převyšující hmotnost t budou na 
staveniště přepravovány pomocí soupravy složené z tahače MAN TGS x4 s návěsem 
NOOTEBOOM OVB – 55-03V. Prvky jako jsou vazníky o délce 3 ,  m a hmotnosti 33,  t 
budou přepravovány speciální soupravou složenou z tahače MAN TGS x4 s 3 nápravovým 
oplenem samostatný dálkově řízený návěs  Goldhofer SPZ SN L3. Soupravy budou 
doprovázeny technickými doprovodnými vozidly. Po příjezdu na staveniště se bude řidič 
soupravy řídit pokyny mistra – vedoucího pracovníka montážní čety prefabrikovaného 
skeletu a jeřábníka, který bude prvky odebírat přímo z návěsu. Ostatní prvky a další materiál 
ocelové konstrukce, trapézové plechy, fasádní panely, palety se zdivem atd.  budou 

dováženy pomocí tahače Volvo FH s hydraulickou rukou Fassi 4  a návěsem nebo 
nákladními soupravami. Z hlediska dopravy betonové směsi pro zálivky sloupů a ostatních 
betonových prvků konstrukce budou využity autodomíchávače MAN TGS 3 .4  BB 8x4. Pro 
přepravu materiálu v rámci staveniště bude k dispozici traktorbagr JCB 4CX a smykem 
řízený kolový nakladač. V rámci přepravy vytěžené zeminy nebo dovozu sypkého materiálu 
bude využit nákladní automobil s návěsem Tatra T1 8 nebo tahač MAN TGS 4x4 s návěsem 
(vanou). Pro dovoz drobného materiálu a nářadí bude využit automobil Volkswagen Crafter. 
Veškeré stroje jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole č. 7. Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů včetně časového nasazení. 
 

6.2 Vertikální doprava 
Pro vertikální dopravu prvků, při práci spojené s výstavbou skeletu budou využity jeřáby 
LIEBHERR LTM 1160-5.2. a LIEBHERR LTM 1100-4. .. Pro práci ve výškách budou využity 
nůžkové a kloubové montážní plošiny. Další jeřáb typu LIEBHERR LTM 1030- .1. bude použit 
pro montáž ocelových konstrukcí a realizaci zastřešení a opláštění objektu. V rámci dopravy 
betonové směsi bude využito čerpadlo SCHWING S4 X. Při skládání materiálu z návěsu bude 
využit jeřáb, traktorbagr nebo hydraulická ruka Fassi 4 . Pro nakládání souprav bude využit 
traktorbagr JCB 4CX. Veškeré stroje jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole č. 7. 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně časového nasazení. 
 

7 Plochy a skládky na staveništi 
V rámci realizace montovaného prefabrikovaného skeletu nebudou primárně zřízeny 
skladovací plochy z důvodu montáže a osazování prvků přímo z návěsu nákladních souprav. 
Při ostatních pracích spojených s výstavbou nového objektu budou skladovací plochy 
součástí zařízení staveniště. Tyto plochy budou zpevněny násypem ze zhutněného štěrku 
frakce 3  mm a tloušťky 1  mm, nebo budou realizovány z železobetonových podsypaných 
panelů. Další možnost pro tyto účely je využit již zpevněných ploch v rámci přípravy území. 
Výrobní plochy budou realizovány v rámci zařízení staveniště a taktéž budou zpevněny 
zhutněným násypem nebo železobetonovými panely. Veškeré zpevněné plochy musí být 
odvodněné. Skládky a plochy zařízení staveniště se budou v průběhu realizace měnit 
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s ohledem na průběh výstavby objektu. Umístění a rozměry jednotlivých skládek a ploch viz. 
výkres situace zařízení staveniště – příloha E , E7.  
 

7.1 Skladovací plochy 
Skladovací plochy se budou nacházet převážně v (severo  západní a východní části 
staveniště. Jejich umístění se bude v průběhu realizace měnit s ohledem na průběh 
výstavby objektu. V rámci realizace montovaného prefabrikovaného skeletu nebudou 
skládky zřízeny. Skládky budou sloužit například pro skladování palet se zdivem, výztuže, 
bednění, fasádních panelů, trapézových plechů atd. Skládky vždy budou situovány tak, aby 
jejich dosah byl co nejblíže místu zabudování do konstrukce. Pracovní pomůcky, nářadí a 
drobné mechanismy budou skladovány v uzamykatelném kontejneru.  
 

7.2 Výrobní plochy 
V rámci těchto ploch je nutné zajistit zdroj elektrické energie a vody. Dále je nutné zajisti 
bezproblémový přísun materiálu k těmto plochám. Výrobní plochy budou sloužit například pro 
realizaci výztužných košů, kalichů, bednění, přípravu malty-lepidla atd. Výrobní plochy budou 
zřizovány mobilně s ohledem na průběh výstavby a potřeby související s provádění 
příslušných prací.  
 

7.3 Plochy pro autojeřáb 
V rámci montážních schémat prefabrikovaného skeletu jsou navrženy pozice autojeřábu, ze 
kterých budou prvky osazovány do konstrukce. Další plochy pro autojeřáb budou řešeny 
mobilně s ohledem na průběh výstavby. Tyto plochy se budou převážně nacházet na již 
vybudovaném zhutněném násypu, který byl realizován v rámci přípravy území a HTÚ – 
pilotovací úroveň + násypy. 
 

7.4 Ostatní plochy 
Jedná se především o plochy pro umístění mobilních kontejnerů na odpady. Tyto plochy se 
budou vlivem provádění výstavby lišit a přemísťovat. V rámci těchto ploch musíme 
rozměrově zajistit bezproblémové uložení a následný odvoz kontejnerů – manipulační plocha.  
 

8 Osvětlení staveniště 
Vzhledem ke skutečnosti, že hrubá stavba bude realizována za příznivého ročního období a 
pracovní doba bude od 7:  do 1 :3 , nepředpokládá se nutnost využití osvětlení v ranních 
a pozdních hodinách. 
V případě nutnosti budou osazeny mobilní halogeny na stojanech dle potřeby a místa 
prováděných pracích. Dále je možnost využití stávajícího osvětlení areálu „Morava“. 
 

9 Požární bezpečnost na staveništi 
Z hlediska protipožární ochrany postačí umístění přenosného hasícího přístroje do každé 
obytné buňky či kanceláře. Hasící práškový přístroj kg  – hasící schopnost 34A. Hasící 
přístroj musí být opatřen platným kontrolním štítkem a musí být v neporušeném stavu. Dále 
při provádění rizikových prací, např. svařování – musí být pracoviště vybaveno hasícími 
přístroji. V rámci zařízení staveniště bude vymezena a označena plocha pro kuřáky, 
v ostatních místech stavby platí přísný zákaz kouření. Tato plocha bude vybavena taktéž 
hasícím přístrojem. Důležité značky a telefonní čísla budou umístěny na dveřích kanceláře 
vedení stavby, popřípadě staveništních tabulích.   
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10 Oplocení staveniště 
Stávající oplocení areálu je zhotoveno z ocelového pozinkovaného pletiva s povrchovou 
úpravou PVC. Oplocení je výšky 2,0 m upevněné na sloupky v osové vzdálenosti 3 m. 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI s.r.o. do výšky , m. Na 
tomto mobilním oplocení budou umístěny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na 
staveniště“, Označení staveniště“ a „BOZP tabule“. Tímto oplocením a značkami je 
zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveniště. V místě vjezdu/výjezdu 
bude umístěna jako součást tohoto oplocení uzamykatelná, posuvná brána na kolečkách. 
Celková délka mobilního oplocení bude 724,3 m (724,5 m) – jedná se tedy o 207 kusů plotu 
TOI TOI 3500 x 2000 mm. 
 

                 
Obrázek 3: Mobilní oplocení firmy TOI TOI. [3]  Obrázek 4: Brána s kolečkem. [3] 

 

11 Buňky zařízení staveniště 
Buňky zařízení staveniště budou sloužit jako kanceláře pro vedení stavby stavbyvedoucí , 
šatny pro pracovníky a sociální zázemí – WC. Buňky budou pronajaty od firmy TOI TOI s.r.o.. 
Všechny buňky budou umístěny na severo  západní nebo východní straně staveniště, u 
hranice pozemku a budou v blízkosti energií, na které budou napojeny. Rozmístění a počet 
buněk v rámci zařízení staveniště se bude v průběhu výstavby objektu měnit. Buňky budou 
ukládány na dřevěné hranoly a budou stabilně zajištěny. Buňky budou mít elektro revizi a 
budou uzemněny. 
Rozmístění jednotlivých staveništních buněk v rámci realizace montáže prefabrikovaného 
skeletu a v rámci dokončovacích prací na objektu viz. výkres situace zařízení staveniště – 
příloha E , E7. 
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Kancelář – BK1 
Jedná se o mobilní kancelář, která bude sloužit především pro vedení stavby – hlavní 
stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, popř. mistr a pro hlídací agenturu.  
V rámci zařízení staveniště se bude jednat o sestavu dvou buněk, která bude tvořit vždy 
jednu kancelář. Pro hlídací agenturu postačí jedna samostatná buňka – kancelář.  
 
Specifikace: 
 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:  438 mm 
- délka:  8 mm 
- výška:  8  mm 
- el. přípojka: 38  V/3  A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šatna – BK1 
Šatna BK1 bude sloužit převážně pro zázemí pracovníků. Počet buněk – šaten se během 
realizace objektu bude měnit, dle průběhu výstavby. Vzhledem k zavedeným standardům se 
jedná o prostor  1,25 m2 pro jednoho pracovníka, jedna buňka má plochu cca 14 m2 přibližně 
11 pracovníků . 
 
Specifikace: 
 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:  8 mm 
- výška:  8  mm 
- el. přípojka: 38  V/3  A 

 

Obrázek 5: Mobilní kancelář BK1 [3] 
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Obrázek 7: Mobilní WC Fresh s mytím rukou [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilní toaleta FRESH s mytím rukou 
Mobilní toaleta bude vždy umístěna v rámci zařízení staveniště nejblíže ke kancelářím a 
šatnám. Dle nařízení vlády č. 3 1/ 7 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví při práci, je 
stanoveno pro 1  pracovníků minimálně 1 umyvadlo a 1 WC. Počet a umístění těchto 
mobilních WC se bude vlivem výstavby – počtu pracovníků měnit.  
 
Specifikace: 
 Vybavení TOITOI Fresh: 

- fekální nádrž  litrů  
- dvojité odvětrávání 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- jeřábová oka  
- ukazatel na dveřích ženy/muži 
- zrcadlo 
- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou  litrů  
- zásobník papírových ručníků 
- dávkovač tekutého mýdla 

Technická data: 
- šířka: 1  cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 3  cm 
- hmotnost: 123 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Mobilní šatna BK1 [3] 
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Obrázek 8: Skladový kontejner LK1 [3] 

Skladový kontejner LK1 
Skladový kontejner bude sloužit pro uskladnění nářadí, pomůcek, malých ručních 
mechanismů a provozních kapalin ke strojům. 
 
Specifikace: 
 Technická data: 

- šířka:  438 mm 
- délka:  8 mm 
- výška:  1 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časové nasazení staveništních buněk 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Buňky jsou navrženy s ohledem na počet pracovníků. Počet pracovníků 
v jednotlivých měsících viz. příloha E . - Bilance pracovníků. 
 

12 Kontejnery na odpad 
Odpadní kontejnery budou umístěny v rámci zařízení staveniště rozdílně. U buněk a 
sociálního zázemí se budou nacházet kontejnery na běžný komunální odpad a to zejména 
směsný a dále plasty a papír. Na konci skladovacích ploch budou umístěny zvlášť kontejnery 
pro stavební odpad, zejména beton, kov a dřevo. Odpady je nutno třídit dle katalogu odpadů 
a zajistit ekologickou likvidaci na příslušných skládkách. Rozmístění jednotlivých kontejnerů 
se bude vlivem výstavby měnit. Pro montáž prefabrikovaného skeletu a dokončovací práce 
viz. výkres situace zařízení staveniště – příloha E , E7. 
Odpad bude tříděn a nakládán  sním dle zákonů č. / 14 Sb. o odpadech a č. 83/ 1  Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
 

Druh Označení dle katalogu Způsob likvidace 
Beton 170101 Sběrný dvůr 
Kov 170407 Sběrný dvůr 
Dřevo 170201 Sběrný dvůr 
Oleje, maziva 1307 Odvoz k likvidaci 
Znečištěná zemina 1302 Odvoz na skládku 
Komunální odpad 200301 Sběrný dvůr 
Plast 170203 Sběrný dvůr 

Tabulka 1: Odpady vzniklé při výstavbě [4] 
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Obrázek 9: Kontejnery na běžný komunální odpad [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Vliv stavby na životní prostředí 
Výstavba nového objektu - areálu významně neovlivní životní prostředí. Při provozu nevznikají 
žádné škodliviny. 
Hluk a prašnost vlivem provádění můžeme charakterizovat nízkou intenzitou. V rámci 
problematiky vlivu na životní prostředí je nutné kontrolovat, aby bylo vše v souladu s 
hygienickými normami a nařízeními. 
Práce budou probíhat pouze v pracovní dny, a to pondělí až pátek od 7:  do 15:30, 
maximálně do 18: . V tomto časovém rozmezí můžeme předpokládat mírný nárůst 
hlučnosti, popř. prašnosti. Hlučnost se dá snížit například použitím nových mechanismů a 
prašnost můžeme snížit kropením vodou, popřípadě tkaninou umístěnou na oplocení. 
U strojů je nutnost kontrolovat technický stav a zda nedochází k úniku provozních kapalin. 
Pod stojící stroje bude umístěna vanička pro odchycení případných úniků provozních kapalin. 
Stroje a automobily vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěny. Staveništní komunikace, 
která je znečištěná vlivem pohybu strojů a automobilů musí být dána do původního stavu – 
očištěna.. 
 

14 Dimenzování spotřeby vody a elektrické energie  
14.1 Maximální spotřeba vody  
Maximální spotřeba vody se určuje pro potřebnou dimenzi potrubí vodovodní přípojky. 
Rozhodující jsou potřeby vody pro technologické a hygienické účely. Přípojka bude 
dimenzována na potřeby pro hygienické účely, které jsou závislé na maximálním počtu 
pracovníků na stavbě a spotřebě záměsové vody v daném období. Na stavbě bude ve stejnou 
dobu maximálně 1  pracovníků dle bilance pracovníků viz. příloha E . 
 
 

Obrázek 10: Odpadní kontejner na beton, dřevo a kov [ ] 
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Stanovení spotřeby vody  

 
 
 
 
 
 
 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby pro: Koeficient 
Přípravu stavebních hmot 1,60 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 
Dopravní hospodářství  2,00 

Tabulka 4: Koeficienty pro spotřebu vody [7] 

Tabulka 5: Celková spotřeba vody - výpočet [7] 

 
 
 
 
 
 
 
Námi zvolená hodnota průměru potrubí:  mm 
 
Pro staveništní přípojku vody s ohledem na maximální spotřebu bylo vyhodnoceno, že se 
bude jednat pouze o maximální počet pracovníků, kterých je 1  ks, tudíž je nutné navrhnout 
DN=25. Celková spotřeba vody je 0,421 l/s při návrhové rychlosti  m/s. 
 

14.2 Maximální spotřeba elektrické energie 
Stanoví se na základě potřebného množství elektrické energie pro staveništní buňky a 
mechanismy používané na stavbě. Uvažoval jsem dobu, kdy bude zapotřebí nejvíce 
mechanismů využívajících elektřinu. 
 

Typ buňky Počet  
(ks) 

Příkon – 
osvětlení 
(W/m2) 

Příkon – 
osvětlení  
(kW) 

Příkon – 
topení  
(kW) 

Příkon 
celkem  
(kW) 

BK1 (15m2) 19 10 0,15 1 21,85 
LK1 (15m2) 5 3 0,45 0 2,25 
Celkem příkon kW  24,1 

Tabulka 7: Potřebný příkon pro buňky. [7] 

Spotřeba vody pro hygienické 
účely 

Norma spotřeby vody 
(l/os) 

Počet 
osob 

Celkem 
(l) 

Hygienické účely 40 105 4200 

Tabulka 2: Spotřeba vody pro hygienické účely [7] 

Spotřeba vody Střed.norma l  
Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo  400 

Tabulka 3: Spotřeba vody pro očištění strojů [7] 

Celková spotřeba vody v průběhu dne 
Qn=(ΣPn*kn) / (t*3600) = (4200*2,7+400*2,0) / (8*3600) = 0,421 l/s 
Qn …vteřinová spotřeba vody [l/s] 
Pn …spotřeba vody [l] na směnu, dle tabulek 
kn …koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, dle tabulek 
t …doba odběru vody [hod] 

Tabulka 6: Dimenze potrubí v závislosti na spotřebě vody [8] 
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Mechanismy používané na stavbě: Příkon kW  

Míchačka Scheppach MIX 1  5,5 

Strojní omítačka MP  5,5 

Ponorný vibrátor DIMAS VPE  2,3 

Svářečka GUDE 9 

Úhlová bruska NAREX EBU 0,9 

Vrtačka NAREX EVP 1,05 

Okružní pila MAKITA 2,1 

Vysokotlaký čistič BOSCH 1,7 

Celkem příkon kW : 28,05 
Tabulka 8: Potřebný příkon mechanismů [7] 

 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*[(β1 P1+ β2 P2)2+(0,7P1)2]1/2 
S=1,1*[(0,5*28,05+0,8*24,1)2+(0,7*28,05)2]0,5= 38,66 kW 
1,1...koeficient ztráty vedení 

, ...koeficient současnosti elektromotorů β1 
,8...koeficient současnosti vnitřního osvětlení, topení β2 

Tabulka 9: Nutný celkový příkon [7] 
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1 Identifikace stavby 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Výroba SentryGlas 
 
Místo stavby:  Holešov - Všetuly 

Parcelní čísla pozemků: 
- stavba:  
523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 529/1, 530 
- dotčené pozemky: 
1059/6, 962 – Město Holešov 
1059/5, 1059/7, 1009/35, 1009/36, 1009/37 – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
1065/2, 1065/8 – Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Katastrální území :  
obec Holešov 884 81 , kat. území Všetuly 41 7  

 
Kraj:   Zlínský kraj 
 
Projektant:  B-Projekting, spol. s r.o. 

Sídlo: třída Tomáše Bati , Louky, 7 3  Zlín 
Výpis z OR: KS v Brně, odd. C, vložka 7 41 ze dne . 1 . 1  
IČO: 4 74 37 
DIČ: CZ4 74 37 
Statutární orgán: Ing. Milan Skopalík, jednatel 
 

Objednatel:  Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Sídlo: Palackého 1 , Všetuly, 7  1 Holešov 
Výpis z OR: C 11 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 48 11348 
DIČ: CZ48 11348 
Statutární orgán: Carsten Simon - jednatel, Jakub Sýkora - jednatel 

 
Účel stavby:  Navržený areál bude sloužit pro výrobní a skladovací aktivity 

investora. 
 
 
Členění stavby: Výrobní areál je tvořen několika objekty. Hlavní objekty jsou výrobní - 

skladovací hala a administrativní budova. 
 
Konstrukční systém: Konstrukční systém je převážně navržen jako železobetonový 

montovaný skelet v kombinaci se zdivem. Založení objektů je řešeno 
pomocí pilot. 

 
Zastavěná plocha:  - zastavěná plocha:    10 180 m2 

- obestavěný prostor:    99 400 m3 
- komunikace a zpevněné plochy:  5 900 m2 
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1.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu areálu s názvem Výroba SentryGlas. Navržený areál je umístěn na 
tzv. zelené louce skládající se z pozemků ve vlastnictví investora – firmy Kuraray. Areál bude 
realizován v blízkosti již zbudovaného areálu – výrobní haly Morava, taktéž ve vlastnictví firmy 
Kuraray. Nový areál bude sloužit především pro výrobní a skladovací aktivity investora. Celek 
je tvořen několika objekty, mezi hlavní patří především výrobní – skladovací hala a 
administrativní budova.  
Nový objekt se skládá ze tří vzájemně propojených halových objektů SO 1, SO 1 a SO  
a dvou jednopodlažních přístavků SO  a SO 3. Celkové osové rozměry halových částí 
jsou 1 8,3  x 7 ,  m, rozměry přístavků SO 3 31,  x 1 ,4  m a SO  4,  x 1 ,1  m. 
Jednotlivé halové části i přístavky jsou navzájem oddilatované zdvojením sloupů v 
sousedících osách. Půdorysné uspořádání jednotlivých objektů je takové, že mezi halové 
části obdélníkových půdorysů SO 1 a SO  je vložen SO 1 menšího, přibližně 
čtvercového půdorysu. Objekty sousedí svými delšími stranami, přičemž v ose E jsou 
všechny tři srovnány. Přístavek SO 3 je přistavěn k SO 1 a přístavek SO  je vložen do 
střední části k SO 1 a doplňuje tak celkový půdorys stavby na přibližně obdélníkový tvar. 
Konstrukční systém je převážně navržen jako železobetonový montovaný skelet v kombinaci 
se zdivem. Založení objektů je řešeno pomocí pilot. Opláštění je tvořeno fasádními PUR 
panely a provětrávanou fasádou na objektu administrativy. Střešní plášť je převážně navržen 
skládaný, s nosným trapézovým plechem a s hydroizolační povlakovou krytinou z PVC - P 
fólie. Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas a také formátování přířezů 
této fólie.  
Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí jsou veškeré inženýrské sítě, sklady 
vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, výrobní objekty, energetické objekty 
a také sociální a správní objekt.  
Stavba je navržena tak, aby respektovala a vyhovovala danému využití, a aby současně 
splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví osob a životního prostředí, úspora energie a tepelná ochrana. 
 
Dělení stavby na stavební objekty: 

SO 1 Výrobní hala 
SO  Energetický přístavek 
SO 3 Administrativní budova 
SO 504 Koridor 
SO 1 Sklad vstupních surovin a polotovarů 
SO  Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
SO  Sklad hořlavin 
SO  Shromaždiště odpadů 
SO  Odlučovač lehkých kapalin 
SO 3 Retenční nádrž 
SO 7 1 Přípojka VN podzemní  
SO 7  Rozvody NN podzemní  
SO 7 3 Přípojka slaboproudu podzemní) 
SO 7 4 EPS, EZS, přístupový systém, kamerový systém, evakuační rádio, perimetr plotu 
SO 7  Venkovní osvětlení 
SO 71  Areálový STL rozvod plynu – nové vedení pro SentryGlas 
SO 711 Areálový STL rozvod plynu rekonstrukce  
SO 71  Rekonstrukce STL plynové přípojky 
SO 7  Vodovod pitný 
SO 7 1 Vodovod požární 
SO 7  Kanalizace dešťová z komunikací 
SO 7  Kanalizace dešťová  
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SO 7 7 Kanalizace splašková 
SO 73  Sprinklerový systém 
SO 74  Příprava území  
SO 741 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 74  Sadové úpravy, zatravnění 
SO 7  Oplocení 
 

1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se týká provedení prefabrikovaného železobetonového skeletu 
halového komplexu s názvem Výroba SentryGlas. Budou zde použity železobetonové 
prefabrikované prvky a to: sloupy, vazníky, vaznice, průvlaky, ale také základové nosníky 
parapetní , spiroll panely a filigrány. Základové nosníky by měly být spíše řešeny v 

technologické etapě pro hrubou spodní stavbu, ale vzhledem k pořadí montáže až po 
osazení sloupů  jsem je do své práce zahrnul. 
Veškeré prefabrikované prvky budou vyrobeny a následně dováženy na stavbu z nedaleké 
prefy v Otrokovice – Kvítkovice, která je ve vlastnictví firmy PSG Konstrukce a.s.. 
 

2 Převzetí pracoviště 
2.1 Převzetí pracoviště 
Před zahájením samotné montáže prefabrikovaného skeletu předchází připravenost 
základových konstrukcí. Z hlediska základových konstrukcí dbáme především na kontrolu 
pevnosti (min. 70%), rovinatosti (+-5mm/2m) a kvality provedení těchto konstrukcí, která se 
týká zejména prasklin a dostatečného krytí výztuže.  
Dále se kontroluje správnost provedení vzhledem k návaznosti na další prováděcí práce, tj. 
např. správné výškové umístění základových konstrukcí kalichů, patek), dodržení roztečí 
mezi osami základových konstrukcí, kontrola spojovací výztuže z hlediska tvaru a počtu atd.. 
Výškové a polohové zaměření a vytyčení musí být provedeno příslušnými geodetickými 
přístroji, pomůckami a kvalifikovanými osobami.  
Musí být také zhotoveny veškeré přípojky a podzemní sítě, které by byly později nepřístupné. 
Po řádné kontrole základových konstrukcí může být přistoupeno k následnému převzetí 
těchto již zbudovaných kcí.  
O předání pracoviště musí být vyhotoven předávací protokol a výsledek předání musí být 
zapsán do stavebního deníku. Předání pracoviště se zúčastní odpovědné osoby ze strany 
objednatele, zhotovitele a technický dozor investora. 
 

2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI s.r.o. do výšky , m. Na 
tomto mobilním oplocení budou umístěny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na 
staveniště“, Označení staveniště“ a „BOZP tabule“. Tímto oplocením a značkami je 
zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveniště. Vzhledem k umístění  je 
nově navržený areál dopravně napojen přes stávající areál „Morava“ na silnici II/43 . V místě 
napojení provizorní staveništní komunikace a areálové komunikace na silnici II/432 bude 
umístěna značka „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Mobilní oplocení bude opatřeno 
uzamykatelnou posuvnou bránou a zabezpečovacím alarm kabelem, tudíž mimo pracovní 
dobu je v areálu firmy Kuraray a v blízkosti staveniště zabráněno pohybu nepovolaným 
osobám. V rámci zkvalitnění ochrany staveniště bude využita hlídací služba, firma SBS 
Security. 
Připojení energií je řešeno připojením ke stávající výrobní hale „Morava“ popř. k 
stávajícím areálovým rozvodům v přípojných místech počítáno v budoucnu s přístavbou 
nové haly . Elektrická energie je po staveništi rozvedena přes rozvodnou skříň.  
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Příjezdová provizorní komunikace na staveniště bude vybudována z betonových silničních 
panelů. V případě nutnosti je možné také využít již vybudované komunikace, která je součástí 
stávajícího areálu výroba „Morava“. Pracovní a výrobní plochy jsou již vybudovány a zpevněny 
z předchozí realizace základových konstrukcí – pilotovací úroveň. Další plochy potřebné pro 
montáž budou umístěny taktéž na již zpevněné plochy, popřípadě budou nové plochy 
dodatečně upraveny a zpevněny. Zpevněné plochy musí být odvodněny.  
Vzhledem k již provedeným pracím základové konstrukce  je součástí staveniště buňka - 
kancelář pro vedení stavby, buňka pro pracovníky, hygienické zázemí toalety a umývárny 
firmy TOI TOI s.r.o.) a skladovací kontejner. 
Začátek montáže skeletu se předpokládá po dokončení spodní stavby. 
Podrobněji popsáno v samostatné kapitole č.8 Projekt zařízení staveniště – technická 
zpráva, výkresová dokumentace. 
 

3 Materiály 
Pro montáž prefabrikovaného skeletu halového komplexu „Výroba SentryGlas“ budou 
použity prvky vyrobené v nedaleké prefě patřící firmě PSG Konstrukce a.s. 
 

3.1 Výpis materiálů 
3.1.1 Sloupy 
Sloupy jsou vyrobeny z betonu třídy C 3 /4 , prostředí XC1 a výztuže B500 A,B., s 
krytím  mm – 35 mm. Sloupy jsou vetknuty do hlavic pilot  mm +  mm podlití . 
Patní část všech sloupů v kalichu je zdrsněna. Všechny prefabrikáty mají hrany 
sraženy 1  mm. Před montáží budou do úrovně +- , m natřeny krystalizačním, 
hydroizolačním nátěrem XYPEX. Vetknutí je zajištěno zálivkou sloupu v kalichu 
jemnozrnným betonem C /3  XC2. Před zalitím musí být styčné plochy řádně 
očištěny a zdrsněny. Zálivkový beton musí být řádně zhutněn.  
Ve zhlavích hlavních sloupů je vidlice pro vsazení vazníků, úložná plocha pod 
vazníkem je okována. Sloupy v obvodových osách 1, , 17, 4 halových objektů SO 1 
a SO  včetně rohových mají průřez  x   mm, štítové sloupy pak 400 x 600 
mm. Všechny sloupy středového objektu SO 1 mají obdélníkový průřez 4  x  
mm. Sloupy přístavků SO 3 a SO  mají čtvercový průřez 4  x 4  mm. Ve 
sloupech je umístěno veškeré kování nutné pro montáž konstrukce – především 
kování pro kotvení základových prefabrikátů, parapetních panelů, atikových 
nástavců, přístřešku ocelových konstrukcí mezistropu. Dále jsou zabudovány 
ochranné ocelové úhelníky. 
Ve sloupech bude osazena příprava pro zemnění objektu,  vzájemně vodivě 
propojené plotny, jedna na - , , druhá cca mm pod zhlavním sloupů. 
Do sloupů lze dodatečně kotvit kotvami jen na základě dílenské dokumentace 
výztuže – výkres kotvících zon. Dodatečné kotvení nesmí přerušit hlavní nosnou 
výztuž! Tvary a umístění sloupů viz. výkres skladba konstrukcí.  

 
 

SO 501 – Výrobní hala 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celkem 
(ks) 

S301 10080  600 400  2,4192 6290 1 

S302 10080  600 400  2,4192 6290 5 

S303 10080  600 400  2,4192 6290 1 

S304 10080  600 400  2,4192 6290 1 
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S305 10080  600 400  2,4192 6290 1 

S306 9320  600 400  2,2368 5816 2 

S307 9140  600 400  2,1936 5703 2 

S308 9740  600 400  2,3376 6078 4 

S308.1 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S308.2 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S308.3 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S308.4 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S309 9290  600 400  2,2296 5797 6 

S309.1 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S309.2 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S309.3 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S309.4 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S310 9940  600 400  2,3856 6203 10 

S311 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S312 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S313 10080  600 400  2,4192 6290 1 

S314 9800  600 400  2,3520 6115 1 

S315 9640  600 400  2,3136 6015 1 

S316 9640  600 400  2,3136 6015 1 

S317 9800  600 400  2,3520 6115 1 

S318 9800  600 400  2,3520 6115 1 

S319 9640  600 400  2,3136 6015 1 

S320 9640  600 400  2,3136 6015 1 

S321 9800  600 400  2,3520 6115 1 

S322 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S323 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S324 9290  600 400  2,2296 5797 1 

S325 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S326 9740  600 400  2,3376 6078 1 

S327 9740  600 400  2,3376 6078 3 
      

60  
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SO 502 – Energetický přístavek 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

S401 5990  400 400  0,9584 2492 10 

S402 5790  400 400  0,9264 2409 10 

S403 5790  400 400  0,9264 2409 10 

    
 

 30  
 
SO 503 – Administrativní budova 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

S101 4990  400 400  0,7984 2076 10 

S102 4990  400 400  0,7984 2076 5 

S103 4790  400 400  0,7664 1993 8 

S104 5190  400 400  0,8304 2159 1 

            24  

 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

S201 11320  600 600  4,0752 10596 1 

S202 11320  600 600  4,0752 10596 5 

S203 11320  600 600  4,0752 10596 4 

S204 12420  600 600  4,4712 11625 1 

S205 12420  600 600  4,4712 11625 1 

S206 12470  600 400  2,9928 7781 1 

S207 12670  600 400  3,0408 7906 2 

S208 12500  600 400  3,0000 7800 1 

S209 8840  600 400  2,1216 5516 2 

S210 8600  600 400  2,0640 5366 1 

S211 8600  600 400  2,0640 5366 1 

S212 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S213 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S214 11120  600 600  4,0032 10408 2 

S215 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S216 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S217 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S218 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S219 11120  600 600  4,0032 10408 1 
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S220 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S221 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S222 11120  600 600  4,0032 10408 1 

S223 11500  600 400  2,7600 7176 1 

S224 11700  600 400  2,8080 7301 2 

S225 11500  600 400  2,7600 7176 1 

    
 

 36  
 
SO 602 – Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

S501 11450  600 600  4,1220 10717 1 

S502 11650  600 400  2,7960 7270 2 

S503 11550  600 400  2,7720 7207 1 

S504 11750  600 400  2,8200 7332 1 

S505 11750  600 400  2,8200 7332 2 

S506 11320  600 600  4,0752 10596 1 

S507 11320  600 600  4,0752 10596 6 

S508 11320  600 600  4,0752 10596 5 

S509 12420  600 600  4,4712 11625 1 

S510 7650  600 600  2,7540 7160 1 

S511 7650  600 400  1,8360 4774 1 

S512 7650  600 600  2,7540 7160 1 

S513 11450  600 400  2,7480 7145 1 

S514 11550  600 600  4,1580 10811 1 

S515 11580  600 400  2,7792 7226 1 

S516 12850  600 400  3,0840 8018 1 

S517 12410  600 600  4,4676 11616 1 

S518 12750  600 600  4,5900 11934 1 

S519 12410  600 600  4,4676 11616 1 

S520 12750  600 400  3,0600 7956 1 

S521 12750  600 600  4,5900 11934 1 

S522 11450  600 600  4,1220 10717 2 

S523 11450  600 600  4,1220 10717 1 

S524 11450  600 600  4,1220 10717 1 

S525 11450  600 600  4,1220 10717 2 

S526 11450  600 600  4,1220 10717 1 

S527 11450  600 600  4,1220 10717 1 
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S528 11450  600 600  4,1220 10717 2 

S529 11450  600 600  4,1220 10717 1 

S530 11000  600  600 3,9600 10296 5 

    
 

 48  
 
 
 
 

3.1.2 Základové nosníky 
Na horní líc kalichů jsou uloženy základové nosníky, které jsou vyrobeny z betonu 
C25/30 – XC2, ocel B500 A,B. Základové nosníky jsou nezateplené, obdélníkových 
průřezů 4  x mm,  x mm, 160 x 2100mm, 160 x 2880mm, 160 x 900mm, 
300 x 900mm, 300 x 700mm, 300 x 1200mm, 300 x 380mm. Obvodové nosníky jsou 
zalícovány s vnější hranou sloupů.  V modulech, kde se mění výška založení hlavic 
pilot, jsou přechodové nosníky proměnné výšky. Horní líc základů je převážné na kotě 
- , , nosníky tl. 1 mm na +1, , ve vybrání pro vrata na -0,200 nebo -0,300. 
Nosníky se ukládají na podlití na hlavice pilot kalichy  a kotví přivařením montážního 
kování ke sloupům. Při provádění zpětných zásypů je nutné dosypávat a hutnit 
rovnoměrně z obou stran, aby se předešlo vzniku bočních tlaků na nosník. Svislá 
spára mezi základovými nosníky bude z vnější strany vyplněna pružným voděodolným 
tmelem.   
 
 
SO 501 – Výrobní hala 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celke
m (ks) 

ZN301 5660  700 300  1,0700 2782 2 

ZN302 5560  700 300  1,0750 2795 13 

ZN303 7360  900 300  1,8400 4784 1 

ZN304 3760  700 300  0,6970 1812 1 

ZN305 5660  700 300  1,0600 2756 2 

ZN306 2860  700 300  0,5090 1323 2 

ZN307 7060  900 300  1,7570 4568 2 

ZN308 6960  1200 300  2,2680 5897 1 

ZN309 5880  700 300  1,1580 3011 1 

ZN310 7680  900 300  1,9500 5070 1 

ZN311 4660  700 300  0,8870 2306 1 

ZN312 5260  700 300  1,0130 2634 2 

ZN313 6960  1200 300  2,2680 5897 1 

ZN314 4970  700 300  0,9220 2397 1 

ZN315 5560  1200 300  1,7650 4589 1 

ZN316 6860  900 300  1,7030 4428 6 

ZN317 5660  900 300  1,3790 3585 2 
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ZN318 5560  900 300  1,3520 3515 14 

ZN319 5660  900 300  1,3200 3432 2 

    
 

 56  
 
SO 502 – Energetický přístavek 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celke
m (ks) 

ZN401 5660  2100 200  1,7140 4456 1 

ZN402 5560  900 200  0,9110 2369 1 

ZN403 5560  2100 200  1,6820 4373 1 

ZN404 5560  1900 200  2,0580 5351 2 

ZN405 5560  2100 200  1,7060 4436 1 

ZN406 5560  2100 200  1,5860 4124 1 

ZN407 5560  2100 200  1,5860 4124 1 

ZN408 5660  2100 200  1,6520 4295 1 

ZN409 5560  1480 300  2,4690 6419 2 

ZN410 5660  1830 300  2,1180 5507 2 

    
 

 13  
 
SO 503 – Administrativní budova 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celke
m (ks) 

ZN101 5660  900 400  1,9280 5013 1 

ZN102 5560  900 400  1,8920 4919 5 

ZN103 6660  900 400  2,2880 5949 1 

ZN104 4285  900 400  1,4320 3723 2 

ZN105 4285  900 400  1,3910 3617 1 

ZN106 6660  900 400  2,2010 5723 1 

ZN107 5560  900 400  1,8530 4818 3 

ZN108 5660  900 400  1,8640 4846 1 

ZN109 4285  900 400  1,3280 3453 1 

            16  
 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celke
m (ks) 

ZN201 5360  800 200  0,7790 2025 1 

ZN202 5360  2100 200  1,7010 4423 1 

ZN203 5360  2100 200  2,1900 5694 7 
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ZN204 5360  2100 200  1,7320 4503 1 

ZN205 4120  1680 300  1,2230 3180 1 

ZN206 1880  1580 300  0,8220 2137 1 

ZN207 5360  1550 300  1,6620 4321 1 

ZN208 5360  900 300  1,0600 2756 1 

ZN209 5360  900 600  2,5720 6687 2 

ZN210 5360  550 300  0,8360 2174 2 

ZN211 5360  900 300  1,2980 3375 4 

ZN212 5360  900 600  2,5090 6523 1 

ZN213 6460  2100 200  2,5760 6698 1 

ZN214 5560  2100 200  2,2160 5762 3 

ZN215 5450  2100 200  2,1950 5707 1 
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SO 602 – Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

ZN501 5460  900 300  1,2950 3367 1 

ZN502 4560  2100 200  1,8540 4820 1 

ZN503 6560  2100 200  2,6940 7004 1 

ZN504 5560  2100 200  2,2740 5912 3 

ZN505 5460  2100 200  2,2320 5803 1 

ZN506 5360  2100 200  2,1930 5702 9 

ZN507 5360  2100 200  1,7010 4423 1 

ZN507z 5360  2100 200  1,7010 4423 1 

ZN508 5360  1780/2880 200  2,4980 6495 1 

ZN509 5460  380/1680 300  1,6870 4386 1 

ZN510 5460  700 300  1,0550 2743 2 

ZN511 5560  380/1680 300  1,7180 4467 1 

ZN512 3860  380/1680 300  1,1930 3102 1 

ZN513 4020  380/1680 300  1,2230 3180 1 

ZN514 1880  1580 300  1,2210 3175 1 

ZN515 5360  1550 300  2,4900 6474 1 

ZN516 5360  900 300  1,0520 2735 1 

ZN517 5360  900 600  2,5560 6646 1 

ZN518 5360  550 300  0,8360 2174 1 
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ZN519 5360  900 300  1,2980 3375 5 

ZN520 5360  900 600  2,5950 6747 2 
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3.1.3 Parapetní panely a opěrné stěny 
Parapetní panely jsou provedeny jako plnostěnné dílce tl. 1  mm a výšky 118  mm 
nebo 1280 mm. Jejich horní hrana je na úrovni +1, , jsou doraženy k plášti, tedy 
zalícovány s vnější hranou sloupů. Ukládají se na podlití na opěrné stěny a čela 
můstků na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu W/  
a také na obvodu malých přístavků u osy W. Kotvení parapetů je zajištěno ocelovými 
trny do otvorů v základových dílcích a montážní plotnou ke sloupu. Parapetní panely 
jsou navrženy z betonu třídy C /3 -XC1, ocel B500 A, B. 
 
Opěrné stěny na obvodu halového objektu SO 1 v osách 1, U, , X,  od osy T po osu 
W/  a také na obvodu malých přístavků u osy W jsou průřezu 00x1580 mm. Opěrné 
stěny jsou sestavené z prefabrikované stěny tloušťky  mm a monolitické paty. 
Horní hrana stěn je na úrovni - ,3 . Svislá část opěrné stěny je tvořena stěnovým 
prefabrikátem s vyčnívající výztuží směrem do monolitické paty. Stěna je položena na 
podlití na hlavice pilot. Po montáži stěny se položí výztuž monolitické patní části a 
pata stěny se zabetonuje. Stabilita stěny v průběhu montáže je zajištěna jejím 
kotvením ke sloupům. Stěny jsou zalícovány s vnější hranou sloupů. Svislá spára 
mezi opěrnými stěnami bude z vnější strany vyplněna pružným voděodolným tmelem. 
Na horním líci stěn jsou otvory pro osazení trnů parapetních panelů. 
Opěrné stěny jsou navrženy z betonu C /3 -XC2, ocel B500 A, B. 
 
SO 502 – Energetický přístavek 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

PP401 290  1180 200  0,0684 178 2 

PP402 480  1180 200  0,1133 295 1 

    
 

 3  
 
 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

PP201 550  1280 200  0,1410 367 2 

PP202 5360  1280 200  1,3720 3567 1 

PP203 5460  1280 200  1,3990 3637 1 

PP204 5560  1280 200  1,4250 3705 3 

PP205 5460  1280 200  1,3980 3635 1 

PP206 3960  1280 200  1,0140 2636 1 

PP207 1680  1280 200  0,4310 1121 1 

PP208 1780  1280 200  0,4560 1186 1 
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PP209 1470  1280 200  0,3760 978 1 

PP210 1160  1280 200  0,2970 772 1 
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Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

OS201 5360  1580 250  2,1170 5504 1 

OS202 5460  1580 250  2,1570 5608 1 

OS203 5560  1580 250  2,1960 5710 3 

OS204 5460  1580 250  2,1570 5608 1 

OS205 3960  1580 250  1,5640 4066 1 

OS209 6660  1680 250  2,7970 7272 1 

OS210 3960  1600 250  1,5840 4118 1 

      9  
 
SO 602 – Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

PP501 550  1280 200  0,1410 367 2 

PP502 3860  1180 200  0,9110 2369 2 

PP503 3040  1280 200  0,7780 2023 1 

PP504 1110  1280 200  0,2840 738 1 

PP505 310  1280 200  0,0790 205 1 

PP506 3820  1280 200  0,9780 2543 1 

PP507 680  1180 200  0,1600 416 1 

PP508 3450  1180 200  0,8140 2116 1 

PP509 530  1180 200  0,1250 325 3 

PP510 1430  1180 200  0,3370 876 1 

PP511 4460  1280 200  1,1430 2972 1 

PP512 1180  1280 200  0,3020 785 1 

PP513 1080  1280 200  0,2770 720 1 

PP514 600  1280 200  0,1540 400 1 

PP515 1930  1280 200  0,4940 1284 1 
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Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

OS501 3860  1680 200  1,2970 3372 1 

OS502 6460  1680 250  2,7130 7054 1 

OS503 3860  1580 250  1,5250 3965 2 
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OS504 5460  1580 250  2,1570 5608 2 

OS505 4460  1580 250  1,7620 4581 1 

OS506 5460  1580 250  1,3810 3591 1 

    
  8  

 
 

3.1.4 Vazníky 
Předpjaté střešní sedlové vazníky pro modul 31,  m jsou tvořeny průřezem „I“ s 
výškou v hřebeni 18  mm a v uložení 133  mm. Šířka horní příruby je 73  mm, dolní 
příruby 37  mm a tloušťky stěny 13  mm. Vazníky se ukládají do vidlic sloupů na 
pryžová ložiska na plnou výšku. V uložení je šířka přírub zúžena na  mm a dolní 
hrana je opatřena kováním, do kterého je našroubován ocelový trn průměru 3  mm, 
kterým je vazník kotven do otvoru ve sloupu. Ve stěně průřezu jsou připraveny 
kruhové prostupy průměru 31  mm. V horní ploše jsou vazníky opatřeny otvory nebo 
trny pro uložení vaznic. Při veškeré manipulaci s vazníky je třeba dbát předepsaného 
způsobu zavěšení a podpírání předpjatého prvku, jak je uvedeno na výrobních 
výkresech vazníku. 
Pro předpětí běžných vazníků je navrženo 18 lan  1 ,7 mm. Vazníky jsou vyrobeny z 
betonu C50/60 – XC1, předpínací výztuž St1 /18 . Pevnost betonu při vnesení 
předpětí musí dosahovat min. 8 % předepsané pevnosti.  
 
Ve středním objektu SO 1 a v 11,  m lodi objektu SO  jsou železobetonové 
přímopasové vazníky průřez „T“. Pro rozpětí 1 ,  m mají výšku 1  mm, pro rozpětí 
1 ,  11,  m výšku 8  mm, šířka horní příruby vždy  mm. Vazníky se ukládají ve 
spádu plnou výškou do vidlic sloupů. V horní ploše jsou vazníky opatřeny trny pro 
osazení vaznic.  
V osách 1  a 14‘ jsou některé moduly zkrácené na 3,  m až 7,7 m a jsou zde pultové 
vazníky obdélníkového průřezu šířky  mm. Vazníky se ukládají plnou nebo 
sníženou výškou do vidlic sloupů. V horní ploše jsou vazníky opatřeny trny pro osazení 
vaznic.  
Ve vybraných vaznících je provedena příprava na zemnění v podobě dvou nebo tří 
vzájemně vodivě propojených ploten. V některých vaznících jsou ve stěně kruhové 
prostupy  mm. Do vazníků se bude dát dodatečně kotvit pouze na základě 
dílenské dokumentace výztuže – výkres zony kotvení. Nelze kotvit do dolního pásu 
vazníků. Dodatečné kotvení nesmí přerušit hlavní nosnou výztuž!  
ŽB vazníky jsou vyrobeny z betonu C3 /4  – XC1, ocel B500 A, B. 
 
 
SO 501 – Výrobní hala 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H 
(mm) 

B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

   Celke
m (ks) 

V301 15000  1000 450 3,2260 8388 1  

V302 15000  1000 500 3,9000 10140 1  

V303 3380  700 500 0,5400 1404 2  

V304 7600  990 500 1,5200 3952 2  

V305 7500  800 500 1,4100 3666 2  

V306 5200  700 500 0,8200 2132 1  

V307 5800  930 500 1,2000 3120 2  

V308 5240  700 500 0,9000 2340 1  
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V309 5670  500 300 0,8505 2211 1  

V310 5980  500 300 0,8970 2332 3  

V311 5980  500 300 0,8970 2332 1  

V312 15000  1000 500 3,3690 8759 3  

V313 15000  1000 500 3,9000 10140 1  

V314 7400  1090 500 1,7000 4420 3  

V315 7400  865 500 1,4000 3640 3  

V316 10000  800 500 1,9300 5018 8  

V317 10000  800 450 1,8400 4784 1  

V317z 10000  800 450 1,8400 4784 1  

V318 15000  1000 500 3,9000 10140 8  

V319 15000  1000 450 3,2260 8388 1  

V319z 15000  1000 450 3,2260 8388 1  

V320 15000  1000 450 3,2260 8388 1  

            48  
 

 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

V201 5670  500 300  0,8346 2170 2  

V202 5980  500 300  0,8939 2324 2  

V203 5980  465/570 300  0,9399 2444 2  

V204 5980  500 300  0,8964 2331 2  

V205 6670  500 300  0,9846 2560 2  

V206 30960  1335/1800 160/730 12,9413 33647 5  

V207 5470  500 300 0,7899 2054 2  

V208 3970  500 300 0,5628 1463 2  

            19  
 
SO 602 – Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

V501 5670  500 300  0,8352 2172 1  

V502 4980  500 300  0,7431 1932 1  

V503 6980  500 300  1,0437 2714 1  

V504 5980  500 300  0,8967 2331 2  

V505 5980  495/570 300  0,9402 2445 2  

V506 5980  500 300 0,8949 2327 1  

V507 5670  500 300 0,8355 2172 2  

V508 11000  800 500 2,1230 5520 6  

V509 30960  1340 730 12,9410 33647 5  

V510 6980  500 300 0,9855 2562 1  
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V511 5980  500 300 0,8934 2323 1  

V512 5980  500 300 0,8766 2279 1  

V513 4980  500 300 0,7218 1877 1  

V514 3870  500 300 0,5517 1434 2  

V515 3870  500 400 0,7356 1913 1  

            28  
 
 

 

3.1.5 Vaznice 
Střešní vaznice na rozpětí 1 ,  m jsou vaznice T průřezu s ubíhajícím spodním pásem 
výšky 73  mm a šířky horní příruby  mm, stěna tl. 13  mm. Jsou kladeny na výšku 
3  mm otvorem na trn ve vazníku.  
Vaznice pro rozpětí ,  m ve středním objektu a v modulu T-U objektu SO601 jsou 
obdélníkové  x  mm, vaznice pro rozpětí 7,8 m a 1 ,3 m ve středním objektu 
jsou obdélníkové  x  mm. Ukládají se sníženou výškou 3  mm otvorem na 
trn ve vazníku.  
V obvodových osách 1, , 17, 4 a v modulech E/8-10, 14‘-16, X/22-24 jsou osazeny 
spojité vaznice obdélníkového průřezu  x 7  mm se zkosenou horní hranou, 
které slouží současně ke stabilizaci obvodových mezisloupů. 
Ve vybraných vaznicích je provedena příprava na zemnění v podobě dvou nebo tří 
vzájemně vodivě propojených ploten. Do vaznic se bude dát dodatečně kotvit pouze 
na základě dílenské dokumentace výztuže – výkres zony kotvení. Dodatečné kotvení 
nesmí přerušit hlavní nosnou výztuž! 
Vaznice jsou navrženy z betonu C4 / -XC1 T průřez  a C3 /4 -XC1, ocel B500 A, B. 
 
 
SO 501 – Výrobní hala 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

VZ301 6260  500 250 0,7825 2035 1  

VZ302 11980  265 570 1,7491 4548 1  

VZ303 5980  500 250 0,7475 1944 10  

VZ304 7780  600 250 1,1670 3034 1  

VZ305 10460  250/265 570 1,5300 3978 1  

VZ306 6280  500 250 0,7850 2041 1  

VZ306Z 6280  500 250 0,7850 2041 1  

VZ307 11980  780 200 1,0840 2818 6  

VZ308 10490  780 130/200 0,9000 2340 6  

VZ309 7780  600 200 0,7780 2023 2  

VZ310 6590  500/750 100/250 0,9885 2570 1  

VZ311 5900  500/750 100/250 0,8850 2301 1  

VZ312 6510  500/750 100/250 0,9765 2539 1  

VZ313 5680  500 250 0,7100 1846 1  

VZ314 5980  500 250 0,7475 1944 1  

VZ315 5980  500 250 0,7475 1944 63  
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VZ316 6280  600 250 0,9420 2449 19  

VZ317 7780  600 250 1,1670 3034 4  

            121  
 
SO 502 – Energetický přístavek 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

VZ401 5620  440 230 0,5492 1428 14  

VZ402 5470  440 230 0,5341 1389 49  

            63  
 
SO 503 – Administrativní budova 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B 
(mm) 

Beton 
(m3)  

 Hmotnost 
(kg) 

 Celkem 
(ks) 

VZ101 5670  400 400 0,680 1768 2  

VZ102 5570  400 400 0,668 1737 6  

VZ103 6670  400 400 0,800 2080 2  

            10  
 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnos
t (kg) 

 Celkem 
(ks) 

VZ201 12260  250/265 570 1,7900 4654 1  

VZ201z 12260  250/265 570 1,7900 4654 1  

VZ202 11980  250/265 570 1,7491 4548 8  

VZ203 6260  250/265 570 0,9140 2376 1  

VZ203z 6260  250/265 570 0,9140 2376 1  

VZ204 12270  780 130/200 1,1100 2886 6  

VZ205 11980  780 130/200 1,0840 2818 24  

VZ206 6290  500 250 0,7860 2044 6  

VZ207 7500  500 250 0,9375 2438 3  

VZ208 7440  250/265 570 1,0862 2824 1  

            52  
 
SO 602 – Sklad finálních výrobků pro SentryGlas a přířezy 
 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnos
t (kg) 

 Celkem 
(ks) 

VZ501 12260  250/265 570 1,7900 4654 2  

VZ501Z 12260  250/265 570 1,7900 4654 1  

VZ502 11980  250/265 570 1,7491 4548 9  

VZ503 4760  500 250 0,5902 1535 1  

VZ504 12270  350/780 200 1,1100 2886 18  
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VZ505 11960  350/780 200 1,0800 2808 36  

VZ506 4770  500 250 0,5915 1538 1  

VZ507 4450  500 250 0,5518 1435 1  

VZ508 6260  500 250 0,7825 2035 2  

VZ509 12540  250/265 570 1,8308 4760 1  

            72  
 
 

3.1.6 Střešní/stropní konstrukce přístavků SO  a SO 3  
Nosnou konstrukci stropu přístavku SO 3 – Administrativní budova, u osy E tvoří 
průvlaky 4  x  mm s postranními ozuby 1  x  mm. Ukládají se na ložiska 
plnou výškou na zhlaví sloupů. Na ozuby průvlaků jsou na podlití 1  mm uloženy 
stropní panely SPIROLL tl. 200 mm.  
 
Strop přístavku SO  mezi osami S-V je trámový, nosnou konstrukci tvoří průvlaky 
4  x 4  mm s postranními ozuby 1  x 4 mm. Ukládají se na ložiska plnou výškou 
na zhlaví sloupů. V ose V jsou na čele průvlaků zabudovány plotny pro kotvení 
přístřešku. 
Na ozuby 1  x 4  mm průvlaků jsou uloženy sníženou výškou 1  mm stropní trámy 

3  x 44  mm. Na horním líci trámů vyčnívá spřahovací výztuž. Na trámy se uloží 
filigránové desky tl. mm s vyčnívající výztuží – žebříčky. 
Průvlaky a filigrány jsou navrženy z betonu C3 /4 -XC1, ocel B500 A, 
 
SO 502 – Energetický přístavek 
 
Průvlaky: 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnos
t (kg) 

 Celkem 
(ks) 

R401 6290  440 570  1,3649 3549 1 

R401z 6290  440 570  1,3649 3549 1 

R402 6290  440 840  1,9000 4940 8 

R403 6190  440 570  1,3432 3492 1 

R403z 6190  440 570  1,3432 3492 1 

R404 6190  440 840  1,8694 4860 8 

    
 

 20  
 
Filigránové desky 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnos
t (kg) 

 Celkem 
(ks) 

FD401 5690  1870 60  0,6384 1660 6  

FD402 5540  1870 60  0,6216 1616 21  

FD403 5690  1920 60  0,6555 1704 6  

FD404 5540  1920 60  0,6382 1659 21  

            54  
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SO 503 – Administrativní budova 
 
Průvlaky: 

Označení L celkem 
(mm) 

 H (mm) B (mm) Beton 
(m3)  

 Hmotnos
t (kg) 

 Celkem 
(ks) 

R101 7350  550 500  1,772 4607 1  

R102 2890  550 500  0,623 1620 1  

R103 6080  550 500  1,460 3796 1  

R104 7350  700 500  2,088 5429 4  

R105 2890  700 500  0,727 1890 4  

R106 6080  700 500  1,724 4482 4  

R107 7350  550 500  1,772 4607 1  

R108 2890  550 500  0,623 1620 1  

R109 6080  550 500  1,460 3796 1  

            18  
Spiroll panely: 

Označení  Celkem 
(ks) 

STROPNÍ DÍLEC SPIROLL TL. 200  440 m2 
 
 

3.1.7 Zálivková směs 
Z hlediska zálivkové směsi budou použity tyto typy: 

• Zálivka sloupů v kalichu bude použita jemnozrnný zálivkový beton C25/30XC2 
• Zálivka ostatních prvků skeletu - jemnozrnný beton C /3  XC  

 

  

KALICH PRO SLOUP  

UMÍSTĚNÍ: Obecně 

Objem kalichu: Vk=1/3*v* S1+S +√S1*S  

Vk=1/3*1*(0,7*0,7+0,8*0,8+√ ,7*0,7*0,8*0,8)=0,563 m3 

Objem sloupu: Vs=b*h*vz 

Vs=0,6*0,6*0,95=0,342 m3 

Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,723 - 0,342 = 0,221 m3 

CELKEM = 172x0,221=38,02 m3 

 
 

Zálivka sloupů v kalichu C25/30 XC2, (frakce 0 – 4 mm) 
Zálivka ostatních prefa prvků C25/30 XC2, (frakce 0 – 4 mm) 
Zálivka svislých spár zákl. nosníků +pp Sikaflex – Construction+ 

 
 
 

CELKEM ZÁLIVKOVÉHO BETONU DO KALICHŮ – PRO SLOUPY:                                          38,02 m3 
ZÁLIVKOVÝ BETON PRO ZALITÍ PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ:                                           30,49 m3 
ZATMELENÍ SVISLÝCH SPAR MEZI ZÁKLADOVÝMI NOSNÍKY:                                              8,08 m3 
ŘEZIVO NA ZAKLÍNOVÁNÍ SLOUPŮ:                                                                                              1,46 m3  
PRYŽOVÁ LOŽISKA:                                                                                                                           871 ks 
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Montážní styky: 
V prefabrikátech jsou osazeny ocelové kotevní plotny a je ponechána vyčnívající 
výztuž sloužící pro jejich vzájemné stykování montážní i provozní  a pro kotvení 
navazujících ocelových konstrukcí. 
V ložných nebo styčných plochách dílců jsou provedeny otvory nebo z nich vyčnívají 
trny, které se do otvorů zasunou a slouží tak k vzájemnému propojení prvků. Dimenze 
trnů a jejich kotvení v betonu jsou navrženy s ohledem na přenášené síly v osách 
prvků. Střešní dílce se osazují uložením na pryžová ložiska, v místě dilatací na 
dilatační ložiska. Základové nosníky a parapety jsou ukládány na podlití. 
Sloupy budou kotveny vetknutím do kalichů. Toto bude zajištěno zálivkou sloupu 
v kalichu jemnozrnným betonem C /3  XC2. Před zalitím musí být styčné plochy 
řádně očištěny a zdrsněny. Zálivkový beton musí být řádně zhutněn. 
Průvlaky, vazníky, vaznice a ztužidla budou uloženy v pouzdrech a trny budou zality 
zálivkovým betonem C 25/30. 

 

3.2 Skladování 
Veškeré prvky prefabrikovaného skeletu budou odebírány a osazovány na příslušná místa v 
konstrukci přímo z návěsů nákladních automobilů. Pouze v ojedinělých případech mohou být 
menší prvky uskladněny v blízkosti jeřábu na příslušných skladovacích plochách, které 
budou zpevněny a odvodněny. V normálním případě skládky nebudou zřízeny. Na staveniště 
budou postupně dopraveny jako první všechny sloupy a současně budou autojeřábem 
osazovány do příslušných základových kalichů. Prefabrikované prvky budou dováženy 
v takovém pořadí, v jakém budou postupně zabudovány do konstrukce. Další prvky skeletu 
budou dováženy postupně dle etap montáže – viz. přílohy E8, E9, E10, E11. 
V rámci zařízení staveniště bude umístěn i uzamykatelný kontejner, který bude využit 
zejména pro uskladnění nářadí a pracovních pomůcek. Dále bude na staveništi i 
uzamykatelný kontejner pro uskladnění drobného materiálu. Palety s drobným materiálem 
budou uskladněny na skladovací ploše, která bude rovná, zpevněná a odvodněná min. 1% . 
Palety budou přikryty plachtou proti působení klimatických vlivů. Skladované prvky musí být 
umístěny tak, aby byl dodržen manipulační průchozí prostor min. 7  mm a neprůchozí 
prostor 350 mm.  
 

3.3 Doprava 
Veškeré prefabrikované prvky a materiál potřebný pro výstavbu musí splňovat stanovené 
požadavky výrobce na přepravu. Jako první budou na staveniště dopraveny postupně 
všechny sloupy. Současně s dopravou sloupů bude probíhat osazování montáž  sloupů dle 
příslušných etap montáže pomocí autojeřábu. Ostatní prvky skeletu budou postupně 
dováženy až po ukončení předchozí montáže sloupů . Veškeré prvky budou osazovány přímo 
z návěsů nákladních automobilů. Základové nosníky parapety  budou dováženy dle 
hmotnosti, max. však po -8 kusech. Dále dle časového plánu budou dováženy vazníky po 
max 1 kusu a vaznice po 4-6 kusech, které budou taktéž osazovány přímo z návěsu. Průvlaky 
budou dováženy max. po  kusech. Stropní panely Spiroll a filigránové desky budou dováženy 
dle doporučení výrobcem. 
Prvky skeletu budou dopravovány na stavbu v takové poloze, v jaké budou osazovány do 
konstrukce. Sloupy, základové nosníky panely , průvlaky budou ukládány naležato. Na 
návěsech budou prvky umístěny tak, aby jejich hmotnost byla rovnoměrně rozprostřena po 
ploše návěsu. Prvky musí být uloženy na dřevěných podkladkách ve vzdálenosti max. 1/1  
délky od kraje prvku a v polovině prvku. Prvky budou stabilně uchyceny pomocí lan, řetězů 
nebo popruhů. Optimální výška přepravovaných prvků uložených nad sebou je do 1,  m. 
Vazníky a vaznice budou uloženy do klanic a stáhnuty ocelovými lany nebo řetězy.  
Jednotlivé stroje jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole č. 7 Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení. 
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Z hlediska dopravy betonové směsi zálivky prvků  autodomíchávačem by měla být co možno 
nejkratší. Betonová směs bude dovážena z nedaleké betonárky ve vlastnictví PSG a.s.. 
 

3.3.1 Doprava na staveniště 
Prvky jako sloupy, základové nosníky, vazníky, vaznice převyšující hmotnost t budou 
na staveniště přepravovány pomocí soupravy složené z tahače MAN TGS x4 
s návěsem NOOTEBOOM OVB – 55- 3V. Jedná se o speciální teleskopický návěs s 3-
mi točivými nápravami a maximální nosností 44, t, který má délku 13,  a dokáže se 
roztáhnout až na 1,4m. Souprava bude může mít tudíž variabilní délku, výšku 3,4 m 
a celkovou šířku ,  m. Prvky jako jsou vazníky o délce 3 ,  m a hmotnosti 33,  t 
budou přepravovány speciální soupravou složenou z tahače MAN TGS x4 s 3 
nápravovým oplenem samostatný dálkově řízený návěs  Goldhofer SPZ SN L3. 
Výška soupravy je 3,4 m, šířka ,  m, délka 38,  a hmotnost soupravy celkem bude 
přibližně 54,5t. V obou případech se jedná o nadměrný náklad, který může být 
přepravován pouze s povolením dotčených orgánů. Soupravy budou doprovázeny 
technickými doprovodnými vozidly. Naložení prvků proběhne v nedaleké prefě firmy 
PSG a.s. – prefa Kvítkovice. Po příjezdu na staveniště se bude řidič soupravy řídit 
pokyny mistra – vedoucího pracovníka montážní čety prefabrikovaného skeletu a 
jeřábníka, který bude prvky odebírat přímo z návěsu. Ostatní prvky skeletu budou 
dováženy pomocí tahače Volvo FH s hydraulickou rukou Fassi 4  a návěsem. 
Z hlediska dopravy betonové směsi pro zálivky sloupů a ostatních prvků budou 
využity autodomíchávače MAN TGS 35.400 BB 8x4, které budou dopravovat beton 
z betonárny firmy PSG a.s. Pro dovoz drobného materiálu a nářadí bude využit 
automobil Volkswagen Crafter. Drobný materiál se bude dovážet z místních 
stavebnin Paliva Holešov spol, s.r.o..  Dále bude použit Volkswagen Transporter, který 
bude sloužit primárně pro přepravu pracovníků na stavbu. 
 

3.3.2 Doprava v rámci staveniště 
Pro ukládání a skládání materiálu bude možné využít hydraulickou ruku, která je 
součástí tahače Volva FH. Hlavní doprava pro montáž prefabrikovaných prvků v rámci 
montáže bude zajištěna autojeřábem LIEBHERR LTM 1160-5.2. a LIEBHERR LTM 1100-
4.2.. Pro práci ve výškách budou využity nůžkové a kloubové terénní montážní plošiny. 
Pro přepravu materiálu v rámci staveniště bude k dispozici traktorbagr JCB 4CX. 

 
 

4 Pracovní podmínky 
Montáž skeletu je naplánována dle časového harmonogramu na jaro březen  2019 příloha 
E3).  
Práce spojené s montáží skeletu budou probíhat pouze v pracovní dny, tj. Po-Pá a to od 7:00 
do 1 :3 . V rámci realizace je možné pracovní dobu přizpůsobit konkrétnímu procesu, ale 
maximálně však do 18: . Všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o podmínkách 
BOZP a  používání OPP. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis stvrzený podpisy všemi 
zúčastněnými tohoto školení. Pracovníci vykonávající odborné funkce vazač, svářeč atd.  
musí předložit platné průkazy popř. certifikáty opravňující vykonávat specifickou činnost. 
Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a koordinací v rámci prováděné 
etapy. V místě provádění montáže bude pracoviště ohraničeno a označeno, z hlediska 
upozornění a zamezení vstupu nepovolaným osobám – rizikové práce manipulace 
s břemeny . Montážní práce za nepříznivých podmínek budou pozastaveny. Stroje, vázací a 
montážní pomůcky je nutno denně kontrolovat, zda jejich technický stav odpovídá 
bezpečnému užívání. Po ukončení denních prací se musí tyto pomůcky vždy uvést do 
původního stavu. Staveništní komunikace musí být udržovány v čistotě a bezpečném stavu. 
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LIEBHERR LTM 1160 – 5.2. (SO 602) 
- Sloupy 
- Základové nosníky + pp 

 
 
 
Postup montáže: 
P2.1. → P2.2. → P2.3. 
 

P1.1.  

Přerušení prací: 
Při snížené viditelnosti, kdy  viditelnost klesne méně jako 3  m, je nutné montážní práce 
přerušit. Dále je nutno přerušit práce ve výškách, kdy rychlost větru je větší jako 8 m/s a to 
zejména při práci na pracovních plošinách  či práci na žebříku. V ostatních případech nesmí 
vítr překročit rychlost 11 m/s. Pokud konstrukce, nebo podpůrné prvky montážní plošiny) 
nevykazují stabilitu, nebo máme pochybnosti o jejich technickém stavu, musí být práce 
přerušeny. Výškové práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci a musí být 
dodrženy veškeré předpisy BOZP. 
 
Technologické přestávky: 
Vzhledem k prováděné etapě - montáž prefabrikovaného skeletu, tak technologickou 
přestávku vyžadují pouze zálivky těchto prvků. Při práci se zálivkovou betonovou směsí  
musíme dbát na její kontrolu v průběhu tuhnutí. Teplota nesmí klesnout pod 5°C a nesmí 
překročit 25°C. Práce jsou naplánovány na březen 2019, tudíž nízké teploty můžeme 
předpokládat. Při nízkých teplotách musíme dbát na ošetření zálivkové betonové směsi, např. 
přikrytím, přidáním přísad nebo ohříváním.  
 

5 Pracovní postup 
5.1 Příprava montáže 
Před samotným zahájením montáže skeletu musí být vypracován technologický předpis, 
postup montáže, kontrolní a zkušební plán a rizika. V rámci technologického předpisu musí 
být vypracován postup montáže, který musí být zpracován tak, aby jednotlivé práce montáže 
na sebe navazovali a zbytečně nedocházelo k přerušování procesu. Dále je součástí 
technologického předpisu časový plán montáže, využití a pohyb montážních mechanismů, 
využití pracovníků a zajištění BOZP na pracovišti. Podkladem pro vypracování 
technologického postupu a dalších částí je projektová a montážní dokumentace. Součástí 
předpisu je samostatná příloha umísťování prvků do konstrukce – schémata montáže. 
Umísťování montáž  prvků do konstrukce bude probíhat ze čtyř etap, kdy budou použity dva 
typy jeřábů současně. 
 
 
 
I.ETAPA 
SO 503 – Administrativní budova – celý objekt 
SO 602 – Sklad finálních výrobků – sloupy a základové nosníky + pp 
 
 
 
 
 
 
    

LIEBHERR LTM 1100 -4.2. (SO 503) 
- Sloupy 
- Základové nosníky + pp 
- Vaznice 
- Průvlaky 
- Spiroll panely 

Postup montáže: 
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LIEBHERR LTM 1160 – 5.2. (SO 602) 
- Vazníky 
- Vaznice 

 
 
Postup montáže: 
P2.1. → P2.2. → P2.3. 
 

LIEBHERR LTM 1160 – 5.2. (SO 501) 
- Sloupy 
- Základové nosníky 
- Vazníky 
- Vaznice 

 
Postup montáže: 
P2.1. → P2.2. 

II.ETAPA 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů - sloupy a základové nosníky + pp 
SO 602 – Sklad finálních výrobků – vaznice a vazníky 
 
 
 
 
 
 
    

LIEBHERR LTM 1100 -4.2. (SO 601) 
- Sloupy 
- Základové nosníky + pp 

 
Postup montáže: 
P1.1. → P1.2. → P1.3. 

 
 
 
 
 
 
III.ETAPA 
SO 601 – Sklad vstupních surovin a polotovarů – vazníky a vaznice 
SO 501 – Celý objekt 
 
 
 
 
 
 
  
    

LIEBHERR LTM 1160 -5.2. (SO 601) 
- Vazníky 
- Vaznice 

 
 
 
Postup montáže: 
P1.1. → P1.2. → P1.3. 
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LIEBHERR LTM 1100 – 4.2. (SO 502) 
- Sloupy 
- Základové nosníky 
- Vaznice 
- Průvlaky 
- Filigránové desky 

Postup montáže: 
P1.2. 

 
IV.ETAPA 
SO 502 – Celý objekt 

 
    

LIEBHERR LTM 1100 -4.2. (SO 502) 
- Sloupy 
- Základové nosníky 
- Vaznice 
- Průvlaky 
- Filigránové desky 

Postup montáže: 
P1.1.  
 
Podrobné schéma montáže je vypracováno v samostatné příloze E8, E9, E10, E11. 
 
 

5.2 Příprava zálivkové směsi 
Zálivka sloupu v kalichu a ostatních prvků skeletu bude řešena jako jemnozrnný beton 
C25/30 XC2 dopravený autodomíchávačem z betonárny firmy PSG a.s.. Maximální výška pro 
ukládání betonové směsi nesmí přesáhnout 1,  m.  
 

5.3 Montáž prefabrikovaných prvků skeletu 
Veškeré prvky skeletu se budou osazovat do konstrukce přímo z návěsu nákladních 
automobilů. Kladen je důraz především na správnou nakládku prvků na soupravy – musí být 
naloženy dle zabudování do konstrukce. Při zvedání břemen jeřábem, musejí být pracovníci v 
dostatečné vzdálenosti a být vybaveni OOPP. Pracovní prostor musí být vyznačen a 
zabezpečen proti pohybu nepovolaným osobám. Schémata postupu montáže jsou 
vypracovány v samostatné příloze E8, E9, E10, E11. 
 

5.3.1 Montáž sloupů 
Před montáží sloupů musí být zkontrolovány všechny dutiny kalichu a v případě 
výskytu nečistot budou očištěny. Dále se provede výšková a polohová kontrola 
kalichů a označení os kalichů sprejem dle příslušných sloupů. Patní část sloupů, 
která bude vetknuta v kalichu je již z výroby zdrsněna. Před montáží budou do úrovně 

, m natřeny krystalizačním hydroizolačním nátěrem Xypex. Odpovědný 
pracovník nebo vazač zkontroluje technický stav sloupů, zda-li nedošlo vlivem 
manipulace a přepravy k jejich poškození. Po řádné kontrole vazač zapne závěs do 
montážních otvorů sloupu a následně jeřábník pomalu zvedne sloup do svislé polohy. 
Při mírném zdvihu cca 3  mm  se provede ustálení a stabilizace sloupu a proběhne 
vizuální kontrola všech vazačských prostředků. Následně montážník navede 
jeřábníka nad příslušné místo osazení sloupu do kalichu. Během přemísťování sloupu 
musí být pracovníci v dostatečné vzdálenosti a musí se řídit zásadami BOZP. Při 
přemisťování další pracovníci připraví maltové lože tloušťky  mm na dno kalichu, 
pro uložení sloupu. Po dopravení příslušného sloupu nad místo zabudování, jeřábník 
s pomocí montážníka pomalu zapustí sloup do kalichu na již připravené maltové lože.  
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Následně montážníci sloup vycentrují v horizontálním i vertikálním směru. Zafixování 
do příslušné polohy se provede pomocí dřevěných klínů. Při zatloukání klínů dbáme 
zvýšené opatrnosti, abychom případně neporušili prvek. Stabilně zafixovaný sloup již 
můžeme odpojit ze závěsu jeřábu. Tímto způsobem budou osazovány všechny zbylé 
sloupy. Sloupy jsou kotveny do kalichů v délce 5  mm +  mm podlití maltou a jsou 
v těchto místech opatřeny zdrsněním. Zdrsnění zajišťuje lepší přilnavost a 
soudržnost materiálů.  
Po osazení všech sloupů dané etapy bude provedeno směrové a výškové přeměření. 
Následně proběhne zalití sloupů zálivkovým jemnozrnným betonem tř. C /3  XC  
přímo z autodomíchávače. Při ukládání betonové zálivky je nutno dbát na maximální 
přípustnou výšku ukládání a ta je 1,  m. Zálivkový beton musí být řádně zhutněn 
pomocí ponorného vibrátoru. Odklínování sloupů je nejdříve možné až po vytvrdnutí 
zálivkového betonu, v běžných klimatických podmínkách se jedná o 1-2 dny. Dutiiny 
vzniklé po klínech se následně vyplní zálivkovým betonem. Vzhledem k termínu 
provádění – březen, je nutné zálivku chránit před povětrnostními vlivy a promrznutím, 
například přikrytím pomocí geotextílie. Další postup ochrana   se operativně zvolí na 
základě klimatické situace. 
 

5.3.2 Montáž základových nosníků parapetů  
Před samotnou montáží odpovědný pracovník zkontroluje technický stav 
základových nosníku popřípadě parapetních dílců, zda-li nedošlo vlivem manipulace 
a přepravy k jejich poškození. Po řádné kontrole vazač zapne závěs do montážních 
otvorů nosníku a následně jeřábník pomalu zvedne prvek do svislé polohy z návěsu. 
Při mírném zdvihu cca 3  mm  se provede ustálení, stabilizace a proběhne vizuální 
kontrola všech vazačských prostředků. Následně montážník navede jeřábníka nad 
příslušné místo osazení základového nosníku či parapetního dílce. Během 
přemísťování prvku musí být pracovníci v dostatečné vzdálenosti a musí se řídit 
zásadami BOZP.  Provede se kontrola kalichů, zda-li styčná plocha je očištěna a 
rovná. Po stabilním uložení na kalichy provedeme výškové a směrové přeměření dle 
montážní či projektové dokumentace a následně bude nosník přivařen. Po přivaření 
je možno vazačské prostředky odvázat. Na takto osazený základový nosník se 
provede stejným způsobem osazení parapetního dílce. Kotvení parapetního dílce 
bude provedeno stejným způsobem - přivařením ke sloupům. Svislé spáry mezi 
nosníky budou vyplněny pěnovým páskem a zatmeleny flexitmelem na bázi betonu – 
Sikaflex – Construction+. 
 

5.3.3 Montáž opěrných stěn 
Svislá část opěrné stěny je tvořena stěnovým prefabrikátem s vyčnívající výztuží 
směrem do monolitické paty. Nejprve provedeme kontrolu technického stavu prvku 
na návěsu, zda-li nedošlo k jejímu poškození a znečištění. Poté vazač zapne závěs do 
montážních ok a provede se mírné pozvednutí prvku přibližně 3  mm nad návěs a 
následná stabilizace prvku.  
Jeřábník za asistence montážníka přemístí opěrnou stěnu nad místo zabudování.  
Stěna se ukládá stejným způsobem jako základové nosníky a to uložení na podlití na 
hlavice pilot (kalichy) a přivařením ke sloupům. Jakmile je stěna uložena, vazač 
odepne vázací prostředky. Poté následuje provázání výztuže prefabrikované stěny 
s výztuží monolitické paty a následná betonáž. 
 

5.3.4 Montáž průvlaků 
Jako první se provede kontrola technického stavu průvlaku na návěsu. Kontroluje se 
zejména zda nedošlo vlivem manipulace a přepravy k poškození prvku, nebo jeho 
znečištění. Poté vazač zapne závěs do montážních ok. Prvek se mírně zvedne, 
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přibližně 3  mm nad návěs a provede se ustálení prvku a vizuální kontrola závěsu. 
Jeřábník průvlak pomalu přemístí nad místo uložení, za účasti a navigování 
montážníka. Montážníci z montážních plošin nasměrují průvlak tak, aby otvory 
průvlaku byly po spuštění navlečeny na vyčnívající výztuž sloupu. Průvlaky jsou 
ukládány na vyčnívající trny sloupů.  
Spouštění musí být pozvolné, přesné a do maltového lože či pryžové podložky. Poté 
je možno vazačské prostředky odvázat a následuje zalití spoje zálivkovou směsí. 
 

5.3.5 Montáž stropních panelů 
Před samotnou montáží odpovědný pracovník zkontroluje technický stav stropních 
panelů, zda-li nedošlo vlivem manipulace a přepravy k jejich poškození. Z hlediska 
osazení Spiroll panelů vazač zachytí prvek do samosvorných kleští, které jsou 
uchyceny na ocelové traverze. U filigránových desek vazač zapne závěs za vyčnívající 
prostorovou výztuž. Následně jeřábník pomalu odebere prvek a při navigování 
montážníka přesune panel či desku nad místo zabudování do konstrukce. Panely 
budou uloženy na ozuby průvlaků a do maltového lože, či na podložky. Panely a desky 
se ukládají nejprve z montážní plošiny a následně pracovníci přejdou na již osazený 
panel a provedou přípravu maltového lože pro uložení následující. Postup montáže 
stropních panelů se musí volit tak, aby bylo montováno ve všech polích postupně od 
kraje, aby vnitřní průvlaky byly rovnoměrně zatěžovány. Po osazení stropních panelů 
budou spáry zbaveny veškerých nečistot a provede se uložení výztuže a následné 
zalití zálivkou – jemnozrnný beton. Z hlediska filigránových desek se provede ještě 
dovyztužení a uložení stropní výztuže a následné zalití betonovou směsí C25/30, tl. 
160 mm není součástí řešení etapy montáže prefabrikovaného skeletu . 
 

5.3.6 Montáž vazníků 
Po kontrole osazených sloupů, základových nosníků a parapetů můžeme zahájit 
montáž střešních vazníků. Provede se zaměření hlav sloupů a vzájemná poloha vidlic 
pro osazení vazníků. Vazníky se ukládají do vidlic sloupů na pryžová ložiska na plnou 
výšku. V uložení je šířka přírub zúžena na  mm a dolní hrana je opatřena kováním, 
do kterého je našroubován ocelový trn průměru 3  mm, kterým je vazník kotven do 
otvoru ve sloupu. Vazníky budou odebírány přímo z návěsu speciální soupravy. 
Souprava bude připravena v poloze, ze které bude moci jeřáb vazníky bezproblémově 
odebírat a osazovat. Nejprve odpovědný pracovník zkontroluje technický stav prvku, 
zda nedošlo k jejímu poškození vlivem manipulace a přepravy. Vazač na návěsu 
upevní prvek na závěs a jeřábník pomalým zvedáním zvedne prvek mírně nad návěs. 
Provede se kontrola vazačských prvků a ustálení prvku bude probíhat pomocí lana 
připevněného ke konci prvku. Následně jeřábník při navigování montážníkem přemístí 
prvek nad místo uložení. Odpovědný pracovník za asistence montážníků 
připravených na plošinách provede ustálení prvku nad místem zabudování do 
konstrukce pomocí uchyceného lana. Dále jeřábník pomalým a přesným spouštěním 
za asistence montážníků na plošinách osadí prvek do vidlic sloupu na připravené 
ložiska. Stabilita prvku bude zajištěna pomocí uložení ve vidlici. Následně se provede 
odvázání lana a provede se svaření prvků a zalití zálivkovou směsí. V horní ploše jsou 
vazníky opatřeny trny pro osazení vaznic. 
 

5.3.7 Montáž vaznic 
Nejprve bude provedena kontrola osazení střešních vazníků a poté může začít 
samotná montáž střešních vaznic. Vaznice budou také odebírány z návěsu soupravy 
a jejich montáž se shoduje s montáží střešních vazníků, viz bod .3.6. Montáž vazníků. 
Rozdíl je, že vaznice budou osazeny ozubem na ložiska a navlečeny na trny 
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vyčnívajících ze střešních vazníků nebo sloupů. Nakonec bude provedeno přivaření 
prvků a zalití zálivkovou směsí. 
 
 

6 Personální osazení 
Montážní práce prefabrikovaného skeletu budou provádět dvě pracovní čety vedené 
mistrem a stavbyvedoucím. 
Složení jedné pracovní čety bude následující:  

• 1 mistr 
• 1 vazač 
•  montážníci 
•  pomocní dělníci 
• 1 svářeč 
• 1 jeřábník 

 
Další personální obsazení: 
V průběhu montáže skeletu se budou na staveništi vyskytovat i další pracovníci a to např.: 

• Řidiči souprav pro dovážení prvků skeletu a materiálu 
• Řidiči doprovodných vozidel 
• Řidiči autodomíchávače 
• Řidič traktorbagru/bobcatu 

 
Stavbyvedoucí je osoba, která zabezpečuje odborné vedení a provádění stavby jako celku. 
Dále je stavbyvedoucí zodpovědný za realizaci stavby v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací. Funkce mistra je řídit práci pracovní čety a dohlížet na plnění technologického 
postupu a zásad BOZP během prováděných prací.  
Tudíž mistr bude zodpovědný za kvalitu provedených prací a za dodržování BOZP v rámci 
prováděcí čety. Jeho zvýšená pozornost by měla být věnována především dodržování 
předepsaných rozměrů skeletu a jeho prvků, dodržení technologického postupu montáže, 
správnou manipulaci s prvky, osazování prvků a koordinaci pracovníků. 
 
Pracovníci budou seznámeni s technologickým procesem a koordinací v rámci prováděné 
etapy. Dále všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o podmínkách BOZP, které 
musí stvrdit svým podpisem.  Pracovníci provádějící specifickou činnost např. svářeči, musí 
předložit platné průkazy popř. certifikáty opravňující vykonávat specifickou činnost.  
 
Popis profesí: 
Jeřábník 
Osoba, která je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny C a platného jeřábnického 
průkazu. Jeřábník je zodpovědný za řízení jeřábu a jeho technický stav nejenom během 
montáže, ale i po dokončení montáže. Dále je zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce 
při manipulaci s jeřábem. Vzhledem k montáži prvků, které mají své předem určené místo 
osazení dle montážní dokumentace, se bude jeřábník řídit pokyny vazače a montážníků. 
Jeřábník musí být předem seznámen s prvky, které má osazovat. Zejména musí znát jejich 
tvar rozměry  a hmotnost. Dle načerpaných informací, musí jeřábník vyhodnotit nosnost 
jeřábu na základě zpracovaného zátěžového diagramu, aktuálních podmínek a odborných 
zkušeností.  
 
Vazač 
Jedná se o osobu, která je držitelem platného vazačského průkazu. Vazač je zodpovědný za 
správný výběr, uvázání, bezpečné přemístění prefabrikátů a odvázání vazačských prvků. 
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Z důvodu bezpečné a plynulé montáže musí být zajištěna dobrá a srozumitelná komunikace 
mezi vazačem a jeřábníkem. 
 
Montážník 
Osoba, která by měla být způsobilá pro práci ve výškách – proškolena. Montážník je 
zodpovědný za navádění a osazování jednotlivých prvků do konstrukce. Dále provádí práce 
související s osazením prvku, jako např. klínování sloupů, zalívání zálivkovou směsí atd.. 
 
Pomocný dělník 
Při montáži skeletu bude pomocný dělník využíván zejména pro vibrování zálivkové směsi, 
pro pomocné práce a dopravu drobného materiálu. 
 
Svářeč 
Jedná se o osobu, která je držitelem svářečského oprávnění. Svářeč provádí spojování 
jednotlivých prvků. Při provádění svarů se musí postupovat dle projektové dokumentace, 
konkrétně montážních detailů v ní obsažené. Svářeč je zodpovědný za kvalitu svaru – 
dokonalé a pevné provedení. Svářeč musí dodržovat zásady bezpečnosti práce a musí mít 
ochranné prostředky k provádění této specifické činnosti. 
 
Řidič 
Musí mít platný řidičský průkaz, pro řízení daného automobilu, stroje nebo soupravy. 
Je zodpovědný za přepravu prefabrikovaných prvků skeletu z místa výroby na místo stavby. 
Dále je zodpovědný za přepravu materiálu souvisejícího s montáží skeletu. 
 

7 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobněji jsou stroje popsány v kapitole č. 7 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů včetně jejich časového nasazení. 
 

7.1 Velké stroje a mechanismy 
Autojeřáb Liebherr LTM 11  - 5.2. 
 

 
Obrázek 1: Autojeřáb Liebherr LTM 11  - 5.2. [2] 
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Autojeřáb Liebherr LTM 11  – 4.2. 
 

 
Obrázek 2: Autojeřáb Liebherr LTM 11  - 4.2. [2] 

 
Tahač MAN TGS x4 
 

 
Obrázek 3: Tahač MAN TGS x4 [3] 
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Obrázek 4: Teleskopický návěs Nooteboom OVB – 55 – 03 [4] 

Teleskopický návěs Nooteboom OVB – 55 - 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návěs – klanicový oplen Goldhofer SN L3 
 

 
Obrázek 5: klanicový oplen Goldhofer SN L3 [5] 
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Obrázek 6: Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou FASSI 4  a návěsem [6] 

Souprava s hydraulickou rukou a návěsem – Volvo FH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autodomíchavač  
 

 
Obrázek 7: MAN TGS 35.400 BB 8x4 [7] 
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Obrázek 9: Dieselová montážní plošina Genie Z4 /  [9] 

 
Traktorbagr JCB 4CX 
 

 
Obrázek 8: Traktorbagr JCB 4CX [8] 

 
Kloubová montážní plošina 
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Obrázek 10: Nůžková terení plošina Genie GS [9] 

Obrázek 11: Nákladní automobil AviaD s nosičem kontejnerů [10] 

Obrázek 12: Doprovodné technické vozidlo [11] 

Nůžková montážní plošina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákladní automobil s nosičem na kontejnery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doprovodné technické vozidlo 
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Obrázek 13: Užitkový automobil Volkswagen Crafter [12] 

Obrázek 14: Ponorný vibrátor DIMAS VPE  [13] 

Obrázek 15: Elektrodová svářečka Gude GE  3 TC [14] 

Užitkový automobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Malé stroje a mechanismy 
 
Ponorný vibrátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svářečka  
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Obrázek 16: Samosvorné kleště [15] 

Obrázek 17: Vysokotlaký čistič BOSCH Universal aquatak 13  [16] 

Obrázek 18: Úhlová bruska Narex EBU [16] 

 
Samosvorné kleště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysokotlaký čistič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úhlová bruska 
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Obrázek 19: Vrtačka Narex EVP1  [16] 

Obrázek 20: Motorová pila na dřevo Husqvarna  [16] 

Obrázek 21: Měřící souprava Bosch [16] 

Vrtačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorová pila na dřevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelační přístroj s příslušenstvím stativ, měřící lať  
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7.3 Pracovní pomůcky 
Vodováha  m 
Pásmo 
Metr 5 m 
Provázek 
Olovnice 
Kladivo 
Palice 
Hřebíky 
Drát 
Lopata 
Smeták 
Ocelové páčidlo 
Prodlužovací kabely 
Zednický kbelík, kýbl 
Zednická lžíce 
Ocelové hladítko 
Stahovací lať 
Vytlačovací pistole 
Štětec 
Dřevěné hranoly podkladní  
Dřevěné klíny 
Stavební kolečko 
Prodlužovací kabely 
Radiokomunikace – vysílačky 
Závěsy a upínací popruhy 
Hliníkový žebřík 
Reflexní páska 
Značkovací spreje 
 

7.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Každý pracovník při provádění prací je povinen nosit osbní ochranné pracovní pomůcky. 
Komplet ochranných pomůcek na jednoho pracovníka je následující:  

• Ochranný pracovní oděv 
• Pracovní obuv 
• Pracovní rukavice 
• Přilba 
• Ochranné brýle 
• Reflexní vesta 

Při práci ve výškách bude pracovník vybaven bezpečnostními úvazky a příslušenstvím. 
Specifické profese jako např. svářeč bude vybaven ochrannými prostředky, které vyžaduje 
jeho profese kukla, svářečský oděv, rukavice . V rámci zařízení kanceláře stavbyvedoucího 
a v šatnách pracovníků bude umístěna lékárnička. 
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8 Kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně mistrem, stavbyvedoucím a technickým 
dozorem investora. Záznam o provedení kontrol kvality prováděných prací musí být zapsána 
do stavebního deníku. Dále kontrola musí být zaznamenána do výpisu kontrol a u 
specifických kontrol musí být vypracován ještě samostatný protokol o provedení zkoušky. 
Vše bude prováděno dle platných norem, platného technologického postupu a projektové 
dokumentace. Podrobný kontrolní a zkušební plán montáže železobetonového 
prefabrikovaného skeletu je zpracován v samostatné kapitole č. 11 Kontrolní a zkušební plán 
pro montáž prefabrikovaného skeletu. Následující kapitola obsahuje přehled kontrol, které 
jsou podrobně zpracovány v tabulce - příloze E16.  
 
 
Vstupní kontrola 
Předmětem této kontroly je kontrola kompletnosti, aktuálnosti projektové dokumentace a 
dokumentů souvisejících se stavbou. Dále se kontrolují poměry na staveništi, zda je 
staveniště připraveno, oploceno, zda jsou zpevněny plochy pro skladovaní a dopravu či 
manipulaci. Kontroluje se umístění inženýrských sítí a připravenost přípojek. Provede se 
kontrola předešlých prací, konkrétně etapa spodní stavby. Součástí této kontroly je i kontrola 
materiálů, strojů, nástrojů a pracovních pomůcek. 
 
Mezioperační kontrola 
Jedná se o kontroly během prací spojených s montáží prefabrikovaného skeletu. Kontroluje 
se svislost a vodorovnost prvků v konstrukci a jejich výškové osazení. Kontrolují se prvky na 
skládce, dopravované prvky, manipulace s prvky, montáž prvků, kvalita spojů, kvalita svarů, 
kvalita zálivkového betonu.  
 
Výstupní kontrola 
Kontroluje se rovinnost, svislost a kompletnost celé konstrukce jako celku. 
 

9 BOZP 
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními.  
Mezi základní patří: 

- nařízení vlády č.136/2016 Sb. (591/2006 Sb.) o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

- nařízení vlády 3 /  Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
- zákon č. 3 /  Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
 
- nařízení vlády č. 3 / 1  Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
- nařízení vlády č. 1/ 3 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 
 
- zákon č. 88/ 1  Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. A dále jeho změny 224/2015 Sb. a 375/2011 Sb. 
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Před započetím prací si musí zhotovitel stavebních a montážních prací spojených s montáží 
skeletu uvědomit, že při plnění pracovního úkolu je na svém pracovišti odpovědný za 
vytvoření a dodržování potřebných opatření k bezpečné práci. To znamená, že si musí ověřit, 
respektive zajistit, aby: 
 

• pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 
měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s 
případnými riziky práce na daném pracovišti – pracovníci stvrdí svým podpisem do 
knihy BOZP a popř. stavebního deníku. 

 
• k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 

pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. 
rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky nářadí   

 
• pracoviště, na kterém se mají práce provádět, bylo předáno a byly splněny požadavky 

z hlediska jejich zabezpečení   
 

• pracovníci byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce provádějí za provozu odběratele  
 

• řídicí pracovníci – mistři a stavbyvedoucí měli k dispozici bezpečnostní předpisy, 
jakož i podklady návody k obsluze, technologické a pracovní postupy, apod. , podle 
nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce   

 
• k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická 

vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů. 

 
Podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovává koordinátor bezpečnosti. 
Vzhledem k této skutečnosti jsem zpracoval pouze stručný výpis opatření, které je nutné na 
stavbě dodržovat. Tato kapitola řeší pouze vybraná bezpečnostní rizika a plán jejich 
konkrétních řešení pro technologickou etapu provedení železobetonového prefabrikovaného 
skeletu. 
 

9.1 Vybraná bezpečnostní rizika a jejich konkrétní opatření 
9.1.1 Působení klimatických vlivů 
Nebezpečí: 
Jelikož montáž prefabrikovaného skeletu bude zahájena přibližně v měsíci březnu, je 
zde předpoklad nízkých teplot spojených s deštěm. Tudíž může dojít k prochladnutí 
či promrznutí pracovníka. 
 
Opatření: 
Poskytnutí pracovníkovi OOPP proti chladu a dešti. Možnost podávání teplých nápojů 
a prodloužení pracovní přestávky v teplé místnosti.  
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9.1.2 Pohyb po staveništi 
Nebezpečí: 
Vniknutí cizích a nepovolaných osob na staveniště. 
 
Opatření 
V rámci zařízení staveniště je vybudováno mobilní oplocení výšky  m 
s uzamykatelnými branami. Budou zde umístěny viditelné cedule s nápisy 
nepovolaným vstup zakázán. Dále bude najata hlídací agentura, která bude hlídat 
staveniště po skončení montážních prací. 

 
Nebezpečí: 

 Při pohybu po staveništi může dojít k propíchnutí chodidla ostrými předměty. 
 
 Opatření: 

Kladen důraz na úklid staveniště. Používání OOPP, zejména pracovní obuv s tvrdou 
podrážkou. V rizikových částech dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Nebezpečí: 
Pád do snížených či hloubených částí staveniště. Uklouznutí při chůzi v blátivých a 
namrzlých částech staveniště. 
 
Opatření 
Udržování a čištění pochozích ploch staveniště. Včasné odstranění nebo označení 
překážek. Dále vhodná volba tras, určení a zřízení bezpečných vstupů na stavbu, úklid 
staveništní komunikace a chodníků. 

 

9.1.3 Pohyb strojů a vozidel 
Nebezpečí: 
Vznik dopravní nehody vlivem pohybu strojů a vozidel po staveništi nebo srážka 
pracovníka. 
 
Opatření: 
Dodržování pravidel silničního provozu, dodržování značek, dbát zvýšené pozornosti 
a ohleduplnost vůči ostatním osobám. Dodržování stanovené maximální rychlosti 
v celé ploše staveniště – km/hod. Obeznámení pracovníků s možností pohybu 
strojů či vozidel a dbát na dodržování BOZP a OOPP - reflexního oděvu. Osoby se 
nesmí záměrně pohybovat v dráze stroje. Stroje musí používat při zahájení pohybu 
nebo při snížené viditelnosti zvukové a světelné znamení.  
 
Nebezpečí: 
Zasažení částí stroje, nebo padajícím materiálem. 
 
Opatření: 
Pracovník se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje. Při vstupu do 
pracovního prostoru stroje musí být práce stroje přerušeny. Pracovní prostor musí 
být ohraničen. Zákaz pohybu pracovníku nad manipulovaným břemenem. Dodržování 
přepravních pravidel a manipulace s břemeny – zakázané zony.  
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9.1.4 Jeřábová přeprava 
Nebezpečí:  
Pád břemene během přemísťování či montáže. 
 
Opatření: 
Zákaz pracovníku pohybovat se v blízkosti a pod břemenem. Jeřábník musí mít 
dokonalý přehled o všech pracovnících v blízkosti stroje. Pokud jeřábník vyhodnotí 
riziko je nutné zastavit práci stroje.  
 
Nebezpečí: 
Po odvázání prvků ze závěsů a špatného zakotvení prvků může dojít ke ztrátě stability 
prvku. 
 
Opatření: 
Správné uložení břemene na předem zkontrolovaný a nachystaný ošetřený  
podklad. Použít podkladky, klíny, stabilizační prvky předepsané únosnosti a jakosti. 
Kladen důraz na pečlivost při ukládání prvku.  
 

9.1.5 Práce ve výškách 
Nebezpečí: 
Pád osob z výšky, z montážní plošiny nebo z žebříku. 
 
Opatření:  
Používání OOPP, důraz kladen na bezpečnostní úvazky postroje  a jejich správné 
ukotvení ke stabilní konstrukci. Dodržování BOZP a pravidel pro provádění prací ve 
výškách. Denní kontrola plošin, žebříků a konstrukcí. Zákaz práce s nebezpečným či 
poškozeným nářadím. Přerušení prací za nepříznivých podmínek. Zákaz používání 
vratkých a nestabilních konstrukcí. 
 
Nebezpečí: 
Pád materiálu nebo nářadí z výšky. 
 
Opatření: 
Bezpečné ukládání materiálu nebo nářadí na podlahu mimo okraj. Ohraničení 
výstražnými páskami pracovní prostor – zabránění vstupu do ochranného pásma 
práce ve výškách. Zákaz provádění prací nad sebou.  
 
Nebezpečí:  
Pád přepravovaných dílců, částí konstrukcí. 
 
Opatření: 
Zákaz pohybu osob nad manipulovaným břemenem. Vázací prostředky může 
upevňovat pouze vazač s platným vazačským průkazem. Technický stav vázacích 
prostředků se musí kontrolovat denně. Kontrola správného uvázání břemene a jeho 
stabilizace - ustálení. Kontroly montážních a uvazovacích míst dílců nebo konstrukcí. 
Bezchybné navedení prvku. Použití vhodného zdvihacího zařízení s dostatečnou 
únosností.  
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Nebezpečí: 
Pád osob z montážních plošin. 
 
Opatření: 
Plošina musí stát na zpevněné a rovinaté ploše. Po celém obvodu pracovního koše 
plošiny musí být zajištěno zábradlí. Dveře zábradlí koše musí být uzavřeny a zajištěny. 
Pracovníci provádějící montáže z pojízdných plošin musejí být zajištěni osobním 
jištěním k zábradlí dané plošiny. Přístupové dveře otevíratelné dovnitř. Při otevřených 
dveřích blokování použití plošiny. Zákaz stoupání na zábradlí plošiny. Dodržování 
provozních zásad plošiny.  
 

9.1.6 Manipulace s materiálem 
Nebezpečí: 
Přetížení pracovníka v důsledku zvedání nebo přemísťování materiálu o nadměrné 
hmotnosti. Úraz pracovníka kvůli chybné manipulaci s materiálem.  
 
Opatření: 
Dodržování hmotnostního limitu pracovníka dle vlastních zkušeností – nepřetěžovat 
se. Správná manipulace s materiálem dle pravidel stanovených např. výrobcem. 
Správné vyhodnocení situace – použití zvedacího nebo dopravního mechanismu. 
Dodržovat stabilní skladování materiálu. Dodržovat zásady ochranného pásma při 
manipulaci s břemeny. Používat OOPP a dodržovat zásady BOZP.  
 

9.1.7 Ruční a elektrické nářadí 
Nebezpečí: 
Rizika spojená s užíváním nářadí otlaky, úder do ruky, úrazy končetin, úraz el. 
proudem)  
 
Opatření: 
Pracovník by měl mít praxi a zručnost, popřípadě by měl být zaučen a proškolen o 
používání nářadí. Použití vhodného typu a druhu nářadí. Soustředěnost při provádění 
pracovních úkolu. Zajištění a vyznačení pracovního prostoru.  Zákaz používání 
poškozeného nebo neúplného nářadí. Nastudování návodu k obsluze. Provádět 
pravidelné revize. Používání OOPP. Speciální nářadí mohou obsluhovat jen oprávnění 
pracovníci – průkazy, certifikáty, školení. Zajistit osobní pracovní prostor osobní 
zona) – dostatečná vzdálenost druhých pracovníků. Zákaz provádění prací nad 
sebou. 

 

9.1.8 Svařování 
Nebezpečí: 
Vznik požáru, nebo úrazu pracovníka. 
 
Opatření: 
Před samotným zahájením svařování musí pracovník provést kontrolu pracoviště, 
zda se v okolí nenachází hořlavé látky a upozorní pracovníky nacházející se v blízkosti 
pracoviště. V blízkosti svařování zákaz pohybu dalších pracovníků. Pracoviště 
opatřeno hasícími přístroji. Zákaz používání svářečky a příslušenství ve špatném 
technickém stavu. Svařovat může pouze oprávněná osoba se svářečským průkazem. 
Po dokončení svářečských prací uložit svářecí soupravu na určené místo. Použít 
předepsané OOPP kukla, svářečský oblek, svářečská zástěra, nehořlavé rukavice . 
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9.1.9 Betonářské práce 
Nebezpečí: 
Ukládáním betonové směsi může dojít k zasažení očí. Zranění kvůli neodbornému 
zacházení s ponorným vibrátorem.  
 
Opatření: 
Pracovníci v bezprostřední blízkosti musí používat ochranné pracovní pomůcky – 
ochranné brýle. Při zasažení oka je nutné okamžité vypláchnutí čistou vodou. Zákaz 
pracovníků naklánět se do výsypky popřípadě koryta autodomíchávače. Ponorný 
vibrátor používat dle návodu. Pracovník s praxí. Při nepoužívání vibrátor musí být 
vypnut. Dodržování pracovních přestávek. 
 
 

10 Ekologie 
Vzhledem k tomu, že se jedná o montáž prefabrikovaného skeletu, můžeme konstatovat, že 
prováděné práce zásadně neovlivní ani nijak nenaruší činnost životního prostředí. Vlivem 
provádění montáže, umístěním staveniště a termínu zahájení montáže můžeme hladinu 
hluku a míru prašnosti charakterizovat jako nízkou intenzitu. V rámci problematiky ekologie 
je nutné kontrolovat, aby bylo vše v souladu s hygienickými normami a nařízeními.  
Stavební a montážní práce budou probíhat pouze v pracovní dny, a to pondělí až pátek od 
7:00 do 15:30, v ojedinělých případech i déle, maximálně však do 18: . V tomto časovém 
rozmezí můžeme předpokládat mírný nárůst hlučnosti. Hlučnost můžeme částečně 
eliminovat například použitím novějších strojů a mechanismů. Dále z hlediska ekologie je 
nutné provádět pravidelnou kontrolu technického stavu strojů a mechanismů, a to zejména 
v oblasti úniku provozních kapalin. Pod stojící stroje bude umístěna vanička pro odchyt 
provozních látek. Další část, kterou je potřeba se zabývat je pohyb – výjezd strojů a 
automobilů ze staveniště na městskou komunikaci. Veškeré stroje a automobily opouštějící 
staveniště musí být řádně očištěny. Staveništní komunikace, popřípadě část výjezdu na 
městskou komunikaci musí být taktéž udržována v čistotě – musí být uvedena do původního 
stavu.  
 
Neméně důležitou otázkou ekologie je nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady vlivem výstavy budou řádně tříděny recyklovány  dle kategorií a budou 
umístěny do kontejnerů připravených na zpevněné ploše v rámci zařízení staveniště. 
Kontejnery budou následně odvezeny na příslušné skládky nebo do sběrného dvoru. 
 
Zákon č. / 14 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 3/ 1  Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 

Druh Označení dle katalogu Způsob likvidace 
Beton 170101 Sběrný dvůr 
Kov 170407 Sběrný dvůr 
Dřevo 170201 Sběrný dvůr 
Oleje, maziva 1307 Odvoz k likvidaci 
Znečištěná zemina 1302 Odvoz na skládku 
Komunální odpad 200301 Sběrný dvůr 
Plast 170203 Sběrný dvůr 

Tabulka 1: Vzniklé odpady vlivem výstavby 
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1 Identifikace stavby 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Výroba SentryGlas 
 
Místo stavby:  Holešov - Všetuly 

Parcelní čísla pozemků: 
- stavba:  
523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 529/1, 530 
- dotčené pozemky: 
1059/6, 962 – Město Holešov 
1059/5, 1059/7, 1009/35, 1009/36, 1009/37 – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
1065/2, 1065/8 – Kuraray Europe Moravia s.r.o. 
Katastrální území :  
obec Holešov 884 81 , kat. území Všetuly 41 7  

 
Kraj:   Zlínský kraj 
 
Druh stavby:  Novostavba 
 
Účel stavby:  Navržený areál bude sloužit pro výrobní a skladovací aktivity 

investora. 
 
Objednatel:  Kuraray Europe Moravia s.r.o. 

Sídlo: Palackého 1 , Všetuly, 7  1 Holešov 
Výpis z OR: C 11 3  vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 48 11348 
DIČ: CZ48 11348 
Statutární orgán: Carsten Simon - jednatel, Jakub Sýkora - jednatel 

 
Zastavěná plocha:  - zastavěná plocha:    10 180 m2 

- obestavěný prostor:    99 400 m3 
- komunikace a zpevněné plochy:  5 900 m2 
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1.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu areálu s názvem Výroba SentryGlas. Navržený areál je umístěn na 
tzv. zelené louce skládající se z pozemků ve vlastnictví investora – firmy Kuraray. Areál bude 
realizován v blízkosti již zbudovaného areálu – výrobní haly Morava, taktéž ve vlastnictví firmy 
Kuraray. Nový areál bude sloužit především pro výrobní a skladovací aktivity investora. Celek 
je tvořen několika objekty, mezi hlavní patří především výrobní – skladovací hala a 
administrativní budova.  
Nový objekt se skládá ze tří vzájemně propojených halových objektů SO 1, SO 1 a SO  
a dvou jednopodlažních přístavků SO  a SO 3. Celkové osové rozměry halových částí 
jsou 1 8,3  x 7 ,  m, rozměry přístavků SO 3 31,  x 1 ,4  m a SO  4,  x 1 ,1  m. 
Jednotlivé halové části i přístavky jsou navzájem oddilatované zdvojením sloupů v 
sousedících osách. Půdorysné uspořádání jednotlivých objektů je takové, že mezi halové 
části obdélníkových půdorysů SO 1 a SO  je vložen SO 1 menšího, přibližně 
čtvercového půdorysu. Objekty sousedí svými delšími stranami, přičemž v ose E jsou 
všechny tři srovnány. Přístavek SO 3 je přistavěn k SO 1 a přístavek SO  je vložen do 
střední části k SO 1 a doplňuje tak celkový půdorys stavby na přibližně obdélníkový tvar. 
Konstrukční systém je převážně navržen jako železobetonový montovaný skelet v kombinaci 
se zdivem. Založení objektů je řešeno pomocí pilot. Opláštění je tvořeno fasádními PUR 
panely a provětrávanou fasádou na objektu administrativy. Střešní plášť je převážně navržen 
skládaný, s nosným trapézovým plechem a s hydroizolační povlakovou krytinou z PVC - P 
fólie. Účelem užívání stavby je výroba speciální fólie SentryGlas a také formátování přířezů 
této fólie.  
Je vybudován nový výrobní celek, jehož součástí jsou veškeré inženýrské sítě, sklady 
vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, výrobní objekty, energetické objekty 
a také sociální a správní objekt.  
Stavba je navržena tak, aby respektovala a vyhovovala danému využití, a aby současně 
splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví osob a životního prostředí, úspora energie a tepelná ochrana. 
 

1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se týká provedení drátkobetonové podlahy ve vybraném stavebním 
objektu SO  Energetický přístavek. Drátkobeton je tvořen betonem C /3 , se stupněm 
vlivu prostředí XC1, a rozptýlenou výztuží z ocelových drátků v dávce  kg/m3. Drátkobeton 
bude tvořit nosnou konstrukci podlahy. Povrchová úprava podlahy je řešena vsypem a bude 
upravena strojním leštěním betonu. Smršťovací dilatační  spáry v podlaze budou zhotoveny 
v rastru 6 x 6 m a vyplněny trvale pružným tmelem. Od svislých nosných konstrukcí a 
prostupujících instalací bude oddělen samolepícím pásem MIRELONU tloušťky  mm. Pod 
drátkobetonem bude ochranná geotextilie, fóliová hydroizolace, opět ochranná geotextilie, 
hutněný štěrk. zásyp daných tlouštěk a rostlý terén. 
 

2 Převzetí pracoviště 
2.1 Převzetí pracoviště 
Před zahájením samotné realizace drátkobetonové podlahy musí být zhotoveny a připraveny 
základové konstrukce, musí být hotov železobetonový prefabrikovaný skelet včetně 
zastřešení a opláštění fasádními panely. Dále před realizací drátkobetonové podlahy budou 
provedeny dodatečné násypy konstrukčních vrstev, jejich dorovnání a následné zhutnění. 
Štěrk musí být zhutněn na předepsanou hodnotu a budou provedeny zkoušky zhutnění. Bude 
také provedena zemní deska příslušné tloušťky. Veškeré provedené práce budou 
zkontrolovány, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací. 
Po řádné kontrole může být přistoupeno k následnému převzetí těchto již zbudovaných 
konstrukcí a předcházejících prací.  
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O předání pracoviště musí být vyhotoven předávací protokol a výsledek předání musí být 
zapsán do stavebního deníku. Předání pracoviště se zúčastní odpovědné osoby ze strany 
objednatele, zhotovitele a technický dozor investora. 
 

2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI s.r.o. do výšky , m. Na 
tomto mobilním oplocení budou umístěny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na 
staveniště“, Označení staveniště“ a „BOZP tabule“. Tímto oplocením a značkami je 
zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveniště. Vzhledem k umístění  je 
nově navržený areál dopravně napojen přes stávající areál „Morava“ na silnici II/43 . V místě 
napojení provizorní staveništní komunikace a areálové komunikace na silnici II/432 bude 
umístěna značka „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Mobilní oplocení bude opatřeno 
uzamykatelnou posuvnou bránou a zabezpečovacím alarm kabelem, tudíž mimo pracovní 
dobu je v areálu firmy Kuraray a v blízkosti staveniště zabráněno pohybu nepovolaným 
osobám. V rámci zkvalitnění ochrany staveniště bude využita hlídací služba, firma SBS 
Security. 
Připojení energií je řešeno připojením ke stávající výrobní hale „Morava“ popř. k 
stávajícím areálovým rozvodům v přípojných místech počítáno v budoucnu s přístavbou 
nové haly . Elektrická energie je po staveništi rozvedena přes rozvodnou skříň.  
Příjezdová provizorní komunikace na staveniště bude vybudována z betonových silničních 
panelů. V případě nutnosti je možné také využít již vybudované komunikace, která je součástí 
stávajícího areálu výroba „Morava“. Pracovní a výrobní plochy jsou již vybudovány a zpevněny 
z předchozí realizace. Další plochy potřebné pro provádění drátkobetonové podlahy budou 
umístěny taktéž na již zpevněné plochy, popřípadě budou nové plochy dodatečně upraveny 
a zpevněny. Zpevněné plochy musí být odvodněny.  
Vzhledem k již provedeným pracím je součástí staveniště buňky - kancelář pro vedení stavby, 
buňky pro pracovníky, hygienické zázemí toalety a umývárny firmy TOI TOI s.r.o.  a skladovací 
kontejnery. 
Při provádění prací na drátkobetonové podlaze bude nutné zajistit umělé osvětlení, jelikož je 
možné, že se práce protáhnou do večerních hodin. Osvětlení bude zajištěno mobilními 
halogenovými svítidly umístěných na stojanech. Z hlediska protáhnutí procesu, musí být 
upravena také pracovní doba pro pracovníky, kteří se podílejí na pracích spojených 
s drátkobetonovou podlahou. 
 

3 Materiály 
 
Skladba konstrukce podlahy vybraného stavebního objektu SO 2 Energetický přístavek. 
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Obrázek 1: Ochranný nátěr MFC Stoplak 174 [1] 

3.1 Výpis materiálů 

Tabulka 1: Výkaz výměr hlavních materiálů 

 
 
 

3.1.1 Ochranný nátěr MFC Stoplak 174 
Barva:     bezbarvá kapalina 
Specifická hmotnost:   cca 0,906 kg / l 
Obsah sušiny:    20 hm.% 
Viskozita při +  °C :   89 mPa.s 
Doba zpracovatelnosti: bez omezení 
Množství:    ks/plastových nádob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál MJ Množství MJ/balení Spotřeba  Počet 

Ochranný nátěr: 
MFC Stoplak 2174 

m2 677,7 0,15kg/m2 101,66 6 ks, 
plast.nádob 

Vsyp: 
MFC Cobet 120 

m2 677,7 5kg/m2 3388,50 136 ks, 
pytlů 

Beton: 
C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3  

m3 169,43 9m3/autodom. 18,83 19 autdom. 

Ocelové drátky:  
Komix - 50/1,0 

kg 4235,75 25kg/bal. 169,43 170 ks  

Dilatační pás: 
MIRELON tl.5mm 

m 159,8 50m/role 3,20 4 ks 

Ocelová dilatační spára: 
AlphaJoint Classic 4010 

m 24,8 3m/kus 8,27 9 ks 

Geotextílie: 
geoNETEX S500g/m2 (2x) 

m2 2846 100m2/role 28,46  rolí 

Hydroizolace: 
Fatrafol 803, tl.1,5mm 

m2 711,5 26m2/role 27,37 8 rolí 

Bednění:  
prkna v. mm  + prořez 1 % 

m 20 4m/ks - 5 ks 

Řezání dilatačních spár m 201,6 - - - 

Spárovací tmel:  
Sikaflex PRO-3 (600ml) 

m 201,6 6m/ks 33,6 34 ks 
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3.1.2 Vsyp MFC Cobet 120 
Doporučená síla vrstvy:  2-3 mm 
Doba tuhnutí:    24 hod 
Doba zrání:    8 dní 
Lehké zatížení:    po 7 dnech 
Sypná hmotnost:   1630 kg/m3 
Pevnost v tlaku:   min. 75 Mpa 
Pevnost v tahu za ohybu:  min. 10 Mpa 
Max. průměr zrna plniva:  4 mm 
Balení:     25 kg 

 Množství:   13  ks pytlů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Beton C25/30 - XC1  
Beton:     C 25/30 
Válcová pevnost betonu:  25 Mpa 
Krychelná pevnost betonu:  30 Mpa 
Konzistence:    S3 – velmi měkká 
Max. zrnitost kameniva:  22 mm 
Stupeň agresivity:   XC1 – suché, stále mokré 
Obsah chloridů:   Cl 0,2 - % z hmotnosti cementu 

 Množství:   169,43 m3 
 
 

3.1.4 Ocelové drátky KOMIX 
Délka profilu:      mm, ±  mm 
Tloušťka profilu:    1,  mm, ± , 3 mm 
Tvar:     tvarovaný 
Pevnost v tahu:    900 - 1100 MPa 

 Dávkování:    m3/cca 25kg 
 Množství:     4 3 ,7  kg  17 ks/ kg balení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2: Vsyp MFC Cobet 120 [1] 

Obrázek 3: Ocelové drátky do betonu KOMIX /1,  [2] 
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3.1.5 Dilatační pás MIRELON tl.  mm 
Tloušťka:   5 mm 
Šířka:    150/200 mm 
Délka role:   50 m 

 Množství:  4ks rolí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6 Ocelová dilatační spára AlphaJoint Classic 4010 
Délka:   3,0m 
Výška:   150 – 200mm 
Profil pásoviny:  10 x 40mm 
Hmotnost:  33,0kg 
Množství:  9 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7 Geotextílie geoNETEX S g/m      
Plošná hmot.:  500g/m2 
Šířka role:  2,0m 
Délka role:  50m 
Role:   100m2 
Hmot. role:   50kg 
Množství:   rolí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4: Dilatační pás MIRELON [3] 

Obrázek 5: Dilatační spára AlphaJoint Classic 4010 [4] 

Obrázek 6: Netkaná geotextílie geoNETEX g/m  [5] 
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Obrázek 7: Hydroizolace Fatrafol 803 [6] 

Obrázek 9: Sikaflex PRO-3 [8] 

3.1.8 Hydroizolace Fatrafol 803 
Tloušťka:  1,5  
Šířka role:  1,3m 
Hmotnost role:  52kg 
Balení role:  26m2 

 Množství:  8 rolí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.9 Bitumenová těsnící páska 
Šířka:   100mm 
Roztažnost:  300% 
Délka:   10m 
Barva:   Černá 
Množství:  Dle potřeby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.10 Sikaflex PRO-3 
Použití:   Spárovací tmel dilatačních spár 
Změna tvaru:  až ± 35% 
Barva:   Betonově šedá 
Množství:  1 ml/m při šířce spáry 1 mm  – 34ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8: Těsnící páska [7] 
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3.2 Skladování 
Kovové a ocelové prvky budou skladovány spolu s nářadím a drobnou mechanizací 
v uzamykatelných kontejnerech. Další materiál pro realizaci drátkobetonové podlahy jako je 
například hydroizolace, geotextílie, vsyp a podobně budou uskladněny na paletách a budou 
zabaleny do originálních obalů. Palety budou ještě přikryty oděru vzdornou, nepromokavou 
plachtou. Tento materiál bude uložen uvnitř objektu SO 1 - Výrobní hala, popřípadě před 
samotným objektem SO  – Energetický přístavek, co nejblíže místa budoucího 
zabudování. Skladované prvky musí být umístěny tak, aby byl dodržen manipulační průchozí 
prostor min. 7  mm a neprůchozí prostor 3  mm.  
 

3.3 Doprava 
Menší kovové prvky a drobný materiál budou dováženy v užitkovém automobilu Volkswagen 
Transporter. Ocelové prvky, palety se vsypem, nátěr, hydroizolace, ochranná geotextilie a 
další hmotné materiály budou dováženy tahačem Volvo FH s hydraulickou rukou Fassi 545 a 
návěsem. Doprava betonové směsi autodomíchávačem by měla být co nejkratší. Betonovou 
směs je nutno dopravovat tak, aby při tom nedošlo zejména ke ztrátě stejnorodosti, 
znečištění, znehodnocení nebo ke změně složení směsi. 
 

3.3.1 Doprava na staveniště 
Ocelové prvky, palety se vsypem, nátěr, hydroizolace, ochranná geotextilie a další 
hmotné materiály budou dováženy tahačem Volvo FH s hydraulickou rukou Fassi 545 
a návěsem. Ocelové a kovové prvky budou dováženy z firmy PSG a.s. – oddělení 
kovovýroba. Vzdálenost na staveniště je přibližně ,7 km. Hydroizolace, geotextílie 
a další materiál bude dovážen z místních stavebnin Paliva Holešov spol, s.r.o.. 
Z hlediska dopravy menších prvků a drobných materiálů bude využit užitkový 
automobil Volkswagen Transporter. Materiál bude dovážen taktéž z místních 
stavebnin. Dopravu pracovníků, menších strojů  a nářadí na staveniště bude 
zajišťovat taktéž automobil Volkswagen Transporter. Čerstvá drátkobetonová směs 
bude dopravována na staveniště z nedaleké betonárny firmy PSG a.s. Vzdálenost 
betonárny od staveniště je přibližně 1.  km. Dopravu směsi na staveniště zajistí 
betonárna vlastními autodomíchávači. 
Trasy k jednotlivým společnostem betonárna, stavebniny atd.  viz. kapitola č.4. 
Stroje vč. časového nasazení jsou popsány podrobně v kapitole č. 7. 
 

3.3.2 Doprava v rámci staveniště 
Veškerý potřebný materiál pro realizaci drátkobetonové podlahy bude po dopravení 
na staveniště složen pomocí hydraulické ruky FASSI 545 nebo ručně. Přeprava 
potřebného materiálu na místo určení bude prováděna pomocí traktorbagru JCB 4CX 
nebo ručně, případně pomocí stavebního kolečka. Betonová směs bude na staveništi 
přepravována do místa zabudování za pomoci autočerpadla SCHWING S 4  X. 

 

4 Pracovní podmínky 
Práce spojené s realizací drátkobetonové podlahy budou probíhat pouze v pracovní dny, tj. 
Po-Pá a to od 7:  do 1 :3 . V rámci realizace je možné pracovní dobu přizpůsobit 
konkrétnímu vytížení, ale maximálně však do „18:00“. Všichni pracovníci musí být seznámeni 
a proškoleni o podmínkách BOZP a  používání OPP. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis 
stvrzený podpisy všemi zúčastněnými tohoto školení. Pracovníci vykonávající odborné 
funkce svářeč atd.  musí předložit platné průkazy popř. certifikáty opravňující vykonávat 
specifickou činnost. Pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a koordinací 
v rámci prováděné etapy. V místě provádění drátkobetonové podlahy bude pracoviště 
ohraničeno a označeno, z hlediska upozornění a zamezení vstupu nepovolaným osobám.  
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Při provádění prací na drátkobetonové podlaze bude nutné zajistit umělé osvětlení, jelikož je 
možné, že se práce protáhnou do večerních hodin. Osvětlení bude zajištěno halogenovými 
svítidly, která budou umístěna na mobilních stojanech. Stroje, nářadí a pomůcky je nutno 
denně kontrolovat, zda jejich technický stav odpovídá bezpečnému užívání. Po ukončení 
denních prací se musí tyto pomůcky vždy uvést do původního stavu.  
 
Podmínky pracovního procesu: 
Z hlediska svařování hydroizolačních fólií a pokládky geotextílie je možné práce provádět i za 
nízkých teplot. 
Provádění betonářských prací je možné pouze za příznivých klimatických podmínek. Teplota 
se musí pohybovat v rozmezí +  až +3 °C. Při nízkých teplotách musí být prostor haly 
vytápěn alespoň na teplotu + °C. Tato teplota musí být udržována i v prvních dnech těsně 
po betonáži. Jestliže je povrchová teplota podkladu menší než °C musí být drátkobetonová 
směs připravována s teplou záměsovou vodou nebo zahřívaným kamenivem, případně je 
směs doplněna o přísady do betonu používané za nízkých teplot. V případě, kdy nelze těchto 
požadovaných podmínek dosáhnout, nebudou betonářské práce prováděny. Musí být 
utěsněny veškeré otvory v obvodovém a střešním plášti objektu z hlediska zatékání, dále  
vzniku průvanu, který  způsobuje nadměrné vysychání povrchu betonu. 
Veškeré práce související s prováděním drátkobetonové podlahy budou provádět pouze 
způsobilí pracovníci, kteří byli proškoleni z hlediska BOZP a seznámeni s technologickým 
postupem provádění této etapy. 
 
 

5 Pracovní postup 
5.1 Pokládka ochranných vrstev a hydroizolace 
Jako první bude provedena pokládka první vrstvy ochranné geotextílie geoNETEX 500 g/m2. 
Podkladní vrstva tvořena z násypu musí být rovná, bez hran a ostrých výstupků - upravená. 
Geotextilie bude pokládána s přesahy 1  – 3  mm a bude spojena pomocí 
horkovzdušného svařování. Pásy geotextílie musí být dostatečně napnuty, tak aby se 
netvořili sklady a případné nerovnosti. Na takto připravenou první ochrannou vrstvu bude 
provedena pokládka hydroizolační a radonové vrstvy tvořené folii FATRAFOL 803 tloušťky 1,  
mm. Při pracích s hydroizolační folií je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k jejímu 
poškození protržením. Hydroizolace u okrajové konstrukce sloupy, stěny atd.  bude 
vytažena  mm a bude k nim připojena pomocí bitumenové těsnící pásky. Jednotlivé 
detaily musí být dokonale očištěny a opracovány. Jednotlivé pásy budou spojovány 
svařováním – horkým vzduchem. Po uložení hydroizolační folie bude následovat pokládka 
druhé - vrchní ochranné vrstvy tvořené taktéž geotextílií geoNETEX 500 g/m2. Postup je 
stejný jako při pokládce první ochranné vrstvy, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
z hlediska poškození či porušení hydroizolační folie. K napojení navazujících pásů musí být 
ponechán volný okraj min.  mm. Svařování hydroizolační vrstvy lze provádět i za nízkých 
teplot. Ideální teplota je však +  °C až +1  °C. Zda-li dojde vlivem realizace vrstev k poškození 
hydroizolační folie, lze provést opravu folie opětovným svařením, zalatováním, popřípadě 
pomocí zalepením pomocí bitumenové pásky. 
 

5.2 Montáž dilatačních prvků  
Po provedení a řádného odzkoušení hydroizolace, která bude uložena mezi dvojicí geotextílií, 
bude provedena montáž dilatačních prvků AlphaJoint Classic 4010. Tyto dilatační prvky 
budou osazeny v místech dveřních otvorů a budou plnit funkci jak dilatační, tak zároveň i 
bednící. Dilatační prvky AlphaJoint Classic 4010 budou výškově osazeny pomocí rotačního 
laseru do výšky budoucí podlahy a pomocí rektifikačních šroubů na „kozičkách“ se prvky 
osadí do příslušné výšky.  
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U takto osazených prvků se připraví ocelové trny, které se po výškové a směrové kontrole 
přivaří ke kolíkům vystupujících z dilatačního prvku a tím prvek pevně stabilizují, viz. obrázek 
níže. 
 

 
Obrázek 11: AlphaJoint Classic 4010 - ukotvení a rozmístění ocelových trnů [4] 

V případě, že ocelové trny vyčnívají nad dilatační prvek, budou zaříznuty. Z hlediska zamezení 
vytlačení, či vyboulení spodního plechu, vlivem tíhy betonové směsi, bude ve spodní části 
přivařen kolík k ocelovému trnu – viz obrázek níže. 
 

 
Obrázek 12: : AlphaJoint Classic 4010 - ukotvení spodního plechu pomocí ocelových trnů [4] 

Předposlední fází je odstranění pomocných koziček a výměna ocelových šroubů, spojujících 
pásoviny, za šrouby plastové. Také je nutno doplnit vodorovné vystupující plechy o plastové 
krytky.  

Obrázek 10: Osazení dilatačních prvků AlphaJoint Classic 4010 [4] 
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V poslední řadě se ošetří porušená místa hydroizolace vlivem kotvení ocelových trnů 
například bitumenovou těsnící páskou a tím bude zajištěna vodotěsnost příslušné 
hydroizolační vrstvy.  
 

5.3 Betonáž 
Nejprve proběhne opětovná kontrola hydroizolační vrstvy a osazených dilatačních prvků. 
Poté proběhne výškové vyměření desky pomocí rotačního laseru a přichystá se pás  
MIRELON tl. 5 mm k obvodovým a prostupujícím konstrukcím. Teprve poté je možné 
přistoupit k samotné betonáži drátkobetonové desky. 
Drátkobeton bude připraven již v betonárce, kde dojde k daleko lepšímu rozložení drátků než 
v případě přidání drátků do autodomíchávače. Drátkobeton bude ukládán pomocí 
autočerpadla SCHWING S 4  X. Při čerpání betonu dbáme na výskyt shluků drátků ježků . 
Tyto shluky musí být odstraněny. Drátkobeton bude uložen v předepsané tloušťce 50 mm. 
Ukládání drátkobetonu bude za pomocí autočerpadla směrem od středu plochy ke krajům, 
aby nedošlo ke vzniku vzduchových polštářů v ploše pod izolačními pásy podlahy. Maximální 
výška lití betonu je 1,  m. Nesmí docházet k zatékání betonu pod geotextilii. Výšková úroveň 
bude po dobu betonáže kontrolována pomocí rotačního laseru a vyznačených bodů. Při 
betonáži se dbá na rovinnost nataženého dilatačního pásu, aby nedocházelo ke skladům a 
následným dutinám. Dilatační pás se na hranách a zlomech částečně nařízne, aby bylo 
zajištěno dokonalé přilehnutí k přiléhajícím konstrukcím. Následně beton hrubě srovnáme 
ocelovými hráběmi do požadované výšky, dle terče vytvořeného na základě měření 
pracovníka s rotačním laserem. Dále beton zhutníme a srovnáme pomocí stahovací a 
plovoucí vibrační lišty a hladítka. Uvedený proces betonáže se neustále opakuje. 
Kvalitní plošné vibrování je pro budoucí vlastnosti průmyslové podlahy velmi důležité, protože 
při  špatném zpracování a vibrování by mohly drátky vystupovat na povrch a snížila by se tak, 
díky korozy drátků životnost podlah. 
 

5.4 Strojní hlazení se vsypem 
Po zavadnutí drátkobetonové desky, po cca 3-  hodinách, se provede stažení přebytečné 
záměsové vody z povrchu. Strojními hladičkami se provede oživení povrchu podlahy. Poté se 
na čerstvý povrch nanese posypová směs pro průmyslové podlahy MFC Cobet 1 . 
Posypová směs se dávkuje ve dvou vrstvách s množstvím  kg/m  pomocí posypového 
vozíku v celkové tloušťce vrstvy 3 mm. U okrajů a v rozích se provádí ručně. Po nasypání první 
vrstvy směsi 3 kg/m  se počká až je vsyp dostatečně navlhlý 1  – 20 minut) a je následně 
zahájeno hlazení pomocí strojních hladiček, případně ocelového hladítka, v nedostupných 
místech objektu. 
Po zahlazení první vrstvy se stejným způsobem aplikuje i druhá vrstva posypové směsi 
(2 kg/m2) a následně pokračuje další hlazení povrchu podlahy. V průběhu hlazení se plocha 
kontroluje a probíhá odstranění vyčnívajících drátků. Místa se ihned zapraví. Hlazení probíhá 
až do doby, kdy podlaha vykazuje požadovaný vzhled – požadovaný lesk. Dbáme na to, aby 
strojní hladička pracovala rovnoměrně a nedocházelo k dlouhému hlazení na jednom místě, 
aby nedošlo k vytvoření prohlubní v betonu pod strojem. 
Bezprostředně po dokončení leštění betonu se na povrch podlahy nanese ochranný 
prostředek MFC Stoplak 2174, který zamezí rychlému odpařování vody. Prostředek vytvoří 
průhlednou vrstvu, která účinně po dobu  – 8 týdnů zabraňuje vzniku trhlin při tuhnutí a 
tvrdnutí. 
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Obrázek 13: Znázornění provedení dilatačních spár u sloupů a v ploše [9] 

5.5 Provedení dilatačních spár 
Dilatačních spáry budou realizovány další den po betonáži nejpozději do 4 hodin , aby 
nedocházelo k tvorbě smršťovacích trhlin. Podlahová deska bude nařezána v rastru max. 6 x 
6m, tak aby byla splněna maximální dovolená velikost, plocha a poměr jednotlivých polí. Dále 
budou provedeny dilatační řezy u sloupů a vystupujících konstrukcí. Spáry budou prořezány 
do 1/3 tloušťky desky. Po dokončení prořezu dilatačních spár bude po 28 dnech provedeno 
zatmelení těchto spár tmelem Sikaflex PRO-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Personální osazení 
Práce spojené s realizací drátkobetonové podlahy vybraného stavebního objektu SO  
Energetický přístavek bude provádět jedna pracovní četa vedená mistrem a 
stavbyvedoucím. 
Složení jedné pracovní čety bude následující:  

• 1 mistr 
• 3 izolatéři 
• 4 betonáři 
• 1 svářeč 
• 2 pomocný dělník 

 
Další personální obsazení: 
V průběhu montáže skeletu se budou na staveništi vyskytovat i další pracovníci a to např.: 

• Řidič nákladní soupravy pro dovážení materiálu 
• Řidiči autočerpadla 
• Řidiči autodomíchávače 
• Řidič traktorbagru/bobcatu 
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Stavbyvedoucí je osoba, která zabezpečuje odborné vedení a provádění stavby jako celku. 
Dále je stavbyvedoucí zodpovědný za realizaci stavby v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací. Funkce mistra je řídit práci pracovní čety a dohlížet na plnění technologického 
postupu a zásad BOZP během prováděných prací.  
Tudíž mistr bude zodpovědný za kvalitu provedených prací a za dodržování BOZP v rámci 
prováděcí čety. Jeho zvýšená pozornost by měla být také věnována dodržování 
předepsaného technologického postupu. 
 
Pracovníci budou seznámeni s technologickým procesem a koordinací v rámci prováděné 
etapy. Dále všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o podmínkách BOZP, které 
musí stvrdit svým podpisem.  Pracovníci provádějící specifickou činnost např. svářeči, musí 
předložit platné průkazy popř. certifikáty opravňující vykonávat specifickou činnost.  
 
Popis profesí: 
Izolatér 
Izolatér je zodpovědný za správné ukládání hydroizolačních pásů a ochranných geotextilií, 
jejich svaření a správné provedení detailů. Zodpovídá za těsnost spojů a napojení na ostatní 
konstrukce. Pracovníci musí mít platné svářečské průkazy. 
 
Betonář 
Betonář je zodpovědný za správné ukládání betonové směsi, dále určení výšky pokládky 
betonové směsi, za hutnění a celkovou rovinnost. V rámci hlazení betonového povrchu je 
zodpovědný za kvalitu a výsledný celistvý povrch bez vad.  
 
Svářeč 
Svářeč je zodpovědný za správné provedení svařovaných spojů zejména při montáži a 
osazování kovových dilatačních prvků. Prováděné spoje musí mít požadovanou kvalitu a 
pevnost. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a musí používat potřebné OOPP. 
 
Pomocný dělník 
Při realizaci drátkobetonové podlahy bude pomocný dělník využíván zejména pro manipulaci 
s hadicí čerpadla, pro řezání dilatačních spar, pro pomocné práce a přísun materiálu. 
 
Řidič 
Musí mít platný řidičský průkaz, pro řízení daného automobilu, stroje nebo soupravy. 
Je zodpovědný za přepravu materiálů z místa výroby na místo stavby. Dále je zodpovědný za 
přepravu materiálu souvisejícího s realizací drátkobetonové podlahy v rámci staveniště. 
Zodpovídá za neporušení nákladu a za jeho bezpečné uložení na přepravní ploše dle 
předepsané možnosti skladování. 
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Obrázek 15: MAN TGS 35.400 BB 8x4 [11] 

7 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobněji jsou stroje popsány v kapitole č. 7. Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů včetně jejich časového nasazení. 
 

7.1 Stroje 
 
Souprava s hydraulickou rukou a návěsem – Volvo FH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou FASSI 4  a návěsem [10] 

Autodomíchávač  
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Obrázek 16: Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 4  X [12] 

 
Traktorbagr JCB 4CX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Traktorbagr JCB 4CX. [13] 

 
Užitkový automobil Volkswagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 18: Užitkový automobil Volkswagen Crafter [14] 
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Nákladní automobil Avia D s nosičem kontejnerů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvourotorová hladička betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajová hladička betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 19: Nákladní automobil Avia D [15] 

Obrázek 20: Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 1  [16] 

Obrázek 21: Krajová hladička Barikell C4-60/H [16] 
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Obrázek 23: Elektrodová svářečka Gude GE  3 TC [17] 

Obrázek 24:  Úhlová bruska Narex EBU [18] 

 

7.2 Nářadí a drobná mechanizace  
 
Vibrační lišta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svářečka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úhlová bruska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 22: Vibrační lišta Barikell ,  [16] 
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Obrázek 25: Vrtačka Narex EVP1  [18] 

Obrázek 26: Motorová pila na dřevo Husqvarna  [18] 

Obrázek 27: Vysokotlaký čistič BOSCH Universal aquatak 13  [18] 
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Rotační laser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horkovzdušná pistole 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Řezačka spár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 28: Rotační laser Bosch GRL 3  HV [19] 

Obrázek 29: Horkovzdušná pistole Airtherm 3  [20] 

Obrázek 30: Řezačka spár RZ 122-NTC [21] 
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7.3 Pracovní pomůcky 
Vodováha  m 
Pásmo 
Metr 5 m 
Provázek 
Olovnice 
Kladivo 
Palice 
Hřebíky 
Drát 
Lopata 
Smeták 
Ocelové hrábě 
Prodlužovací kabely 
Zednický kbelík, kýbl 
Zednická lžíce 
Ocelové hladítko  
Stahovací lať 2m 
Vytlačovací pistole 
Stavební kolečko 
Značkovací spreje 
Halogeny + stojany 
 

7.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Každý pracovník při provádění prací je povinen nosit osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Komplet ochranných pomůcek na jednoho pracovníka je následující:  

• Ochranný pracovní oděv 
• Pracovní obuv 
• Pracovní rukavice 
• Přilba 
• Ochranné brýle 
• Reflexní vesta 

Specifické profese jako např. svářeč bude vybaven ochrannými prostředky, které vyžaduje 
jeho profese kukla, svářečský oděv, rukavice . V rámci zařízení kanceláře stavbyvedoucího 
a v šatnách pracovníků bude umístěna lékárnička. 
 
 

8 Kontrola kvality 
Kontrola kvality bude sledována průběžně mistrem, stavbyvedoucím a technickým dozorem 
investora. Záznam o provedení kontrol kvality prováděných prací musí být zapsána do 
stavebního deníku. Dále kontrola musí být zaznamenána do výpisu kontrol a u specifických 
kontrol musí být vypracován ještě samostatný protokol o provedení zkoušky. Vše bude 
prováděno dle platných norem, platného technologického postupu a projektové 
dokumentace. Podrobný kontrolní a zkušební plán pro provádění drátkobetonové podlahy 
není zpracován. Níže je uveden pouze výpis základních kontrol. Budou prováděny kontroly 
vstupní, mezioperační a výstupní. 
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8.1 Vstupní kontrola 
 
Kontrola projektové dokumentace  
V rámci této kontroly se kontroluje  správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace. 
 
Kontrola staveniště a pracoviště 
Bude kontrolována připravenost staveniště, oplocení min. 1,8 m , staveništní přípojky, 
skladovací plochy, plochy pro manipulaci a dostupnost pracoviště. Dále bude provedena 
kontrola předchozích provedených prací. Zejména se jedná o kontrolu násypů, jejich kvalita, 
rovinnost a únosnost doložená protokoly o zátěžových zkouškách. Následně proběhne 
kontrola rozvodů ležaté kanalizace, její umístění a správné provedení dle projektové 
dokumentace. Také bude doložen protokol o provedení těsnosti kanalizace.  
 
Kontrola materiálu 
Kontrola materiálu bude provedena podle dodacího listu. Kontroluje se zejména typ, 
množství, jeho kvalita, rozměry a soulad s projektovou dokumentací a dodacím listem. Kvalita 
dodaných materiálů je dokladována certifikáty a prohlášeními o shodě výrobce. Z hlediska 
dodávky drátkobetonu se kontrolují údaje na dodacím listě, jestli odpovídají specifikaci 
požadovaných vlastností určených projektem. Při přejímce se provádí kontrola konzistence 
pomocí zkoušky sednutí kužele. 

 
Při každé dodávce betonové směsi bude odběrateli předán dodací list, který bude obsahovat 
veškeré potřebné údaje. 
Jedná se především o: 

- identifikaci dodavatele, odběratele a pořadové číslo dokladu 
- místo přejímky betonové směsi stavba, objekt, konstrukce, jméno pracovníka 

přejímajícího betonovou směs   
- přesnou specifikaci betonové směsi s odkazem na ČSN EN +A1 
- další zvláštní požadavky teplota směsi, druh a frakce kameniva, druh a třída 

cementu, přísady, příměsi, vodotěsnost, mrazuvzdornost apod.  
- množství betonové směsi 
- datum a čas namíchání betonové směsi 
- čas zpracování betonové směsi 
- použitý dopravní prostředek a jméno řidiče 
- datum a čas příjezdu na staveniště a ukončení přejímky směsi 

 
 
 

Obrázek 31: Zkouška sednutí kužele [ 2] 
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Kontrola pracovníků 
Osoby provádějící pracovní činnost na staveništi musí být zdravotně způsobilí pro výkon 
práce. Veškeré práce, které jsou rizikové, specifické, nebo vyžadují speciální odbornost, musí 
vykonávat pouze pracovníci proškoleni a způsobilí k těmto druhům práce. Tyto osoby se musí 
prokázat certifikátem, nebo průkazem např. jeřábnický průkaz, strojní průkaz, svářečský 
průkaz, atd. . Z hlediska BOZP, musí být všichni pracovníci vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami a musí být řádně proškoleni o zásadách BOZP a technologickým postupem 
prováděných prací. O tomto proškolení a seznámení se s postupem bude vyhotoven zápis 
do stavebního deníku a protokol, který všichni proškolení pracovníci stvrdí svým podpisem. 
Dále bude vypracován koordinační plán BOZP. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce má právo 
pracovníka při vstupu na staveniště nebo během prováděných prací podrobit dechové 
zkoušce na alkohol popř. jiné omamné látky. O této kontrole bude taktéž vždy proveden zápis 
do stavebního deníku a bude vyhotoven protokol. 
 
Kontrola strojů a mechanismů 
Obsahem této kontroly je prohlídka všech strojů, nářadí a pomůcek používaných v rámci 
realizace drátkobetonové podlahy. Kontrolujeme zejména jejich technický stav, funkčnost a 
bezpečnost z hlediska užívání. Stroje a nářadí musí být v takovém stavu, ve kterém je možné 
s nimi provádět předepsané práce a zároveň jejich technický stav nezpůsobí ohrožení sama 
sebe nebo okolí. Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin a promazání stroje.  
Kontrola probíhá na základě jejich technický listů, provozního deníku a vizuálního stavu.  
Vždy po dokončení prací musí být stroj zajištěn před samovolným pojezdem a musí být řádně 
očištěn a připraven na další použití. Při odstavení stroje na příslušné místo musí být 
zamezeno případnému uniku kapalin a provozních látek. 
 

8.2 Mezioperační kontrola 
 
Kontrola klimatických podmínek 
Před započetím prací související s realizací drátkobetonové podlahy se musí zkontrolovat 
teplota a klimatické podmínky. Teplota a podmínky se kontrolují i v průběhu provádění i 
několikrát denně. Technologický předpis přesně stanovuje, za jakých podmínek je možné 
pracovat, nebo jaká opatření je nutno provést při neodpovídajících klimatických podmínkách. 
Pro ukládání drátkobetonu, včetně hlazení a řezání dilatačních spár je ideální teplotní rozmezí 
od °C do 3 °C. Prostor musí být při betonáži v letních měsících zabezpečen proti vzniku 
průvanu tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu betonu. Jedná se zejména 
o utěsnění otvorů, oken, vrat a dveří. Při betonáži v zimních měsících musí být prostor haly 
temperován tak, aby teplota v hale neklesla pod °C a teplota podkladu byla alespoň °C. 
Pokud nemohou být tyto teploty dodrženy, je nutno přistoupit k opatření, které stanovuje 
technologický předpis. 
 
Kontrola skladování 
Jedná se o dodržení podmínek skladování materiálů. Skládky budou vytvořeny uvnitř objektu 
a materiál bude skladován na paletách co nejblíže místu zabudování. Kontrolovat se bude 
neporušenost materiálů a jejich ochranných obalů zejména z hlediska možného poškození 
vlivem pohybu pracovníků a dalších mechanismů během výstavby. 
 
Kontrola ochranných pracovních pomůcek a BOZP 
Během výstavby se kontroluje zejména zda-li pracovníci dodržují předepsané ochranné 
pomůcky a dodržují zásady a pravidla BOZP. Dále také probíhají kontroly jestli pracovníci 
provádějí práci v souladu s předepsanými postupy a nařízeními. 
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Kontrola pokládky hydroizolačního souvrství 
Předmětem této kontroly je kontrola uložení geotextilie a hydroizolační folie správného typu. 
Pokládka geotextílie musí být prováděna s přesahy 1  – 300 mm a bude provedeno 
vzájemné svaření přesahů. Z hlediska kontroly uložení hydroizolační fólie, bude kontrolováno 
minimální přesah 1  - 150 mm. Fólie budou vzájemně svařeny horkým vzduchem. Bude 
provedena kontrola svarů pomocí zkušební jehly, případná porušená místa budou znovu 
zavařena nebo opravena izolační páskou. 
 
Kontrola osazení ocelových dilatačních spár 
Předmětem této kontroly je správné uložení a osazení ocelových dilatačních spár. Jedná se 
o výškové a polohové osazení dle platné projektové dokumentace. Dále se kontroluje 
ukotvení pomocí ocelových trnů, jejich svaření a postup instalace prvku dle montážního 
návodu. Kontrola zahrnuje i kontrolu průniků ocelových trnů do hydroizolační vrstvy a jejich 
následné opravení a zaizolování pomocí například izolační pásky. V poslední řadě se provede 
kontrola výměny ocelových šroubů za plastové a osazení plastových krytek – z důvodu 
správné funkce dilatační spáry. 
 
Kontrola betonáže  
V rámci vstupní kontroly bude již provedeno u každé dodávky kontrola kvality dodané směsi 
– sednutí kužele. Během betonáže bude kontrolováno zda nedošlo k porušení hydroizolační 
vrstvy, dále se kontroluje zda nezatéká beton pod ochranné vrstvy geotextílie a provede se 
kontrola uložení dilatačního pásku MIRELON u obvodových a prostupujících konstrukcí. 
V rámci této kontroly se také zaměříme na způsob ukládání betonové směsi, hutnění a 
hlazení, které musí být v souladu s technologickým předpisem. Součástí této kontroly je i 
kontrola konečné výšky betonové vrstvy.  
 
Kontrola vsypu 
Této kontrole předchází kontrola správné pevnosti betonu – pochůznost. V rámci samotné 
kontroly se zaměříme především na dodržení předepsaného množství použitého vsypu dvě 
vrstvy). Dále se kontroluje, zda při hlazení nevyčnívají ocelové drátky, které musí být 
odstraněny a plocha zapravena. V poslední řadě se kontroluje hotová zahlazená podlaha do 
požadovaného lesku a ošetření finálního povrchu nátěrem či postřikem. 
 
Kontrola řezaných dilatačních spár 
Dilatační spáry musí být minimálně do 1/3 tloušťky vrstvy drátkobetonu. Maximální 
vzdálenost dilatačních spár je určeno v projektové dokumentaci max.  m . Dále se 
kontroluje celkové provedení dilatačních spár dle konstrukčních zásad. Mezní odchylky 
přímosti hran jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Délka spáry [m] Mezní odchylka [± mm] 
Do 1 4 
1 – 4 6 
4 – 8 10 
Více než 8 15 

Tabulka 2: Povolené odchylky dilatačních spár 

Kontrola ošetřování betonu 
Kontroluje se primárně teplota betonu, zda beton nevysychá. V zimním období je v případě 
potřeby nutno zkontrolovat ohřívací agregáty. V letním období je nutno dodržet předepsané 
kropení. Kropení x - 4x denně dle teploty prostředí. 
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8.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrola celkové plochy podlahy 
Tato kontrola obsahuje kontrolu celkové rovinatosti podlahové plochy a vzhled podlahy. 
Dovolená odchylka v rovinnosti pro podlahy ve výrobních a skladovacích prostorách je ±  
mm/2 m. Z hlediska dovolené odchylky výškové úrovně v dilatační nebo smršťovací spáře je 
dovoleno ±  mm.  
 

Kontrola předávacích dokumentů 
Kontroluje se vedení stavebního deníku, vedení záznamu o provedení kontrol v rámci 
kontrolního a zkušebního plánu. Budou předány certifikáty a příslušné dokumenty zahrnující 
kvalitu dodávaných materiálů a dodržení technologických postupů. Provede se zápis o 
předání ucelené části stavby.  
 

8.4 Seznam použitých norem 
 

- ČSN EN 13 7  -  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 74 4  – Podlahy – Společná ustanovení 
- ČSN EN 1 -1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
- ČSN EN 1 -2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část : 

Technické požadavky na ocelové konstrukce 
- ČSN EN +A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 73  -  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 
- ČSN 73 1 -1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 
 

 

Obrázek 32: Mezní odchylka rovinatosti podlah a výškové úrovně v dilatační spáře [ 3] 
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9 BOZP 
Podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovává koordinátor bezpečnosti, 
který bude pravidelně provádět kontroly dodržování bezpečnostních předpisů přímo na 
staveništi. O těchto kontrolách budou prováděny záznamy, které budou předávány 
stavbyvedoucímu. Plán kontrol bude vyhotoven podle platných nařízení a předpisů.  
Vzhledem k této skutečnosti jsem zpracoval pouze stručný výpis opatření, které je nutné na 
stavbě dodržovat. Tato kapitola řeší pouze vybraná bezpečnostní rizika a plán jejich 
konkrétních řešení pro technologickou etapu provedení drátkobetonové podlahy vybraného 
stavebního objektu SO  Energetický přístavek. 
 
Všichni pracovníci budou seznámeni s riziky a zpracovaným plánem bezpečnosti. Seznámení 
proběhne formou školení. Pracovníci potvrdí svými podpisy do příslušného formuláře 
souhlas o provedení školení, také se zavazují k dodržování zásad BOZP a používání OOPP.  
V buňce hlavního stavbyvedoucího bude umístěna lékárnička první pomoci. Na dveřích bude 
tato buňka označena potřebnými značkami a budou zde vylepeny potřebná telefonní čísla a 
požární poplachové směrnice.  
 
Při pracích souvisejících s realizací drátkobetonové podlahy se bezpečnost a ochrana zdraví 
řídí následujícími předpisy: 
 

- Nařízení vlády č. 13 / 1  Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 1 1/  Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  

- Zákon č. 88/ 1  Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

- Zákon č. 181/ 18 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
související zákony 

- Nařízení vlády č. 3 /  Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 378/ 1 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 4 / 1 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

 

9.1 Vybraná bezpečnostní rizika a jejich konkrétní opatření 
9.1.1 Působení klimatických vlivů 
Nebezpečí: 
Může dojít k prochladnutí či promrznutí pracovníka v zimním období a v letním období 
pak k přehřátí nebo úpalu. 
 
Opatření: 
Poskytnutí pracovníkovi OOPP proti chladu a dešti. Možnost podávání teplých nápojů 
a prodloužení pracovní přestávky v teplé místnosti. V letním období zajištění 
dostatečného množství tekutin a vychlazených nápojů. Prodloužení pracovních 
přestávek. 
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9.1.2 Pohyb osob po staveništi 
Nebezpečí: 
Vniknutí cizích a nepovolaných osob na staveniště. 
 
Opatření 
V rámci zařízení staveniště je vybudováno mobilní oplocení výšky  m 
s uzamykatelnými branami. Budou zde umístěny viditelné cedule s nápisy 
nepovolaným vstup zakázán. Dále bude najata hlídací agentura, která bude hlídat 
staveniště po skončení veškerých prací. 
 
Nebezpečí: 

 Při pohybu po staveništi může dojít k propíchnutí chodidla ostrými předměty. 
 
 Opatření: 

Kladen důraz na úklid staveniště. Používání OOPP, zejména pracovní obuv s tvrdou 
podrážkou. V rizikových částech dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Nebezpečí: 
Pád dohloubky, snížených či hloubených částí staveniště. Uklouznutí při chůzi 
v blátivých a namrzlých částech staveniště. 
 
Opatření 
Udržování a čištění pochozích ploch staveniště. Včasné odstranění nebo označení 
překážek. Zahrazení volných okrajů pevnou zábranou s dvojitou přepážkou. Dále 
vhodná volba tras, určení a zřízení bezpečných vstupů na stavbu, úklid staveništní 
komunikace a chodníků. 

 

9.1.3 Pohyb strojů a vozidel 
Nebezpečí: 
Vznik dopravní nehody vlivem pohybu strojů a vozidel po staveništi nebo srážka 
pracovníka. 
 
Opatření: 
Dodržování pravidel silničního provozu, dodržování značek, dbát zvýšené pozornosti 
a ohleduplnost vůči ostatním osobám. Dodržování stanovené maximální rychlosti 
v celé ploše staveniště – km/hod. Obeznámení pracovníků s možností pohybu 
strojů či vozidel a dbát na dodržování BOZP a OOPP - reflexního oděvu. Osoby se 
nesmí záměrně pohybovat v dráze stroje. Stroje musí používat při zahájení pohybu 
nebo při snížené viditelnosti zvukové a světelné znamení.  
 
Nebezpečí: 
Zasažení částí stroje, nebo padajícím materiálem. 
 
Opatření: 
Pracovník se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje. Při vstupu do 
pracovního prostoru stroje musí být práce stroje přerušeny. Pracovní prostor musí 
být ohraničen. Dodržování přepravních pravidel a manipulace s břemeny – zakázané 
zony.  
 

 
 



 

225 
 

9.1.4 Manipulace s materiálem 
Nebezpečí: 
Přetížení pracovníka v důsledku zvedání nebo přemísťování materiálu o nadměrné 
hmotnosti. Úraz pracovníka kvůli chybné manipulaci s materiálem.  
 
Opatření: 
Dodržování hmotnostního limitu pracovníka dle vlastních zkušeností – nepřetěžovat 
se. Správná manipulace s materiálem dle pravidel stanovených např. výrobcem. 
Správné vyhodnocení situace – použití zvedacího nebo dopravního mechanismu. 
Dodržovat stabilní skladování materiálu. Dodržovat zásady ochranného pásma při 
manipulaci s břemeny. Používat OOPP a dodržovat zásady BOZP.  
 

9.1.5 Ruční a elektrické nářadí 
Nebezpečí: 
Rizika spojená s užíváním nářadí otlaky, úder do ruky, úrazy končetin, úraz el. 
proudem)  
 
Opatření: 
Pracovník by měl mít praxi a zručnost, popřípadě by měl být zaučen a proškolen o 
používání nářadí. Použití vhodného typu a druhu nářadí. Soustředěnost při provádění 
pracovních úkolu. Zajištění a vyznačení pracovního prostoru.  Zákaz používání 
poškozeného nebo neúplného nářadí. Nastudování návodu k obsluze. Provádět 
pravidelné revize. Používání OOPP. Speciální nářadí mohou obsluhovat jen oprávnění 
pracovníci – průkazy, certifikáty, školení. Zajistit osobní pracovní prostor osobní 
zona) – dostatečná vzdálenost druhých pracovníků. Zákaz provádění prací nad 
sebou. 

 

9.1.6 Svařování 
Nebezpečí: 
Vznik požáru, nebo úrazu pracovníka. 
 
Opatření: 
Před samotným zahájením svařování musí pracovník provést kontrolu pracoviště, 
zda se v okolí nenachází hořlavé látky a upozorní pracovníky nacházející se v blízkosti 
pracoviště. V blízkosti svařování zákaz pohybu dalších pracovníků. Pracoviště 
opatřeno hasícími přístroji. Zákaz používání svářečky a příslušenství ve špatném 
technickém stavu. Svařovat může pouze oprávněná osoba se svářečským průkazem. 
Po dokončení svářečských prací uložit svářecí soupravu na určené místo. Použít 
předepsané OOPP kukla, svářečský oblek, svářečská zástěra, nehořlavé rukavice . 

 

9.1.7 Betonářské práce 
Nebezpečí: 
Ukládáním betonové směsi může dojít k zasažení očí. Zranění kvůli neodbornému 
zacházení s ponorným vibrátorem.  
 
Opatření: 
Pracovníci v bezprostřední blízkosti musí používat ochranné pracovní pomůcky – 
ochranné brýle. Při zasažení oka je nutné okamžité vypláchnutí čistou vodou. Zákaz 
pracovníků naklánět se do výsypky popřípadě koryta autodomíchávače. Ponorný 
vibrátor používat dle návodu. Pracovník s praxí. Při nepoužívání vibrátor musí být 
vypnut. Dodržování pracovních přestávek. 
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Nebezpečí: Hlazení betonu - Nebezpečí přitlačení strojem, přejetí pracovníka, úder 
samovolnou rotací stroje, zachycení pracovníka za oděv. 
 
Opatření: 
Pracovníci vykonávající strojní hlazení betonu musí být seznámeni s manipulací se 
strojem, zejména pak s jeho startem a nouzovým zastavením. Pracovníci musí být 
řádně ustrojení a musí používat OOPP, zejména pak reflexní vesty. Při pracích na 
hlazení betonové podlahy nebudou souběžně probíhat žádné jiné práce v místě 
pohybu strojů. 
 

9.1.8 Řezání dilatačních spár 
Nebezpečí: Nebezpečí pořezání, amputace prstů, namotání části oděvů na řezný 
kotouč 
 
Opatření: 
Práce bude provádět pouze pověřený pracovník, který bude proškolen ohledně 
manipulace se strojem. Pracovník se musí chovat dle předpisů BOZP a musí dbát 
zvýšené opatrnosti vůči svému okolí. Pracovník musí mít řádně upevněn oděv, bez 
žádných vyčnívajících či přesahujících částí. Případná poruch nebo zastavení 
řezného kotouče může být opravena pouze při vypnutí stroje! Pracovník musí v rámci 
ochrany zraku a sluchu používat ochranné sluchátka a brýle. 
 

10 Ekologie 
Vzhledem k řešené etapě – drátkobetonová podlaha, můžeme konstatovat, že prováděné 
práce zásadně neovlivní ani nijak nenaruší činnost životního prostředí. Vlivem provádění 
drátkobetonové podlahy, umístěním staveniště a termínu zahájení můžeme hladinu hluku a 
míru prašnosti charakterizovat jako nízkou intenzitu. V rámci problematiky ekologie je nutné 
kontrolovat, aby bylo vše v souladu s hygienickými normami a nařízeními.  
Práce budou probíhat pouze v pracovní dny, a to pondělí až pátek od 7:  do 15:30, 
v ojedinělých případech i déle, maximálně však do „18:00“. V tomto časovém rozmezí 
můžeme předpokládat mírný nárůst hlučnosti a prašnosti Hlučnost můžeme částečně 
eliminovat například použitím novějších strojů a mechanismů. Prašnost můžeme částečně 
odstranit pomocí kropení vodou, popřípadě bude na oplocení instalována tkanina, která 
zamezí šíření prašnosti do okolí mimo staveniště. Dále z hlediska ekologie je nutné provádět 
pravidelnou kontrolu technického stavu strojů a mechanismů, a to zejména v oblasti úniku 
provozních kapalin a spalin do ovzduší. Pod stojící stroje bude umístěna vanička pro odchyt 
provozních látek. V rámci realizace drátkobetonové podlahy bude nakládáno i 
s nebezpečnými látkami, jako je rozpouštědlo – ochranný nátěr MFC Stoplak 2174. Tyto 
nebezpečné látky musí být ukládány na zpevněných plochách a budou umístěny na 
záchytných vanách, kvůli možnému úniku látek při odběru.  
 Další část, kterou je potřeba se zabývat je pohyb – výjezd strojů a automobilů ze staveniště 
na městskou komunikaci. Veškeré stroje a automobily opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěny. Staveništní komunikace, popřípadě část výjezdu na městskou komunikaci musí být 
taktéž udržována v čistotě – musí být uvedena do původního stavu.  
 
Neméně důležitou otázkou ekologie je nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady vlivem výstavy budou řádně tříděny recyklovány  dle kategorií a budou 
umístěny do kontejnerů připravených na zpevněné ploše v rámci zařízení staveniště. 
Kontejnery budou následně odvezeny na příslušné skládky nebo do sběrného dvoru. 
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Zákon č. / 14 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 3/ 1  Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 

Druh Označení dle katalogu Způsob likvidace 
Beton 170101 Sběrný dvůr 
Kov 170407 Sběrný dvůr 
Dřevo 170201 Sběrný dvůr 
Oleje, maziva 1307 Odvoz k likvidaci 
Znečištěná zemina 1302 Odvoz na skládku 
Komunální odpad 200301 Sběrný dvůr 
Plast 170203 Sběrný dvůr 

Tabulka 3: Vzniklé odpady vlivem výstavby 
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1 Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
Tabulka pro kontrolní a zkušební plán prefabrikovaného skeletu je zpracována v samostatné 
příloze E16. 
 

2 Popis jednotlivých kontrol a zkoušek 
Veškerá použitá legislativa je uvedena v tabulce KZP, která je vypracována v příloze E16. 
Součástí přílohy E16 je také výpis použitých zkratek. 
 

2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 
Předmětem této kontroly je zejména kontrola platnosti, úplnosti a správnosti 
montážní a projektové dokumentace. V rámci řešené etapy se především zaměříme 
na kontrolu technologického předpisu, zpracovaných rizik, koordinace, zařízení 
staveniště a příslušných výkresů. Na stavbě, konkrétně v kanceláři hlavního 
stavbyvedoucího bude uložena kopie kompletní projektové a montážní dokumentace. 
Tato kopie bude sloužit k nahlédnutí v případě nejasností v průběhu výstavby. 
Veškerý výpis prefabrikovaných prvků musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. 
 

2.1.2 Kontrola staveniště 
Kontrolujeme zejména obecně shodu dokumentace pro zařízení staveniště se 
skutečným stavem. Dále kontrolujeme skladovací plochy, které musí být přístupné a 
v dosahu autojeřábu, či jiného zvedacího mechanismu. Skladovací plochy musí být 
označeny, musí být rovné a odvodněné spádem min. 1%. Předmětem této kontroly je 
také způsob skladování prvků – musí být na paletách, na podkladcích a suché směsi 
musí být zakryty ochranou plachtou proti dešti. V kontrole staveniště je také 
zahrnuta kontrola staveništních přípojek a rozvodů. Tyto přípojky a vedení musí být v 
souladu s projektovou dokumentací, užíváním a podmínkami BOZP. V rámci 
staveniště bude zajištěna elektrická energie pomocí rozvodných skříní.  
Dále se kontroluje zázemí pro pracovníky a vedení stavby, stav staveništní 
komunikace, oplocení, ochrana proti vstupu nepovolaným osobám, bezpečný přístup 
pro pracovníky na staveniště. 
 

2.1.3 Kontrola předcházejících prací  
Jedná se především o kontrolu prací předcházejících montáž prefabrikovaného 
skeletu, tudíž hlavně základových konstrukcí. Kontrolujeme především geometrii 
zhotovených základových kalichů od pilot. Půdorysná poloha obvodu dna kalichu 
může mít odchylku maximálně ±1 mm, výšková ±1 mm, poloha dna kalichu ± mm. 
Kontrola probíhá na základě platné dokumentace. Dále kontrolujeme odpovídající 
pevnost betonu, ze kterého jsou zhotoveny základové konstrukce - zkontrolujeme 
pomocí Schmidova tvrdoměru. Pevnost musí být nejméně 7 %. Dále vizuálně 
zkontrolujeme stav základových konstrukcí a jejich neporušenost. Také 
zkontrolujeme dutiny kalichu, zda neobsahuje nečistoty. Před osazením sloupů 
zajistíme navlhčení dutin, kvůli zálivkové směsi odebírání vody ze směsi . U 
základových konstrukcí z nichž vyčnívá výztuž provedeme vizuální kontrolu této 
výztuže a popř. provedeme očištění. 
 
 



 

233 
 

2.1.4 Vstupní kontrola materiálu 
Během přebírání prvků a materiálu pečlivě kontrolujeme dodané množství, typ, 
rozměry a technický stav, který musí být shodný s projektovou dokumentací, 
konkrétně s výpisem prefabrikovaných prvků a dodacího listu.  
Přebírané prvky nesmí vykazovat závažná poškození bránící zabudování prvku na 
dané místo v konstrukci, popřípadě narušující únosnost prvku trhliny, praskliny .  
Dále se u vybraných prvků zaměříme na správné zabudování kotvících a montážních 
prvků a také samostatně dodávané ložiska, na které se budou některé prvky ukládat.  
Může dojít k tomu, že některé prvky se před samotnou montáží budou muset nejprve 
uložit na skládku, tudíž je kladen důraz na správné skladování těchto prvků. Zejména 
se jedná o prokládání dřevěnými hranoly v max. 1/1  rozpětí od kraje prvku, dále v 
případě větších prvků i v polovině prvku. Prefabrikované prvky lze skladovat na sobě 
v max. výšce 1,8m. 
 
 

2.1.5 Kontrola pracovníků 
Osoby provádějící pracovní činnost na staveništi musí být zdravotně způsobilí pro 
výkon práce. Veškeré práce, které jsou rizikové, specifické, nebo vyžadují speciální 
odbornost, musí vykonávat pouze pracovníci proškoleni a způsobilí k těmto druhům 
práce. Tyto osoby se musí prokázat certifikátem, nebo průkazem např. jeřábnický 
průkaz, strojní průkaz, svářečský průkaz, atd. . Z hlediska BOZP, musí být všichni 
pracovníci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a musí být řádně proškoleni 
o zásadách BOZP a technologickým postupem prováděných prací. O tomto 
proškolení a seznámení se s postupem bude vyhotoven zápis do stavebního deníku 
a protokol, který všichni proškolení pracovníci stvrdí svým podpisem. Dále bude 
vypracován koordinační plán BOZP. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce má právo 
pracovníka při vstupu na staveniště nebo během prováděných prací podrobit 
dechové zkoušce na alkohol popř. jiné omamné látky. O této kontrole bude taktéž 
vždy proveden zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven protokol. 
 

2.1.6 Kontrola strojů a zařízení 
Obsahem této kontroly je prohlídka všech strojů, nářadí a pomůcek nacházejících se 
na staveništi. Kontrolujeme zejména jejich technický stav, funkčnost a bezpečnost z 
hlediska užívání. Stroje a nářadí musí být v takovém stavu, ve kterém je možné s nimi 
provádět předepsané práce a zároveň jejich technický stav nezpůsobí ohrožení sama 
sebe nebo okolí. Nejčastěji se jedná o kontrolu provozních kapalin a promazání stroje.  
Kontrola probíhá na základě jejich technický listů, provozního deníku a vizuálního 
stavu.  
Vždy po dokončení prací musí být stroj zajištěn před samovolným pojezdem a musí 
být řádně očištěn a připraven na další použití. Při odstavení stroje na příslušné místo 
musí být zamezeno případnému uniku kapalin a provozních látek. 
 

2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Vzhledem ke skutečnosti, že zahájení prací spojených s montáží prefabrikovaného 
skeletu je od března, je zde reálná možnost výskytu nižších teplot. Stav klimatických 
podmínek se kontroluje několikrát denně, měření teploty třikrát příchod na 
staveniště, dopoledne, odpoledne . Obecně platí, že práce je povolena od -1 °C do 
+3 °C. Při teplotě nižší, jak -10°C je nutnost chránit betonové směsi před zamrznutí 
vody – promrznutí betonu. Jelikož se jedná i o práce ve výškách, tak práce za 
nepříznivého počasí musí být přerušena. Za nepříznivé podmínky považujeme 
například silný déšť, silný vítr a bouřky.  
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Dále pokud viditelnost klesne pod 3  m, budou práce přerušeny. 
Při rychlosti větru větší jako 8 m/s je nutné pozastavit veškeré výškové práce 
prováděné na plošinách žebříkách  výšky větší jak  m. Při působení větru o síle více 
jak 11 m/s se musí přerušit veškeré práce prováděné ve výškách. 
 

2.2.2 Kontrola ochranných pomůcek a BOZP 
Během výstavby se kontroluje zejména zda-li pracovníci dodržují předepsané 
ochranné pomůcky a dodržují zásady a pravidla BOZP. Dále také probíhají kontroly 
jestli pracovníci provádějí práci v souladu s předepsanými postupy a nařízeními. 
 

2.2.3 Kontrola skládek a materiálu 
Jedná se o kontrolu, kterou provádíme těsně před samotnou montáží jednotlivých 
prvků. V rámci kontroly se zaměříme především na technický stav prvku, zda-li 
nedošlo k poškození vlivem skladování, odebíráním, manipulací, či vlivem 
pohybujících se mechanismů a osob v blízkosti skládek materiálů. 
Prvky nesmí vykazovat závažná poškození bránící zabudování a narušující únosnost 
trhliny, praskliny . Dále je kladen důraz na správné skladování těchto prvků – 

prokládání dřevěnými hranoly v max. 1/1  rozpětí od kraje prvku, dále v případě větších 
prvků i v polovině prvku. Prefabrikáty můžeme skladovat na sobě v max. výšce 1,8m. 
Skladovací plochy musí být přístupné a odvodněné min.1% . 
 

2.2.4 Kontrola sloupů 
Kontrola bude provedena u každého sloupu. 
Jedná se především o: 
Kontrola zavěšení sloupu při manipulaci 
Ještě před samotným pozvednutím sloupu autojeřábem, vazač překontroluje 
technický stav závěsu. Dále kontroluje, zda je připevněn požadovaný dle označení  a 
nepoškozený prvek. Zkontroluje pevné a správné uchycení prvku a to při zdvihu 
přibližně 3  cm nad terénem. Při manipulaci je kladen důraz na to, aby při zdvihání a 
manipulaci prvků nedocházelo k trhavým pohybům a houpání. 
 
Kontrola osazení sloupu do kalichu 
Dbáme především na správnost osazení sloupu v příslušném kalichu podle určeného 
označení dle dokumentace a na správnou orientaci sloupu vzhledem k vyznačeným 
osám kalichu – viz. obrázek - nesmí se lišit ve směru o ± 1  mm. Dále provedeme 
kontrolu správného podlití a uložení z hlediska stability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Odchylky osy u prefabrikovaného sloupu 
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Kontrola svislosti sloupu 
Dovolená odchylka svislosti sloupu se stanoví  ±h/ , max. 3  mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola správného vyklínování sloupu 
Na místo označené dle dokumentace bude osazen předepsaný prvek a to 
neporušený a řádně očištěný. Z hlediska soudržnosti sloupu a zálivkové směsi je 
část sloupu, která bude umístěna v kalichu již z výroby zdrsněna. Dutiny kalichů 
budou před osazením prvku – sloupu navlhčeny. 
Osazované sloupy do kalichu budou stabilně zajištěny po dobu tuhnutí zálivkové 
směsi pomocí dřevěných klínů. Tyto klíny musí být kvalitně zpracovány a zakotveny 
bez viditelných vad a poškození. Po úplném zajištění stability sloupu pomocí 
dřevěných klínů je možné veškeré vázací prostředky odvázat.  
 

2.2.5 Kontrola zálivkové směsi 
Kontroluje se stupeň konzistence betonu pomocí metody sednutí kužele, dále třída 
pevnosti betonu a velikosti zrna kameniva. Zálivka bude zhotovena z betonu C25/30. 
 
Sednutí kužele 
Jedná se o zkoušku pro měření konzistence betonové směsi. Ukazuje, jak moc 
čerstvý beton teče nebo se sype. 
Zkouška, podle velikosti sednutí, rozdělí beton do pěti tříd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2: Svislé odhylky prefabrikovaného sloupu 

Obrázek 3: Zkouška sednutí kužele – třídy [1] 
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Kontrola dostatečného zhutnění betonové zálivky v kalichu 
Kvalita zhutnění závisí na intenzitě a počtu vpichů ponorného vibrátoru. Kvalitní 
zhutnění dosáhneme min. -3 vpichy po dobu  sekund. Tímto způsobem zhutníme 
všechny strany dutiny kalichu. Po dokončení zkontrolujeme rovnoměrné vyplnění 
dutiny kalichu. 
 

2.2.6 Kontrola stykových prvků a ložných míst 
Kontrola se zabývá především vyčnívající výztuží, která slouží pro další napojení 
prvků. Kontrolujeme zda-li nedošlo vlivem skladování či manipulace k jejímu 
poškození. Další částí této kontroly je kontrola ložných míst a dutin prvků. Při 
osazování základových nosníků je nutné kontrolovat, zda ložné místo je rovné a 
opatřené podložkou popř. podlitím a  bez zjevných vad a nečistot. V případě osazování 
na sloupy či vazníky kontrolujeme ložné místa, zda nejsou znečištěny a poškozeny 
vlivem montáže či manipulace s prvky. 
 

2.2.7 Kontrola osazení základových parapetních  nosníků 
Před samotnou montáží zkontrolujeme očištění prvku a kotevního železa. Základové 
nosníky budou prostě uloženy na kalichy a přivařeny ke sloupům. Osazení prvků se 
provede dle montážní dokumentace. Prvky musí být neporušené a čisté. Povolená 
odchylka v ose úložné plochy a v její hraně je max. ±8 mm, hrana opěrné plochy od 
montážní značky výškové úrovně může mít odchylku max. ±1  mm. Z hlediska 
rovinnosti panelů je povolená odchylka ±  mm/  m. V rámci této kontroly je zahrnuta 
i kontrola osazení parapetních nosníků, které budou ukládány na základové nosníky 
pomocí vyčnívajících trnů. Trny výztuže a kotvící prvky na sloupech musí být řádně 
očištěny. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. Povolená odchylka v ose 
úložné plochy a v její hraně je max. ±8 mm, hrana opěrné plochy od montážní značky 
výškové úrovně může mít odchylku max. ±1  mm. Z hlediska rovinnosti panelů je 
povolená odchylka ±  mm/  m. Tato kontrola se provede u všech základových a 
parapetních dílců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4: Souprava s Abramsovým kuželem pro zkoušku sednutí kužele. [ ] 

Obrázek 5: Odchylky základových nosníků. 
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2.2.8 Kontrola kotvení, styků a svarů 
Tato kontrola bude provedena u všech montovaných prvků. Předmětem kontroly je 
především soudržnost spojovaných prvků. Kontroluje se kvalita provedených styků, 
svarů a kvalita zálivkové směsi. Kontroluje se ošetření svarů antikorozním nátěrem. 
Dále se provede kontrola správnosti osazení ložisek a podložek dle montážní 
dokumentace. 
Součástí je kontrola zatmelení vodorovných a svislých spár základových a 
parapetních nosníků. Kontroluje se především očištění, impregnace, uložení 
pěnového provazce a zatmelení elastickým tmelem na bázi betonu. 
 

2.2.9 Kontrola vodorovných prvků 
Kontrola se provádí u prvků: Vazníky, vaznice, průvlaky, spiroll panely a filigránové 
desky. 
 
Trny vyčnívající z prvků musí být dostatečně svislé s vychýlením max. ± 1  mm, nesmí 
být zkorodované a musí být zbaveny nečistot. 
Vzhledem k vysoké hmotnosti a rozměrům některých prvků je nutné dbát na správné 
uchycení a bezpečnou manipulaci. Vazač před samotným pozvednutím prvku řádně 
překontroluje správné uchycení a ujistí se, že je vybrán správný prvek pro osazení. 
Manipulace musí probíhat plynule a koordinovaně.  
Jednotlivé prvky budou osazeny dle montážní dokumentace. Osazované prvky musí 
být zbavené nečistot a nesmí být porušeny například vlivem skladování či 
manipulace. 
Provede se kontrola kotvení – kvalita svaru a kvalita zálivkové směsi. Odchylka prvku 
od osy vodorovně max. ±  mm, výšková odchylka u protilehlých stran prvků ±  mm. 
Kontrola bude prováděna u všech vodorovných prvků. 
Z hlediska Spiroll panelů se kontroluje uchycení panelů pomocí samosvorných klešťí 
v 1/1  rozpětí od kraje. Otvory v panelu musí být zavíčkovány plastovými uzávěry 
z hlediska zatékání vody. Jednotlivé prvky budou osazeny dle montážní 
dokumentace. Panely musí být čisté a neporušené. Poloha dílce musí být v rozmezí ± 

 mm vodorovně a ±  mm svisle. 
Vodorovnost osazeného prvku musí být  ±  mm /  m. Panely budou osazeny do 
maltového lože. 
 

2.3 Výstupní kontrola 
2.3.1 Kontrola geometrie a odchylek 
Předmětem této kontroly je celková rovinnost a svislost montovaných 
prefabrikovaných prvků skeletu. Celková svislost se nesmí lišit o ± 3  mm a celková 
vodorovnost prvků se nesmí lišit o ±  mm. Hodnoty jsou měřeny od celkové 
geometrie předepsané projektovou dokumentací. Měření odchylek je prováděno 
teodolitem, nivelačním přístrojem s příslušenstvím, vodováhou, olovnicí a metrem. 
 

2.3.2 Kontrola celistvosti a ucelenosti konstrukce 
Závěrem zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové prvky, které nesmí být 
mechanicky porušeny a znečištěny. Dále provedeme vizuální kontrolu konstrukce – 
jako celku. Pokud došlo k viditelnému poškození prvků konstrukce, např. otlučené 
rohy, je nutno tyto vady odstranit. Závěrečnou kontrolu provede i přítomný statik, 
který se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. O celkové kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku a provede se předání ucelené části stavby. 
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3 Seznam použitých obrázků 
Obrázek 1: Odchylky osy u prefabrikovaného sloupu .............................................................................. 234 
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Obrázek 3: Zkouška sednutí kužele – třídy [1] ............................................................................................. 235 
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4 Seznam použitých zdrojů 
[1] http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele 
[2] http://www.jip-tech.cz/Home/ConcreteTest 
[3] Veškerá použitá legislativa je uvedena v příloze E16 (Tabulka KZP). 
 

https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/TEXT_KONEC/11.KZP_PREDPIS_MONTOVANÝ_SKELET_0.docx#_Toc534459495
https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/TEXT_KONEC/11.KZP_PREDPIS_MONTOVANÝ_SKELET_0.docx#_Toc534459496
https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/TEXT_KONEC/11.KZP_PREDPIS_MONTOVANÝ_SKELET_0.docx#_Toc534459497
https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/TEXT_KONEC/11.KZP_PREDPIS_MONTOVANÝ_SKELET_0.docx#_Toc534459498
https://d.docs.live.net/979fe4a03f43122c/Dokumenty/01.Škola/01.Navazující/Diplomová%20práce_00/KURARAY_0/TEXT/TEXT_KONEC/11.KZP_PREDPIS_MONTOVANÝ_SKELET_0.docx#_Toc534459499
http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele
http://www.jip-tech.cz/Home/ConcreteTest


 

239 
 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 

12. ROZPOČET 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Bc. Ondřej Ševela 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. et. Ing. Barbora Nečasová 

BRNO 2019   

 



 

240 
 

Obsah 
1 Rozpočet .............................................................................................................................................................. 241 

2 Seznam použitých zdrojů ............................................................................................................................ 242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

241 
 

1 Rozpočet 
Položkový rozpočet je zpracován pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
Rozpočet byl vypracován v programu BUILDpowerS na základě dostupné projektové 
dokumentace a výkazu výměr. Rozpočet pro montáž prefabrikovaného skeletu je zpracován 
v příloze E17. 
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2 Seznam použitých zdrojů 
[1] Projektová dokumentace Výroba SentryGlas 
[2] Software BUILDpower S 
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B. ZÁVĚR 

 

Tématem této diplomové práce byla výrobní příprava a realizace výrobní haly v 4olešově, 
konkrétně její stavebně technologický projekt.  
Ve své diplomové práci jsem se snažil zaměřit na důležité aspekty stavebních činností 
souvisejících s plánováním a přípravou vlastní výstavby a to zejména na využitelnost 
lokálních zdrojů, navržení správného postupu při plánování montáže železobetonového 
prefabrikovaného skeletu, zajištění materiálových zdrojů a návrh hlavních stavebních strojů 
a manipulačních prostředků včetně jejich časového nasazení. 0ále jsem zpracoval projekt 
zařízení staveniště pro různé etapy, technologický předpis týkající se montáže skeletu a 
provedení drátkobetonové podlahy, kontrolní a zkušební plán pro provádění 
prefabrikovaného skeletu, rozpočet pro prefabrikovaný skelet a bilanci pracovníků pro 
výstavbu hlavního stavebního objektu. Jako podklad byla použita zapůjčená projektová 
dokumentace.  
 
Cílem této diplomové práce bylo ověřit technické schopnosti a znalosti, které jsem načerpal 
během studia Vysokého učení technického v Brně, fakulty stavební, oboru realizace staveb, 
a uplatnit je při realizaci stavebního díla. Během zpracovávání této práce jsem v rámci výrobní 
přípravy musel ověřovat řadu studiem nabytých znalostí a postupů s reálným výrobním 
procesem a s reálnými dodavatelskými možnostmi. 0íky znalostem, které jsem načerpal 
během studia, odborným konzultacím a praxi jsem se snažil navrhnout co nejoptimálnější a 
nejefektivnější navázání jednotlivých činností a procesů souvisejících s předmětem mého 
zadání. Ačkoli se může pro laiky zdát, že stavařina je jednoduchá a každý může být stavitel a 
odborník, tak ve skutečnosti opak je pravdou. V rámci výrobní přípravy a samotné realizace 
je vždy zapotřebí detailního nastudování předmětné problematiky související s výstavbou, 
vyhodnocení a zapracování odborných informací a finální naplánování výrobního procesu 
stavby s průběžnou operativní kontrolou a aktualizací, abychom vytvořili co nejefektivnější 
výrobní proces, který zajistí kvalitu předmětného díla, splnění termínů a v neposlední řadě i 
předpokládanou rentabilitu.  
Při zpracování své diplomové práce jsem získal hodně nových znalostí a vědomostí, které 
bych rád rozvíjel a uplatnil v budoucí stavařské praxi, konkrétně ve funkci stavbyvedoucí. 
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C. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A SOFTWARE 

 
LITERATURA 
Zdroje, které nebyly uvedeny na koncích jednotlivých kapitol v použitých 
zdrojích: 
9OTYČ7A,V.: Technologie staveb 5. Technologie stavebních procesů část , hrubá 
vrchní stavba, C1R9 Brno 2005, ISBN 80-214-2873-2 
9US58,2, 41N7OVÁ,S., NOVÁ7OVÁ, 0.:Technologie pozemních staveb 5. Návody 
do cvičení, Nakladatelství VUT Brno , 5SBN -214-0490-6 
9US58,2.: Technologie staveb 55. Příprava a realizace staveb, C1R9 Brno , 5SBN 
80-7204-282-3 
9ARŠÁ8, P.: Stavební stroje, C1R9 Brno , 5SBN -214-2774-4 
BIELY,B.: BW05- Realizace staveb studijní opora, Brno  
Š8AN4O2,J.: BW - Automatizace stavebně technologického projektování studijní 
opora, Brno 2008 
7ANTOVÁ, R.,Technologie staveb 5, 9odul : Zakládání staveb, 1lektonická učební 
opora VUT v Brně  
0OČ7A8, 7., Technologie staveb 5, 9odul : Technologie provádění betonových 
a železobetonových konstrukcí, 1lektonická učební opora VUT v Brně  
8ÍZA8, P.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, 
hrubá spodní stavba, Cerm, Brno  
 
SOFTWARE 
AutoCA0  studentská verze  
Microsoft office 2016 
CONTEC studentská verze  
BUILDpower S studentská verze  
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D. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
PD – projektová dokumentace 
MD – montážní dokumentace 
NP – nadzemní podlaží 
NN – nízké napětí 
VN – vysoké napětí 
PVC – polyvinylchlorid 
PE – polyethylen 
MW – minerální vata 
SO – stavební objekt 
ČSN – česká státní norma 
EN – evropská norma 
n. v. č. – nařízení vlády číslo 
Sb. – sbírka 
§ – paragraf 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SW – software 
 
prefa – prefabrikovaný 
želbet. – železobeton 
 
max. – maximálně 
min. – minimálně 
atd. – a tak dále 
resp. – respektive 
apod. – a podobně 
cca – asi, přibližně 
např. – například 
hod – hodina 
km – kilometr 
tl. – tloušťka 
min – minuta 
č. – číslo 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
a.s. – akciová společnost 
Obr. – obrázek 
Tab. – tabulka 
tj. – to je 
tzv. – to znamená 
m n. m. – metrů nad mořem 
os – osobu 
l – litrů 
hl. – hlavní 
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E. SEZNAM PŘÍLOH 

 

E1 – ČASOVÝ A 25NANČNÍ P8ÁN STAVBY 
E2 – B58ANC1 PRACOVNÍ7Ů 
E3 – ČASOVÝ P8ÁN VYBRANÝC4 T1C4NO8O35C7ÝC4 PROC1SŮ – PR12ABR57OVANÝ S7181T 
E4 – 7OOR05NAČNÍ S5TUAC1 
E5 – SITUACE 0OPRAVNÍC4 VZTA4Ů 
E6 – S5TUAC1 ZAŘÍZ1NÍ STAV1N5ŠTĚ PRO 9ONTÁŽ S7181TU 
E7 – S5TUAC1 ZAŘÍZ1NÍ STAV1N5ŠTĚ PRO 0O7ONČOVACÍ PRÁC1 
E8 – SC4É9A POSTUPU 9ONTÁŽ1 5. 1TAPA 
E9 – SC4É9A POSTUPU 9ONTÁŽ1 55. 1TAPA 
E10 – SC4É9A POSTUPU 9ONTÁŽ1 555. 1TAPA 
E11 – SC4É9A POSTUPU 9ONTÁŽ1 5V. 1TAPA 
E12 – POSOUZ1NÍ ÚNOSNOST5 ZV10ACÍ4O 91C4AN5S9U 5. 1TAPA 
E13 – POSOUZ1NÍ ÚNOSNOST5 ZV10ACÍ4O 91C4AN5S9U 55. 1TAPA 
E14 – POSOUZ1NÍ ÚNOSNOST5 ZV10ACÍ4O 91C4AN5S9U 555. 1TAPA 
E15 – POSOUZ1NÍ ÚNOSNOST5 ZV10ACÍ4O 91C4AN5S9U 5V. 1TAPA 
E16 – 7ONTRO8NÍ A Z7UŠ1BNÍ P8ÁN PRO 9ONTÁŽ PR12ABR57OVANÉ4O S7181TU 
E17 – ROZPOČ1T PRO PR12ABR57OVANÝ S7181T 


