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Tématem mé diplomové práce je realizace hrubé stavby administrativně výrobního objektu 

areálu Lifocolor v Brně. Objekt se nachází v průmyslové zóně Černovická terasa. Tento objekt 

jsem si zvolila z důvodu konstrukce stavby, která je provedena ze železobetonového skeletu.  

V diplomové práci se zabývám technologickým předpisem pro montované železobetonové 

konstrukce, kontrolním a zkušebním plánem pro montáž železobetonových prvků. Dále budu 

zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při montáži železobetonových konstrukcí, 

zařízení staveniště pro spodní a hrubou vrchní stavbu, environmentální plán, časový plán 

a položkový rozpočet hrubé stavby. Zabývat se budu návrhem příjezdové a parkovací plochy 

v areálu, porovnáním spodní stavby s povlakovou izolací a spodní stavby provedené 

z vodostavebného betonu.  

K vypracování budu používat software: Build Power, Contec a AutoCAD. 
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1 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU OBJEKTU 

1.1 Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Výstavba areálu LIFOCOLOR 

Charakter stavby: Novostavba multifunkční budovy 

Město: Brno 

Katastrální území: Brno, Černovice 

Dotčené parcely: parc. č. 2828/221 - Vlastnické právo:  LIFOCOLOR s.r.o., 

Druh pozemku: jiná plocha 7839 m
2 

parc. č. 2828/97 - Vlastnické právo: Statutární město 

Brno, Druh pozemku: Zeleň, 6620 m
2
 

parc .č. 2968 - Vlastnické právo: Statutární město Brno, 

Druh pozemku: Ostatní komunikace, 12 865 m
2
 

Stavebník, investor: LIFOCOLOR, s.r.o.  

Olomoucká 89, 627 00 Brno 

zastoupený:  

Ing. Zbyněk Veselý, jednatel společnosti 

Stavební firma: K4 a.s.  

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno  

korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

1.1.2 Obecná charakteristika 

Administrativně výrobní objekt je novostavba založená na pilotách ø 630 a 900 mm. 

Konstrukční řešení stavby je tvořeno prefabrikovaným železobetonovým skeletem. Sloupy 

jsou průřezu: 400x400, 550x550, 550x450 a 400x250 mm. Stropní konstrukce tvoří 

prefabrikované panely tl. 160, 200 a 250 mm.  Objekt je rozdělen do tří částí. 

Část administrativní, laboratoř a výrobně – skladovací část. Výrobní část je částečně 

podsklepena technologickým podlažím. Podlaží je tvořeno jako monolitická železobetonová 

konstrukce. Výplňové zdivo administrativní části je tvořeno z keramických cihel 

a pórobetonovými tvárnicemi různých tloušťek. Příčky jsou tvořeny sádrokartonem, dle typu. 

Střešní konstrukce objektu je tvořena jako jednoplášťová plochá střecha. 

1.1.3 Objemové a prostorové údaje stavby 

Zastavěná plocha 4103,5 m
2
 

Zpevněná plocha areálových komunikací 1448,8 m
2
 

Zpevněná plocha parkovišť 457,8 m
2
 

Zpevněná plocha komunikací pro pěší 267,8 m
2
 

Okapový chodník 120,0 m
2
 

Terasa v úrovni 1.NP 73,0 m
2
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Zeleň 1494,3 m
2
 

Obestavěný prostor 45955 m
3
 

1.2 Členění na stavební objekty 

SO 01 Administrativně výrobní objekt  

SO 101 Přípojka a rozvod vody 

SO 102 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 103 Areálová splašková kanalizace 

SO 104 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 105 Areálová dešťová kanalizace čistá, retence, vsakovací zařízení  

SO 106 Areálová dešťová kanalizace s možností kontaminace RL 

SO 107 Odlučovač ropných látek 

SO 108 Lapák tuků 

SO 109 Přípojka plynu 

SO 201 Přípojka VN 

SO 202 Areálové rozvody NN a venkovní osvětlení 

SO 203 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 301 Přípojka slaboproudu O2 

SO 302 Přípojka slaboproudu Maxprogres 

SO 401 Příprava území a HTÚ 

SO 402 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 403 Sadové úpravy 

SO 404 Oplocení 

Provozní soubory: 

PS 01 Trafostanice  

PS 02 Technologie výroby 

PS 03 Technologická ČOV  

PS 04 Technologie skladování 

1.3 Popis staveniště 

Stavební pozemek se nachází v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa v katastrálním 

území Brno – Černovice. Pozemek je vymezen dopravní křižovatkou komunikací Švédské Valy – 

Ericha Roučky, stávajícím sousedním areálem KOH – I – NOOR Formex s.r.o.. a pozemkem 

pro připravovanou výstavbu společnosti Intelek Invest a.s.. Pozemek je nezastavěný, při severní 

hranici je na pozemku vedena přípojka VN do areálu KOH – I - NOOR.[1] 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Na staveništi se bude nacházet elektrický 

rozvaděč a staveništní přípojky vody, kanalizace a elektrické energie. Budou vytvořený 

skladovací plochy pro skladování skeletových prvků. Na staveništi se zbuduje sociální, 

skladovací a administrativní zázemí, které bude tvořeno stavebními kontejnery. Dále plocha 

pro umístění odpadů a příslušné kontejnery pro ukládání odpadu. 
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1.4 Údaje o provedených průzkumech 

Pro účely IG průzkumu byly provedeny tři vrtané sondy do hloubky 12m, pro sestrojení 

geologických řezů byly využity i závěry archivních průzkumů ze sousedních pozemků.  

Z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu je možné stanovit následující geologický profil: 

Svrchní horizont je tvořen ornicí o mocnosti cca 0,4-0,5m. Ornice plynule přechází do sprašových 

hlín třídy F6 proměnné konzistence (měkká až pevná). Mocnost této vrstvy je 0,5-1,0m. 

Dominantním souvrstvím geologického profilu jsou nesoudržné zeminy tuřanské terasy.  

Při povrchu se nachází průběžný horizont zajílovaných písků třídy S5 pevné konzistence. Hlavním 

zástupcem tohoto souvrství jsou středně ulehlé hlinité písky S4 a písčité štěrky G3 Neogenní podloží 

bylo zaznamenáno jedním vrtem ve východní části pozemku v hloubce cca 9m a je reprezentováno 

písčitým jílem třídy F8 pevné konzistence. 

Geotechnické vlastnosti zemin doporučené do statických výpočtů: 

GT1 Sprašová hlína tuhá až pevná (F6 CL) 

 Edef = 3-6 MPa;  cef = 8-12 kPa;  φef = 18-22 
0
; ν = 0,3-0,43; ρn = 20 - 21  kNm

-3
 

GT2A Zajílované písky pevné (S5 SC) 

 Edef = 10 MPa; cef = 6 kPa; φef = 28 
0
; ν   = 0,25-0,30; ρn = 18,5 - 20  kNm

-3
 

GT2B terasové souvrství (S4 SM - S3 SF - G3 GF) 

 Edef = 25-60 MPa; cef = 0-2 kPa;  φef = 29-33 
0
; ν   = 0,40;  ρn = 21  kNm

-3
 

GT3 Písčité jíly pevné (F4 CS) 

 Edef = 11 MPa; cef = 15 kPa; φef = 25 
0
; ν   = 0,35; ρn = 19,5  kNm

-3 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, nebude tedy ovlivňovat založení stavby. Pro zakládání 

se doporučuje využít relativně únosných zemin tuřanské terasy nacházejících se již v hloubkách 

od 1-1,5m pod terénem. 

 

Na staveništi bylo provedeno měření radonu a byl zjištěn střední radonový index. Stavba musí 

být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Pro zařazení pozemku 

je směrodatná hodnota III. kvartilu cA75 souboru hodnot objemové aktivity radonu cA v hodnotě 

40,6 kBq/m3. Veškeré konstrukce spodní stavby 1. PP a podlaha 1.NP budou opatřeny fólií 

pro izolaci stavby proti radonu a zemní vlhkosti. [1] 

1.5 Popis stavebního objektu 

1.5.1 Architektonické a urbanistické řešení 

1.5.1.1  Urbanismus 

Návrh zástavby vychází z požadavků a zadání investora, je dán tvarem pozemku, orientací 

ke světovým stranám, umístěním stávajících objektů sousedních areálů a možností dopravního 

připojení. Sjezd do areálu je navržen z ulice Ericha Roučky. Umístění sjezdu respektuje požadavky 

na rozhledové poměry s ohledem na stávající autobusovou zastávku v blízkosti křižovatky s ulicí 

Švédské Valy. [1] 
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1.5.1.2  Architektonické řešení 

Hmotové řešení navrženého objektu respektuje dané funkční využití a je rozděleno na výrobu, 

skladování, laboratoře a administrativní část. Výroba a skladování jsou spojeny do jedné hmoty 

haly a administrativa s laboratořemi do druhé hmoty. Tyto objekty jsou výškově rozdílně 

uspořádány. Hala výroby a skladování je 11,5 m vysoká, administrativa s laboratoří je vysoká 

9,5 m, odsazená část administrativy má výšku 12,5 m.  

Administrativní část je navržena v JV části pozemku, kde je umístěna i klidová zóna 

pro zaměstnance. Administrativní část dovoluje přímé napojení na laboratorní část, kde je přístup 

pro prezentaci klientům. V administrativní části je také umístěno zázemí pracovníků, šatny 

se sprchami pro pracovníky laboratoře a jídelna pro všechny zaměstnance. Kanceláře a jednací 

místnosti umístěny v 2.NP. Ve 3.NP je možnost přístupu na 2 terasy orientované jih-sever. Severní 

terasa je řešena s výhledem na zelenou střechu nad laboratoří.  

Mezi administrativní částí a laboratořemi je umístěn dvoupatrový fundus – sklad vzorků firmy. 

Výrobní část je v úrovni 1.NP stavebně členěna na plochy pro míchání a přípravu, výrobní plochy 

a plochy pro čištění. Míchárna je umístěna v návaznosti na laboratoř. V přímé návaznosti 

na míchárnu je veden vertikální komunikační koridor - schodiště, které umožňuje přístup 

do technického prostoru v 1. PP (ČOV, část technologického chlazení) a rovněž do 2.NP, kde jsou 

umístěny kanceláře administrativních pracovníků výroby a šatny pro zaměstnance výrobní. 

Ve 2.NP výrobní části je umístěno technické zázemí objektu - kotelna, strojovna VZT, rozvodny NN. 

[1] 

1.5.2 Stavebně konstrukční řešení 

1.5.2.1  Základy 

Založení je navržené hlubinné na pilotách průměru 630 a 900mm. Piloty jsou ukončené 

monolitickou kruhovou pilotovou hlavicí, ve které bude vytvořen kalich pro osazení sloupu, 

v případě patrových sloupů není proveden kalich a je osazeno kování pro přivaření paty patrového 

prefa sloupu. Horní hrana kalichů je navržena na úrovni - 0,600.  Piloty budou prováděny z úrovně 

po sejmutí ornice.  Na horní hranu hlavic jsou ukládány prefabrikované základové nosníky tloušťky 

200mm (v administrativě pod zděnými stěnami) a 140mm (v hale), které budou zateplovány 

dodatečně. Horní hrana základových nosníků haly na úrovni +0,500 tvoří současně parapet. 

Základové nosníky budou kotveny do sloupů pomocí systémových lišt nebo pomocí zabudovaného 

kování. V základových konstrukcích budou osazeny zemnící pásky a další prvky uzemňovací 

soustavy dle projektu elektro. Zásyp základových nosníků je nutno provádět současně z obou 

stran.  

Technologické jímky a kanály apod. jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. 

Součástí základů je rovněž nakládací můstek v ose K.  

Základové pasy pod nosnou stěnou v laboratoři a pod ocelové sloupy výměn pro prefa schodiště 

v administrativní části jsou navrženy z prostého betonu. [1] 

1.5.2.2 Svislé nosné konstrukce 

Administrativní část  

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové patrové sloupy 400x400mm, ve 3.NP 

jsou navrženy obvodové sloupy průřezu 400x250mm. Lokálně jsou pro ztužení použity vyzdívky 

z keramických cihel POROTHERM 25 AKU P+D P20.  
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Laboratorní část  

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové prefabrikované železobetonové sloupy 550x450mm, vnitřní 

sloupy v ose J průřezu 400x400mm. Pro vynesení ochozu v laboratoři je navrženo keramické zdivo 

z POROTHERM 19 AKU P+D P15. Založení zdiva na nevyztuženou fólii z měkčeného PVC (PVC-P) 

bude provedeno na vyzrálý cementový ochranný potěr.  

Výrobní a skladová hala  

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové prefabrikované železobetonové sloupy 550x450mm, vnitřní 

sloupy v ose 2 průřezu 550x550mm a sloupy profilu 400x400mm pro vynesení mezipatra. Pata 

sloupů osazovaných do kalichu bude provedena se zdrsněným povrchem, pata všech sloupů 

po úroveň -0,05 bude opatřena hydroizolačním krystalizačním nátěrem. 

 Všechny sloupy budou opatřeny trny, případně konzolami pro osazení stropních a střešních prvků. 

Volně stojící sloupy v laboratoři a ve výrobní hale jsou opatřeny ochrannými rohovými nerezovými 

úhelníky. Do sloupů bude osazeno kování – pro kotvení ocelových paždíků a dalších ocelových 

konstrukcí a pro uchycení fasádních panelů. [1] 

1.5.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Administrativní část  

Stropní nosná konstrukce je tvořena systémem prefabrikovaných průvlaků obdélníkového průřezu 

s konzolami pro uložení předpínaných stropních panelů. Průvlaky jsou navrženy průřezu L a T 

výšky 500 a 800mm, výměny u schodiště jsou navrženy výšky 600mm. Stropní panely 

jsou navrženy tloušťky 160 - 250mm dle rozpětí a využití (zatížení) prostorů.  

Laboratorní část  

Stropní konstrukce z předpínaných panelů tloušťky 200mm je vynášena železobetonovými 

prefabrikovanými průvlaky průřezu L a T výšky 500mm a zděnou stěnou. Nosným prvkem 

střešního pláště je trapézový plech výšky 160mm, který je ukládán na vazníky průřezu T a výšky 

1,35m. Vodorovné konstrukce jsou doplněny obvodovými ztužidly výšky 500mm.  

Výrobní a skladová hala  

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové předpínané sedlové vazníky výšky 1,6m 

v  rozestupu 6m. Střešní konstrukci doplňují obvodové vazníky a ztužidla na rozpon 6m. 

Na prefabrikované prvky je ukládán trapézový plech výšky 160mm. Stropní konstrukce 

z předpínaných panelů tloušťky 200 a 250mm je vynášena železobetonovými prefabrikovanými 

průvlaky průřezu L a T výšky 600mm. V krajních štítových polích je konstrukce doplněna trubkovým 

zavětrováním. Pohledový trapézový plech bude v RAL 9010.[1] 

1.5.2.4  Schodiště, výtahy 

Jednotlivá podlaží v administrativní části jsou vertikálně propojena železobetonovým 

prefabrikovaným dvouramenným schodištěm se šířkou ramene 1500mm a stupni 13x153,8/290 

mm. Nášlapnou vrstvu tvoří přírodní linoleum.  Přístup do laboratoře z ochozu v 2.NP je řešen 

dvouramenným železobetonovým prefabrikovaným schodištěm šířky 1200mm 

a stupni:12x166,7/296,7 mm.  

Nášlapnou vrstvu tvoří přírodní linoleum.  Odlišný výšková úroveň 2.NP mezi administrativní a 

výrobní částí je vyrovnána železobetonovým prefabrikovaným jednoramenným schodištěm šířky 

2500mm se stupni 9x166,7/296,7mm.  
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Schodiště ve výrobní části jsou navržena ocelová schodnicová se stupni z pochozích roštů. Jedná se 

celkem o 4 schodiště. Hlavní vertikální komunikaci ve výrobě zajišťuje schodiště š. 1500mm, které 

propojuje úroveň 1. PP až 2.NP. Pro přístup do průchozího instalačního kanálu v 1. PP slouží 

vyrovnávací schodiště šířky 900 mm se stupni 6x180/270 mm. Pro přístup na střechu je navrženo 

schodiště s nástupním ramenem na ochozu v 2.NP. Poslední navržené ocelové schodiště slouží 

pro únik z ochozu 2.NP a je umístěno ve skladu. Pororošt všech stupnic bude s oky velikosti 

max. 15/15 mm.  Všechna zábradlí budou provedena v souladu s požadavky ČSN 743305 

Ochranná zábradlí.  

Pro transport balených vzorků z laboratoře do skladu vzorků m. č. 2.17 je navržen malý nákladní 

lanový výtah Microlift MDL200 s vyloučením přepravy osob pro maximální nosnost 200 kg. Šachta 

bude provedena z vylívaných bednících tvárnic tloušťky 200mm. Dojezd výtahu je navržen jako 

železobetonová monolitická šachta hloubky 0,20m s povlakovou izolací. Nad základovou deskou 

bude provedena betonová mazanina tloušťky 50mm na úroveň -0,15m. [1] 

1.5.2.5  Střešní konstrukce 

Střechy objektu jsou řešeny jako ploché jednoplášťové. Tloušťky tepelných izolací jsou voleny 

na hodnotu doporučenou U=0,16 W/m2K. Nad požárně dělící stěnou mezi skladem a výrobou, 

v ose 2, bude proveden střešní požární pás v šířce 2 m s požární odolností EI 30 DP1 a povrchovou 

úpravou s indexem šíření plamene 0 mm/min. Jednotlivé pásy budou kotveny dle technologických 

předpisů výrobce. Součástí dodávky střešních hydroizolací je provedení a utěsnění všech prostupů. 

Pro zabezpečení proti pádu osob při údržbě střechy a zařízení umístěných na střeše bude 

instalován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 

Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu a dalších souvisejících norem 

a předpisů.  

hodnotu doporučenou U=0,16 W/m2K. 

Skladby jednotlivých plášťů jsou voleny podle nosné konstrukce, požárních požadavků a účelu 

využití. 

S1 – střecha nad administrativou 

- hydroizolační fólie z měkčeného PVC, standard SIKAPLAN 18G tl. 1,8 mm 

- PP netkaná separační textilie  300g/m2 (např. FILTEK 300) 

- desky z pěnového expandovaného samozhášivého stabilizovaného polystyrenu (např. EPS 

100S stabil) spádové desky pěnového expandovaného samozhášivého stabilizovaného 

polystyrenu (např. EPS 70S stabil) - spád 2%,  

( celková průměrná tloušťka tepelné izolace (λ=0,039 W/mK) tl. 230 mm  

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny 

(např. ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL), bodově natavené tl. 3,5 mm 

- penetrační nátěr asfaltovou emulzí 

- nosná část - železobetonová stropní konstrukce 

S2 – pochůzí terasa nad administrativou 

- Kompozitní terasové prkno 140/28 mm 

- Podkladní Al profil 50/50 mm 

- Vyrovnávací podložky 

- hydroizolační fólie z měkčeného PVC, standard SIKAPLAN 18G 1,8 mm 

- PP netkaná separační textilie  300g/m2 (např. FILTEK 300) 
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- desky z pěnového expandovaného samozhášivého stabilizovaného polystyrenu ( např. EPS 

100S stabil )  tl. 50 mm 

- spádové desky pěnového expandovaného samozhášivého stabilizovaného polystyrenu 

(např. EPS 70S stabil ) - spád 2%,  

(celková průměrná tloušťka tepelné izolace (λ: 0,039 W/mK) 230 mm  

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny 

(např. ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL), bodově natavený 3,5 mm 

- penetrační nátěr asfaltovou emulzí 

- nosná část - železobetonová stropní konstrukce 

S3 – střecha nad laboratoří BROOF (T3) 

- Extenzivní zelená střecha  - vegetační vrstvy a substrát (součást SO 403) 

- Separační vrstva  - geotextilie 300 g/m2 (součást SO 403) 

- Nopová fólie s perforacemi v horním povrchu a výškou nopů 40 mm (součást SO 403) 

- Separační vrstva geotextilie 300 g/m2 (součást SO 403) 

- hydroizolační fólie z měkčeného PVC , standard Sikaplan SgmA 1,8 mm  

- Separační vrstva S-glass vlies 120 g/m2 

- spádové desky z pěnového expandovaného samozhášivého stabilizovaného polystyrenu  

(např. EPS100 stabil ) - spád 2%,  

- desky z  minerální vlny (λ: 0,039 W/mK) 40 mm   

- celková průměrná tloušťka tepelné izolace (λ: 0,039 W/mK) 230 mm 

- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/ m2,  bodově 

natavený 

- nosná část - trapézový plech (spodní strana RAL 9010) [1] 

1.5.2.6 Vnitřní dělící konstrukce 

Příčky jsou navrženy typově dle charakteru jednotlivých místností.  

SDK příčky  

V administrativní části je použit systém suché výstavby, sádrokartonové příčky s vloženou zvukovou 

izolací minerální vlnou. Typ příček jsou navrženy s ohledem na požadavky akustické a instalační, 

případně bezpečnostní. Pro kanceláře a zasedací místnosti jsou zvoleny příčky tl. 125 mm, 

standard KNAUF W112, s dvojitým opláštěním 2 x12,5mm, s vloženou akustickou izolací (minerální 

vlna Knauf Insulation TP 115) tl. 40 mm, R w,R = 53 dB.   

Příčky pro místnosti bez pracovišť jsou zvoleny tl. 125 mm, standard KNAUF W111, s jednoduchým 

opláštěním 1x12,5mm, s vloženou akustickou izolací (minerální vlna Knauf Insulation TP 115) tl. 80 

mm, R w,R = 48 dB.   

Příčky s požadavky na instalační dutinu pro ZTI jsou zvoleny tl. 2205 mm, standard KNAUF W116, 

s dvojitým opláštěním 2x12,5mm, s vloženou akustickou izolací (minerální vlna Knauf Insulation 

TP 115) tl. 40 mm, R w,R = 52 dB.  

V místnostech, kde bude umístěn trezor (č. 2.11 a 2.15) budou provedeny bezpečnostní příčky, 

standard KNAUF W118, s vloženým ocelovým plechem 2x0,6 mm.  
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Železobetonové, zděné konstrukce a fasádní panely jsou ve vyznačených místech obloženy SDK 

předstěnou. Předstěny nebudou vyplňovány minerální vlnou s výjimkou místnosti 1.44 Kancelář - 

expedice, vedoucí skladu.  

V prostorech se zvýšenou vlhkostí (WC, umývárny, úklidové místnosti, sušárny, za kuchyňskými 

linkami) budou použity na opláštění příček desky Knauf Green. Součástí sádrokartonových příček 

budou systémové výztuhy stěn (ne dřevěné) pro zabudování výplní otvorů, traverzy pro zavěšení 

zařizovacích předmětů (WC, umyvadla, atd.), technického zařízení budovy (rozvaděče, revizní 

dvířka, atd.), vybavení interieru (kuchyňské linky, zavěšení nábytkových polic, skříní, atd.).  

Sendvičové příčky  

Výrobní prostor bude rozdělen funkčně na 2 části - místnosti 1.39 a 1.40. Spodní část dělící stěny 

bude provedena do 1,0 m ze zmonolitněného ztraceného bednění. Na tuto úroveň bude osazena 

prosklená výplň a stěnový panel s polyuretanovou výplní tl. 120mm pro vnitřní použití, standard 

Kingspan TF (RAL 9010).  

Zděné příčky  

Příčky mezi skladovou a výrobní částí, místnosti technického a výrobního charakteru budou 

vyzděny z pórobetonových tvárnic, standard YTONG P4-500 tl. 200 a 250 mm na plnoplošnou 

tenkovrstvou zdící maltu. Fixace zdiva bude pomocí nerezových spojek v každé druhé ložné spáře 

k ŽB konstrukci. U stropu bude zdivo pružně kotveno kluzně úhelníkem z plechu 50/50/2mm á 2m.  

Ve výrobním zázemí s mokrým provozem budou vyzdívky provedeny z keramických tvárnic, 

standard POROTHERM 19 AKU na tenkovrstvou zdící maltu. V místě prostupu instalací budou 

vyzdívky provedeny pod úroveň instalací a po osazení instalací dozděny a utěsněny. Vnitřní zděné 

příčky budou založeny ve výrobní a skladové části na drátkobetonové desce. Zděné příčka 

pro vynesení ochozu v laboratoři bude založena na základový pas v úrovni -0,200. Obvodové zdivo 

bude založeno na prefa prahy. [1] 

1.5.2.7  Podlahy 

Podlahy 1. PP  

Podkladní vrstvu pro podlahy v 1. PP tvoří železobetonová konstrukce v úrovni -3,50 m. Na tu 

budou provedeny v určených místech železobetonové sokly výšky 15 cm pro zařízení 

technologického chlazení. Veškeré podlahy budou opatřeny voděodolným protiskluzovým 

epoxidovým nátěrem včetně soklu do výšky 15 cm. Podlaha ŽB nádrže pro SHZ bude opatřena 

polyuretanovou voděodolnou stěrkou. Stejná stěrka bude aplikována i na stěny nádrže, přechod 

bude řešen páskou v systému dodávky stěrky.  

Podlahy 1.NP – osa F-P/1-3 (laboratorní, výrobní a skladová část)  

Podkladní vrstvu pro podlahy v 1.NP tvoří zeminová deska v úrovni -0,20 m. Na zeminovou desku 

bude položena izolace proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží - nevyztužená fólie 

z měkčeného PVC (PVC-P) tl. 2,0m (standard ALKORPLAN typ 35034) a ochranná geotextilie.  

Následně bude provedena průmyslová podlaha:  
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- leštěná drátkobetonová podlaha se vsypem v tl. 200mm (skladová část - osa K-P/1-2 

a komunikační koridor za laboratoří - m.č. 1.21) 

- drátkobeton s epoxidovou stěrkou s protiskluzným povrchem v tl. 200mm (laboratorní 

a výrobní část – osa F-P/2-3  

Pozn. – nad 1. PP bude drátkobeton proveden na stropní železobetonovu monolitickou konstrukci. 

Celková tloušťka podlahy je 200 mm.  

Po vnějším obvodu zeminové desky bude položen pás šířky 1m z tepelné izolace - desky z pěnového 

expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou nasákavostí do 2% objemu, 

Dekperimetr tl. 100 mm (horní hrana v úrovni -0,200 mm). V místě vrat, dveří a prosklených otvorů 

bude průmyslová podlaha ukončena ocelovým profilem. Zemní pláň včetně vyrovnávacích násypů 

bude upravena stabilizací tak, aby na úrovni  — 0,800 = 237,45m n.m. bylo dosaženo 

Edef,2>45MPa, konstrukční vrstva (tj. štěrkopísková vrstva mezi upravenou plání a podlahovou 

deskou) bude hutněna na Edef,2>90MPa, při Edef,2/Edef,1<2,2.  

Podlahy 1.NP – osa A- F/2.1-3 (administrativní část)  

Celková tloušťka podlahy je 200 mm. Podkladní vrstvu pro podlahy v 1.NP tvoří podkladní beton v 

úrovni -0,20 m. Na podkladní beton bude položena izolace proti zemní vlhkosti a pronikání radonu 

z podloží - nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-P) tl. 2,0m (standard ALKORPLAN typ 35034) 

a ochranná geotextilie. Následně bude provedena konstrukce podlah v tl. 200 mm tvořená 

tepelnou izolací z desek z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm, standard ISOVER EPS 100Z, 

separace, litá anhydritová vrstva a nášlapná vrstva.  V určených místnostech (chodby, šatny, 

sprchy, sociální zázemí) bude položeno podlahové vytápění. V případě podlahového vytápění 

budou provedeny v místě dveří prořezy anhydritu. Nášlapné vrstvy tvoří přírodní linoleum 

(standard Armstrong Marmorette) a keramická dlažba (standard Rako). Na vstupu 

do administrativy bude osazena vnější a vnitřní čistící zóna. Vnější zóna bude provedena 

z gumové rohože a vnitřní ze zátěžového koberce. Čistící rohože budou osazeny do Al rámů 

a odvodněny.  

Podlahy 2.NP, 3.NP – osa A- K/2.1-3 (administrativní část, laboratoř)  

Podkladní vrstvu pro podlahy tvoří předpínané stropní panely v úrovni +3,90 m (osa A- K/2.1-3) 

a +5,40 m (osa K-P/1.2-3) pro 2.NP, +7,90m pro 3.NP. Na stropní konstrukci bude položena izolace 

tl. 20 mm, standard ISOVER EPS 100Z, separace, litá anhydritová podlaha a nášlapná vrstva.  

V určených místnostech (chodby, šatny, sprchy, sociální zázemí) bude položeno podlahové 

vytápění. V případě podlahového vytápění budou provedeny v místě dveří prořezy anhydritu.  

Nášlapné vrstvy tvoří přírodní linoleum (standard Armstrong Marmorette) a keramická dlažba 

(standard Rako), koberec (standard Desso).  

Podlahy 2.NP – osa K-P/1.2-2.1 (technické zázemí)  

Podkladní vrstvu pro podlahy v technickém zázemí tvoří předpínané stropní panely v úrovni +5,40 

m. Celková tloušťka podlahy je 100 mm. Na stropní konstrukci bude položena izolace tl. 20 mm, 

nebo akustické a antivibrační pryžové pásy, separace a následně proveden cementový potěr 

se strojně hlazeným povrchem, vyztužený kari sítí 100/100/6,3 mm a nášlapná vrstva z voděodolné 

epoxidové tenkovrstvé stěrky s protiskluzným povrchem.  V místnosti 2.46 a 2.56 budou v určených 

místech provedeny na cementový potěr betonové sokly pod technologii výšky 150 mm. [1] 
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1.5.2.8  Izolace proti vodě a radonu 

Opatření proti vodě a radonu spodní stavby jsou stanovena v souladu se závěry provedených 

průzkumů - Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum: 

- podzemní voda nebyla v dosahu průzkumných prací zastižena a její vliv na základové 

konstrukce neočekáváme  

- zájmový pozemek výstavby má podle výsledků měření ve smyslu zákona č.18/1997 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění 

pozdějších předpisů střední radonový index a stavba musí být preventivně chráněna proti 

pronikání radonu z geologického podloží.  

Pro zařazení pozemku je směrodatná hodnota III. kvartilu cA75 souboru hodnot objemové aktivity 

radonu cA v hodnoně 40,6 kBq/m3.  

Veškeré konstrukce spodní stavby 1. PP a podlaha 1.NP budou opatřeny fólií pro izolaci stavby 

proti radonu a zemní vlhkosti. 

1.5.2.9 Opláštění budovy 

Opláštění je řešeno s ohledem na rozdílné funkce jednotlivých částí objektu. Sklady vnějších plášťů 

jsou po stránce tepelně technické zvoleny na hodnotu doporučenou pro součinitel prostupu tepla - 

stěna plná vnější U=0,20 W/m2K. [1] 

Administrativní část (osa A-F/2.1-3)  

— Je navržen sendvičový provětrávaný plášť o jednotlivých vrstvách:  

— zdivo z pórobetonových tvárnic, standard Ytong P4 500 na tenkovrstvou zdící maltu 

tl. 250 mm  

— tepelná izolace – desky z minerální vlny (λ: 0,039 W/mK) tl. 180 mm  

— kontaktní difuzní fólie pro větrané fasády, standard Folster fasade UV  

— větraná spára tl. 65 mm  

— kazeta - hliníkový kompozitní panel se skrytými přípoji, standard Alubond na nosném 

hliníkovým roštu, nebo vlnitý hliníkový plech kladený horizontálně (viz pohledy)  

Celková tloušťka pláště bude 530 mm. Spodní provětrávaná mezera bude opatřena síťkou proti 

hmyzu. Sokl bude proveden z tepelné izolace Dekperimetr s povrchovou úpravou soklové omítky 

a barevného nátěru. Výška soklu +0,100 m.  

 

Laboratorní část (osa F-K/2.1-3)  

V ose 3 navazuje na administrativu shodný sendvičový plášť. V ose 2.1 je navržena sloupko -

 příčková hliníková prosklená fasáda se zasklením z čirého izolačního dvojskla. Zasklení spodního 

a horního pásu prosklené fasády je na vnější straně řešeno smaltovaným sklem.  

Výrobní a skladová část (osa K-P/1-3)  

Opláštění výrobní a skladové části tvoří izolační fasádní stěnový panel s polyuretanovým jádrem 

tl. 120 mm, viditelné kotvení, standard Kingspan TF (s požární odolností EW 15 DP1 s povrchem 

třídy reakce na oheň A1).  

Součástí dodávky fasádních panelů jsou veškeré lemy a pomocné ohýbané profily, potřebné 

ke správnému ukotvení panelů opláštění k navazujícím konstrukcím. Svislá spára mezi panely (á 

6m) bude kryta systémovou hliníkovou lištou v odstínu RAL dle navazující fasády. [1] 
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1.6 Stavebně technologická část - studie realizace 

1.6.1 Studie realizace hrubé stavby 

Ve studii bude jednoduše popsán postup jednotlivých prací. Rozměry jednotlivých konstrukcí 

a výkaz výměr bude uveden v položkovém rozpočtu, mechanizace je popsána v samostatné 

kapitole. 

1.6.1.1 Zemní práce  

Započetím zemní prací začíná samotná realizace objektu. Nejprve se sejme ornice v tl. 0,4 m 

po celém pozemku, bude nakládána na nákladní automobil odvážena na skládku ornice 

v blízkosti staveniště (asi 5,5 km). Následuje odvoz zeminy na úroveň HTU.  

Dalším krokem je provápnění zeminy, kterým zvýšíme stabilizaci. Po technologické přestávce 

provedeme, v místě budoucí komunikace, přípojky k nově budovanému objektu. 

Po provedení přípojek se pláň zhutní na požadovanou hodnotu a provede se podkladní 

vrstva nové areálové komunikace ze ŠDB 0/63, která bude sloužit pro dobu staveniště jako 

komunikace zařízení staveniště.  

Vykope se stavební jáma pro realizaci spodní stavby do hloubky -3,9 m = 234,350 m n. m. 

Dalším postupem zemních prací je výkop rýh pro technologické kanály a monolitické patky. 

Poslední zemní prací jsou sadové úpravy okolo nově vybudovaného objektu. 

BOZP pro zemní práce: 

Riziko:  Pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.) 

Opatření:  

— opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. 

nápadnou překážkou;  

— používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou); 

Riziko:  Převrácení, ztráta stability automobilů 

Opatření:  

— postavení stroje na rovném terénu;  

— dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném 

směru  

— správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám 

na staveništi 

1.6.1.2 Základy 

Zakládání započne realizací pilot suterénu a bude pokračovat podkladním betonem stavby.  

Po provedení se uloží geotextílie a vodorovná hydroizolace. Betonuje se deska spodní stavby 

a začíná příprava bednění, výztuže až po samotné vybetonování stěn suterénu. Piloty jsou 

prováděny z úrovně HTÚ jsou průměru 630 a 900 mm. Po vybetonování pilot se provede 

odbourání hlav pilot a odvezení suti na skládku. Po odbourání se provedou monolitické 

kalichové patky.  

Po provedení monolitických patek se provede zásyp celého objektu (mimo suterénu) 

štěrdkodrtí, která se zhutní. Po montáží železobetonového skeletu se provede ve dvou 

vrstváh zeminová deska. 
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Dále budou provedený základové pasy v laboratorní části pod keramickou stěnu PTH a pod 

schodištěm v administrativní části. Při betonáží pasu se provedou všechny práce 

na technologických kanálech ve skladové v části a v  laboratoří. 

BOZP pro základy: 

Riziko: Pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše 

Opatření:  

— zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem 

v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně 

Riziko: Nezajištění resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění 

a podpěrných konstrukcí 

Opatření:  

— před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho 

části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit 

Riziko: Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření, a zranění o povrch břemene v důsledku 

bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech 

Opatření:  

— úprava břemene, odstranění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí, 

používání rukavic  

1.6.1.3  Hrubá vrchní stavba 

Hrubá vrchní stavba začne zděním stěny s keramických tvarovek v laboratoři (stěna později 

bude vynášet prefabrikované stropní panely) a montáží prefabrikovaných sloupů 

do monolitických patek. Mezi sloupy budou uloženy na monolitické patky základové nosníky, 

které budou svařený se sloupy pomocí ocelových komponentů na prvcích. Na výztuž sloupů 

budou uloženy průvlaky, stropní nosníky a na ně následně stropní panely. V laboratorní 

a skladovací části budou na obvodové sloupy ukládány střešní vazníky a vaznice, hala 

bude prostorově ztužena obvodovými nosníky a ztužidly. Postup montáže skeletu bude 

detailněji popsán v samostatné kapitole č. 5 technologický předpis pro železobetonové 

montované konstrukce skeletu. 

Po montáži skeletu se začnou vyzdívat v administrativní části ztužující a obvodové stěny 

z keramických tvárnic tl.  250 mm a z pórobetonových tvárnic tl. 200 a 250 mm. 

Po vybetonování drátkobetonové podlahy se začne vyzdívat pórobetonovými tvárnicemi 

ve skladovací části. 

BOZP hrubá vrchní stavba: 

Riziko: Pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem nebo přiražení a přitlačení 

pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukcí 

Opatření:  

— správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 

k uchopení břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene  

Riziko: Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na nohu, 

zasažení hlavy  

Opatření:  

— bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volné 

okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu 

—  zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení 
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Riziko: Pád pracovníka a materiálu při užívání lešení  

Opatření:  

— zajišťování volných okrajů podlah lešení zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 

sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z volných okrajů 

1.6.1.4 Zastřešení 

Provedou se všechny potřebné pojistné hydroizolace z SBS z modifikovaných pásů 

natavením. Nachystají se prostupy vzduchotechnických zařízení, vtoků (DN 125) a střešních 

světlíků. Následuje položení tepelných izolací z expandovaného polystyrenu ve spádu 

tl. u vpusti je 200 mm (pomocí kotev). Na desky z polystyrenu e položí seperační textilie. 

Na části, kde je navržena pochozí vegetační střecha, se na textilí položí nopová folie a znovu 

separační geotextíli. Vegetační střecha je navržena nad laboratorní částí.  V ostatních 

skladbách střechy bude po separační vrstvě natavována folie z PVC. 

 

BOZP zastřešení: 

Riziko: Pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem 

Opatření:  

— správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků 

k uchopení břemen dle druhu, vlastností a tvaru břemene  

Riziko: Působení výparů na dýchací cesty - při svařování horkým vzduchem 

Opatření:  

— v případě svařování v uzavřeném prostoru zajistit dokonalé odvětrávání tohoto 

prostoru 

Riziko: Popálení pracovníka nebo zasažení elektřinou 

Opatření:  

— při používání nářadí dodržovat zejména pokyny výrobce těchto přístrojů 

— vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 

zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím 

—   zabránění neodborných zásahů do el. instalace 

1.6.2 Stavebně technologická část 

1.6.2.1 Technická zpráva zařízení staveniště  

V kapitole bude uvedeny celkový návrh zařízení staveniště. Ve výkresech budou označeny 

zpevněné plochy, komunikace, přípojky zařízení staveniště a stavební kontejnery.  Návrh 

zařízení staveniště je v kapitole 4. Návrh zařízení staveniště a výkresy zařízení staveniště jsou 

v přílohách č. 6 – Výkres zařízení staveniště pro spodní stavbu a č. 7 – Výkres zařízení 

staveniště pro hrubou vrchní stavbu.  

1.6.2.2 Návrh strojní sestavy 

Návrh strojů potřebných pro hrubou stavbu je popsán v kapitole 3. Návrh strojní sestavy pro 

hrubou stavbu. Podrobný návrh a posouzení mobilních jeřábu je uvedeno v příloze č. 4 Návrh 

a posouzení mobilních jeřábů. 
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1.6.2.3 Dopravní vztahy 

V kapitole č. 2 Technická zpráva širších dopravních vztahů jsou podrobně popsány trasy, 

které jsou potřebné pro zásobování staveniště materiálem. Ke kapitole byla zpracována 

Situace širších dopravních vztahů v příloze č. 2 a v příloze č. 1 – Situace dopravních vztahů 

v blízkosti staveniště.  

1.6.2.4 Technologický předpis 

Technologický předpis je zpracován na montáž železobetonového skeletu, celý popis 

montáže, dopravy a skladování je popsán v kapitole 5. Technologický předpis 

pro železobetonové montované konstrukce skeletu.  

1.6.2.5 Kontrolní a zkušební plán  

Kontrolní plán je zpracován pro montáž železobetonové konstrukce skeletu.  Kontrolní 

a zkušební plán je uveden v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán pro montáž 

železobetonového skeletu. V kapitole jsou popsány jednotlivé vstupní, mezioperační 

a výstupní kontroly. 

1.6.2.6 Environment a ekologie 

Novostavba administrativního a výrobního objektu Lifocolor nebude negativně ovlivňovat 

okolní prostředí a to svým provozem a vzhledem. Pozemek, na kterém se nachází objekt, 

není chráněným územím a nepředpokládá se tedy poškození chráněných druhů rostlin 

a živočichů.  Odpady, které vzniknou na stavbě, při realizaci musí být likvidovány a tříděny 

podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Také se má řídit vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. 

Podrobnější popis odpadů je popsán v kapitole 8. Environmentální plán. 

1.6.2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce na staveništi se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb., O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je důležité 

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

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

těchto předpisů je zodpovědný zhotovitel stavby. Podrobněji je popsáno v kapitole 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

1.6.2.8 Spotřeba energií 

Pro potřebu zázemí stavební výroby a zázemí pracovníků je spočítána spotřeba elektrické 

energie a vody pro předpokládaný největší odběr při realizaci hrubé stavby. Podrobnější 

popis a výpočet je uveden v příloze č. 3 – Spotřeba energií. 

1.6.2.9 Položkový rozpočet 

Vytvořený je pro realizaci hrubé stavy SO01. Byl vypracován v progamu Build PowerS. 

Rozpočet je uveden v příloze č. 11 – Položkový rozpočet hrubé stavby SO01. 
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1.6.2.10 Časový plán 

Časový plán je zhotoven pro realizaci hrubé stavby SO01. Byl zpracován v programu CONTEC. 

uveden je v příloze č. 14 – Časový plán hrubé stavby SO01. Byl zpracován i objektový finanční 

časový plán výstavby, který je uveden v příloze č. 5 – Časový a finanční plán stavby – 

objektový. Dále byl proveden histogram pracovníků, který se nachází také v samostatné 

příloze č. 15 – Histogram pracovníků.  

1.6.2.11 Návrh příjezdové komunikace a parkovací plochy 

Návrh byl zpracován pod vedením doc. Ing. Dušana Stehlíka, Ph.D.. V návrhu se zabývám 

skladbou podkladní, konstrukční a obrusné vrstvy vozovky. Popis je v kapitole č. 10 Návrh 

příjezdové komunikace a parkovací plochy. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 

2.1 Obecné informace o lokalitě stavby 

Výstavba bude probíhat v průmyslové zóně Černovická terasa na parcelách 2828/221, 

2828/97, 2968 ve městě Brně v městské části Brno - Černovice. Příjezd na staveniště 

je po ulici Ericha Roučky, která se napojuje na ulici Švédské valy. Vjezd a výjezd na staveniště 

se nachází na ulici Ericha Roučky. Na staveništi bude obousměrná neprůjezdná komunikace. 

2.2 Řešené trasy a zájmové body 

Při výstavbě je nezbytně nutné řešit i dopravu materiálu a zhodnotit trasy se zájmovými 

body. Zájmovými body jsou především křižovatky, kruhové objezdy, mosty a odbočky. 

U odboček jsou řešeny poloměry oblouků, které jsou odměřeny a zakresleny ve skutečném 

měřítku. Řeší se nosnost mostních konstrukcí. 

Rozděluje se na: 

— normální zatížení -  u mostu značí průměrné zatížení od jedoucích vozidel,  

— výhradní zatížení -  značí maximální zatížení jednoho vozidla na mostní konstrukci 

— výjimečné zatížení - značí maximální hmotnost vozidla, které se může samostatně 

pohybovat na mostní konstrukci 

2.2.1 Doprava prefabrikovaných dílců 

Prefabrikované dílce budou dopravovány z PREFA BRNO z Kuřimi. Prefa je od staveniště 

vzdálena 21,4 km. Prefabrikované dílce budou přepravovány specializovanou firmou, kvůli 

nadrozměrným prvkům. Jedná se o střešní vazníky VK1, které mají délku až 24,05 m 

a hmotnost jednoho kusu je 21,05 t. Pro jiné prvky montovaného skeletu se nadrozměrná 

doprava neuvažuje. 

Nadrozměrnou dopravou se rozumí souprava přesahující standardní rozměry:  

— 16,5 m délky,  

— 2,55 m šířky,  

— 4,0 m výšky  

— a celkovou hmotnost 48 tun celkové soupravy. 

Tyto údaje vychází z vyhlášky č. 235/2017 Sb. vyhláška o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dále se musí řídit 

zákonem č. 48/2016 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  

Firma má veškerá oprávnění vydané Ministerstvem dopravy České republiky, pro přepravu 

nadrozměrného nákladu. Dopravu zajistí tahač MAN TGX D38 a návěs NOOTEBOOM 

V003326 nebo návěsem GOLDHOFER SPZ. 
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2.2.1.1 Zájmové body 

Bod 1: Výjezd z areálu Prefa Brno, závod Kuřim 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

VYHOVÍ 

Bod 2: Odbočka na silnici I. třídy č. 43 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

VYHOVÍ 

Obr. 2.1 Trasa prefabrikovaných dílců 

Obr. 2.2 Bod 1-2: Odbočka ze závodu a odbočka na silnici I. třídy č. 43 
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Bod 3: Most na ulici Hradecká – Sportovní Brno 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

Normální zatížení: 35 t 

Výhradní zatížení: 93 t 

Výjimečné zatížení: 131 t 

únosnost → VYHOVÍ 

 

 

Bod 4: Most na ulici Sportovní Brno 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

Normální zatížení: 43 t 

Výhradní zatížení: 107 t 

Výjimečné zatížení: 196 t 

únosnost → VYHOVÍ 

 

 

Bod 5: Podjezd na silnici I. třídy č. 41, 

Svatoplukova, Brno 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

Výška podjezdu je 3,7 metru.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

Bod 6: Odbočka na ulici Švédské valy 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

Bod 7: Odbočka na ulici Ericha Roučky 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

Bod 8: Odbočka na staveniště 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

Obr. 2.3 Bod 3: Most na ulici Hradecká  

Obr. 2.4 Bod 4: Most na ulici Sportovní 

Obr. 2.5 Bod 5: Podjezd na ulici Svatoplukova 
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Obr. 2.6 Body 6-8: Odbočky na ulici Švédské valy, Ericha Roučky a staveniště 

2.2.2 Doprava čerstvé betonové směsi 

Betonová směs bude dovážena z betonárny TBG BETONMIX a.s. Betonárna je od staveniště 

vzdálená 5,4 km. Betonová směs bude dovážená autodomíchávačem STETTER C3 BASIC LINE.  

 

Obr. 2.7 Trasa dopravy čerstvé betonové směsi 

2.2.2.1 Zájmové body 

Zájmové body, které jsou stejné z jinými trasami, budou vynechány. 

Bod 1: Odbočka z ulice Vinohradská na ulici Hájecká 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 
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Bod 2: Odbočka na silnici II. třídy č. 374 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

Bod 3: Pravotočivá odbočka ze silnice II. třídy č. 374 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

Bod 4: Odbočení na ulici Olomoucká (silnice č. 430) 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

Obr. 2.9 Body 3 -4: Odbočka ze silnice II. třídy č. 374 a na ulici Olomoucká 

 

  

Obr. 2.8 Bod 1-2: Odbočky z ulice Vinohradská a na silnici II. třídy č. 374 
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Bod 5: Odbočka na ulici Těžební 

Zadáno v měřítku do skutečné situace 

mapy.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Doprava bednění 

Bednění spodní stavby bude dováženo na valníku s hydraulickou rukou MAN TGA 26.413. 

Bednění bude odebíráno od firmy Česká Doka bednící technika, spol s.r.o., která pronajímá 

na stavbu bednění. Firma je vzdálená od staveniště 8,5 km. 

 

Obr. 2.11 Trasa dopravy bednění od firmy Doka 

2.2.3.1 Zájmové body 

Zájmové body, které jsou stejné z jinými trasami budou vynechány. 

  

Obr. 2.10 Bod 5: Odbočka na ulici Těžební 
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Bod 1: Kruhový objezd na ulici Kšírova 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

Bod 2: Odbočka na ulici Hněvkovského 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

Bod 3: Podjezd na ulici Hněvkovského 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

Výška podjezdu je 4,2 metru.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

Bod 4: Podjezd na ulici Černovická  

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy. 

Výška podjezdu je 4,2 metru.  

VYHOVÍ 

 

  

Obr. 2.12 Bod 1: Kruhový objezd na ulici Kšírova 

Obr. 2.13 Bod 2: Odbočka na ulici Hněvkovského 

Obr. 2.14 Bod 3: Podjezd na ulici Hněvkovského 

Obr. 2.15 Bod 4: podjezd na ulici Černovická 
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2.2.4 Doprava zdících tvárnic a drobného materiálu 

Materiál pro zdění bude odebírán ze stavebnin IZOMAT, s.r.o. Vzdálenost firmy od staveniště 

je 1,7 km. Ze stavebnin bude odebírán i drobnější materiál, neoprenové pásy, suchá 

betonová směs, hydroizolace, geotextilíe, atd. Materiál bude dovážen na valníku 

s hydraulickou rukou MAN TGA 26.41.  

2.2.4.1 Zájmové body 

Zájmové body, které jsou stejné z jinými trasami budou vynechány. 

Bod 1: Odbočka na ulici Řípská 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2.16 Trasa do stavebnin Izomat, s.r.o. 

Obr. 2.17  Bod 1: Odbočka na ulici Řípská 
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Bod 2: Odbočka na ulici Švédské valy 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

VYHOVÍ 

Bod 3: Most přes železnici 

Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy.  

Normální zatížení: 35 t 

Výhradní zatížení: 90 t 

Výjimečné zatížení: 180 t 

únosnost → VYHOVÍ 

 

 

 

 

Obr. 2.18 Bod 2-3: Odbočka na ulici Švédské valy a most přes železnici 
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2.2.5 Doprava zeminy a jiného sypkého materiálu 

Štěrkopísek, který tvoří zeminovou desku stavby bude dovážen z Pískovny v Černovicích. 

Pískovna je vzdálená 5,1 km od staveniště. Pískovna zajišťuje i uložení zeminy, takže zemina 

ze stavby bude všechna odvezená na skládku.  

 

Obr. 2.19 Trasa do Pískovny v Černovicích 

2.2.5.1 Zájmové body 

Jelikož trasa z pískovny je stejná, jako z betonárny, zájmové body jsou řešeny v 2.2.2 Doprava 

čerstvé betonové směsi. 
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3 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU STAVBU 

V této kapitole se budu zabývat návrhem strojní sestavy pro hrubou stavbu objektu SO01 

areálu Lifocolor.  

Každý den, před použitím jakéhokoli stroje, bude strojníkem stroj překontrolován, jak jeho 

celkový stav, tak i množství provozních kapalin. Se stroji bude zacházeno dle technických 

předpisů výrobce.  Musí být v pořádku protokoly o pravidelné kontrole stroje. O technickém 

stavu stroje vede strojník zápis ve strojním deníku. U elektrických nářadí se kontroluje stav 

napájecích kabelů. Kabely se musí chránit před poškozením.  

3.1 Mobilní jeřáb 

Detailnější návrh mobilních jeřábu je popsán v příloze č. 4 – Návrh a posouzení mobilních 

jeřábů. 

3.1.1  Mobilní jeřáb GROVE GMK 5180-1 

Mobilní jeřáb bude využíván pro montáž železobetonových prvků skeletu. 

Nasazení stroje: 19. 6. – 31. 7. 2018 

Technické parametry:  

Max. nosnost: 180 t 

Výložník: 13,7 – 64 m 

Nástavec: 11 - 34 m 

Pohon: 10 x 6 x 10 

Protiváha: Až 50 t 

Maximální rychlost: 80 km /hod 
Tab. 3.1 Technické parametry mobilního jeřábu GROVE GMK 

5180 -1 [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3.1 Mobilní jeřáb GROVE GMK 5180 - 1[40] 

Obr. 3.2 Rozměry mobilního jeřábu GROVE GMK 5180 – 1 [40] 
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3.1.2 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1030 

Mobilní jeřáb bude sloužit pro přesun výztuže 

a bednění při realizaci spodní stavby. Bude 

využíván i jako pomocný jeřáb při montáži skeletu. 

Nasazení stroje:  30. 3 – 11. 5. 2018 

19. 6. – 30. 7. 2018 

Stroj bude nasazen dle potřeby ve výše zmíněných 

termínech, půjčovna jeřábu je 5,5 km od staveniště. 

 

Technické parametry:  

Max. nosnost: 35 t/ 3 m radius 

Teleskop: 9,2 – 30 m 

Příhradová špička: 8,6 – 15 m 

Pohon: 4 x 4 x 4 

Pojezdový/jeřábový motor: Daimler-Benz,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 

kW Hmotnost jeřábu:: 24 t 

Protiváha: 5,2 t 

Maximální rychlost: 80 km/hod 

Tab. 3.2 Technické parametry mobilního jeřábu LIEBHERR LTM 1030 

Obr. 3.3 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1030 [40] 

Obr. 3.4 Rozměry mobilního jeřábu LIEBHERR LTM 1030 [40] 
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3.2 Pilotovací souprava LIEBHERR LB20 - 230 

Pilotovací souprava bude sloužit pro vrtání jednotlivých pilot. Piloty jsou šířky 630 a 900 mm. 

Sestava bude odvezena na tahači MAN TGX D38 a návěsu NOOTEBOOM V003326. Přepravu 

vrtné soupravy bude mít na starosti specializovaná firma, jelikož přeprava vrtné soupravy 

bude nadrozměrná. Nadrozměrná doprava je popsána v zákonu č. 48/2016 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a ve vyhlášce č. 235/2017 Sb. vyhláška o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Firma, která přepravuje nadrozměrné prvky má veškerá oprávnění vydané Ministerstvem 

dopravy České republiky, pro přepravu nadrozměrné dopravy. 

Nasazení stroje: 28. 3. – 6. 4. 2018 

 

 

 

  

Technické parametry:  

Max. točitý moment: 230 kNm 

Výkon: 300 kW 

Hmotnost sestavy: 68,5 t 

Max. průměr vrtu: 1500 mm 

Max. hloubka vrtu: 52,3 m 

Tab. 3.3 Technické parapetry pilotovací soupravy souprava LIEBHERR LB20 – 230 42] 

Obr. 3.5 Pilotovací souprava LIEBHERR LB20 – 230 [42] 
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3.3 Rypadlo – nakladač JCB 4CX ECO SITEMASTER 

Rypadlo – nakladač bude využíván po celou dobu zemních a výkopových prací na stavbě.  

Nasazení stroje: 5. 3. – 15. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:  Rozměry [mm]:  

Výkon motoru: 81 kW Celková délka: 5910 

Hmotnost: 8585 kg Celková šířka: 2330 

Objem nakladače: 1,3 m
3
 Celková výška: 3620 

Objem rypadla: 0,09 – 0,48 m 
3
 Rozvor náprav: 2220 

Výsypná výška: 2690 mm   

Max. hloubka výkopu: 5530 mm   

Tab. 3.4 Technické parametry rypadlo – nakladače JCB 4CX ECO SITEMASTER [55] 

 

 

  

Obr. 3.7 Rozměry rypadlo – nakladače JCB 4CX ECO SITEMASTER [55] 

Obr. 3.6 Rypadlo nakladač JCB 4CX ECI SITEMASTER [55] 
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3.4 Hydraulické mini - rypadlo CATAPILLAR 304E CR 

Mini -  rypadlo bude využíváno jako pomocné k rypadlo - nakladači. Mini - rypadlo bude 

hlavně využíváno na kopání rýh pro přípojky v dispozici haly a při provádění štěrkopískového 

násypu v objektu. Dovezen bude na navržením návěsu GOLDHOFER SPZ– NO.36882 a tahači 

MAN TGX D38. 

Nasazení stroje: 15. 5. – 15. 6. 2018 

 

Technické parametry:  

Výkon motoru: 30 kW 

Hmotnost: 4009 kg 

Objem rypadla: 0,06 – 0,28m 
3
 

Max. hloubka výkopu: 3500 mm 

Max.  dosah: 5500 mm 

Tab. 3.6 Technické parametry  

hydraulického mini – rypadla CATAPILLAR 304E CR 

 

 

Tab. 3.5 Rozměry hydraulického mini – rypadla CATAPILLAR 304E CR [43] 

Obr. 3.8 Rozměry hydraulického mini – rypadla CATAPILLAR 304E CR [43] 

Obr. 3.9 Hydraulické mini – rypadla CATAPILLAR 

304E CR [43] 
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3.5 Pásový dozér CATERPILLAR D5K2 

Dozer bude sloužit pro odstranění ornice z celého pozemku plánovaného pro výstavbu. 

Dovezen bude na navržením návěsu GOLDHOFER SPZ– NO.36882 a tahači MAN TGX D38. 

Nasazení stroje: 1. 3. – 2. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technické parametry:  

Výkon motoru: 79 kW 

Hmotnost: 10,35 t 

Objem radlice: 1,5 - 2,3 m
3
 

Šířka radlice: 2782 mm 

Hloubková rozsah radlice: 767 mm 

Tlak na opěrnou rovinu: 38,6 kPa 

Rozchod pásů: 2110 mm 

Celková výška stroje: 2722 mm 

Tab. 3.7 Technické parametry Dozeru CAT D5K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10 Pásový dozér CATERPILLAR D5K2 [43] 

Obr. 3.11 Rozměry pásového dozéru CATERPILLAR D5K2 [43] 
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3.6 Grejdr CATERPILLAR 120M2 

Stroj bude využíván při úpravě HTÚ a následné 

provedení podkladní vrstvy areálové komunikace 

ze štěrkodrti, která bude sloužit jako zpevněná 

komunikace pro staveništní provoz. Dovezen bude 

na navržením návěsu GOLDHOFER SPZ– NO.36882 

a tahači MAN TGX D38. 

Nasazení stroje: 5. 3. – 7. 3. 2018  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Technické parametry:  

Výkon motoru: 108 kW 

Hmotnost: 15,9 t 

Výkonnost: 100 m
2
/hod 

Šířka radlice: 3,7 m 

Zdvih: 135 mm 

Nejvyšší rychlost: 45,7 km/hod 

Tab. 3.8 Technické parametry Grejdr CATERPILLAR 120M2 [43] 

Obr. 3.12 Grejdr CATERPILLAR 120M2 

[43] 

Tab. 3.9 Rozměry Grejdru CATERPILLAR 120M2 [43] 
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3.7 Nákladní automobil TATRA T 158 

Nákladní automobil bude využíván pro 

odvoz zeminy na skládku. Pro dovoz 

materiálu pro zhutnění komunikace 

a skládek zařízení staveniště. Dále 

bude využit pro dovoz štěrkopísku 

a štěrkodrti, které budou tvořit 

zeminovou desku v SO01. 

  

Nasazení stroje: 2. 3. – 28.3 2018 

 25. 4. – 15. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.10 Technické parametry nákladního automobilu TATRA T 158 [44] 

 
Obr. 3.14 Rozměry TATRA T 158[44] 

Technické parametry:  

Typ vozidla:  TATRA T158-8P6R44.231 

Výkon motoru: 340 kW 

Max. hmotnost: 44 000 kg 

Užitečné zatížení: 30 640 kg 

Max. rychlost: 85km/hod 

Nástavba: Jednostranně sklopná korba VS-mont, zadní hydraulicky ovládané 

čelo, kónusový tvar pro rychlejší vysypání, vibrační deska pro 

uvolnění nákladu. Objem 18 m
3
. 

Obr. 3.13 Nákladní automobil TATRA T 158 [44] 
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3.8 Vibrační válec CATERPILLAR 

CP44 

Vibrační válec bude využíván na zhutňování 

násypů ze štěrkodrti a štěrkopísku v prostoru 

budoucího objektu a nové areálové komunikace. 

Stroj bude dovezen na navržením návěsu 

GOLDHOFER SPZ– NO.36882 a tahači MAN TGX 

D38. 

Nasazení stroje: 20. 3. – 27. 3. 2018 

13. 6. – 15. 6. 2018 

 

 

 

  
Technické parametry:  

Výkon motoru: 72 kW 

Hmotnost: 7,4 t 

Pracovní šířka: 1800 mm 

Amplituda: 1,55/0,78 mm 

Frekvence: 23,3 – 31,9 HZ 

Max. rychlost pojezdu:  12,3 km/h 

Šířka bubnu: 1676 mm 

Tab. 3.11 Technické parametry vibráčního válece CATERPILLAR CP44 [43] 

Obr. 3.15 Vibráční válec CATERPILLAR CP44 [43] 

Obr. 3.16 Vibráční válec CATERPILLAR CP44 [43] 
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3.9 Valník s hydraulickou rukou MAN TGA 26.413  

Valník bude využíván na dopravu tvárnic, bednění, hydroizolace, tepelné izolace a výztuže. 

Nasazení stroje:  30. 3. – 1. 10. 2018 stroj bude nasazován operativně po celou dobu výstavby 

objektu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:  

Typ vozidla: MAN TGA 26.413  

Výkon motoru: 301 kW 

Celková hmotnost: 26 000 kg 

Užitečné zatížení: 13 770 kg 

Max. rychlost: 85km/hod 

Nástavba: valníková s HR 

Celkové rozměry (d x š x v): 9624 x 2550 x 3442 mm 

 

Tab. 3.12 Technické parametry valníku s hydraulickou rukou MAN TGA 26.413 [45] 

Obr. 3.17 Valník s hydraulickou rukou MAN TGA 26.413 [45] 
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3.10 Tahač MAN TGX D38 

Tahač bude využíván pro dovoz prefabrikovaných dílců skeletu a stavebních strojů. Tahač 

jsem zvolila díky jeho velké tažné síle a úsporné hmotnosti. 

Nasazení stroje: Bude používán operativně během výstavby objektu  

Největší nasazení při montáži skeletu: 20. 6. – 31. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:  

Výkon motoru: 800 kW/min
-1

 

Maximální hmotnost: 65 t 

Hmotnost: 76 t 

Objem válců: 15 256 cm
3
 

Tab. 3.13 Technické parametry Tahače MAN TGX D38 [46] 

Obr. 3.18 Tahač MAN TGX D38 [46] 
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3.11 Návěs GOLDHOFER SPZ– NO.36882 

Tento podvalník bude sloužit pro přepravu prvků skeletu, jako jsou sloupy, průvlaky, nosníky 

a stropní panely.  

Nasazení stroje: Bude používán operativně během výstavby objektu  

Největší nasazení při montáži skeletu: 20. 6. – 31. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:  

Celková hmotnost: 56 t 

Užitné zatížení: 44 t 

Vlastní hmotnost: 12 t 

Max. rychlost: 80 km/hod 

  Rozměry:  

Celková délka: 12,4 m 

Šířka: 2,55 m 

Ložná plocha: 8,8 (+2,7)*2,55 m 

Nakládací výška: 0,845 m 

Minimální délka: 12,4 m 

Maximální délka: 15,1 m 

Tab. 3.14 Technické parametry Návěsu GOLDHOFER SPZ– NO.36882 [47] 

Tab. 3.15 Rozměry Návěsu GOLDHOFER SPZ– NO.36882 [47] 

Obr. 3.19 Návěs GOLDHOFER SPZ– NO.36882 [47] 
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3.12 Návěs NOOTEBOOM V003326 

Návěs bude sloužit pro přepravu pilotovací soupravy a hlavně bude využit pro dovoz 

prefabrikovaných vazníků (VK1,VK2). 

Nasazení stroje: Bude používán operativně během výstavby objektu  

Největší nasazení při montáži skeletu: 20. 6. – 31. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rozměry:  

Maximální užitné zatížení: 102,4 t 

Hmotnost návěsu: 23,7 t 

Minimální délka: 11,95 m 

Maximální délka: 30,35 m 

Šířka: 2,74 m 

Tab. 3.16 Návěs NOOTEBOOM V003326 [48] 

Obr. 3.20 Návěs NOOTEBOOM V003326 [48] 
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3.13 Montážní plošina SNORKEL A38E 

Plošiny se budou využívat při realizaci železobetonové prefabrikované konstrukce. Určené 

budou pro bezpečnou práci montážníků. Pro potřeby montáže budou navrženy dvě tyto 

plošiny. 

Nasazení stroje: 19. 6. – 31. 7. 2018 

 

 
Obr. 3.21 Montážní plošina SNORKEL A38E [49] 

  

  Technické parametry:  

Maximální pracovní výška: 13,5 m 

Max. výška dna pracovního koše: 11,5 m 

Stranový dosah: 6,1 m 

Hmotnost: 3,85 t 

Nosnost koše: 215 kg 

Rozměr koše: 1,2 x 0,6 m 

Průjezdná výška  2 m 

Tab. 3.17 Technické parametry Montážní plošina SNORKEL A38E [49] 
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3.14  Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 

Navržený je i stavební výtah, kterým bude především dopravován materiál pro zdění 

a realizaci ploché střechy. Jedná se o osobo - nákladní výtah. Pro zdvih osob má nosnost až 

1,5 t. Nosnost pouze pro materiál je 2 t. Byl vybrán pro svoji nosnost, která unese paletu 

tvárnic PTH 25 AKU (nejtěžší prvek potřebný pro zdění -  paleta: 1,26 t). 

Nasazení stroje: od 31. 7. 2018  

 

  

  Technické parametry:  

Nosnost: 1500 kg 

Rychlost zdvihu: 24 m/min 

Max. výška: 100 m 

Napájení: 400 V / 32 A 

Přeprava osob  ano 

Rozměr koše: 4,35x1,65 m 

 Průjezdná výška  2 m 

Tab. 3.18 Technické parametry Stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP [50] 

Obr. 3.22 Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP [50] 
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3.15 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C 

 

Autodomíchávač bude využíván pro dovoz betonu při betonáži 1. PP z betonárny, která se 

nachází necelých 5,4 km od staveniště. Dovoz materiálu domíchávači, bude řešit operativně 

sama betonárna. 

 

Nasazení stroje: 29. 3. – 31. 5. 2018 

15. 8. – 29. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Technické parametry:  

Jmenovitý objem: 9 m
3
  

Geometr. objem: 15 810 l 

Stupeň plnění: 56,9 % 

Sklon bubnu : 11,2 ° 

A - Průměr bubnu: - 

B - Výška násypky: 2474 mm 

C - Průjezd. výška: 2534 mm 

D - Výsypná výška: 1089 mm 

Tab. 3.19 Technické parametry Autodomíchávače STETTER C3 BASIC LINE AM 9C [51] 

Obr. 3.23 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C [51] 

Obr. 3.24 Rozměry Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE AM 9C [51] 
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3.16 Autočerpadlo SCHWING S 36X 

Autočerpadlo bude využíváno při betonáži železobetonových monolitických konstrukcí 

spodní stavby, základových patek, pasů a opěrné stěny. 

 

Obr. 3.25 Autočerpadlo SCHWING S 36X [51] 

 

 

Výložník S 36 X 

Parametr 

Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 35,2 

Horizontální dosah od osy otoče výložníku (m) 31,3 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 2x 370° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - předních (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadních (m) 5,70 

Tab. 3.20 Paremetry Autočerpadla SCHWING S 36X [51] 

Čerpací jednotky 

Typ Pohon  

(l/min) 

 

 

Dopravní  

válec 

(mm) 

Hydraulický  

válec  

(mm) 

Počet  

zdvihů  

(min 
-1

) 

 

 

Dopravované  

množství  

(m 
3
/h)* 

Tlak 

betonu  

max.  

(bar) 

P 2020 320 200 x 

2000 

120 / 80  24 90 108 

P 2023 380 230 x 

2000 

110 / 75 19 96 85 

P 2023 535 230 x 

2000 

110 / 75 27 136 85 

P 2023 636 230 x 

2000  

110 / 75  32 163 85 

Tab. 3.21 Čerpací  jednotka Autočerpadla SCHWING S 36X [51] 
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Posouzení autočerpadla SCHWING S 36X: 

Kritickým bodem je roh spodní stavby, který se nachází 27.5 m od otoče výložníku čerpadla 

v hloubce 3,9 m (bod A). Čerpadlo vyhoví svým dosahem.  

 

Tab. 3.22 posouzení autočerpadla Autočerpadlo SCHWING S 36X [51] 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Obecné informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Výstavba areálu LIFOCOLOR 

Charakter stavby: Novostavba multifunkční budovy 

Město: Brno 

Katastrální území: Brno, Černovice 

Dotčené parcely: Parc .č . 2828 /221 - Vlastnické právo:  LIFOCOLOR s.r.o., 

Druh pozemku:  jiná plocha 7839 m
2 

parc. č. 2828/97 - Vlastnické právo: Statutární město 

Brno,  Druh pozemku: Zeleň, 6620 m
2
 

parc. č. 2968 - Vlastnické právo: Statutární město Brno, 

Druh pozemku: Ostatní komunikace, 12 865 m
2
 

Stavebník, investor: LIFOCOLOR, s.r.o.  

Olomoucká 89, 627 00 Brno 

zastoupený:  

Ing. Zbyněk Veselý, jednatel společnosti 

Stavební firma: K4 a.s.  

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno  

korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

 

4.2 Obecné informace o staveništi 

Pozemek, na němž se bude nacházet staveniště je rovinatý bez vzrostlých stromů.  Nachází 

se v městské části Brno Černovice na parcelách č. 2828/221, 2828/97, 2968. Ze severní části 

je ohraničen ulicí Švédské valy a z východní strany se nachází ulice Ericha Roučky, na které 

bude vybudován výjezd ze staveniště i budoucího objektu. Ze západní a jižní strany 

je pozemek ohraničen areály firem. Pozemek je ve vlastnictví investora.  

Kolem pozemku bude zřízeno mobilní oplocení výšky 2 metry. Do oplocení bude umístěna 

uzamykatelná brána a branka (z ulice Ericha Roučky), které zajistí dopravní obslužnost stavby. 

Budu vypracovávat dvě zařízení staveniště. Jedno pro realizaci spodní stavby a druhé pro 

hrubou vrchní stavbu. 
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4.3 Časový plán budování a likvidace ZS 

Zařízení staveniště nebude při jednotlivých etapách výstavby výrazně měněno. Pouze 

po ukončení spodní stavby bude vybudována přípojka kanalizace, která bude napojena 

na hygienický kontejner. 

Etapa výstavby Budování Likvidace 

ZS spodní stavba 03/2018 06/2018 

ZS hrubá vrchní stavba 06/2018 10/2018 

Tab. 4.1 Časový plán budování a likvidace ZS 

4.3.1 ZS spodní stavba 

Bude vybudováno oplocení a zpevněná komunikace staveniště, zpevněné plochy skládek, 

plocha pro parkování, plocha pro ukládání kontejnerů na opad a zpevněné plochy 

pod staveništní kontejnery a samotné staveništní kontejnery. Před vybudováním zpevněných 

ploch budou provedeny nové areálové přípojky k budovanému objektu, kromě areálové 

přípojky dešťové a splaškové kanalizace. Tyto přípojky budou provedeny po zasypání jámy 

spodní stavby. 

Dále se staveniště napojí na přípojky elektrické energie a vody, jejich potřeba je uvedena ve 

výpočtu spotřeby energii v příloze č. 3 – Spotřeba energií. Na kanalizační přípojku nebude 

staveniště napojeno z důvodu velké vzdálenosti připojení.  Na staveniště budou dopraveny 

stroje pro danou etapu.  

4.3.2 ZS hrubá vrchní stavba 

V této etapě se dodělají přípojky splaškové a dešťové kanalizace nového objektu. 

Pro tuto etapu bude vytvořena přípojka kanalizace pro zařízení staveniště. Přípojka bude 

napojena přes revizní šachtu do nově vybudované areálové splaškové kanalizace.  Budou 

dovezeny stroje pro danou etapu. Jinak se staveniště nebude lišit od zařízení staveniště 

pro spodní stavbu. 

4.4 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

4.4.1 Přípojka vody 

Přípojka vody pro zařízení staveniště bude provedena z vodoměrné šachty, která bude 

zbudována pro přípojku vody hlavního objektu. V šachtě bude umístěn vodoměr, ze kterého 

se odečte množství spotřebované vody. Přípojka bude provedena z PE100 DN 25x4,2 mm. 

V místě komunikace bude uložena do chráničky. Chránička bude mít přesah na obě strany 

komunikace 0,5 m.  Na přípojku budou napojeny sociální kontejnery a hadice pro ošetřování 

betonové konstrukce. Spotřeba vody je uvedena v příloze č. 3 – Spotřeba energií.  

4.4.2  Kanalizační přípojka 

4.4.2.1  ZS spodní stavba 

Nebude provedena. Na staveništi budou umístěny mobilní WC s fekálními nádržemi, které 

budou pravidelně odváženy. Přípojka nebude provedena z důvodu velké vzdálenosti 

připojení a nerealizované areálové kanalizační přípojky. Areálová kanalizační přípojka 
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i s revizní šachtou bude provedena až po zasypání výkopu spodní stavby. Následně na revizní 

šachtu bude napojena kanalizace pro zařízení staveniště.  

4.4.2.2   ZS hrubá vrchní stavba 

Splašková kanalizace z hygienického kontejneru bude provedena z trub PVC KG DN 125. 

Napojena bude do revizní kanalizační šachty a tam se bude napojovat na areálovou přípojku 

splaškové kanalizace DN 200 nového objektu. 

4.4.3  Přípojka NN 

Přípojka bude provedena zemním kabelovým vedením v plastových chráničkách. Na přípojku 

bude osazen hlavní staveništní rozvaděč, který bude umístěn na východní straně pozemku 

u staveništních kontejnerů. Na přípojku budou napojeny objekty zařízení staveniště. Výpočet 

potřeby energie pro zařízení staveniště bude uveden v příloze č. 3 – Spotřeba energií. 

4.5 Doprava 

4.5.1 Mimostaveništní 

Veškerá vozidla, která budou přijíždět na staveniště, budou přijíždět po ulici Ericha Roučky, 

kde je zbudován příjezd na staveniště. Při vstupu na staveniště budou umístěny informativní 

tabule, které informuji povolané osoby, jak se mají chovat na staveništi, viz kapitola 

1.5.2 Značení staveniště. Na vjezdu bude umístěna uzamykatelná brána ze dvou plotových 

dílců, šířka brány bude 7 m.  

4.5.2 Vnitrostaveništní 

Na celém staveništi je rychlostní omezení pro motorová vozidla 10 km/hod. 

4.5.2.1  Horizontální 

Staveništní komunikace bude obousměrná neprůjezdná. Na jižní straně staveniště bude 

vybudováno obratiště pro stavební techniku. Obratiště má vnitřní poloměr 10 m pro otočení 

nákladních automobilů. Na komunikaci se budou pohybovat nákladní automobily nebo stroje 

potřebné pro danou technologickou etapu. 

4.5.2.2  Vertikální 

Pro zvedání prvků jsou na staveništi navrženy dva mobilní jeřáby. Jeden bude složit hlavně 

pro přesuny spodní stavby a druhy pro montáž železobetonového skeletu. Na spodní stavbu 

byl navržen mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030 a jako hlavní zvedací prostředek pro skelet byl 

navržen mobilní jeřáb Grove GMK 5180 – 1. Dalším prvkem pro snazší vertikální přesun 

materiálu byl navržen osobo - nákladní výtah GEDA 1500 Z/ZP. A pro usnadnění práce 

pracovníků ve výškách byly navrženy dvě montážní plošiny SNORKEL A38E. 
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4.6 Zabezpečení staveniště 

Kolem staveniště bude vybudováno systémové mobilní oplocení z průhledných plotových 

dílců výšky 2 m a šířky 3,5 m. Bude osazeno do betonových patek. Pomocí spon budou 

připojeny jednotlivá pole k sobě. Příjezdovou bránu budou tvořit dvě pole oplocení opatřená 

zámkem. Oplocení bude kolem parcely ponecháno po celou dobu výstavby. Umístění 

oplocení bude vyznačeno do výkresů zařízení staveniště v příloze č. 6  a 7.  

4.7 Značení staveniště 

Značky upozorňující na výstavbu, zákaz vstupu, nebezpečí úrazu a výjezd a vjezd vozidel 

stavby budou umístěny v blízkosti vstupní brány na staveniště. Na chodníku, který přiléhá 

ke staveništní parcele, budou umístěny značky upozorňující na výjezd a vjezd vozidel stavby.  

Na přilehlé komunikaci budou umístěny značky omezení rychlosti a upozorňující 

na staveniště.  

Podrobnější popis a značení v blízkosti staveniště bude vyznačeno v příloze č. 1 Situace 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 

 

Obr. 4.2 Značení u vstupu na staveniště 

  

Obr. 4.1 Mobilní oplocené dílce 3,5x2 m a ukázka upínacích spon 
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4.8 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude provedena ze štěrkodrti ŠDB 0/63 v tloušťce 150 mm. 

Tato vrstva bude následně využita jako jedna z konstrukčních vrstev areálové komunikace 

a zpevněných ploch nově budovaného areálu. Komunikace bude vyspádována příčným 

sklonem 3 % od objektu a také bude zhutněna. Šířka komunikace je min. 7 m. Pomocí 

štěrkodrti bude proveden i  zhutněný podsyp pod stavební kontejnery. Komunikace bude 

obousměrná neprůjezdná, na vjezdu bude umístěna uzamykatelná brána šířky 7 m.  

Komunikace je vyznačena na výkresech zařízení staveniště v přílohách č. 6 – Výkres zařízení 

staveniště pro spodní stavbu a příloze č. 7 – Výkres zařízení staveniště pro hrubou vrchní 

stavbu. 

4.9 Ochrana životního prostředí 

Nakládání s odpady na staveništi bude v souladu s platnými vyhláškami a to s katalogem 

odpadů 93/2016 Sb. a dle vyhlášky 381/2001 Sb. Stavba byla navržen tak, aby nevytvářela 

škodlivé vlivy ve svém okolí, ale platných norem, vyhlášek a předpisů platných v době udělení 

stavebního povolení. Detailněji bude popis ochrany životního prostředí popsán v kapitole č. 8 

Environmentální plán. 

4.10 Požární bezpečnost 

Pro zajištění požární bezpečnosti budou umístěny na staveništi práškové hasicí přístroje. 

Umístěny budou v obytných kontejnerech (šatny, kanceláře a vrátnice), také budou umístěny 

na pracovišti a to v každém patře objektu. Nutné budou i při provádění hydroizolace spodní 

stavby a při svařování výztuže. 

Pracovníci budou proškoleni požárním školením, budou informování o umístění hasicích 

přístrojů. Pokud vznikne požár, bude neprodleně zavolán HZS, pracovníkem, který požár 

zjistí. 

4.11 Ochrana proti hluku a vibracím  

Na staveništi se budou provádět práce v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v pozdějším znění nařízení vlády 

č. 217/2016 Sb. Práce nebudou prováděny v noci, kdy je nařízen noční klid (22:00 - 6:00). 

V blízkosti staveniště se nenachází objekty pro bydlení. Stavba se nachází v průmyslové zóně, 

kde nejbližším objektem je administrativně - výrobní hala na sousedním pozemku. 

4.12 Objekty zařízení staveniště 

4.12.1 Plochy skládek 

Dodávaný materiál pro realizaci hrubé stavby bude umisťován na zpevněnou skladovací 

plochu, viz výkresy zařízení staveniště pro spodní a hrubou vrchní stavbu (v přílohách 

č. 6 a 7). Na tuto plochu bude hlavně ukládáno bednění a výztuž pro realizaci spodní stavby. 

Skladovací plocha bude i výrobní plochou bednění. Plocha skládky je navržena 145 m
2
 

Prefabrikované dílce budou ukládány na zpevněnou skladovací plochu v blízkosti umístění do 

konstrukce nebo budou montovaný rovnou z tahače, který materiál doveze. 

Materiál pro zdění bude rovnou při příjezdu ze stavebnin ukládán do objektu SO01 

na podkladní beton nebo stropní konstrukci, tak aby nepřetěžoval tyto konstrukce.  Materiál 
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bude uskladňován co nejblíže k místu uložení do konstrukce. Skladování materiálu bylo 

odsouhlaseno statikem. 

Hydroizolace budou uskladňovány v uzamykatelných skladech, tepelná izolace se bude 

uskladňovat v prostoru objektu SO01. 

Drobný materiál a nástroje budou uskladňovány do uzamykatelných skladů. 

Plochy pro skladování materiálu jsou zřízeny na zhutněné vrstvě štěrkodrti ŠDB 0/63 

o mocnosti 150 mm. 

4.12.2 Stavební kontejnery a další zařízení 

Stavební kontejnery budou umístěny na východní straně pozemku. Před uložením bude 

místo uložení vysypáno štěrkodrtÍ ŠDB 0/63 tloušťky 150 mm, zhutněno a odvodněno. 

Objekty jsou vyznačeny ve výkresech zařízení staveniště v přílohách č. 6 a 7. Staveništní 

objekty jsou navržené na průměrný počet pracovníků potřebných na hrubou stavbu. Počítám 

tedy s 20 pracovníky. 

4.12.2.1  Napojení staveništních kontejnerů na inženýrské sítě 

Do všech staveništních kontejnerů bude napojena elektrická energie přípojkou z kabelového 

podzemního vedení v chráničce. Na přípojku vody bude napojen sociální kontejner, Přípojka 

bude vedena z nové vodoměrné šachty. Kanalizační přípojka, povede také pouze do 

sociálního kontejneru (ZS hrubá vrchní stavba). Bude odvedena vedením do revizní šachty 

a tam napojena na nově zbudouvanou přípojku stavebního objektu. Pro ZS spodní stavby 

nebude kanalizační přípojka provedena a místo kontejneru s hygienickým zázemím budou 

umístěny mobilní WC. 

4.12.2.2  Sociální a hygienické zázemí 

- Sociální zázemí: 

Sociální zázemí pracovníků budou tvořit šatny z obytných kontejnerů. Při návrhu tohoto 

zázemí vycházím z min. nutné plochy pro jednoho pracovníka 1,5 m
2
. Počítám s průměrným 

počtem 20 pracovníků. 

Návrh obytných kontejnerů: 

Počet pracovníků: 20 ks 

Plocha nutná pro jednoho pracovníka: 1,5 m
2
 

Celková plocha nutná pro pracovníky: 30 m
2
 

Plocha jedné šatny (OBYTNÝ KONKTEJNER – AB 6): 15 m
2
  

Počet kontejnerů: 2 ks  

Tab. 4.2 Návrh obytných kontejnerů 

Dále budou stavební kontejnery využity jako kancelář stavbyvedoucího a mistra. 

 Vycházet budu z požadavku na nutnou plochu pro 1 stavbyvedoucího, která je 15 m
2
. 

» 1stavební kontejner AB 6 
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 Pro stavebního mistra je plocha 8 – 12 m
2
 » 1stavební kontejner AB 6 

Navržený obytný kontejner – AB 6 (6058x2438x2600 mm) 

— Kontejnery budou soužit jako kancelář stavbyvedoucích, mistrů. 

— Kontejnery se využijí jako zázemí pracovní čety. Vybaveny budou uzamykatelnými 

skříňkami, stolem, židlemi, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V:  6058 x 2438 x 2600 

Izolace: standart 

Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace, vč. topení 

Základní vybavení: 1x ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletou [38] 

 

Obr. 4.3 Stavební kontejner AB6 

Bude navržena i zasedací místnost, popř. jídelna zaměstnanců. Na staveništi bude osazen 

1x kontejner DB. 

Navržený dvojitý kontejner – DB (6058x4876x2600 mm) 

— kontejner bude vybavený slotem a židlemi, nástěnnou tabulí. 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm 

Izolace: standart 

Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace, vč. topení 

Základní vybavení: 1x ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami [38] 

 



71 

 

Pro vrátnici bude osazen 1 kontejner AB 3 

Navržený obytný kontejner - AB 3 (3000x2438x2600 mm) 

— Kontejner bude sloužit jako vrátnice u vstupu na staveniště. Bude vybavena psacím 

stolem a dvěma židlemi, šatní skříní. 

Technické informace: 

Venkovní rozměry (D/Š/V):  3000 x 2438 x 2600 

Izolace: standart 

Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace, vč. topení 

Základní vybavení: 1x ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1x plastové okno 900 x 1200 mm s roletou [38] 

 

  

Obr. 4.4 Stavební kontejner DB 
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- Hygienické zázemí: 

a) sanitární kontejner pro ZS hrubá vrchní stavba 

Návrh sanitárních kontejnerů: 

Počítám s průměrným počtem 20 pracovníků. 

Počet pracovníků: 20 ks 

1 umyvadlo na 10 osob: 2 ks 

1 sprcha na 15 osob: 2 ks 

2 WC na 11 až 50 osob: 2 ks  

Počet kontejnerů SB 6: 1 ks  

Tab. 4.3 Návrh sanitárních kontejnerů 

Navržený sanitární kontejner – SB 6 (6058x2438x2600 mm) 

 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V:  6058x 2438 x 2600 

Izolace: standart 

Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace, vč. topení 

Základní vybavení: 1x ocelové dveře 875 x 2000 mm 

3x plastové okno 600 x  600 mm  

1x mezistěna s vnitřními dveřmi 

Obr. 4.5 Stavební kontejner AB3 
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Segment sprcha:  2x sprchovací kabina 

1x elektrický bojler 220 l 

4x keramické umyvadlo 

4x zrcadlo 

2x věšák na oblečení 

Segment WC: 2x toaletní kabinka se záchodovou mísou 

2x pisoár [38] 

 

Obr. 4.6 Stavební kontejner SB 6 

b) sanitární kontejner pro ZS spodní stavba 

Hygienické zázemí pracovníků, při realizaci spodní stavby, budou zajišťovat 

2 mobilní WC. Počet vychází z počtu 20 pracovníků, kdy je potřeba 2 WC na 11-50 

osob. 

 

Navržený mobilní WC – TOI TOI  FRESH (1200x1200x2300 mm) 

Vybavení TOITOI Fresh: 

— fekální nádrž (250 litrů) 

— dvojité odvětrávání 

— pisoár 

— držák toaletního papíru 

— oboustranný uzamykací mechanismus 

— jeřábová oka 

— ukazatel na dveřích ženy/muži 

— zrcadlo 

— háček na oděvy 

 

Zvláštní vybavení: 

— zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

— zásobník papírových ručníků 

— dávkovač tekutého mýdla 
Obr. 4.7 Mobilní WC TOI TOI Fresh 
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— WC lze dovybavit osvětlením 

 

Technická data: 

— hmotnost: 82 kg [38] 

4.12.2.3  Skladovací kontejnery 

Navržený  3x skladový kontejner 20 “ (6058x2438x2600 mm)  

— Kontejner bude sloužit pro uskladňování drobného materiálu, materiálu 

podléhajícímu povětrnostním vlivům a nářadí. Dveře kontejneru budou zabezpečeny 

zámkem. 

Technické informace: 

Venkovní rozměry (D/Š/V):  6058 x 2438 x 2600 

Izolace: standart 

Konstrukce: zcela svařený rám z hraněných 3-4 mm profilů 

Stěna, střecha – venkovní obložení: trapézový plech 1,3 mm 

Vrata: dvoukřídlá vrata dle ISO-norem, jištěna uzavíracími tyčemi (2x), opatřena profilovanou 

těsnící gumou [38] 

 

 

Obr. 4.8 Stavební kontejner - skladový 20‘‘ 

4.12.2.4  Kontejnery na odpad 

S odpadem bude zacházeno dle katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. Na staveništi budou 

umístěny kontejnery na stavební a komunální odpad.  Pro odpad ze stavby budou umístěny 

vanové kontejnery o rozměrech 4,1 x 2,1 x 0,7 m (délka x šířka x výška), objem 4 m
3
 (6 t). 

Kontejnery budou umístěny u výjezdu ze staveniště (místo je vyznačeno na výkresech zařízení 

staveniště v přílohách č. 6 a 7). Odvoz odpadu bude zajišťovat firma SAKO Brno. 

  

 

Obr. 4.9 Kontejnery na odpad 
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4.12.2.5  Elektrický rozvaděč  

Elektrický rozvaděč bude sloužit pro vedení el. energie, bude použit rozvaděč ABL MULTI HM 

422 FI/EL 

Technické parametry 

Připojení přívodka 400V / 32 A 

Proudový chránič ano 

Zásuvky 230 V 4 × 16 A 

Zásuvky 400 V 2 x 16 A 

Zásuvky 400 V 2 x 32 A 

Rozměry 64 × 106 cm 

 

4.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před začátkem výstavby projdou všichni zaměstnanci školením BOZP. Bude proveden 

záznam o školení zaměstnanců a zaměstnanci potvrdí svým podpisem, že se školení 

zúčastnili. Záznam bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího. Zaměstnanci budou seznámeni, 

v neposlední řadě, s přítomností lékárničky na stavbě a hasicími přístroji. Dále budou 

seznámeni s technologickým postupem pro danou etapu. V samostatné kapitole je uveden 

plán BOZP pro provádění montovaného skeletu (kap. č. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci). Na stavbě budou dodržovány tyto státní předpisy: 

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

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích.  

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

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

4.14 Likvidace zařízení staveniště 
Po odstranění objektů zařízení staveniště se zkontroluje vrstva štěrkodrti ŠDB, která sloužila 

jako stavební komunikace. Vrstva štěrkodrti je podkladní vrstvou budoucí areálové 

komunikace. Zkontroluje se stav vrstvy a zhodnotí se, zda vyhovuje předepsaným kriteriím 

pro komunikaci. Pokud nebude vrstva vyhovovat daným kriteriím (např. znečištěna) bude 

odtěžena a provedena oprava vrstvy. 

  

Obr. 4.10 Elektrický rozvaděč 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ŽELEZOBETONOVÉ 

MONTOVANÉ KONSTRUKCE SKELETU 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Výstavba areálu LIFOCOLOR 

Charakter stavby: Novostavba multifunkční budovy 

Město: Brno 

Katastrální území: Brno, Černovice 

Dotčené parcely: parc. č.  2828/221 - Vlastnické právo:  LIFOCOLOR s.r.o., 

Druh pozemku:  jiná plocha 7839 m
2 

parc. č. 2828/97 - Vlastnické právo: Statutární město 

Brno,  Druh pozemku: Zeleň, 6620 m
2
 

parc. č. 2968 - Vlastnické právo: Statutární město Brno, 

Druh pozemku: Ostatní komunikace, 12 865 m
2
 

Stavebník, investor: LIFOCOLOR, s.r.o.  

Olomoucká 89, 627 00 Brno 

zastoupený:  

Ing. Zbyněk Veselý, jednatel společnosti 

Stavební firma: K4 a.s.  

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno  

korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

 

5.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 

Administrativně výrobní objekt je novostavba založená na pilotách ø 630 a 900 mm. 

Konstrukční řešení stavby je tvořeno prefabrikovaným železobetonovým skeletem. Sloupy 

jsou průřezu: 400 x 400, 550 x550, 550 x 450 a 400 x 250 mm. Stropní konstrukce tvoří 

prefabrikované panely tl. 160, 200 a 250 mm.  Objekt je rozdělen do tří částí. Část 

administrativní, laboratoř a výrobně – skladovací část. Výrobní část je částečně podsklepena 

technologickým podlažím. Podlaží je tvořeno jako monolitická železobetonová konstrukce. 

Výplňové zdivo administrativní části je tvořeno z keramických cihel PTH a pórobetonovými 

tvárnicemi různých tloušťek. Příčky jsou tvořeny sádrokartonem, dle typu. Střešní konstrukce 

objektu je tvořena jako jednoplášťová plochá střecha. 

Pozemek, na němž se bude nacházet staveniště je rovinatý bez vzrostlých stromů.  Nachází 

se v městské části Brno Černovice na parcelách č. 2828/221, 2828/97, 2968. Ze severní části 

je ohraničen ulicí Švédské valy a z východní strany se nachází ulice Ericha Roučky, na které 

bude vybudován výjezd ze staveniště i budoucího objektu. Ze západní a jižní strany 

je pozemek ohraničen areály firem. Pozemek je ve vlastnictví investora.  

Kolem pozemku bude zřízeno mobilní oplocení výšky 2 metry. Do oplocení bude umístěna 

uzamykatelná brána (z ulice Ericha Roučky), které zajistí dopravní obslužnost stavby. 
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5.1.3 Obecné informace o procesu 

V kapitole se zabývám technologickým předpisem pro montáž železobetonového skeletu. 

Skelet tvoří sloupy čtvercového a obdélníkového průřezu 400 x 400, 550 x550, 550 x 450 

a 400 x 250 mm. Sloupy jsou osazeny do kalichů monolitických patek. Hloubka uložení 

v kalichu patky je 900 mm. Mezi sloupy, na monolitických patkách, jsou uloženy základové 

prefabrikované nosníky. Ztužení sloupů v příčném směru zajišťují průvlaky, které jsou uloženy 

na hlavách sloupů. Průvlaky mají průřez tvaru L a obraceného písmene T. Na průvlacích jsou 

uloženy stropní panely tloušťek 160, 200 a 250 mm. Dále jsou v podélném směru uloženy 

ztužidla a obvodové nosníky a obvodové vaznice. Střešní konstrukce je tvořená pomocí 

střešních vazníků průřezu tvaru T. 

5.2 Materiál, doprava a skladování 

5.2.1 Materiál 

Použitým materiálem pro montovanou konstrukci jsou železobetonové prvky různých 

rozměrů a druhů betonů.  

5.2.1.1  Hlavní materiál 

Prefabrikované dílce jsou vyrobeny z různých druhů betonů pro různé typy prostředí.   

Materiál prefabrikovaných dílců: 

Ozn. Název prvku Materiál 

ZN Základové nosníky Beton C 30/37 XC2, výztuž B500B 

S Sloupy Beton C 35/45 XC3, výztuž B500B 

Pr Stropní průvlaky Beton C 35/45 XC3, výztuž B500B 

N, ON Stropní nosníky N - Beton C 35/45 XC3, výztuž B500B 

ON - Beton C 30/37 XC3, výztuž B500B SP Předpínané stropní panely Beton C 45/55 XC3 

Z Střešní nosníky Beton C 30/37 XC3, výztuž B500B 

OV Střešní vaznice Beton C 30/37 XC3, výztuž B500B 

VK Střešní vazníky Beton C 45/55 XC3, výztuž B500B 

SR Schodiště Beton C 30/37 XC1 

- Nakládací můstek Beton C 30/37 XC4, výztuž B500B 

Tab. 5.1 Materiál prefabrikovaných dílců 

1) Základové nosníky 

Prefabrikované základové nosníky jsou tloušťek 200 mm (v administrativní části pod zděnými 

stěnami) a tl. 140 mm (v hale). Výška základových nosníků se pohybuje od 600 po 1300 mm. 

Základové nosníky v hale, které budou osazeny horní hranou ve výšce +0,500 budou tvořit 

zároveň parapet. Základové nosníky mají z výroby osazeny systémové lišty nebo kování pro 

uchycení k železobetonovému sloupu. 
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Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] 

ZN1 5 600 200 600 0,67 8 

ZN2 6 000 200 600 0,72 9 

ZN3 6 225 200 600 0,75 1 

ZN4 6 475 200 600 0,78 1 

ZN5 6 275 200 600 0,75 1 

ZN6 5 625 200 600 0,68 1 

ZN7 5 080 200 600 0,61 1 

ZN8 5 705 200 600 0,68 1 

ZN9 5 550 140 1 300 1,01 13 

ZN10 5 500 140 1 300 1,00 4 

ZN11 5 550 140 1 300 1,01 1 

ZN12 5 550 140 1 300 1,01 1 

ZN13 5 550 140 600 0,47 3 

ZN14 5 650 140 700 0,55 1 

ZN15 5 500 140 600 0,46 1 

ZN16 5 550 140 1 300 1,01 1 

ZN17 1 225 140 1 300 0,22 1 

ZN18 1 275 140 1 300 0,23 1 

ZN19 5 550 140 1 300 1,01 1 

ZN20 5 550 140 1 300 1,01 1 

ZN21 3 785 140 1 300 0,69 1 

ZN22 5 550 200 1 300 1,44 3 

                                                               Tab. 5.2  Výkaz základových nosníků 

2)  Sloupy 

V administrativní části jsou navrženy železobetonové sloupy průřezu 400 x 400 mm a ve 3 NP 

průřezu 400 x 250 mm. V laboratorní části se nacházejí sloupy průřezu 550 x 450 mm, v ose J 

se nachází sloupy průřezu 400x400 mm. Výrobní a skladovací hala má po obvodu 

železobetonové sloupy 550 x 450 mm. Vnitřní sloupy v ose 2 jsou průřezu 550 x 550 mm 

a 400 x 400 mm. Prefabrikované sloupy mají z výroby ponechanou vyčnívající výztuž 

a vytvořené konzoly pro osazování navazujících prvků. 

Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] Poznámka 

S1 11 030 550 550 3,34 5 5x konzola 

S2 11 750 450 550 2,91 15 2x konzola 

S3 12 050 450 550 2,98 1 2x konzola 

S4 11 900 450 550 2,95 2 2x konzola 

S5 11 750 550 550 3,55 2 2x konzola 

S6 9 780 550 550 2,96 2 5x konzola 

S8 11 750 450 550 2,91 1 5x konzola 

S9 10 200 400 400 1,63 1 4x konzola 

S10 10 655 400 400 1,70 2 2x konzola 

S11 10 795 400 400 1,73 1 2x konzola 

S12 10 505 450 550 2,60 1 5x konzola 

S13 11 900 450 550 2,95 1 4x konzola 

S14 12 050 450 550 2,98 1 4x konzola 

S15 12 900 450 550 3,19 1 2x konzola 

S16 12 750 550 550 3,86 1 2x konzola 

S17 10 200 450 550 2,52 1 4x konzola 

S18 10 200 450 550 2,52 2 5x konzola 

S19 11 030 550 550 3,34 1 5x konzola 

S20 11 900 450 550 2,95 1 4x konzola 
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S21 11 900 450 550 2,95 1 4x konzola 

S22 12 050 450 550 2,98 1 4x konzola 

S23 5 400 400 400 0,86 12  

S24 5 000 400 400 0,80 7  

S25 9 190 450 550 2,27 3 4x konzola 

S26 9 190 450 550 2,27 1 5x konzola 

S27 9 190 450 550 2,27 1 4x konzola 

S28 7 940 400 400 1,27 1 4x konzola 

S29 7 940 400 400 1,27 2 2x konzola 

S30 7 940 400 400 1,27 1 4x konzola 

S31 3 900 400 400 0,62 2  

S32 9 190 450 550 2,27 3 2x konzola 

S33 9 780 550 550 2,96 1 5x konzola 

S101 4 000 400 400 0,64 20  

S102 3 600 400 400 0,58 1  

S103 3 700 400 400 0,59 3  

S104 3 600 400 400 0,58 1  

S201 3 500 400 400 0,56 24  

S301 3 300 250 400 0,33 8  

S302 3 300 400 400 0,53 8  

Tab. 5.3 Výkaz prefabrikovaných sloupů 

3)  Stropní průvlaky a nosníky 

Stropní průvlaky v administrativní části jsou navrženy průřezu T a L, výšky 500 a 800 mm. 

V laboratorní části a v hale jsou také těchto průřezu, ale výšky 600 mm. Stropní nosníky tvoří 

výměnu pro stropní panely nebo jsou uloženy po obvodu haly. 

Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] 

Pr1 5 575 250 900 1,25 1 

Pr2 5 550 250 900 1,25 3 

Pr3 5 675 300 600 1,02 2 

Pr4 5 600 300 600 1,01 1 

Pr5 5 225 300 600 0,94 1 

Pr6 7 000 300 600 1,26 1 

Pr7 5 225 300 600 0,94 1 

Pr8 7 125 450 500 1,60 1 

Pr9 4 300 450 500 0,97 1 

Pr10 7 125 450 500 1,60 1 

Pr11 7 125 500 500 1,78 2 

Pr12 4 300 500 500 1,08 2 

Pr12.1 4 300 500 500 1,08 1 

Pr13 7 125 500 500 1,78 2 

Pr14 13 430 500 800 5,37 1 

Pr15 7 125 500 500 1,78 1 

Pr16 7 125 500 500 1,78 1 

Pr17 9 125 500 500 2,28 1 

Pr18 8 025 500 500 2,01 2 

Pr19 8 025 450 900 3,25 1 

Pr20 8 025 450 500 1,81 1 

Pr21 5 550 300 600 1,00 5 

Pr22 5 600 300 600 1,01 1 

Pr23 5 525 300 600 0,99 1 

Pr24 5 950 500 600 1,79 6 

Pr25 4 725 500 600 1,42 2 
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Pr26 6 000 500 600 1,80 4 

Pr27 6 725 500 600 2,02 2 

Pr28 7 725 400 600 1,85 1 

Pr29 5 000 400 600 1,20 1 

Pr30 10 725 500 600 3,22 1 

Pr31 6 200 300 600 1,12 1 

Pr32 5 725 300 600 1,03 1 

Pr33 5 500 300 600 0,99 1 

Pr34 5 675 300 600 1,02 1 

Pr35 5 600 300 600 1,01 1 

Pr36 7 125 500 500 1,78 2 

Pr37 4 300 500 500 1,08 2 

Pr38 7 125 500 500 1,78 2 

Pr39 7 125 500 500 1,78 1 

Pr40 4 300 500 500 1,08 1 

Pr41 7 125 500 500 1,78 1 

Pr42 7 125 500 500 1,78 1 

Pr43 7 125 500 500 1,78 1 

Pr44 4 300 500 500 1,08 1 

Pr45 6 025 500 500 1,51 1 

Pr46 9 125 500 500 2,28 1 

Pr47 8 025 500 500 2,01 1 

Pr48 8 025 500 500 2,01 1 

Pr49 8 025 500 500 2,01 1 

Pr50 8 025 500 1 400 5,62 1 

Pr51 6 200 500 1 400 4,34 1 

Pr52 8 040 250 1 200 2,41 1 

Pr53 6 000 250 1 200 1,80 1 

Pr54 8 040 250 1 200 2,41 2 

Pr55 8 040 500 500 2,01 2 

Pr56 6 000 500 500 1,50 2 

Pr57 8 040 500 500 2,01 1 

Pr58 8 040 500 500 2,01 1 

Pr59 6 000 250 1 200 1,80 1 

Pr60 8 040 250 1 200 2,41 1 

Tab. 5.4 Výkaz průvlaků 

Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] 

ON1 5 550 200 500 0,56 6 

ON2 5 080 200 500 0,51 4 

ON3 5 525 200 500 0,55 2 

ON4 5 575 200 500 0,56 2 

ON5 5 500 200 500 0,55 1 

ON6 1 800 200 500 0,18 1 

ON7 7 650 200 500 0,77 1 

ON8 5 500 200 500 0,55 5 

ON8.1 5 500 200 900 0,99 2 

ON9 5 625 200 600 0,68 1 

ON10 5 450 200 600 0,65 7 

ON10.1 5 450 200 1400 1,53 1 

ON11 5 500 200 600 0,66 6 

ON12 5 475 200 600 0,66 1 

ON13 5 625 200 600 0,68 1 

ON14 5 550 200 600 0,67 2 

ON15 5 500 200 1400 1,54 7 

ON16 7 325 200 1400 2,05 1 

ON17 5 575 200 1400 1,56 1 

ON18 5 500 200 1400 1,54 1 
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ON19 5 575 200 1400 1,56 1 

ON20 6 500 300 500 0,98 2 

ON21 4 225 300 500 0,63 4 

N1 5 500 300 600 0,99 1 

N2 5 665 300 600 1,02 1 

N3 5 500 300 600 0,99 1 

N4 2 400 300 600 0,43 1 

N5 5 500 300 600 0,99 1 

N6 5 500 300 600 0,99 1 

N7 5 725 300 600 1,03 3 

N8 8 685 300 600 1,56 1 

N9 5 650 300 600 1,02 1 

N10 5 675 300 600 1,02 1 

N11 5 500 300 600 0,99 1 

N12 5 500 540 600 1,78 1 

N13 5 500 300 600 0,99 1 

N14 5 500 300 600 0,99 1 

N15 2 045 300 600 0,37 1 

N16 1 880 250 500 0,24 1 

N17 6 500 250 500 0,81 1 

N18 6 500 250 500 0,81 1 

N19 5 500 300 600 0,99 1 

N20 1 000 300 600 0,18 2 

N21 5 330 300 600 0,96 2 

N22 725 300 600 0,13 1 

N23 5 500 300 600 0,99 2 

N24 3 900 300 600 0,70 1 

N25 1 200 300 600 0,22 1 

N26 5 875 300 600 1,06 2 

N27 2 425 300 600 0,44 1 

N28 5 550 300 600 1,00 5 

N29 1 200 300 600 0,22 3 

Tab. 5.5 Výkaz stropních nosníků 

4)  Předpínané stropní panely 

V administrativně výrobním objektu jsou navrženy předpínané stropní panely v tloušťkách 

160 – 250 mm. Umisťované do konstrukce jsou: dle zatížení, prostupů a rozpětí. 

Prvek Ozn. D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet 

[ks] 

Poznámka 

SP1 PPD 205 5 575 510 200 2,84 2  
SP2 PPD 205 5 575 1 200 200 6,69 12  

SP3 PPD 205 5 500 510 200 2,81 1  

SP4 PPD 205 5 500 1 200 200 6,60 61  
SP5 PPD 205 5 500 320 200 1,76 1  

SP6 PPD 205 2 150 1 200 200 2,58 4  
SP7 PPD 205 2 150 865 200 1,86 1  

SP8 PPD 205 5 500 340 200 1,87 1  
SP9 PPD 205 3 550 1 020 200 3,62 4  

SP10 PPD 205 5 500 1 040 200 5,72 2  

SP11 PPD 256 5 500 1 200 250 6,60 30  
SP12 PPD 165 2 625 1 200 160 3,15 13  

SP13.1 PPD 165 2 625 1 200 160 3,15 3 výřez 
SP13.2 PPD 165 2 625 1 200 160 3,15 3 výřez 

SP14 PPD 165 2 625 775 160 2,03 1  

SP15 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 8  
SP16 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 1 výřez 

SP17 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 1 prostup 
SP18 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 2 výřez 

SP19 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 2 výřez 
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SP20 PPD 205 5 330 1 200 200 6,40 1 výřez 

SP21 PPD 207 5 575 510 200 2,84 1  
SP22 PPD 207 5 575 1 200 200 6,69 11  

SP23 PPD 207 5 500 510 200 2,81 1  
SP24 PPD 207 5 500 1 200 200 6,60 21  

SP25 PPD 205 5 500 275 200 1,51 1  

SP26 PPD 205 5 500 335 200 1,84 1  
SP27 PPD 205 7 325 1 200 200 8,79 6  

SP28 PPD 207 2 525 1 200 200 3,03 7  
SP29 PPD 207 2 525 285 200 0,72 1  

SP30 PPD 207 5 725 510 200 2,92 1  
SP31 PPD 207 5 725 1 200 200 6,87 6  

SP32 PPD 207 5 725 1 200 200 6,87 1 výřez 

SP33 PPD 256 5 725 1 200 250 6,87 1 výřez 
SP34 PPD 256 5 725 1 200 250 6,87 7  

SP35 PPD 256 5 725 1 200 250 6,87 1 výřez 
SP36 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 1 výřez 

SP37 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 14  

SP38 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 1 výřez 
SP39 PPD 207 5 500 1 200 200 6,60 15 1xprostup 

SP40 PPD 256 5 500 1 200 250 6,60 24  
SP41 PPD 256 5 500 1 200 250 6,60 1 výřezy 

SP42 PPD 207 5 550 1 200 200 6,66 15  
SP43 PPD 256 5 550 1 200 250 6,66 8  

SP44 PPD 256 5 550 1 200 250 6,66 1 výřezy 

SP45 PPD 256 5 550 1 200 250 6,66 1 výřezy 
SP46 PPD 256 5 500 1 200 250 6,60 5 výřezy 

SP47 PPD 256 5 725 1 200 250 6,87 1 výřezy 
SP48 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 2 výřezy 

SP49 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 1 výřezy 

SP50 PPD 256 5 875 1 200 250 7,05 1 výřezy 
SP51 PPD 167 4 225 1 200 160 5,07 34  

SP52 PPD 167 4 225 1 080 160 4,56 2  
SP53 PPD 167 6 500 1 200 160 7,80 6 1x prostup 

SP54 PPD 167 6 500 1 080 160 7,02 1  
SP55 PPD 167 4 060 1 200 160 4,87 1  

SP56 PPD 167 4 060 670 160 2,72 1  

SP57 PPD 167 6 500 910 160 5,92 3  
SP58 PPD 167 6 500 1 200 160 7,80 1 prostup(výřez) 

SP59 PPD 167 6 500 930 160 6,05 3  
SP60 PPD 167 6 500 1 200 160 7,80 2  

SP61 PPD 167 6 500 785 160 5,10 2  

Tab. 5.6 Výkaz stropních panelů 

5)  Střešní vazníky, vaznice a nosníky 

V laboratorní části budou ukládány vazníky výšky 1,35 m a průřezu T. Ve výrobní a skladovací 

hale jsou navrženy vazníky předpínáné sedlové o výšce 1,6m (ozn. VK1). Vazníky VK1 jsou 

nejtěžšími a největšími prvky na stavbě. Váha jednoho vazníku VK1 = 21,05 t. 

Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] 

VK1 24 050 180~450 1600 8,42 18 

VK2 18 150 180~450 1350 5,45 4 

Z1 5 450 200 500 0,55 8 

Z2 5 800 200 500 0,58 2 

Z3 5 550 200 500 0,56 16 

Z4 5 650 200 500 0,57 4 

OV1 5 550 200 600 0,67 8 

OV2 5 500 200 600 0,66 4 
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OV3 5 550 200 600 0,67 4 

OV4 5 875 200 600 0,71 2 

OV5 6 000 200 600 0,72 1 

Tab. 5.7 Výkaz střešních vazníků, vaznic a nosníků 

6)  Schodiště 

Prefabrikovaná schodiště jsou v administrativě dvouramenná se šířkou ramene 1500 mm. 

V laboratoři je dvouramenné schodiště se šířkou ramene 1200 mm a jednoramenné 

schodiště o šířce 2500 mm. 

OZN. PRŮŘEZ [mm] KS OBJEM 1KS 

[M3] 

HMOTNOST 

1KS 

[KG] 
B H L 

SR1 2575 240 3500 1 2,65 6 896 

SR2 1200 160 5000 1 1,32 3 432 

SR3 1200 160 4300 1 1,16 3 026 

SR4 1500 220 5500 1 2,30 5 967 

SR5 1500 220 6200 1 2,52 6 552 

SR6 1500 220 6200 1 2,48 6 435 

SR7 1500 220 6200 1 2,48 6 435 

Tab. 5.8 Výkaz schodišťových dílců 

7)  Nakládací můstek  

Prvek D [mm] Tl [mm] V [mm] Objem [m
3
]  Počet [ks] 

Stěny můstku 8 100 200 1 300 2,11 1 

Tab. 5.9 Výkaz nakládacího prvku 

5.2.1.2  Doplňkový materiál 

1) Dřevěné klíny, ocelové klíny, neoprenové pásy  

Dřevěné klíny budou sloužit pro vyrovnání a fixaci sloupu v základové patce. Jejich počet 

bude záviset na počtu montovaných prvků, bude dodáván operativně. 

Ocelové klíny budou využity při montáži sloupu na vyčnívající výztuž spodní stavby. Počet 

klínu potřebných na osazení bude 30 klínů. 

Neoprenové pásy budou sloužit pro osazení schodišť a stropních panelů. Šířka pásu je 

150 mm, min. tloušťky (dle požadavků výrobce) 5 mm, celková délka 500 m. 

2) Suchá betonová směs 

Pro zmonolitnění spojů bude sloužit suchá betonová směs dodávaná v pytlích. Množství 

bude dodáváno operativně dle potřeby na stavbě. 

3) Ocelová výztuž 

Do spar stropních panelů bude vkládána zálivková výztuž průměru 8 mm, celková potřeba 

bude 1,5 t. 

5.2.2 Skladování 

Většina prefabrikovaných dílců bude osazována rovnou z tahače, na kterém byly dovezeny. 

Prefabrikované dílce, které nebudou ukládány přímo z tahače, se skladují na zpevněné 
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a odvodněné ploše. Místa určená pro skladování jsou vyznačena ve výkrese zařízení 

staveniště v příloze č. 7 - Výkres zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu.  Na zpevněné 

ploše budou dílce uloženy v pořadí, ve kterém budou osazovány do konstrukce, sloupy 

budou položeny ve vodorovné poloze. Dílce jsou na skladce položeny na dřevěných 

hranolech průřezu 150 x150 mm, Při položení prvků na sebe musí být prvky proloženy 

dřevěnými proklady výšky 100 mm, vzdálenost prokladu je od obou líců prvku 1/10 rozpětí.  

Tato výška prokladu by měla zajistit protažení vázacích prostředků. Proklady musí být 

uloženy ve svislé ose nad sebou. Výška skladovaných prvků nepřesáhne 1,8 m. Mezi 

skladovanými prvky se nechá manipulační prostor min. 600 mm. 

 

Obr. 5.1 Ukázka skladování prefabrikovaných prvků 

Výztuž je skladována ve svazcích na skladce. Musí být chráněna proti povětrnostním vlivům.  

Svazky výztuže budou položeny na dřevěných hranolech 150 x 150 mm. 

Neoprenové pásy, ocelové podložky a dřevěné klíny budou skladovány ve skladových 

kontejnerech. 

5.2.3 Doprava 

5.2.3.1  Primární doprava 

Prefabrikované dílce budou dováženy z PREFA Brno ze závodu v Kuřimi. Závod je 21,4 km od 

staveniště. Prvky budou dováženy na tahači MAN TGX D38 a návěsu NOOTEBOOM V003326 

nebo návěsem GOLDHOFER SPZ. Prefabrikované dílce budou přepravovány specializovanou 

firmou (viz kapitola 2. Technická zpráva širších dopravních vztahů), kvůli nadrozměrným 

prvkům, které mají délku až 24,05 m (střešní vazníky VK1). 

 

Obr. 5.2  Trasa dodávaných prefabrikovaných prvků 
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Betonová směs, neoprenové pásy a výztuž budou dováženy ze stavebnin Izomat vzdálených 

1,7 km od stavby na valníku MAN TGA 26.413.  

 

Obr. 5.3 Trasa materiálu dodávaných ze stavebnin 

 

5.2.3.2  Sekundární doprava 

Prefabrikované dílce budou osazovány mobilním jeřábem GROVE GMK 5180 – 1. Jeřáb bude 

osazovat prvky bud‘ rovnou z valníku nebo ze zpevněných skládek. Přepravu pracovníků 

na místo montáže budou zajišťovat dvě kloubové montážní plošiny SNORKEL A38E. Drobný 

materiál se dopraví ručně nebo kolečky.  

5.3 Převzetí pracoviště a staveniště 

Převzetí proběhne ve smluvním termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních prací. 

Při převzetí budou zhotoveny základové patky, stropní konstrukce podzemního podlaží 

a zhutněný násyp ze štěrkodrti v požadované kvalitě. U konstrukcí spodní stavby se zejména 

kontroluje rovinnost, čistota a rozměry dle PD.  Před převzetím budou provedeny všechny 

kontroly KZP. Předává se projektová dokumentace, zařízení staveniště a na něm vybudované 

skladovací plochy a oplocení staveniště, které odpovídá situaci. Předá se přístupová cesta 

na staveniště, která je zajištěna uzamykatelnou bránou. Dále jsou přebírány staveništní 

kontejnery v požadovaném množství pro zajištění sociálního a hygienického zázemí 

pracovníků, také se předávají všechny potřebné přípojky pro zařízení staveniště. Předání 

proběhne mezi zhotovitelem a technickým dozorem investora. V případě zjištění nějaké vady 

na již provedených konstrukcích, bude zaznamenán zápis, spolu s termínem odstranění 

těchto vad. Zápis bude stvrzen podpisem všech zúčastněných. 

5.4 Obecné pracovní podmínky 

5.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Montáž bude probíhat v letních měsících. Neměla by probíhat při teplotách vyšších, jak 

+ 30 °C. Pokud budou práce probíhat při vysokých teplotách, musí se provést opatření 

zálivkového betonu zpomalovači tuhnutí a tvrdnutí nebo zakrýváním. Práce nebudou 

prováděny při silných deštích, bouřce, špatných povětrnostních podmínkách a viditelnosti. 

Viditelnost nesmí klesnout pod 30 m. Pokud při práci bude rychlost větru větší jak 8 m/s, 

musí se práce přerušit. 
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5.4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m osazených do betonových patek, 

na výjezdu je v oplocení umístěna uzamykatelná brána ze dvou plotových dílců. Na staveništi 

se nachází sociální kontejnery pro zázemí stavbyvedoucího, mistra, šatny zaměstnanců 

a vrátnice. Hygienické zázemí pracovníků obstarává 1 sanitární kontejner napojený 

na kanalizační přípojku. Pro výrobní účely jsou na staveništi umístěny 3 skladovací kontejnery 

a zpevněné skladovací plochy. U výjezdu ze stavby se nachází plocha pro umisťování odpadů 

vzniklých na staveništi. Staveniště je napojeno na přípojku vody, elektriky a kanalizace. 

5.4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou seznámení s pracovními podmínkami na stavbě. Tedy jim budou 

ukázána důležitá místa na staveništi, jako např. kde se nachází lékárnička, hasicí přístroje, 

elektrický rozvaděč apod. Pracovníci projdou školením BOZP. Seznámeni budou 

s projektovou dokumentací, technologickým předpisem k dané etapě, s předpisy pro 

ochranu životního prostředí a požární ochranou. Práce na staveništi budou probíhat od 7:00 

do 15:30 s půlhodinovou pracovní přestávkou, která bude od 11:00 do 11:30. 

5.5 Personální obsazení 

Na staveništi bude na pracovníky dohlížet stavbyvedoucí a mistr stavební výroby. 

Při kontrolách bude přivolán statik. 

Obsazení jedné pracovní čety: 

Profese: Požadavky na kvalifikaci Počet 

Jeřábník Jeřábnicky průkaz 1 

Řidič automobilu Řidičky průkaz  1 

Vazač Vazačský průkaz typu A 1 

Montážník Proškolení montáže, profesní průkaz 2 

Svářeč  Svářečský průkaz 1 

Pomocný dělník Všechna vstupní školení 2 

Tab. 5.10 Pracovní četa  

5.6 Stroje a pracovní pomůcky 

5.6.1 Velké stroje  

— Autojeřáb GROVE GMK 5180 – 1 

— Tahač MAN TGX D38 

— Návěs NOOTEBOOM V003326 

— Návěs GOLDHOFER SPZ 

— Kloubová montážní plošina SNORKEL A38E 

— Valník s hydraulickou rukou MAN TGA 26.413. 

5.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Svářecí zařízení, úhlová bruska, okružní pila, vrtačka, míchačka, ponorný vibrátor 
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5.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Lopata, hliníková lat‘, stavební kolečko, pákové kleště, reflexní sprej, žebřík, zednická lžíce 

5.6.4 Měřící pomůcky 

Vodováha, ocelový metr, pásmo, ocelový příložník, šňůra, svinovací metr, olovnice, teodolit  

5.6.5 OOPP 

Pracovní obuv, rukavice, oděv, reflexní vesta, ochranná přilba a ochranné brýle, svářečská 

kukla, svářečský oděv, bezpečnostní úvazky 

5.7 Pracovní postup  

Před samotnou montáží se musí zkontrolovat provedení předcházejících činností: 

— kontrola patek (kalichů) – výškové, směrové uložení, celistvost, čistota 

— provedení spodní stavby:  

— celistvost, čistota, apod. 

— vytažení výztuže z monolitické konstrukce spodní stavby 

pro uložení prefabrikovaných sloupů (již provedeno v předchozí 

etapě – základy) na konstrukci stropu spodní stavby 

— zhutněný podsyp ze štěrkodrti, na kterém se bude patkovat mobilní jeřáb, po celé 

ploše SO01 – mocnost, zhutnění 

Montáž železobetonového skeletu bude probíhat tzv. kaskádovitě. Osazení bude probíhat 

tak, že se mobilní jeřáb zapatkuje na místě určení (pozici) a bude osazovat prefabrikované 

prvky v takovém rozsahu, ve kterém je schopen svým vyložením a únosností přenést prvky 

do konstrukce skeletu.  

Pozici autojeřábu jsem rozdělila na 3 fáze montáže: 

- 1. fáze: osazování základových prvků a svislých prvků (základové nosníky a sloupy) 

- 2. fáze: osazování vodorovných prvků (průvlaky, stropní nosníky, stropní panely) 

- 3. fáze: osazování střešních prvků (střešní vaznice a vazníky) 

Po osazení všech potřebných prvků se jeřáb přepatkuje na další pozici a postup osazení 

prefabrikovaných prvků se opakuje. 

5.7.1 Montáž sloupů 

Sloupy se osazují do dutiny železobetonové patky, tedy do železobetonového kalichu. 

Železobetonové patky musí být očištěny od případných nečistot a musí se geodeticky 

přeměřit, kvůli možným odchylkám. Na stěny patky se vyznačí osy sloupu v podélném 

i příčném směru. Před samotnou montáží musí být odstraněny nečistoty i z pat sloupů. 

Vazač vybere správný sloupu, který bude osazován do konstrukce (prvním osazovaným 

sloupem bude sloup S9 – vyznačen bude ve výkresu - Schéma pozice autojeřábu č. 1, který je 

v přílohách této práce). Na sloup vyznačí jeho osu, ve výšce, kdy bude čitelná při osazování 

do stěn kalichu. Vazač montážními otvory upevní sloup pomocí vázacích prostředků 

na mobilní jeřáb a následně bude navigovat jeřábníka při přesunu prvku na místo určení. 

Jeřábník opatrně nadzvedne sloup do výšky cca 300 mm nad zemí, počká až se ustálí, a 

přesouvá ho  k dutině patky, aby nedošlo k jejímu poškození. Montážní dělníci osadí sloup 

tak, aby značky na patce a sloupu spolu souhlasily. Bere se důraz na to, aby osy sloupů 
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nebyly otočeny špatným směrem. Provede se kontrola svislosti sloupu (vodováhou, 

teodolitem). Zkontroluje se výškové osazení. Jakmile se sloup osadí do požadované polohy, 

zafixuje se pomocí dřevěných klínů, které se zarazí mezi stěny sloupu a kalichu. Po uložení 

se sloup uvolní se závěsu jeřábu a ještě jednou se překontroluje jeho osazení. 

Provede se zálivka dutiny patky, která zajistí vetknutí. Použije se tekutá betonová směs 

C 20/25 se zrny kameniva do 8 mm. Po vytvrdnutí zálivky na mim. 70% pevnost (cca 3 dny) se 

odstraní klíny a otvory po klínech se zapraví stejnou zálivkou.  

 

Obr. 5.4 Ukázka osazování sloupu do dutiny patky 

Při osazování sloupu na železobetonovou konstrukci spodní stavby nebo ve vyšších patrech 

na průvlaky, se sloupy osazují mezi vyčnívající výztuž (kotevní pruty) do tenké vrstvy 

cementové malty. Vyrovnají se ocelovými klíny a následně se výztuž svaří s patou sloupu, na 

které jsou osazené ocelové profily. 

5.7.2 Montáž základových nosníků 

Osazovány budou na patky. Prvky musí být očištěny a neporušeny. Při montáži se musí dbát 

na správné směrové a výškové osazení. Základové nosníky se osazují na cementovou maltu. 

Základové nosníky budou kotveny do sloupů pomocí systémových lišt nebo pomocí 

zabudovaného kování. Také budou dodatečné zatepleny extrudovaným polystyrenem. 

Po ukončení montáže skeletu se budou základové nosníky zasypávat z obou stran současně. 

 

Obr. 5.5 Ukázka osazení základového nosníku 

5.7.3 Montáž průvlaků  

Průvlaky se budou osazovat na vyčnívající kotvící výztuž sloupu. Průvlaky je nutné osadit 

přesně, aby výztuž sloupu prošla otvory v průvlacích. Před montáží musí být prvky očištěny. 

Průvlak se ukládá do maltového lože na sloupu, tl. lože 20 mm. Průvlaky se připevní 

na závěsy mobilního jeřábu, montážníci koriguji celou přepravu materiálu a osazení na místo 

určení. Montážníci pracují z montážní plošiny. Po osazení se uvolní závěsy a svářeči svaří 

spoje výztuže. Dále se místo spoje zalije betonovou zálivkou. Montáž průvlaku začne v tom 

místě, kde začala montáž sloupů. 
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Spoje mezi dvěma průvlaky se spoji svařením ocelové desky a výztuže průvlaku. Po svaření 

se místo zalije betonovou zálivkou. 

Tímto způsobem budou průvlaky osazovány ve všech podlažích. 

 

5.7.4 Montáž ztužidel a jiných tyčových prvků 

Prvky budou osazovány na sloupy (jejich ozuby) nebo na průvlaky. Před montážní budou 

všechny prvky očištěny. Prvky se zavěšují na autojeřáb přes montážní otvory, do kterých 

se zašroubuje závěsné oko. Prvek se přesune na místo určení a ukládá se do cementové 

malty. 

5.7.5 Montáž stropních panelů 

Montáž panelů začne od místa položení prvního průvlaku. Stropní panely se osazují na sucho 

na průvlaky nebo stropní nosníky (v místě výměn otvorů nebo schodiště). Před začátkem 

pokládky se očistí hrany průvlaků a panelů. Na hrany průvlaků se položí neoprenové pásy 

šířce stejné, jako je uložení panelu na průvlak, tedy 150 mm. Panely se přemisťují za pomocí 

samosvorných kleští. Montážníci na plošině koordinují přepravu panelu na místo. Po uložení 

všech panelů se do spár mezi panely vloží výztuž průměru 8 mm a provede se zálivka 

betonovou směsí C20/25, max. zrno 8 mm. Při zmonolitňování se musí hlídat poloha 

zálivkové výztuže. Zálivka se musí zhutnit a chránit před povětrnostními vlivy. Při osazování 

dalších panelů se montážní dělníci už nebudou pohybovat na montážní plošině, ale budou 

provádět manipulaci již z uloženého stropního panelu. Musí mít, ale pomůcky zabraňující 

pádu z výšky. Panely je možno vystavit většímu zatížení po dosažení 70 % pevnosti 

zálivkového betonu. Beton dosáhne této pevnosti při běžných podmínkách po 3 až 4 dnech. 

 

Obr. 5.7 Samosvorné kleště 

Obr. 5.6 Styk průvlaků a sloupu 
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5.7.6 Montáž schodiště 

Montáž schodiště započneme kontrolu prvku a očištěním jeho stykovacích hran. Prvek 

se uchytí na závěs (zkracovač) jeřábu, který umožní správnou polohu prvků pro snadnější 

montáž na místo. Začne se uložením nástupního ramene, které se i s podestou uloží na ozub 

nosníku. Na nosníku budou uloženy neoprenové pásy tl. 5 mm. Po osazení se překontroluje 

správnost osazení. Obdobným způsob se budou osazovat ostatní schodišťové dílce. 

 

5.7.7 Montáž vaznic a vazníků 

Jedná se o konstrukce, které se osazují stejným způsobem jako průvlaky. Vazníky mají průřez 

tvar písmene T a jsou lichoběžníkového tvaru. Vaznice jsou obdélníkového průřezu.  Montáž 

a samotný přesun je hlídán montážníky a vazači. Prvky budou osazeny na konzolu sloupu na 

cementovou maltu a přivařený k ocelovým prvkům na sloupu a vazníku. 

5.8 Jakost a kvalita 

Detailněji jsou kontroly popsány v samostatné kapitole č. 6 Kontrolní a zkušební plán pro 

montáž železobetonového skeletu. V této části uvedu jen názvy jednotlivých kontrol. 

5.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště 

 Kontrola provedených prací. 

 Kontrola dodávky materiálu 

 Kontrola strojů a nářadí 

 Kontrola skladování materiálu 

 Kontrola způsobilosti pracovníků 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola dodržení podmínek montáže 

 Kontrola zavěšení dílce 

 Kontrola osazení dílce 

 Kontrola svarů 

 Kontrola styků 

 Kontrola postupu montáže 

Obr. 5.8 Uchycení schodiště na tzv. zkracovač 
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 Kontrola geometrické přesnosti 

5.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola dle projektové dokumentace 

5.9 BOZP 

Pracovníci budou seznámeni a proškoleni v oblasti BOZP před zahájením činností na stavbě. 

Budou seznámeni s projektovou dokumentací. Na stavbě budou dodržovány tyto státní 

předpisy: 

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

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 136/2016 Sb. 

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

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění zákona č. 88/2016 Sb. 

Detailněji je bod popsán v samostatné kapitole č. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

5.10 Environmentální plán.  

S odpady, které vznikají na stavbě, bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon 

o odpadech. Dále se na staveništi budou pracovníci řídit vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. Odpady 

budou tříděni, podle tohoto katalogu, a následně likvidovány nebo recyklovány dle druhu. 

Více bude popsáno v kapitole č. 8. Environmentální plán. 
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6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTÁŽ 

ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU 

6.1 Vstupní kontrola 

6.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace a výrobní dokumentace k dílcům 

skeletu. Výrobní dokumentace musí být ve znění platných předpisů a musí odpovídat 

veškerým dílcům skeletu. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou 

osobou a odsouhlasena investorem stavby. Musí být v souladu se stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. v platném znění a s vyhláškami č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Kontroluje se stavbyvedoucím technickým dozorem investora. O kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku. 

6.1.2 Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště 

Kontrolují se přípojná místa inženýrských sítí pro zařízení staveniště a jejich funkčnost. 

Veškeré skladovací plochy musí odpovídat návrhu, musí být odvodněny a zpevněny a musí 

odpovídat jejich dostupnost při realizaci díla. Provede se kontrola zajištění staveniště proti 

vniku nepovolaných osob, tedy oplocení, zabezpečení vstupu na staveniště a označení 

staveniště.  

Kontrolu jednorázově provede stavbyvedoucí a technický dozor investora a o kontrole 

provedou zápis do stavebního deníku. 

6.1.3 Kontrola provedených prací 

Kontrolují se práce z předchozí etapy. Jsou to především provedení monolitických patek 

a konstrukce spodní stavby (především stropní konstrukce 1PP). Provedené konstrukce musí 

být v předepsané poloze (výškové a směrové osazení dle PD) a nesmí být nijak vychýlené 

od modulových os. Povolené odchylky musí být v souladu s předepsanými normami. 

Přeměřuje se: 

- mezní odchylka výšky patek ± 10 mm 

- odklon vodorovné osy patek ± 10mm 

 

Kontrolu provede geodet společně ze stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

6.1.4 Kontrola dodávky materiálu 

Materiál je kontrolován při každé dodávce. Materiál se kontroluje s dodacím listem 

a projektovou dokumentací. Musí sedět počet dodaného materiálu s objednávkou, jeho 

rozměry a druh betonu, ze kterého byl prvek vyroben (tedy pevnost betonu). Rozměry 

dodaných prvků by se měly shodovat s tolerancí uvedenou v ČSN 73 0212 – Kontrola 

a přesnost stavebních dílců. Vizuálně se kontroluje označení jednotlivých prefabrikovaných 

dílců.  
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Štítek na dílci by měl obsahovat:  

— datum betonáže,  

— identifikační kód prvku,  

— místo výroby, výrobce prvku,  

— číslo výrobní formy, 

— hmotnost prvku.  

Kontroluje se mechanické poškození prvků, jestli se nenachází na prvku trhliny, otlačené 

nebo utrhnuté hrany. Toto poškození nesmí narušit správné osazení dílce. Kontroluje 

se osazení montážních ok nebo úchytů a jejich případné poškození.  

U ocelové výztuže se kontroluje průměr, typ výztuže, který je označen na štítku. 

Dále se kontroluje kvalita, čistota a potřebné množství výztuže. 

Dále se kontroluje suchá betonová směs. Směs je dodávána v pytlích. Kontroluje 

se neporušenost pytlů, objednané množství a označení, které musí souhlasit s dodacím 

listem a projektovou dokumentací.  

Dřevěné klíny a ocelové podložky musí být předepsaného rozměru a požadovaného 

množství. Neoprenové pásy také musí být předepsaných rozměrů a tloušťky. Nesmějí být 

poškozené a musí být čisté. 

Kontrolu všech materiálu provádí mistr nebo stavbyvedoucí při každé dodávce materiálu. 

Při přejímce se napíše doklad o převzetí a zápis do stavebního deníku. 

6.1.5 Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola stavebních strojů a nářadí se provádí každý den před započetím prací. Strojník 

překontroluje stav provozních kapalin, zda neuniká nějaká kapalina ze stroje. Musí být 

v pořádku protokoly o pravidelné kontrole stroje. O technickém stavu stroje vede strojník 

zápis ve strojním deníku. U elektrických nářadí se kontroluje stav napájecích kabelů. Kabely 

se musí chránit před poškozením. 

6.1.6 Kontrola skladování materiálu 

Prefabrikované dílce se skladují na zpevněné a odvodněné ploše. Místa určená 

pro skladování jsou vyznačena ve výkresech zařízení staveniště. Dílce jsou na skladce 

položeny na dřevěných hranolech průřezu 150 x150 mm. Při položení prvků na sebe musí být 

prvky proloženy dřevěnými proklady výšky 100 mm, vzdálenost prokladu je od obou líců 

prvku 1/10 rozpětí. Tato výška prokladu by měla zajistit protažení vázacích prostředků. 

Proklady musí být uloženy ve svislé ose nad sebou. Výška skladovaných prvků nepřesáhne 

1,8 m. Mezi skladovanými prvky se nechá manipulační prostor min. 600 mm.  

Výztuž je skladována ve svazcích na skladce. Musí být chráněna proti povětrnostním vlivům.  

Svazky výztuže budou položeny na dřevěných hranolech 150 x 150 mm. 

Neoprenové pásy, ocelové podložky a dřevěné klíny budou skladovány ve skladových 

kontejnerech. 

Kontrolu provede mistr nebo stavbyvedoucí, popř. osoby k tomu určené. Prvky musí být 

skladovány dle podkladů výrobce. 
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6.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontroluje se kvalifikace pracovníků pro zadanou práci, tedy jestli mají všechny potřebné 

a platné průkazy. Především se jedná o profesní průkaz svářeče, vazače a jeřábníka. Průkazy 

se zkontrolují jednorázově před započetím dané etapy. Pracovníci budou seznámeni 

s technologickým postupem a projdou školením BOZP. Všichni pracovníci musí mít pracovní 

povolení a musí být zdravotně způsobilý. Pracovníci se namátkově kontrolují, zda nejsou pod 

vlivem alkoholu. Při práci musí používat osobní ochranné pomůcky.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

6.2 Mezioperační kontrola 

6.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Každý den se kontroluje aktuální stav počasí: teplota, viditelnost, rychlost větru. Průměrná 

teplota by neměla přesáhnout rozmezí +5°C – +30°C. Pokud se naměřená hodnota bude 

nacházet mimo toto rozmezí, musí se udělat určitá opatření. Při teplotách vyšších než +30°C 

se musí zálivkový beton chránit před vysycháním přikrýváním nebo smícháním se 

zpomalovači tuhnutí a tvrdnutí. Práce nesmí probíhat za špatné viditelnosti, silných deštích 

nebo bouřkách. Viditelnost při montáži nesmí klesnout pod 30 m. Pokud rychlost větru bude 

větší jak 8 m/s musí se práce přerušit. 

Klimatické podmínky měří a kontroluje stavbyvedoucí a provádí o nich každý den zápis 

do stavebního deníku. 

6.2.2 Kontrola dodržení podmínek montáže 

Kontroluje se průběžně jednou týdně. Je to nahodilá kontrola dodržení technologického 

předpisu a pracovních podmínek. Pracovníci by měli používat při práci ve výškách vázací 

prostředky zabraňující pádu. Pokud vzniknou nesrovnalosti s technologickým předpisem, 

musí se problém vyřešit na místě. 

Kontrolu provádí mistr nahodile jednou za týden. 

6.2.3 Kontrola zavěšení dílce 

Kontrolují se vázací prostředky a to zejména jejich stav. Také se kontroluje stav dílce a jeho 

montážních ok a úchytů. Před zavěšením na automobilový jeřáb se prvky očistí 

od případných nečistot a zkontroluje s jejich označení.  Po zavěšení se prvek opatrně zvedne 

do výšky 200 – 300 mm, v této výšce se nechá ustálit, a poté se plynule přesouvá na místo 

zabudování do konstrukce. Manipulace musí být plynulá, aby se prvek nehoupal a nedošlo 

k případnému poškození prvku. Prvek je v místě osazení nechá ustálit a poté se osadí. 

Kontrolu provádí vazač břemen u každého dílce. 

6.2.4 Kontrola osazení dílce 

Při osazování dílce do konstrukce musí být dosedací plochy čisté, bez mastnoty, porušení 

nebo nerovností. Na stykové ploše musí být uložena malta nebo neoprenový pás. Vyčnívající 

výztuž, na kterou se budou osazovat prvky skeletu, nesmí být poškozena, ohnuta nebo úplně 

odtrhnuta od konstrukce prvku. Kontroluje se výškové a směrové osazení jednotlivých prvků.  
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Přípustné jsou tyto tolerance: 

Sloupy:  

Svislost ± 15 mm 

Výška hrany ± 10 mm 

Osa úložné plochy ve vodorovné rovině ± 10 mm 

 

Vodorovné prvky: 

Svislost ± 5 mm 

Výška protilehlých hran dílců ve spáře ± 5 mm 

Osa dílců ve vodorovné rovině ± 5 mm 

 

Kontrolu osazování provede mistr nebo zodpovědný pracovník (montážník). Kontroluje 

se každý dílec vizuálně a měřením pomocí měřících pomůcek.  

6.2.5 Kontrola svarů 

Před provedením svarů musí být výztuž očištěna. Svary jsou provedeny svářečem 

s profesním průkazem. Kontroluje se teplota vzduchu při provádění svarů, celistvost 

a rozměry svarů dle projektové dokumentace. Kontrola se provede před provedením 

betonové zálivky. Pokud jsou svary vystavené delší dobu povětrnostním vlivům, natřou 

se svary antikorozním nátěrem. Svary se kontroluji u každého dílce.  

Kontrolu povede zodpovědný svářeč.  

6.2.6 Kontrola styků 

Kontroluje se celkové provedení styků, zejména soudržnost. Styky musí odpovídat projektové 

dokumentaci. U styků sloupů a patek musí být betonová zálivka dostatečně zhutněná a musí 

odpovídat předepsané pevnosti. Betonovou zálivku, před použitím do konstrukce, musíme 

vyzkoušet pomocí zkoušek betonu (zkouška rozlitím).  U betonáže spár stropních panelů 

se musí dbát na uložení výztuže při zalití. Styky mezi průvlaky také musí být řádně svařeny 

a zálivka zhutněna. 

Kontrolu provádí montážníci a mistr. Kontrola je prováděna vizuálně u každého styku. 

Po realizaci ucelené časti (jeden pojezd autojeřábu) se provede prohlídka stavbyvedoucím 

a dozorem investora. 

6.2.7 Kontrola postupu montáže 

Kontroluje se celý postup montáže po ucelených částech. Práce na sebe musí navazovat dle 

technologického předpisu. Všechny styky musí být správně provedeny. Prvky skeletu musí 

být umístěny na svém místě. Postup montáže, který není dodržen, by mohlo zapříčinit 

nestabilitu celé konstrukce skeletu. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Při kontrole může být přítomen i statik 

a technický dozor investora. Postup montáže se kontroluje postupně během celé realizace 

skeletu vždy po ucelených částech (jedna ucelená, tzn. montáž prvků skeletu při jednom 

pojezdu autojeřábu) 
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6.2.8 Kontrola geometrické přesnosti 

Při kontrole se provede kontrola ucelené části (ucelená část - jeden pojezd autojeřábu). 

Kontroluje se rovinnost, svislost a vodorovnost konstrukce.  

Vizuální kontrolu a kontrolu přeměřením provede geodet a stavbyvedoucí za přítomnosti 

technického dozoru investora. Měřením mohou být zjištěny odchylky, tyto mezní odchylky, 

musí být v toleranci dané normou a vyhláškami. O kontrole je proveden zápis do stavebního 

deníku (ČSN 73 0212 – 1, ČSN EN 13670, ČSN 73 0205) 

Mezní odchylky skeletového systému: 

Délka  

Šířka  

Výška  

± 40 mm 

± 30 mm 

± 40 mm 

6.3 Výstupní kontrola 

6.3.1 Kontrola dle projektové dokumentace 

Provádí se po dokončení montáže skeletu. Kontroluje se celkové vyhotovení stavby 

i jednotlivých prvků dle projektové dokumentace. Všechny prvky a osazení prků musí být 

správné. Také se provede celková kontrola tuhosti skeletu ve všech směrech. Na žádném 

prvku nesmí být viditelné poruchy např. utržení kusu betonu a vyčnívající výztuž, která začne 

korodovat, toto poškození je nutné okamžitě vyspravit. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, popřípadě statik. 

O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
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7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

7.1 Obecné informace 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je nedílnou součástí předvýrobní přípravy. Všichni 

pracovníci, před začátkem první pracovní směny, musí projit školením o bezpečnosti 

a ochranně zdraví při práci. Bude proveden záznam o školení zaměstnanců a zaměstnanci 

potvrdí svým podpisem, že se školení zúčastnili. Záznam bude uložen v kanceláři 

stavbyvedoucího. Zaměstnanci budou seznámeni, v neposlední řadě, s přítomností lékárničky 

na stavbě a hasicími přístroji. Dále budou seznámeni s technologickým postupem pro danou 

etapu. Při vstupu nepovolaných osob na staveniště, musí být osoby zapsaný na vrátnici, 

poučeny o chování na stavbě a s riziky, které na stavbě mohou vzniknout. Osoby budou 

vybaveny ochrannou přilbou a reflexní vestou. Na staveništi budou dodržovány platné 

legislativní předpisy, především: 

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

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 136/2016 Sb. 

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

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

— Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění zákona č. 88/2016 Sb. 

V plánu bezpečnosti jsou popsané body, které se týkají montáže skeletu a prací, které s ním 

souvisejí. 

7.2 Plán BOZP 

1. Plán obsahuje 

a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 

dokumentace a koordinátorovi 

b) situační výkresy - nejsou zpracovány 

c) obsah podle části II. písmene C této přílohy. 

 

2. Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, 

stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu 

s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

plán se zpracovává v podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako 

hlavního nástroje koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na dané stavbě v souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které 

se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky 

pro bezpečné a zdraví neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních 

činností. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1. údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby, 

Novostavba administrativně výrobní haly je samostatně stojící objekt realizován 

na pozemku investora. Hala je určena pro výrobu a skladování. Objekt je rozdělen na tři 

hlavní funkční části: administrativní, výrobní a laboratoř. Založení objektu 

je na monolitických patkách podepřených železobetonovými pilotami. Konstrukčním 

systémem objektu je montovaný železobetonový skelet. Střechu tvoří jednoplášťová 

plochá střecha. 

b) název stavby, 

Výstavba areálu Lifocolor 

c) místo stavby, 

Stavební pozemek se nachází v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa 

v katastrálním území Brno – Černovice. Umístění, velikost parcely, dopravní napojení 

a způsob využití daný Územním plánem jsou v souladu s požadavky investora na novou 

výstavbu. Pozemek je nezastavěný, na jeho ploše se nevyskytují nadzemní sítě a objekty 

technické infrastruktury, vzrostlá zeleň. 

d) charakteristiky stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené 

stavby, nebo o odstranění stavby), 

Novostavba, samostatně stojící. 

e) účel užívání stavby, 

Výstavba je určena pro výrobu a vývoj multifunkčních koncentrátů a technických 

kompaundů pro plastikářskou výrobu. 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na objekty), 

Stavba bude realizována od 1. 3. 2018 – 30. 4. 2019 

Výstavba je členěna na stavební a inženýrské objekty: 

SO 01 Administrativně výrobní objekt  

SO 101 Přípojka a rozvod vody 

SO 102 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 103 Areálová splašková kanalizace 

SO 104 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 105 Areálová dešťová kanalizace čistá, retence, vsakovací zařízení  

SO 106 Areálová dešťová kanalizace s možností kontaminace RL 

SO 107 Odlučovač ropných látek 

SO 108 Lapák tuků 

SO 109 Přípojka plynu 

SO 201 Přípojka VN 

SO 202 Areálové rozvody NN a venkovní osvětlení 

SO 203 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 301 Přípojka slaboproudu O2 

SO 302 Přípojka slaboproudu Maxprogres 
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SO 401 Příprava území a HTÚ 

SO 402 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 403 Sadové úpravy 

SO 404 Oplocení 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby, 

Na parcelu budovaného objektu vede stávající komunikace. Inženýrské sítě potřebné 

pro realizaci a provoz objektu budou vybudovány nové, napojeny na stávající řad.  

Před realizací objektu bude provedeno kácení dřevin, které budou po ukončení výstavby 

nahrazeny nově vysazenou zelení. Objekt nebude mít žádné negativní vlivy na okolní 

pozemky a sousední objekty. 

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní 

předpisy a soupis dokumentů, sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné pokud jsou splněny 

podmínky uvedené v zákonu č. 309/2006  Sb., o zajištění podmínek BOZP (ve znění 

z  88/2016 Sb.) v § 15 odst. 2). 

V nařízení vlády č. 591/2006  Sb., (ve znění n. v. 136/2016 Sb.) příloha č. 5 jsou uvedeny 

činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému riziku ohrožení života, při jejichž provádění 

vznikne povinnost zpracování plánu BOZP.  

Při realizaci vzniknou tyto rizikové činnosti: 

— Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

— Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

— Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních betonových stavebních 

dílů určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Dále podle tohoto zákona č. 309/2006  Sb. bude určen koordinátor bezpečnosti dle § 14 

odst. 1) a § 15, ve kterém je určena podmínka, že za působení více než jednoho zhotovitele 

na staveništi je povinen zadavatel stavby určit min. jednoho koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP “). Výstavba areálu bude 

prováděna více než jedním zhotovitelem a bude provedena v rámci stavebního povolení. 

Koordinátor BOZP bude tedy nutný při realizaci stavby. 

 

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených 

v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících 

se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

— platná projektová dokumentace  

— stavební povolení 

— vyjádření dotčených orgánů 

— platná legislativa v oblasti BOZP 

— časový plán výstavby 
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2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný 

časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem 

 

— Oplocení staveniště bude provedeno mobilním oplocením výšky 2 m. Mobilní 

oplocení nebude provedeno jen v části, kde stavební parcela sousedí s parcelou 

2828/105, kde se nachází stávající oplocení sousedního areálu.  

 

— Vjezd a výjezd ze staveniště bude proveden z ulice Ericha Roučky. Vjezd bude 

opatřen uzamykatelnou vstupní bránou širokou 7 m. Tento jediný vchod 

na staveniště bude využíván nejen stavebními stroji, ale také pracovníky. Na vstupní 

bráně budou umístěny nápisy a značky, které budou upozorňovat na staveniště 

a zakazovat vstup nepovolaným osobám:  „Nepovolaným, vstup zakázán.“ nebo 

„Pozor, výjezd vozidel stavby.“ U vstupu na staveniště bude umístěn stavební 

kontejner, ve kterém se bude nacházet vrátnice. Na staveništní komunikaci bude 

omezena rychlost na 10 km/hod. 

 

— Veškeré materiály dovezené na staveniště budou uskladňovány na předem určené 

plochy nebo do uzamykatelných skladů. Skladovací plochy budou tvořeny vrstvou 

zhutněné štěrkodrti o tl. 150 mm. Plochy budou odvodněny. Materiál na nich bude 

skladován tak, aby nebyl poškozen při manipulaci a nebyl znehodnocen 

povětrnostními vlivy. S materiálem se bude manipulovat pomocí mobilních jeřábů, 

montážní plošiny, kolečky, paletovým vozíkem, na korbách nákladních automobilů 

nebo ručně. 

 

b) zajištění osvětlení pracovišť a stavenišť 

— Osvětlení na staveništi nebude zřízeno, protože práce budou probíhat pouze 

ve dne (7:00-15:30). Pokud ovšem nastanou zhoršené světelné podmínky 

na pracovišti, budou na pracoviště umístěny reflektory napojené na staveništní 

rozvaděč. 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovatelných pásem a opatření proti jejich poškození  

— Všechny nově zbudované inženýrské sítě musí byt řádně vytyčeny a musí byt 

určena jednotlivá ochranná pásma, aby se zamezilo jejich poškození 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu a požáru 

— V případě vzniku požáru bude pracovníkem, který požár zjistí jako první zvoláno 

„Hoří!“ a bude neprodleně povolán HZS. Pracovníci projdou požárním školením. 

Na staveništi se budou vyskytovat práškové hasicí přístroje, tyto přístroje budou 

umístěny na staveništních kontejnerech a v každém patře nově budovaného 

objektu. Hasicí přístroj bude i na místě, kde se bude svařovat hydroizolace. Pokud 

vznikne požár, bude využitý podzemní hydrant, který se nachází na křižovatce 

s ulicemi Švédské valy a Ericha Roučky v blízkosti severní části pozemku staveniště.  
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e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

medií (plyn, voda, atd.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení 

 

— Staveništní komunikace bude tvořená vrstvou zhutněné štěrkodrtě tl. 150 mm, 

která bude sloužit jako podklad pro budoucí parkoviště a komunikaci k objektu. 

 

— Přípojka elektrické energie bude napojena na staveništní rozvaděč. Vodovodní 

přípojka bude napojena na stávající řád. Obě přípojky budou vedeny v rýze hluboké 

900 mm, která bude zasypaná zeminou 

 

— Nedojde k podjíždění vedení. Staveništní přípojka vody umístěna ve vjezdu 

na staveniště bude uložená v chráničce. 

 

— Čerpání vody nebude na staveništi předpokládáno. 

 

— Osvětlení na staveništi nebude zřízeno, protože práce budou probíhat pouze 

ve dne. 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 

— Parcela se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. Nebyly zde 

zaznamenány ani žádné sesuvy půdy. 

 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 

materiálu 

 

— V blízkosti staveniště na příjezdové komunikaci bude umístěno dopravní značení, 

které bude upravovat rychlost na max. 30km/h, bude doplněno o značku „Výjezd 

vozidel stavby“. Na výjezdu ze staveniště bude umístěna značka „Stůj, dej přednost 

v jízdě“.  

 

— Vodorovná doprava bude zajištěna kolečky, paletovým vozíkem nebo samotnými 

pracovníky popřípadě na návěsu nákladního automobilu, při dovozu 

prefabrikovaných prvků skeletu. Svislou dopravu bude zajišťovat automobilový 

jeřáb. Jeřáb bude ovládán způsobilou osobou, nebude přetěžován. 
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l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace 

 

— Montáž prefabrikovaných dílců bude zajišťovat automobilový jeřáb, který bude 

řízen způsobilou osobou (jeřábníkem).  Jeřáb nesmí být přetěžován. Prefabrikované 

dílce budou rovnou z návěsu valníku zabudovávány do konstrukce. Nebo budou 

umístěny na skládce prefabrikovaných dílců. Uvazování břemen provádí vazač 

(nutný vazačský průkaz). Břemena musí být uvázána prostředky, které vyhovují svojí 

únosností pro bezpečnou přepravu dílce. Uvázané břemeno se zvedne do výšky cca 

300 mm a počká se, až se ustálí, po té se zkontroluje správnost uvázání dílce, aby 

nedošlo k jeho uvolnění a následnému pádu. Jeřábník musí z břemeny manipulovat 

pomalu, aby nenastalo rozhoupání břemene. Vazač a jeřábník spolu komunikuji 

vysílačkou a mají domluvena gesta, aby nedošlo při manipulaci k nedorozumění. 

Pracovníci budou mít na sobě osobní ochranné pracovní pomůcky, především 

budou oblečení do reflexní vesty, aby jeřábník měl přehled, kde se pracovníci 

vyskytují a také budou mít přilbu. 

 

— Pod přepravovaným materiálem se nesmí vyskytovat žádné osoby, kdyby došlo 

k náhodném vysmeknutí břemene z úvazku.  

 

— Při upevňování a stabilizaci prvků na místo určení, nesmí dojít k přiražení nebo 

přiskřípnutí končetin nebo oděvů. Při zachycení oděvu o stále se pohybující prvek 

by mohlo dojít ke shození pracovníka. Pracovníci, by pod prvek neměli vkládat 

hlavu, či prsty. Upevnění dílců muže provádět jen kvalifikovaný pracovník. 

 

— Schodišťový prostor bude zajištěn prosti pádu dřevěným zábradlím o výšce 

1,1 metr. Výtahová šachta bude zatlučena dřevěnými prvky. Montážní práce budou 

prováděny z montážních plošin, kde budou pracovníci v kleci, která má zábradlí 

a budou oblečení v bezpečnostních úvazcích. Ve výrobně skladovací hale 

a v laboratoři budou pod střechou umístěny záchytné sítě proti pádu. Budou 

posouvané v určitém rozmezí podle postupu montáže. V administrativní části 

budovy, která je rozdělena na tři podlaží, bude umístěn horizontální dvoulanový 

záchytný systém proti pádu z výšky. Systém bude upevněn do stropní konstrukce 

pomocí ocelových ok. Použití tohoto záchytného systému bylo povoleno statikem, 

který vytvořil statické posouzení.  

 

— Svářečské práce, které vzniknout při montáži skeletu budou prováděny oprávněnou 

osobou se svářečským průkazem. Svářeči budou mít na sobě kuklu, rukavice 

a svářečský oděv (nebudou mít reflexní vestu - mohla by se vznítit). Svařovat 

se bude svářecím agregátem na plněný drát (trubičkový), tímto se zamezí riziko 

vznícení (výbuchu tlakových lahví) při svařování. Nesmí dojít k popálení osob 

v blízkosti svařování.   
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—  
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8 ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN 

8.1 Obecné informace 

Prováděná stavba nebude ohrožovat svým provozem své okolí. Při výstavbě nebude unikat 

toxický odpad. Stavba se nenachází v chráněném území ani nebude poškozovat jiné rostliny 

ani živočichy. 

S odpady, které vznikají na stavbě, bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon 

o odpadech. Dále se na staveništi budou pracovníci řídit vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. Odpady 

budou tříděni, podle tohoto katalogu, a následně likvidovány nebo recyklovány dle druhu. 

Ukládání odpadu na skládku se bude řídit vyhláškou 294/2005 Sb.,  o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Pracovníci musí co nejvíce dbát na to, aby nevznikal 

nadbytečný odpad. Na staveništi bude vyhrazeno místo pro ukládání odpadu, kde budou 

umístěny kontejnery na odpad. Na staveništi se nebude kouřit ani spalovat staveništní 

odpad. 

Na staveništi se bude dbát i na ochranu okolního prostředí proti hluku a vibracím. 

Zhotovitelská firma se bude řídit nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Ve vyhlášce 

jsou uvedeny limitní hodnoty hluku pro denní a noční hodiny. 

8.2 Rozdělení odpadů 

Vzniklé odpady na stavbě jsou nejčastěji ze stavební činnosti, demoliční nebo komunální 

odpad.  

8.2.1 Odpad ze stavební činnosti 

Odvoz a likvidace odpadu je zajištěna specializovanou firmou (SAKO Brno). Odpad 

ze stavební činnosti je v katalogu odpadu č. 93/2016 Sb. označen jako skupina 17. stavební 

a demoliční odpad. 

Odpad je rozdělován do dvou kategorií, podle katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.: 

- nebezpečný odpad, který je označován „*“ 

- ostatní odpad 

Kód Název odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton B 

17 02 02 Sklo B 

17 02 01 Dřevo B 

17 02 03 Plasty B 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 B 

17 04 05 Železo a ocel C 

17 05 04 Zemina a kamení A 

17 06 03* Izolační materiály B 
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Kód Název odpadu Způsob likvidace 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady B 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady B 

Tab. 8.1 Tabulka stavebního odpadu 

Místa pro ukládání odpadů: 

A – Skládka zeminy, Černovice - Pískovna 

B – Skládka stavebního odpadu Černovice- Dufonev 

C – Sběrné středisko SSO Zemanova-Černozemní, Brno Černovice 

8.2.2 Komunální odpad 

Odvoz a likvidace odpadu je zajištěna specializovanou firmou (SAKO Brno). Odpad, který 

vznikne při realizaci je v katalogu odpadu č. 93/2016 Sb. označen jako skupina 20. komunální 

odpad. 

Odpad je rozdělován do dvou kategorií, podle katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.: 

- nebezpečný odpad, který je označován „*“ 

- ostatní odpad 

Kód Název odpadu Způsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka A 

20 01 02 Sklo A 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad A 

20 01 11 Textilní materiály A 

20 01 39 Plasty A 

20 03 01 Směsný komunální odpad A 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené A 

Tab. 8.2 Tabulka komunálního odpadu 

Místa pro ukládání odpadů: 

A – Sběrné středisko odpadu Černovice ulice Mírova 

8.3 Ochrana proti hluku a prachu 

Stavba se nachází v průmyslové zóně Černovická terasa, i tak by se měl omezovat nadměrný 

hluk od stavební mechanizace. Činnosti produkující nadměrný hluk budou prováděny od 8:00 

do 15:00. V této době může být překračován limit stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády 

č. 217/2016 Sb. 

Pokud to bude možné, prašné materiály budou kropeny vodou, aby nevznikal nadměrný 

prach. Nebo obalením svahu geotextílií docílíme menší prašnosti. Během výstavby by nemělo 

docházet k znečišťování ovzduší pálením materiálů a odpadu na stavbě. Všechny lehké 

materiály a pracovní pomůcky budou uschovány v uzamykatelném skladu. 
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8.4 Znečištění komunikace a únik provozních kapalin 

Úniku provozních kapalin by se mělo předcházet pravidelnou prohlídkou strojů pohybujících 

se na staveništi. Pokud dojde k úniku provozní kapaliny ze strojů, musí být tento odpad 

zlikvidován. Likviduje se pomocí sady na likvidaci provozních kapalin. Sada obsahuje: sypký 

sorbet, plechový kyblík, lopatku a smetáček. Tato sada bude vždy přítomna na staveništi 

u sestavy strojů. Při úniku kapaliny se postupuje tak, že unikající kapalinu zachytíme v kyblíku 

a rozlitou kapalinu posypeme sorbetem. Znečištěný sorbet následně dopravíme k ekologické 

likvidaci na skládku odpadu – Setra –Černovice. 

Znečištění přilehlé komunikace zabráníme tím, že nebudeme přeplňovat korby nákladních 

automobilů, které vozí zeminu. Tím zamezíme případné vysypaní materiálu z korby. 

Při výjezdu nákladního automobilu budou kontrolovány a případně mechanicky očištěny 

pneumatiky vozidla. Pokud i při takovémto opatření dojde k znečištění přilehlé komunikace, 

bude na konci pracovní směny komunikace uvedena do původního stavu. 

 

Obr. 8.1  Sada na likvidaci provozních kapalin strojů 

8.5 Poučení pracovníků 

Pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, budou seznámeni s environmentálním 

plánem. Pracovníci budou údaje v plánu dodržovat. 
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9 POROVNÁNÍ VARIANTY SPODNÍ STAVBY S KLASICKOU 

POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ A Z VODOSTAVEBNÉHO 

BETONU „BÍLÁ VANA“ 

9.1 Obecné informace 

Projektantem stavby bylo navrženo klasické řešení skladby stěn a podlahy 1PP s použitím 

povlakové hydroizolace a extrudovaného polystyrenu. Variantním řešením by mohlo být 

použití vodostavebného betonu a vytvoření tzv. bílé vany (vodotěsná konstrukce). Tato řešení 

mají své výhody a nevýhody, které mohou ovlivňovat výstavbu.  

9.1.1 Popis systémů a jejich výhody a nevýhody 

9.1.1.1  Spodní stavby s povlakovou izolací 

Nosná konstrukce spodní stavby je provedena z vodopropustného materiálu (beton, 

keramické tvárnice, železobeton, apod.). Vnější část konstrukce je opatřena hydroizolační 

vrstvou (asfaltové pásy a nátěry nebo PVC pásy). Je nutné kvalitní provedení spojů izolace 

a prostupů. 

Výhody:  

— jednoduché provádění (dle typu konstrukce) 

— možnost použití hydroizolace proti radonu 

— oproti bílé vaně menší nároky na podkladní vrstvu 

Nevýhody: 

— sanace oprav z vnější části konstrukce, která je spojena se zemními pracemi 

— špatná lokalizace vad na hydroizolaci 

— těsnost spojů – vysoká závislost na provedení 

 

 

 
Obr. 9.1 Ukázka povlakových izolací  
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9.1.1.2  Spodní stavby s vodostavebného betonu „bílá vana“ 

Nosná konstrukce spodní stavby je provedena z vodonepropustného monolitického betonu.  

Název „bílá vana“ je asi odvozen od barvy betonu (bílá). Je nutné dbát na provedení prostupů 

a na vznik trhlin. Trhliny, které prochází celou tloušťkou konstrukce jsou nepřípustné 

(prosakování vody přes konstrukci). Trhliny jsou přípustné pouze do 0,2 mm. 

Vyztužení betonu je většinou vyšší, než u spodní stavby s povlakovou izolací, kvůli omezení 

vzniku trhlin. Prostupy se provádí pomocí systémových dílů. Spáry se utěsňují pomocí 

těsnících pásů (PVC, kov). Konstrukce je závislá na správném provedení pracovních spár, 

kterým by měla být věnována větší pozornost při návrhu. Tloušťka konstrukce betonu 

je min. 250 mm.  

Výhody:  

— statická a těsnící funkce v jednom 

— rychlá výstavba 

— snadná lokalizace poruchy - viditelné zatékání 

— sanace konstrukce jsou méně nákladné, možnost provádět sanace i z interiéru 

(např. krystalizačním nátěrem) 

— chemická snášenlivost s ostatními materiály 

— prakticky nulové riziko mechanického poškození během následujících stavebních 

prací 

Nevýhody: 

— pracovní spáry – častý vznik poruch (nejvíce poruch mezi základovou deskou a 

stěnou) 

— nebezpečí vzniku trhlin (dotvarování - po 5 až 6 metrech se dávají systémové prvky 

pro řízený smršťovacích spár, apod.) 

— při nálezu tlakové vody se musí konstrukce doplnit hydroizolační vrstvou 

— velmi závisí na kvalitě provedení a technologii tzv. technologická kázeň 

— spodní stavba není chráněna proti radonu 

 

 

Obr. 9.2 Ukázka spáry mezi základovou deskou a stěnou a spodní stavba bílé vany 

  

9.2 Porovnávané varianty 

Ráda bych obě varianty porovnala z časové a finanční stránky. Pro výpočet budou použity 

aktuální ceníky betonové směsi z betonárny TBG Betonmix, ze které bude dovážen beton pro 

spodní stavbu a také bude využit program Build PowerS (ceníky RTS 2018/II), kde budu 

zjišťovat ostatní ceny materiálů a mezd pracovníků. 
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V porovnání nebudou započítány náklady na dopravu betonové směsi, které jsou u obou 

variant stejné, nebude započítáno armování betonových konstrukcí a nebudu uvažovat ani 

provádění podkladního betonu spodní stavby.  

9.2.1 Spodní stavba s povlakovou izolací 

9.2.1.1  Skladba konstrukce 

Vodorovná skladba ŽB konstrukce: 

Název  vrstvy Tloušťka vrstvy 

Beton C 30/37 300 mm 

Nevyztužená folie z měkčeného PVC (PVC – P) 2 mm 

Ochranná geotextilie 300 g/m
2
  

Podkladní beton C 12/15 100 mm 

Tab. 9.1 Skladba vodorovné konstrukce spodní stavby  

Vodorovná skladba ŽB konstrukce: 

Název  vrstvy Tloušťka vrstvy 

Beton C 30/37 300 mm 

Nevyztužená folie z měkčeného PVC (PVC – P) 2 mm 

Ochranná geotextilie 300 g/m2  

 Desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) 80 mm 

Nopová folie 20 mm 

Tab. 9.2 Skladba stěny konstrukce spodní stavby 

9.2.1.2  Výkaz výměr 

Podrobný výkaz výměr je uveden v příloze č. 11 – Položkový rozpočet hrubé stavby SO01 

Betony: 

Beton C 30/37 základové desky: 113,8 m
3
 

Beton stěn C 30/37: 120,67 m
3 

Izolace: 

Hydroizolace m PVC:  806,9 m
2
 

XPS tl. 80 mm: 373,6 m
2
 

Geotextílie: 806,9 m
2
 

Nopová folie: 351,7 m
2
 

9.2.2 Spodní stavba z vodostavebného betonu „bílá vana“ 

9.2.2.1 Skladba konstrukce 

Název vrstvy Tloušťka vrstvy 

Vodostavebný beton C 30/37 300 mm 

Tab. 9.3 Skladba konstrukce „bílé vany“ 
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9.2.2.2  Výkaz výměr 

Betony: 

Beton C 30/37 základové desky: 113,8 m
3
 

Beton stěn C 30/37: 120,67 m
3 

Prvky bílé vany: 

Těsnící plechy pro napojení základové desky a stěn spodní stavby Ilichman. 

Plech je široký 160 mm, tl 0,6 mm, délka 2,5 m: obvod desky 94,2 m/ 2,5 m = 38 ks 

9.3 Náklady a časová náročnost na výstavbu 

Náklady a časová náročnost na výstavbu jsou vypsány v tabulce pod textem. Provádění 

konstrukce spodní stavby s povlakovou izolací je delší, než u konstrukce spodní stavby 

z vodostavebného betonu. Náklady na spodní stavbu s povlakovou izolací jsou také větší, a to 

o cca 300 000 Kč. 

9.4 Vzájemné porovnání variant 

Varianta spodní stavby realizované jako „bíla vana“ je méně časově i finančně náročná, než 

spodní stavba s použitím povlakové izolace. Použitím konstrukce „bílé vany“, ale v tomto 

případě výstavbu významně neurychlíme, z důvodu uspořádání a sledu pracovních činností, 

vyplívajících z časového plánu stavby (viz Příloha č. 14 - Časový plán hrubé stavby SO01). 

Provádění izolací stěn spodní stavby není na kritické cestě, celkový čas výstavby objektu SO01 

by se zkrátil o 3 dny, kdy se provádí vodorovná hydroizolace pod základovou deskou spodní 

stavby. Ne jen z důvodu, že se neurychlí výstavba objektu, nebudu uvažovat s variantou „bílé 

vany“, ale také kvůli radonovému opatření. Na pozemku byl zjištěn střední radonový index 

a stavba musí být chráněná proti úniku tohoto plynu z podloží. 

V porovnání můžeme vidět rozdílnost jednotlivých staveb a jejich provádění. I když varianta 

spodní stavby z vodostavebného betonu vyjde levněji, je nepoužitelná, kvůli místním 

geologickým podmínkám. Porovnání spodní stavby z „bílé vany“ a povlakové izolace bylo 

zvoleno z důvodu, pro mne, zajímavé tématiky provádění spodních staveb. 
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10  NÁVRH PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ 

PLOCHY 

10.1 Obecné informace 

10.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Výstavba areálu LIFOCOLOR 

Charakter stavby: Novostavba multifunkční budovy 

Město: Brno 

Katastrální území: Brno, Černovice 

Dotčené parcely: parc. č. 2828/221 - Vlastnické právo:  LIFOCOLOR s.r.o., 

Druh pozemku: jiná plocha 7839 m
2 

parc .č. 2828/97 - Vlastnické právo: Statutární město 

Brno,  Druh pozemku: Zeleň, 6620 m
2
 

parc. č. 2968 - Vlastnické právo: Statutární město Brno, 

Druh pozemku: Ostatní komunikace, 12 865 m
2
 

Stavebník, investor: LIFOCOLOR, s.r.o.  

Olomoucká 89, 627 00 Brno 

zastoupený:  

Ing. Zbyněk Veselý, jednatel společnosti 

Stavební firma: K4 a.s.  

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno  

korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno 

 

10.1.2 Místo stavby 

Areál je umístěn do průmyslové zóny Černovická terasa. Ze severní části je ohraničen ulicí 

Švédské valy a z východní strany se nachází ulice Ericha Roučky, na které bude vybudován 

výjezd ze staveniště i budoucího objektu. Ze západní a jižní strany je pozemek ohraničen 

areály firem. Pozemek je ve vlastnictví investora.  

Brno (okres Brno-město) 

Černovice (okres Brno-město); 611263  

10.1.3 Dopravní zatížení 
Jedná se o výrobní areál z malým dopravním zatížením – předpokládá se provoz jednoho 

návěsového vozidla (kamionu dl. 16,5 m) denně a cca 10 nákladních vozidel denně. Dalším 

dopravním zatížením jsou osobní automobily zaměstnanců a návštěv areálu v množství 

až cca 70 vozidel /den. 
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10.1.4 Geologické podmínky 

Pro účely IG průzkumu byly provedeny tři vrtané sondy do hloubky 12m, pro sestrojení 

geologických řezů byly využity i závěry archivních průzkumů ze sousedních pozemků. 

Z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že geologické poměry při 

povrchu území jsou tvořeny sprašovými hlínami třídy F6 proměnné konzistence (měkká až 

pevná). Mocnost této vrstvy je 0,5-1,0m. Dominantním souvrstvím geologického profilu jsou 

nesoudržné zeminy tuřanské terasy. Při povrchu se nachází průběžný horizont zajílovaných 

písků třídy S5 pevné konzistence. Hlavním zástupcem tohoto souvrství jsou středně ulehlé 

hlinité písky S4 a písčité štěrk. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna, nebude tedy ovlivňovat založení stavby. 

10.2 Zemní práce 

10.2.1 Postup prací 

 Na pozemku staveniště bude sejmuta ornice, v tloušťce 0,4 m. Ornice se odveze 

na skladku zeminy, část se jí uloží na pozemku investora pro další použití a sadové 

úpravy.  

 

 Inženýrské sítě budou vytyčeny před zahájením zemních prací. Po dobu výstavby 

se inženýrské sítě vyznačí a ochrání odborným způsobem proti jejich poškození 

 

 Provede se výkop na úroveň HTÚ, která je na výšce – 0,80 m pod úroveň 

0,00 = 238,25, tedy na výšce 237,45. Mocnost odkopávané zeminy je 0,4 m. 

Vyhloubená zemina bude odvezena na skládku. Výkop bude vyspádován příčným 

sklonem 3 % k hranici pozemku s ulicí Ericha Roučky. 

 

 Dle geologického průzkumu bude zemní pláň včetně vyrovnávacích násypů 

upravena stabilizací tak, aby na úrovni -0,800 = 237,45m n.m. bylo dosaženo 

Edef,2>45MPa, při Edef,2/ Edef,1<2,2. Zemní pláň bude tedy upravena stabilizací 

vápnem. Zemní pláň se smíchá s 2% CaO do hloubky 0,3 m pod úroveň zemní 

pláně. Směs musí být dovlhčena na vlhkost určenou Proctorovou zkoužkou. 

Pojivo se dávkuje dávkovačem s přesností ±25% a vlhkost musí být wopt ±3%. 

Požaduje se kvalitní promíchání zeminy s pojivem, je nutná kontrola přípustného 

obsahu hrudek. 

 

 Po provedení stabilizace se provedou příslušné přípojky kanalizace. Odvodnění 

komunikace je řešeno kanalizačními vpusti do dešťové kanalizace. Zemní pláň 

je ve spádu 3 %, voda bude zachycována podélnou drenáží z trub PE DN 110, které 

budou uloženy na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Drenáže, budou zaústěny, 

do dešťových vpustí. Prvky odvodnění jsou součástí SO 106. 

 

 Technologická přestávka, po technologické přestávce (24 hodin po stabilizaci) 

se provedou zkoušky dle ČSN 

 

 Po té bude zemní pláň minimálním počtem 6 pojezdů, od kraje po střed 

komunikace zhutněna válcem na Edef,2>45MPa.  
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10.2.2 Výkaz výměr 

Ve výkazu výměr jsou vypočteny pouze výměry potřebné pro realizaci pozemní komunikace, 

přilehlých zpevněných ploch a parkoviště. 

Sejmutí ornice tloušťky 0,4 m: 

plocha: 2174 m
2
  

objem: 869,6 m
3
 

Výkop na úroveň zemní pláně, hloubka výkopu 0,4 m: 

plocha: 2174 m
2
  

objem: 869,6 m
3
 

Srovnání zemní pláně: plocha: 2174 m
2
 

Stabilizace zeminy vápnem: 

Zemina se bude stabilizovat 2% CaO do hloubky 0,3 m pod úroveň zemní pláně:   

 

Název Plocha  Objem. 

hmotnost 

Hmotnost/m
2
 Celková 

hmotnost 

Celkový 

objem  

Zemní pláň 2174 m
2
 1900 kg/m

3
 540 kg/m

2
 1652 t 869,6 m3 

CaO 2 % z plochy 900 kg/m
3
 11,4 kg/m

2
 24,8 t 27,6 m3 

Tab. 10.1 Výpočet potřeby CaO 

Z objemové hmotnosti zeminy a plochy byla vypočtena hmotnost zeminy 540 kg/m
2 

. 

Pro stabilizaci je potřeba 2% CaO tedy, 11,4 kg/m
2
 >> celková hmotnost vápna je 24,8 t 

na ploše 2174 m
2
. 

10.2.3 Strojní sestava 

Dozer CAT D5K2: 

 Objem radlice: 2,3 m
3
 

 Výkonnost: 60 m
3
/hod 

Rypadlo – nakladač  JCB 4CX ECO SITEMASTER: 

 Objem rypadla: 0,9 – 0,48 m
3
 

 Objem nakladače: 1,3 m
3
 

 Výkonnost: 60 m
3
/hod 

Nákladní automobil TATRA T 158: 

 Užitečné zatížení: 60,64 t 

 Průměrná rychlost:  30 km/hod: 

 Objem korby: 18 m
3
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Grejdr CAT 120M2: 

 Šířka radlice: 3,7 m 

 Výkonnost:  100 m
2
/hod  

 Hmotnost: 16 t 

Stabilizační fréza Wirtget WR 240 l: 

 Provozní hmotnost: 30,6 t 

 Pracovní šíře:  2400 mm 

 Pracovní hloubka: 0-510 mm 

 Výkonnost: 400 m
2
/hod 

Dávkovač pojiv MAN STREUMASTER SW16MC: 

 Provozní hmotnost: 10,83 t 

 Pracovní šířka: 2460 mm 

 Objem nádrže: 16 m
3
 

 Výkonnost: 500 m
2
/hod 

Cisterna na vodu Mercedes Benz Axor 1824: 

 Objem nádrže:  8 000 l 

Vibrační válec CAT CP44: 

 Pracovní šířka:  1,8 m 

 Hmotnost: 7,4 t 

 Rychlost: 5,5 km/ hod 

 Výkonnost: 3500 m
2
/hod 

10.2.4  Harmonogram prací 

10.2.4.1 Sejmutí ornice 

Bude provedeno dozerem. Ornice se sejme v tl. 0,4 m. 

869,6 m
3
/60m

3
/hod=14,5 hod »2 dny 

10.2.4.2 Výkop na HTÚ 

Bude proveden také dozerem. Zemina se sejme v tl. 0,4 m. 

869,6 m
3
/60m

3
/hod=14,5 hod »2 dny 
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10.2.4.3 Odvoz zeminy 

Zeminy bude odvezena nákladním automobilem na skladku zeminy vzdálenou 5,1 km 

od staveniště. Pro odvoz bude použito 8 nákladních automobilů. 

Jízda tam a zpět: 2*5,1 km/30 km/hod=20 min. 

Jedno auto pojede 20 minut na skládku zeminy a zpět + 10 minut s naložením. 

Výpočet sklápěčů: 869,6m
3
/18 m

3
= 49 aut, navrhuji 4 nákladní auta 

Odvoz zeminy bude probíhat průběžně s těžením zeminy. 

10.2.4.4  Srovnání zemní pláně 

Srovnání bude prováděno pomocí grejdru. 

869,6 m
3
/100m

3
/hod=8,8 hod »2 dny 

10.2.4.5  Stabilizace zeminy 

Bude provedena pomocí stabilizační frézy s dávkovačem.  

Dávkovač pracuje: 2174 m
2
/500m

2
/hod=4,4 hod  

Fréza pracuje: 2174 m
2
/500m

2
/hod=4,4 hod  

Celkem se zemina bude stabilizovat 1 den. 

 

Po stabilizaci proběhnou práce na kanalizaci a drenáži, které jsou obsaženy v SO 106 

Areálová dešťová kanalizace. Práce budou probíhat 3 dny. 

10.2.4.6  Hutnění pláně: 

Srovnání bude prováděno pomocí válce. Hutnit se bude minimálně 6 pojezdy. 

6*2174 m
2
/3500m

2
/hod=3,7 hod »1 den 

 

Harmonogram: 

Práce 1 

den 

2 

den 

3 

den 

4 

den 

5 

den 

6 

den 

7 

den 

8 

den 

9 

den 

Sejmutí ornice:          

Výkop na HTU          

Odvoz zeminy          

Srovnání pláně          

Stabilizace zeminy          

Tech. přestávka          

Kanalizace          

Hutnění pláně          

Tab. 10.2 Harmonogram zemních prací 
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10.2.5 Náklady na položky zemních prací 

10.2.5.1  Stroje 

Název Cena položky 

[Kč/den] 

Doba práce 
[den] 

Cena [Kč] 

Pásový dozer 9 000 4 36 000 Kč 

Rypadlo - nakladač 6 000 4 24 000 Kč 

Nákladní automobil 4 ks 3 000 4 48 000 Kč 

Grejdr 10 000 2 20 000 Kč 

Stabilizační fréza  11 000 1 11 000 Kč 

Dávkovač pojiv 6 000 1 6 000 Kč 

Cisterna na vodu 2 000 1 2 000 Kč 

Vibrační válec 10 000 1 10 000 Kč 

Celková cena za stroje 157 000 Kč 

Tab. 10.3 Náklady na stroje – zemní práce 

10.2.5.2  Materiál 

Název Cena položky 

 

Množství Cena celkem [Kč] 

CaO 2200 Kč/t 24,8 t 54 560 Kč 

Tab. 10.4 Náklady na materiál – zemní práce 

10.2.5.3  Pracovníci 

Název Cena položky 

[Kč/den] 

Doba práce 

[den] 

Cena [Kč] 

Pásový dozer 2 400 4 9 600 Kč 

Rypadlo - nakladač 2 800 4 11 200 Kč 

Nákladní automobil 4 ks 2 000 4 32 000 Kč 

Grejdr 3 000 2 6 000 Kč 

Stabilizační fréza  2 400 1 2 400 Kč 

Dávkovač pojiv 2 400 1 2 400 Kč 

Vibrační válec 3 000 1 3 000 Kč 

Celková cena za pracovníky 66 600 Kč 

Tab. 10.5 Náklady na pracovníky– zemní práce 

Celková cena za zemní práce: 278 160 Kč 
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10.3 Konstrukční vrstvy 

10.3.1 Návrh konstrukčních vrstev 

Název vrstvy Označení Tloušťka vrstvy Norma 

Štěrkodrť ŠDB 0/63 150 mm ČSN 73 6126-1 

Směs stmelená cementem SC 0/22,C8/10  200 mm ČSN 73 6124-1 

Celkem  350 mm  

Tab. 10.6 Skladba konstrukčních vrstev vozovky 

10.3.2 Postup prací 

 Po technologické přestávce zemních prací se uloží na zemní pláň štěrkodrt‘ ŠDB 

a zhutní se vibračním válcem. Hutnit se bude min 6 pojezdy (cesta tam a zpět = 

jeden pojezd). Mocnost vrstvy po zhutnění je 150 mm.  

 

 Na vrstvu štěrkodrtě budou do betonového lože z betonu C 20/25 XF4 položeny 

betonové silniční obrubníky. Rozmístění obrubníků dle PD. 

 

 Následně bude dovezena, z míchacího centra, a rozprostřena předem namíchaná 

hydraulicky stmelená směs cementem SC. Pro uložení této vrstvy se podklad 

navlhčí kropením. Optimální pokládka směsi je při teplotě +5°C - +25°C. Pokud 

bude pršet, pokládka SC se musí zastavit. 

 

 Hutní se podélnými pojezdy válce v jedné stopě (cesta tam a zpět = jeden pojezd). 

Další pojezd musí překrývat stopu válce předchozího pojezdu min. o 150 mm. 

Postupně se vrstva hutní od nižšího okraje vrstvy k vyššímu. První a poslední pojezd 

válce bude proveden bez vibrace. Mezi prvním pojezdem válce a okrajem 

zhutňované vrstvy se vynechává pruh cca 100 mm, který bude zhutněn na závěr 

pokládky při posledním pojezdu. Vynechání pruhu se provádí z důvodu zachování 

lichoběžníkového tvaru hrany zhutňované vrstvy. Při vysokých teplotách bude 

povrch zvlhčován kropením. 

 

 Vrstva SC nesmí být zbytečně pojížděna min. 7 dní a po celou dobu této 

technologické přestávky se musí udržovat vlhká. 

 

 Na vrstvě SC bude provedeno opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových 

vrstev uvolněním smršťovacích napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí 

vibračním válcem (nejdříve po 24 hodinách, nejpozději do 3 dnů) nebo vytvořením 

smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vložkami, vibračním diskem, 

proříznutím, apod.).  
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10.3.3 Výkaz výměr 

Vrstva štěrkodrtě ŠDB tl. 150 mm: 

Vytvoření podkladní vrstvy všech zpevněných ploch (parkoviště + komunikace + chodníky): 

 celková plocha: 457,8+1322,5+267,8 m
2
= 2 048,1 m

2
 

 objem: 2048,1*0,15= 307,3 m
3
 

Směs stmelená cementem SC: 

 podkladní vrstva komunikace, tl. 200 mm:  

— plocha: 1322,5 m
2
 

— objem: 264,5 m
3
 

 podkladní vrstva parkoviště, tl. 130 mm:  

— plocha: 457,8 m
2
 

— objem: 59,5 m
3
 

Obrubníky: 

 100/15/25 (komunikace, hrany parkoviště): 221 m, tj. 221 ks 

 100/10/25 (zapuštěný, přejezd z komunikace na parkovací plochy, chodníky): 

154,5 m, tj. 155 ks 

 100/5/20 (chodníky ve styku se zelení): 36 m, tj. 36 ks 

Beton C 20/25 XF4: 

 tl. lože je 100 mm + obetonování, při délce 412 m: 12,5 m
3
 

10.3.4 Strojní sestava 

Rypadlo – nakladač  JCB 4CX ECO SITEMASTER: 

 Objem rypadla: 0,9 – 0,48 m
3
 

 Objem nakladače: 1,3 m
3
 

 Výkonnost: 60 m
3
/hod 

Nákladní automobil TATRA T 158: 

 Užitečné zatížení: 60,64 t 

 Průměrná rychlost:  30 km/hod: 

 Objem korby: 18 m
3
 

Grejdr CAT 120M2: 

 Šířka radlice: 3,7 m 

 Výkonnost:  100 m
3
/hod  

 Hmotnost: 16 t 
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Vibrační válec CAT CP44: 

 Pracovní šířka:  1,8 m 

 Hmotnost: 7,4 t 

 Rychlost: 5,5 km/ hod 

 Výkonnost: 3500 m
2
/hod 

10.3.5 Harmonogram prací 

10.3.5.1  Vrstva štěrkodrtě ŠDB tl. 150 mm 

Dovoz štěrkodrtě bude zajištěn nákladními vozy s korbou o objemu 18 m
3
. Vzdálenost lomu 

Želešice je 18 km od staveniště. Celkové množství ŠDB je 307,3 m
3 

t.j. 553,14 t (předpokládaná 

objemová hmotnost ŠD je 1800 kg/m
3
). Cesta trvá 2*18 km/30 km/hod= 72 min + naložení 

10 min 

Výpočet sklápěčů: 307,3m
3
/18 m

3
= cca 18 aut.  Jeden sklápěč odveze za den cca 4 korby. 

Vrstva se bude urovnávat grejdrem o výkonnosti 100 m
3
/hod (307,3 m

3
/100 m

3
/hod= 3,1 hod) 

Pro plynou prací grejdru při urovnání, je potřeba min. 4 nákladní automobily, které podkladní 

vrstvu dovezou za 1 den. 

Hutnění válcem (6 pojezdů): 6*2048,1 m
2
/3500 m

2
/hod= 3,5 hod 

10.3.5.2  Osazení obrubníků: 

Pokládat bude 5 stavebních dělníků (pokladačů) (Nh=0,15 pro 1): 412 m*0,15/5= 13 hod, tj. 

2dny 

10.3.5.3  Vrstva směsi stmelené cementem SC 

Dovoz bude zajištěn nákladními vozy s korbou o objemu 18 m
3
. Vzdálenost betonárky 

v Černovicích je 5,5 km od staveniště. Celkové množství SC je 324 m
3
. Cesta trvá 

2*5,5 km/30km/hod= 23 min + 10 min naložení.  

Výpočet sklápěčů: 324m
3
/18 m

3
= 18 aut.  Jeden sklápěč odveze za den cca 4 korby (1 den). 

Urovnání vrstvy grejdrem 324 m
3
/100 m

3
/hod= 3,3 hod. Bude tedy uvažován stejný počet 

automobilů jako u ŠDB (4 ks). 

Hutnění válcem (6 pojezdů): 6*1780,3 m
2
/3500 m

2
/hod= 3,1 hod 

Pro srovnání vrstev bude využit jako pomocný stroj i rypadlo – nakladač. 
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Harmonogram: 

Práce 11 

den 

12 

den 

13 

den 

14 

den 

15 

den 

16 

den 

17 

den 

18 

den 

19 

den 

20 

den 

21 

den 

Navezení ŠDB            

Srovnání ŠDB            

Hutnění  ŠDB            

Osazení obrubníků            

Navezení SC            

Srovnání SC            

Hutnění SC            

Technologická přestávka 

7 dní + opatření proti 

vzniku trhlin 

            

Tab. 10.7 Harmonogram provádění konstrukčních vrstev vozovky 

10.3.6 Náklady na konstrukční vrstvy 

10.3.6.1  Stroje 

Název Cena položky 

[Kč/den] 

Doba práce 

[den] 

Cena [Kč] 

Nákladní automobil 4 ks 3 000 2 24 000 Kč 

Grejdr 10 000 2 20 000 Kč 

Vibrační válec 10 000 2 20 000 Kč 

Rypadlo - nakladač 6 000 2 12 000 Kč 

Celková cena za stroje 76 000 Kč 

Tab. 10.8 Náklady za stroje – konstrukční vrstvy 

10.3.6.2  Materiál 

 

Název Cena položky 

 

Množství Cena [Kč] 

Štěrkodrt‘ ŠDB 245 Kč/t 553,2 t 135 535 Kč 

Směs stmelená cementem SC 1740 Kč /m
3
 324 m

3
 563 760 Kč 

Obrubník 100/15/25 105 Kč/ks 221 ks 23 205 Kč 

Obrubník 100/10/25 100 Kč/ks 155 ks 15 500 Kč 

Obrubník 100/5/20 95 Kč/ks 35 ks 3 420 Kč 

Beton C20/25 2 400 Kč/m
3
 12,5 m

3
 30 000 Kč 

Celková cena za materiál 771 240 Kč 

Tab. 10.9 Náklady za materiál – konstrukční vrstvy 
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10.3.6.3 Pracovníci 

Název Cena položky 

[Kč/den] 

Doba práce 

[den] 

Cena [Kč] 

Nákladní automobil 4 ks 2 000 2 16 000 Kč 

Grejdr 3 000 2 6 000 Kč 

Vibrační válec 3 000 2 6 000 Kč 

Rypadlo - nakladač 2 800 2 5 600 Kč 

Stavební dělník (5 ks) 1600 os/den 2 16 000 Kč 

Celková cena za pracovníky 49 600 Kč 

Tab. 10.10 Náklady za pracovníky – konstrukční vrstvy 

Celková cena za konstrukční vrstvy: 896 840 Kč 

10.4 Obrusné vrstvy 

10.4.1 Návrh obrusných vrstev 

Název vrstvy Označení Tlouštka vrstvy Norma 

Asfaltový beton obrusný ACO11+;50/70  40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik emulzí PS-E ;0,2 kg/m
2
  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton podkladní ACP22+; 50/70  100 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik emulzí PS-E ;0,2 kg/m
2
  ČSN 73 6129 

Tab. 10.11 Skladba obrusných vrstev 

10.4.2 Postup prací 

Pro obrusné vrstvy byl navržen asfaltobetonový dvouvrstvý kryt, který tvoří kamenivo 

a jako spojovací prostředek je použitý silniční asfalt 50/70. Materiál bude dovážen 

z obalovny, která se nachází 12,5 km od staveniště. Výkonnost obalovny je 120 t/hod. 

Při dovozu materiálu na stavbu se musí korby nákladních automobilů opatřit 

prostředkem proti nalepení asfaltové směsi. Korba bude opatřena plachtou, aby směs 

pomaleji chladla.; 

 Nejprve se vrstva směsi stmelené cementem SC musí opatřit spojovacím postřikem 

s asfaltovou emulzí PS.  

 

 Poté bude položena podkladní vrstva asfaltového krytu ACP 22+, která bude ihned 

hutněna 6 pojezdy válce. Na stavbě musí být náhradní válec pro případ poruchy 

prvního válce. Nejnižší přípustná teplota směsi při rozprostírání je dle tloušťky 

vrstvy stanovena na 120 °C 

 

 Po vychladnutí podkladní vrstvy pod 60°C se vrstva opatří spojovacím postřikem PS 

a položí se obrusná vrstva komunikace ACO 11+, která se znovu hutní 6 pojezdy 

válce. 
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 Asfaltové směsi se nesmí pokládat za deště a na vrstvu vody, sněhu nebo ledu a při 

pokládce by neměl foukat silný vítr. 

 

 Teplota směsi při hutnění je 135 °C na válci min. 100°C. 

 

 Jelikož je šířka komunikace v některých místech až 15 metrů a bude použit pouze 

jeden finišer s max. šířkou vyložení 8m, bude se v těchto místech pokládat asfaltová 

směs ve dvou pruzích. Asfaltový povrch, který už bude položen, se nahřeje 

na 120 °C, aby se zajistilo spojení asfaltových vrstev.  

 

 Na závěr budou provedeny příslušné kontrolní zkoušky (dle požadavků ČSN 73 

6121), jako jsou:  

— míra zhutnění (vývrtem nebo radiometrickou sondou),  

— mezerovitost   

— spojení vrstev (smykovou zkouškou dle Leutnera - ČSN 73 6160) – smyková síla 

musí působit ve směru jízdy 

— rovinnost povrchu - postup v ČSN 73 6175  

—  tloušťka vrstvy (vývrt) -postup v ČSN EN 12697-36  

10.4.3 Výkaz výměr 

Podkladní vrstva ACP 22+: 

 tloušťka 100 mm: plocha 1322,5 m
2
*0,1 m= 132,25 m

3
 

Podkladní vrstva ACO 11+: 

 tloušťka 40 mm: plocha 1322,5 m
2
*0,04 m= 60 m

3
 

Spojovací postřik emulzí PS: 

 plocha ve dvou vrstvách: 1322,5 m
2
*2= 2645 m

2
 

 

10.4.4 Strojní sestava 

Nákladní automobil TATRA T 158: 

 Užitečné zatížení: 60,64 t 

 Průměrná rychlost:  30 km/hod: 

 Objem korby: 18 m
3
 

Vibrační válec CAT CP44: 

 Pracovní šířka:  1,8 m 

 Hmotnost: 7,4 t 

 Rychlost: 5,5 km/ hod 

 Výkonnost: 3500 m
2
/hod 
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Finišer VÖGELE SUPER 1900-2 

 Max šířka s nástavce:  8 m  

 Hmotnost: 20 t 

 Max. rychlost pokládky: 900 t/h 

 Rychlost pokládky  28 m/min 

 

10.4.5 Harmonogram prací 

10.4.5.1 Vrstvy asfaltového betonu AC 

Dovoz bude zajištěn nákladními vozy s korbou o objemu 18 m
3
. Vzdálenost obalovny je 

12,5 km od staveniště. Celkové množství AC je 192,3 m
3
. Cesta trvá 2*12,5 km/30km/hod= 

50 min 

Výpočet sklápěčů: 192,3m
3
/18 m

3
= 11 aut.  Jeden sklápěč odveze za den cca 4 korby (1 den). 

Bude potřeba 3 nákladní automobily. 

Objemová hmotnost asfaltu je 2,36 t/m
3
, tedy celková hmotnost materiálu je 454 t. Potřeba 

směsi na 1 bm vozovky je 0,05*Finišer položí 28 m/min.  

Hutnění válcem (6 pojezdů): 6*1322,5 m
2
/3500 m

2
/hod= 2,3 hod. 

Harmonogram: 

Práce 22 

den 

23 

den 

24 

den 

25 

den 

26 

den 

27 

den 

28 

den 

29 

den 

30 

den 

31 

den 

 32 

den 

Spojovací postřik             

Pokládka ACP            

Hutnění             

Spojovací postřik             

Pokládka ACO            

Hutnění             

Tab. 10.12 Harmonogram pro obrusné vrstvy 
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10.4.6 Náklady na obrusné vrstvy 

10.4.6.1 Stroje 

Název Cena položky 

[Kč/den] 

Doba práce 
[den] 

Cena [Kč] 

Finišer 14 000 2 28 000 Kč 

Postřikovací vůz 6 000 2 12 000 Kč 

Nákladní automobil 3 ks 3 000 2 18 000 Kč 

Vibrační válec 2ks 5 000 2 20 000 Kč 

Celková cena za stroje 78 000 Kč 

Tab. 10.13 Náklady za stroje – obrusné vrstvy 

10.4.6.2  Materiál 

 

10.4.6.3  Pracovníci 

Název Cena položky 
[Kč/den] 

Doba práce 
[den] 

Cena [Kč] 

Finišer 3 000 2 6 000 Kč 

Postřikovací vůz 2000 2 4 000 Kč 

Nákladní automobil 3 ks 2000 2 12 000 Kč 

Vibrační válec 2ks 3 000 2 6 000 Kč 

Celková cena za pracovníky 28 000 Kč 

Tab. 10.15 Náklady za pracovníky – obrusné vrstvy 

Celková cena za obrusné vrstvy: 792 290 Kč 

Celková cena pozemní komunikace před navrhovaný objekt činní: 1 967 290 Kč 

  

Název Cena položky 

 

Množství Cena [Kč] 

ACO11+;50/70; 40 mm 1500 Kč/t 142 t 213 000 Kč 

ACP22+; 50/70; 100 mm 1500 Kč /t 312 t 468 000 Kč 

PS Asfaltová emulze 10 000 Kč/t 2645 m
2
 5 290 Kč 

Celková cena za materiál 686 290 Kč 

Tab. 10.14 Náklady za materiál – obrusné vrstvy 
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Tématem mé diplomové práce byla hrubá stavba administrativně výrobního objektu 

Lifocolor v brněnské průmyslové zóně Černovická terasa. Stavbu jsem si vybrala, protože je 

navržena jako montovaný železobetonový skelet a touto konstrukcí jsme se chtěla blíže 

seznámit.  

Práce se týkala vypracování technologického postupu montáže železobetonového skeletu. 

Na předpis navazuje kontrolní a zkušební plán montáže skeletu, který je nedílnou součástí 

stavebně technologického procesu výstavby. Vypracovávala jsem technickou zprávu 

a výkresovou část zařízení staveniště. Výkresová část byla rozdělena na dva výkresy jeden 

pro spodní stavbu a druhý pro vrchní stavbu objektu. Pro montáž prefabrikovaných prvků 

skeletu jsem vytvořila výkresy tří pozic autojeřábu. Zabývala jsem se dopravními trasami 

materiálu a dopravou v blízkosti staveniště.  

V příloze jsem zpracovala položkový rozpočet hrubé stavby v programu Biuld Power a časový 

plán hrubé stavby. Časový plán byl zpracován v programu Contec. Dále je v příloze zpracován 

návrh a posouzení mobilních jeřábů, spotřeba energií pro staveniště, propočet stavby dle 

THÚ  a objektový časový plán. 

V závěru práce jsem se zabývala posouzením spodní stavby podle použitých materiálů, 

bezpečností a ochranou zdraví, environmentálním plánem a návrhem příjezdové a parkovací 

plochy u navrženého objektu.  

Při zpracování práce jsem si rozšířila vědomosti nejen o montáží montovaného skeletu, 

ale také o spodní stavbě z vodonepropustného betonu a technologii provádění pozemních 

komunikacích. 
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SO stavební objekt 

PS provozní soubor 

ŽB železobeton 

PP polypropylen 

TI tepelná izolace 

NP nadzemní podlaží 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká národní norma 

EN evropská norma 

NN nízké napětí 

KZP kontrolní a zkušební plán 

OOPP ochranné osobní pracovní pomůcky 

VN vysoké napětí 

PD projektová dokumentace 

SV stavbyvedoucí 

TDI technický dozor investora 

KT kamenina  

tl. tloušťka 

cca přibližně 

max. maximálně 

min. minimálně 

kce konstrukce 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

tj. to je 

tzv.  takzvaně  
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