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JARSKÝ,Č., MUSIL,F., SVOBODA,P., LÍZAL,P., MOTYČKA,V., ČERNÝ,J.: Technologie staveb 
II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3. 
LÍZAL,P.,MUSIL,F.,MARŠÁL,P.,HENKOVÁ,S.,KANTOVÁ,R.,VLČKOVÁ,J,:Technologie 
stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní stavba, CERM Brno 
2004, ISBN 80-214-2536-9. 
MOTYČKA,V., DOČKAL,K., LÍZAL,P., HRAZDIL,V., MARŠÁL,P.: Technologie staveb 
I. Technologie stavebních procesů část 2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-
214-2873-2. 
HENKOVÁ, S.: Stavební stroje (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2017. 
BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. 
GAŠPARÍK,J., KOVÁŘOVÁ,B.: Systémy řízení jakosti (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta 
stavební, 2009. 
MOTYČKA,V., HORÁK,V., ŠLEZINGR,M., SÝKORA,K., KUDRNA,J.: Vybrané stati 
z technologie stavebních procesů GI (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009. 
HENKOVÁ,S., KANTOVÁ,R. ,VLČKOVÁ,J,: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), VUT 
v Brně, Fakulta stavební, 2016. 
ŠLANHOF, J.: Automatizace stavebně technologického projektování (studijní opora), VUT 
v Brně, Fakulta stavební, 2009. 
BIELY,B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007.  

Cílem práce je vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro zadanou 
stavbu. 
Konkrétní obsah a rozsah diplomové práce je upřesněn v samostatné Příloze zadání 
DP (studentovi předáno vedoucím práce). 
Pokud student jako podklad pro svou práci využívá zapůjčenou projektovou dokumentaci 
stavebního díla, musí DP obsahovat souhlas oprávněné osoby se zapůjčením projektu pro 
studijní účely.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání 
a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 
zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  

 
Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Název práce: Stavebně technologický projekt přípravy a realizace 

administrativní budovy firmy TREFAL, spol. s r.o. 

Autorka práce: Bc. Andrea Bočková 

 

Pro zadanou stavbu vypracujte vybrané části stavebně technologického projektu v tomto 

rozsahu: 

 

1. Průvodní a souhrnná technická zpráva ke stavebně technologickému projektu; 

2. Studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu; 

3. Situační výkresy stavby; 

4. Řešení širších dopravních vztahů, včetně návrhu zásobování stavby; 

5. Časový a finanční plán stavby – objektový, časový plán vybraných technologických 

procesů hlavního stavebního objektu, propočet dle THU; 

6. Projekt zařízení staveniště – technická zpráva, výkresová dokumentace, časový plán 

budování a likvidace objektů ZS; 

7. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané technologické procesy 

včetně návrhu a posouzení zvedacího mechanismu; 

8. Technologický předpis provádění železobetonového monolitického skeletu; 

9. Plán zajištění materiálových zdrojů – bilance pracovníků, bilance nasazení strojů; 

10. Kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonového monolitického skeletu; 

11. Plán BOZP – definice hlavních rizik a návrh bezpečnostních opatření pro řešenou 

stavbu; 

12. Jiné zadání: 

- Položkový rozpočet vybraných technologických procesů; 

- Hluková studie staveniště pro vybrané technologické procesy; 

- Certifikace udržitelnosti – systém LEED 2009; 

13. Specializace: 

- Projekt provedení nové místní komunikace, včetně časového zhodnocení; 

 

Příloha: Podklady – část převzaté projektové dokumentace. 

  
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 31. 3. 2019 
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SOUHLAS S POSKYTNUTÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

PRO STUDIJNÍ ÚČELY 
 
 
Jméno a adresa organizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou 
dokumentaci: 

 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

 
Divize Uherské Hradiště 

 
Palackého nám. 231 

 
686 11 Uherské Hradiště 

 
 
Udělujeme souhlas s využitím zapůjčené projektové dokumentace ke stavbě s názvem: 
 
 
 
VÝROBNÍ HALY TREFAL KUNOVICE 

Studentovi, 
Jméno a 
příjmení: 

Bc. Andrea Bočková 

Datum 
narození: 

 

Bydliště:  

který je studentem studijního 
oboru  

Realizace staveb 

 
 
 
na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, Ústavu technologie, 
mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, Brno 602 00. 
Zapůjčená projektová dokumentace bude využita výlučně pro studijní účely, a to jako 
podklad pro vypracování vysokoškolské kvalifikační práce v akademickém roce 
2019/2020. 
 
 
 
 
V Brně, 
dne            

 

 
 podpis oprávněné osoby 
                                                                                
 razítko 
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Předmětem práce je projekt výstavby areálu firmy TREFAL, Spol. s. r. o. Diplomová 
práce se zabývá objektem SO02-Adminitrativní budova, který je součástí areálu firmy 
TREFAL, Spol. s. r. o. Práce řeší zejména výstavbu monolitických nosných konstrukcí 
objektu. Dále je součástí práce průvodní a souhrnná technickou zpráva, studie realizace 
hlavních technologických etap, situační výkresy, řešení širších dopravních vztahů včetně 
návrhu zásobování stavby, plán BOZP, časový plán, rozpočet, návrh nové místní 
komunikace a další textová a výkresová dokumentace dle zadání diplomové práce. 
 
 

 
Administrativní budova, železobetonový monolitický skelet, stavebně technologický 
projekt, technologický předpis, stavební stroje, bezpečnost práce, technická zpráva, 
časový plán, rozpočet, návrh pozemní komunikace, schéma bednění, schéma postupu 
výstavby 
 
 
 
 

 
The aim of this thesis is the development project of the firm TREFAL, Spol. s.r.o. The 
object SOO2 - Administrative building - that is a constituent of the area of TREFAL, 
Spol. s.r.o. is discussed topic of this thesis. The main focus is the construction 
development of the monolithic supporting construction objects. The thesis further 
depicts and investigates accompanying and overall technical report, an implementation 
study of the main technological stages, situational designs, a solution of the broader 
traffic relations including a proposal for the supplementation of the construction 
development, BOZP plan, budget and timeline, a proposal for the new local 
communication and following textual and design documentation according to the thesis 
assignments. 
 
 

 
Office building, monolithic reinforced concrete construction, construction technological 
project, technological specification, construction machinery, occupational health safety, 
technical report, time plan, budget, design road structures, formwork schema, 
construction progress scheme 
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Bc. Andrea Bočková Stavebně technologický projekt přípravy a realizace 
administrativní budovy firmy TREFAL, spol. s r.o. Brno, 2020. 190 s., 86 s. příl. 
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, 
mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.  
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Prohlášení: 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 
všechny použité informační zdroje. 
 
 
V Brně dne ………………. 
 
 
 .………………………………………. 
 podpis autora 
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Prohlášení: 
 
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
 
 
 
V Brně dne ………………. 
 
 
 .………………………………………. 
 podpis autora 
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Ráda bych poděkovala Ing. Ing. Barboře Nečasové, Ph.D. za odborné vedení, 
trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování diplomové práce věnovala.  
 
Dále bych chtěla poděkovat projekční firmě HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. za 
poskytnutí projektové dokumentace pro zpracování mé práce.  
 
Velké poděkování patří mým rodičům a přátelům za jejich podporu po celou dobu 
studia. 
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Diplomová práce se zabývá výstavbou nového areálu pro firmu TREFAL, Spol. s. r. o., 
který je složen ze dvou hlavních stavebních objektů (SO01 výrobní haly a SO02 
administrativní budovy). Tyto hlavní stavební objekty jsou k sobě přiléhající a jsou 
propojeny. Dále jsou objekty doplněny o připojení na veškeré inženýrské sítě, 
komunikace a další stavební objekty, které jsou viditelné z koordinační situace. 
 
Hlavní náplní diplomové práce je řešení výstavby objektu SO02-Administrativní budovy. 
Práce řeší zejména výstavbu monolitických nosných konstrukcí objektu. Dále je součástí 
práce průvodní a souhrnná technickou zpráva, studie realizace hlavních technologických 
etap, situační výkresy, řešení širších dopravních vztahů včetně návrhu zásobování 
stavby, plán BOZP, časový plán, rozpočet zpracovaný v programu BUILDPOWER S, 
návrh nové místní komunikace a další textová a výkresová dokumentace dle zadání 
diplomové práce. 
 
Podkladem pro diplomovou práci byla projektová dokumentace VÝROBNÍ HALY 
TREFAL KUNOVICE, do které jsem již nezasahovala a pouze použila pro zpracování 
diplomové práce. 
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Obsahem je řešení výstavby výrobní haly a administrativní budovy TREFAL, spol. s.r.o. 
Jedná se o novostavbu volně stojící v nezastavěném území v průmyslové zóně města 
Kunovice. Hlavním řešením v dokumentu je administrativní budova, která má 4 
nadzemní podlaží a s výrobní halou je propojena vestavkem. Hlavní nosnou konstrukci 
bude tvořit železobetonový skelet, ten bude založen na železobetonových patkách.  

 
 

 
 

 Název stavby: 
 

Administrativní budova a výrobní hala firmy TREFAL, spol. s. r. o. 
 

 Místo stavby: 
 

 
Na Záhonech 
Kunovice 
686 04 
katastrální úřad Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely: p.č.  
3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 
3728/3, 3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1, 3770/1, 4046/13, 4046/14  
 
Sousední parcely: 
 p.č. p.č. 2676, p.č. 2677, p.č. 2678, p.č. 2680, p.č. 2681/1, p.č. 2681/2, p.č. 2681/4, 
p.č. 3689, p.č. 3691/1, p.č. 3691/2, p.č. 3691/3, p.č. 3691/4, p.č. 3691/5, p.č. 3718/2, 
p.č. 3726, p.č. 3727/9, p.č. 3727/10, p.č. 3727/11, p.č. 3727/12, p.č. 3727/13, p.č. 
3727/14, p.č. 3729/2, p.č. 3729/5, p.č. 3738/1, p.č. 3739/3, p.č. 3741/2, p.č. 3741/3, 
p.č. 3741/4, p.č. 3741/5, p.č. 3741/6, p.č. 3741/10, p.č. 3741/11, p.č. 3741/14, p.č. 
3744/2, p.č. 3770/1, p.č. 3740/2, p.č. 3741/2, p.č. 3741/16, p.č. 3741/17, p.č. 3745/1, 
p.č. 3745/3, p.č. 3745/5, p.č. 3746, p.č. 3770/2, p.č. 3771/1, p.č. 3771/2, p.č. 3773, p.č. 
3776/1, p.č. 4045/3, p.č. 4045/5, p.č. 4046/1, p.č. 4046/2, p.č. 4046/3, p.č. 4046/5, p.č. 
4046/7, p.č. 4046/8, p.č. 4046/9, p.č. 4046/10 
 

 Charakteristika stavby 
 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala SO01 (včetně krátkodobého skladování materiálů) 
a část bude sloužit jako administrativní objekt SO02 se zázemím. Součástí areálu bude 
také výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a osobní 
vozidla a na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové objekty budou 
napojeny na sítě technické infrastruktury.  
 

 Objemové a prostorové údaje 
 
SO 01 Výrobní hala 
 
Zastavěná plocha:        2 970,00 m2 
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Užitná plocha:          3 183,70 m2 

Obestavěný prostor:       28 500,00 m3 
Počet zaměstnanců:                                    30 / 1 směna (jednosměnný provoz) 
 
SO 02 Administrativní budova 
 
Počet nadzemních podlaží:   3 
Zastavěná plocha:          236,160 m2 
Užitná plocha:          613,610 m2 

Obestavěný prostor:     3 087,840 m3 
Počet zaměstnanců:                                 20 / 1 směna (jednosměnný provoz) 

 

 
 
TREFAL, spol. s. r.o. 
Pekařská 162 
68604 Kunovice 
P.O. BOX 09  
IČ: 44018002 
 

 
 

 Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
Divize Uherské Hradiště 
Palackého nám. 231 
686 11 Uherské Hradiště 
IČ: 45193584     
 
 

 Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

 
 
S ohledem na GDPR zde nejsou uvedeny konkrétní osoby 
 
 

 Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace. 

 
S ohledem na GDPR zde nejsou uvedeny konkrétní osoby 
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Stavební objekty 
SO 01 Výrobní hala 
SO 02 Administrativní budova 
Inženýrské objekty 
IO 03 Areálový rozvod vody a kanalizace 
IO 04 Přípojka vodovodu 
IO 05 Přípojka kanalizace, ČOV 
IO 06 Studna 
IO 07 Rozvod plynu, vnitřní plynoinstalace 
IO 08 Areálový rozvod NN a trafostanice 
IO 09 Přípojka VN 
IO 10 Přeložka VN 
SO 11 Příprava území, terénní úpravy, oplocení 
SO 101 Místní komunikace 
SO 102 Chodník (není součástí tohoto projektu) 
SO 103 Areálové komunikace a zpevněné plochy 
SO 301 Přeložka vodovodu 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 403 Přeložka slaboproudu 
 

 
 
- Údaje o dotčených a sousedních parcelách 
- snímky pozemků z katastrální mapy 
- regulační plán obce 
- územní plán obce 
- parcelní čísla dotčených a sousedních pozemků 
- mapové podklady 
- informace o dotčeném území 
- DUR 
- ÚR 
- Projekt studie zpracované firmou Navláčil v roce 2016 
- Podklady správců inženýrských sítí 
- Požadavky investora 
 
 
 

 
 

 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku. Zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 
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Území pro výstavbu se nachází nezastavěném území, v průmyslové zóně města 
Kunovice na jižním břehu řeky Olšavy. Jižní stranu pozemků stavby lemuje místní 
komunikace ulice „Na Záhonech“ a severní hranici pozemků (u koryta řeky) lemuje 
stávající cyklostezka. Pozemek je převážně rovinatý a je tvořen ornou půdou. Dále se 
na území pro výstavbu nacházejí nízké stromy a keře. Řešený objekt bude vystavěn na 
pozemcích investora, jednotlivé parcely jsou uvedeny v průvodní zprávě. Dosud nebyly 
pozemky nijak využívány 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním 

souhlasem. 

 
Stavební záměr je v souladu s územním rozhodnutím. 

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby. 

 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. 

Není v projektové dokumentaci řešeno. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 
Požadavky všech dotčených orgánů jsou v řešení projektu splněny. 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
Byly provedeny dvě kopané sondy v místě stavby. 
Byl proveden vrt v blízkosti stavby u vodního koryta Olšavy, z kterého vyplývá, že 
spodní voda se nachází přibližně 4 m pod úrovní +-0,0 navrhovaných objektů haly. 
Bylo provedeno pouze základní geodetické zaměření pozemků. 

 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 
Není v projektové dokumentaci řešeno 
 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému apod. 

 
Umístění objektu je v těsné blízkosti se záplavovým územím 100leté vody, ale 
nenachází se v něm. Objekt neleží poddolovaném území 

 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, okolní okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolí 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 



18 
 

 
Před zahájením výstavby v rámci přípravy území budou odstraněny nízké stromy a 
keře a bude provedena skrývka ornice. 

 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Zemědělský půdní fond – rozloha trvalého záboru 
Pozemek p.č. 3727/1 

Pozemek p.č. 3727/2 

Pozemek p.č. 3727/3 

Pozemek p.č. 3727/4 

Pozemek p.č. 3727/5 

Pozemek p.č. 3727/6 

Pozemek p.č. 3727/7 

Pozemek p.č. 3729/6 
 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě, 

 

Příjezd na stavbu bude probíhat z ulice „Na Záhonech“ a vjezd bude viditelně označen. 
V rámci výstavby bude provedena přeložka vodovodu, ten nyní prochází přes pozemek 
a taky přeložka vysokého napětí. Dále bude objekt napojen k inženýrským sítím přes 
nově zbudované přípojky. Elektrická energie bude během výstavby odebíraná přes 
staveništní rozváděč, který bude vybavený měřením. Pro celou stavbu a ZS pak bude 
z tohoto rozváděče proveden staveništní rozvod elektrické energie. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 
Přeložka vodovodu a vysokého napětí. 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
Dotčené pozemky p.č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7, 3727/8, 
3728/1, 3727/2, 3728/3, 3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1, 3770/1, 
4046/13, 4046/14  
Pozemky, na kterých budou umístěny hlavní objekty (SO01,SO02) jsou zde popsány 
více: 
3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7 
 
n.1 Dotčený pozemek č. 3727/1 
Vlastnické právo: S ohledem na GDPR zde nejsou uvedeny 

konkrétní osoby 
 

Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 401 
Číslo LV: 10343 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 
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Obr. 1- Informace o pozemku, zdroj [1] 

 
 
n.2 Dotčený pozemek č. 3727/2 
Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 

Kunovice 
Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 1304 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 

 
 

 
Obr. 2- Informace o pozemku, zdroj [1] 

 
 
 
 

n.3 Dotčený pozemek 3727/3 
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Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 
Kunovice 

Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 840 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 
  

 

 
Obr. 3-Informace o pozemku, zdroj [1] 

 
 
n.4 Dotčený pozemek 3727/4 
Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 

Kunovice 
Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 3012 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 
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Obr. 4-Informace o pozemku, zdroj [1] 

  
 
 
 
n.5 Dotčený pozemek 3727/5 
Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 

Kunovice 
Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 1863 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 

 

 
Obr. 5-Informace o pozemku, zdroj [1] 

 
 
n.6 Dotčený pozemek 3727/6 
Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 

Kunovice 



22 
 

Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 2907 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 

 
 

 
 
 
n.7 Dotčený pozemek 3727/7 
Vlastnické právo: TREFAL, spol. s. r. o., Pekařská 162, 68604 

Kunovice 
Způsob ochrany 
nemovitosti: 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany  

Výměra: 2868 
Číslo LV: 10464 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 677345 

 

Obr. 6-Informace o pozemku, zdroj [1] 
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Obr. 7-Informace o pozemku, zdroj [1] 

 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 
Daným územím budou procházet nově navržené inženýrské sítě.  
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. U 
vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, od vnějšího líce zvyšují o 
1,0 m. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 
Ochranné pásmo vedení NN činí 1 m od okraje vodiče na každou stranu. 
 

 
 

  B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Objekt je navržen jako novostavba 
 

b) účel užívání stavby 

 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala (včetně krátkodobého skladování materiálů) a 
část bude sloužit jako administrativní objekt se zázemím. Součástí areálu bude také 
výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a osobní vozidla a 
na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové objekty budou 
napojeny na sítě technické infrastruktury. Novému stavebnímu záměru brání stávající 
nadzemní vedení vysokého napětí a podzemní potrubí vodovodu, proto budou 
provedeny přeložky těchto sítí. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Stavba je trvalého charakteru 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami o obecných požadavcích 
na výstavbu. Obecně technické podmínky na výstavbu dle vyhlášky č. 323/2017 Sb. O 
technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění, jsou v tomto projektu dodrženy. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Požadavky všech dotčených orgánů, které byly vzneseny, jsou v projektu splněny 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 
Stavba se nenachází v žádném ochranném území. Není proto zapotřebí jiných 
právních předpisů 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Kapacitní údaje 

SO 01 Výrobní hala 
 
Zastavěná plocha:       2 970,00 m2 
Užitná plocha:        3 183,70 m2 

Obestavěný prostor:     28 500,00 m3 
Počet zaměstnanců:     30 / 1 směna (jednosměnný provoz) 
 
SO 02 Administrativní budova 
 
Zastavěná plocha:        236,160 m2 
Užitná plocha:         613,610 m2 

Obestavěný prostor:     3 087,840 m3 
Počet zaměstnanců:     20 / 1 směna (jednosměnný provoz) 
 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

 
Množství spotřebované vody: 

- denní potřeba vody se uvažuje cca:  5,04 m3/den  
- maximální denní potřeba vody: 7,56 m3/den 
- maximální hodinová potřeba vody – 0,16 l/s 
- průměrná roční potřeba vody – 1260 m3/rok 
- potřeba vnitřní požární vody – 1,5 l/s 

 
Množství splaškové vody: 

- množství dešťových vod: 6,76 l/s 
- množství splaškových vod Q24: 5,0 m3/den  
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- roční množství odpadních vod: 1260 m3/rok 
 

Splaškové vody budou odvedeny do nově vybudované ČOV v místě stavby a poté 
bude přebytečná vyčištěná voda odváděna do řeky Olšavy, kam bude též vyveden 
přepad ze vsakovacích boxů, do kterých bude odváděna dešťová voda. 
Množství odběru zemního plynu: 
 

- Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu se jeví následovně: 

 
- SO 01 Výrobní hala 

Pro vytápění činí           13.896 m3 

 

- SO 02 Administrativní budova 

Pro vytápění a ohřev TV činí      9.450 m3 

 

Celková roční spotřeba činí 23.346 m3/rok 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

 
Zahájení výstavby se předpokládá 03/2020 
Dokončení výstavby se předpokládá 04/2021 
 

j) orientační náklady stavby 

 
Celkový předpokládaný náklad stavby –viz. rozpočet. 

 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické začlenění stavby do území a architektonické řešení respektuje terén, 
stávající inženýrské sítě a komunikační napojení. Umístění stavby je v souladu se 
schváleným územním plánem obce Kunovice.  
Barevné řešení objektů bude respektovat okolní ráz krajiny. Převládající barva nové 
budovy haly bude bílá. Administrativní budova bude v barvách bílé a modré. 
 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

SO 01 Výrobní hala 
 
Ve výrobní hale SO 01 bude umístěna veškerá technologie výroby. 
Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. Nosnou 
konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými sloupy po 
vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy budou 
propojeny podélnými nosníky, šikmými ztužidly a příčnými tenkostěnnými rámovými 
vazníky. Na těchto „rámech“ budou uloženy podélné ocelové vaznice vynášející střechu. 
Sloupy budou založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Ocelová konstrukce haly 
bude opláštěna stěnovými sendvičovými panely tl. 100 mm. Střešní plášť bude tvořen 
střešními sendvičovými panely tl. 200 mm s mechanicky kotvenou hydroizolační krytinou 
z PVC. Střecha sedlová i pultová. Vnitřní členění haly bude vytvořeno pomocí stěnových 
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sendvičových panelů tl.100 mm. Podlaha v hale je navržena leštěná drátkobetonová 
průmyslová se vsypem. Výplně otvorů budou tvořit sekční, posuvná a rolovací vrata, 
plastové dveře a plastová okna. 
V jižní části haly bude situován vnitřní třípodlažní zděný vestavek o půdorysných 
rozměrech 6,35 x 17,60 m a výšce až po střechu haly. Tento vestavek bude přímo 
navazovat na Administrativní přístavbu SO02, v kterém je situován hlavní vstup do 
objektů. Nosnou konstrukci vestavku bude tvořit zdivo z keramických tvarovek a ŽB 
stropní konstrukce a věnce. Vstup do každého patra vestavku bude jednak přímo  
z administrativní přístavby SO02 a jednak přímo z výrobní haly. 
 
SO 02 Administrativní budova 
 
Objekt SO02 bude sloužit jako administrativní budova pro firmu TREFAL, spol. s r.o.  
v Kunovicích. 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy budou tvořit zdivo z keramických 
tvarovek a železobetonový skelet (sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen 
na železobetonových pasech. Střešní plášť bude tvořen hydroizolační krytinou z mPVC. 
Na střeše bude proveden výstup na střechu. Podlahy jsou navrženy dle účelu místnosti 
(keramická dlažba, PVC). Podhledy jsou navrženy kazetové. Okna a dveře jsou 
navrženy plastové, prosklené stěny a hlavní vstupní dveře hliníkové. Vnitřní schodiště 
spojující podlaží je navrženo železobetonové. 
 

 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Firma se zaměřuje na strojírenskou a zámečnickou výrobou. 
Nejpodstatnější složkou produkce společnosti TREFALspol. s. r.o. je výroba mycích 
strojů, drobných kovových výrobků a také výroba nerezových rozvaděčů. 
Výstavbou nové haly vzniknou nové kapacity pro tuto strojírenskou výrobu. 
 

Dispoziční řešení objektu SO02: 
V objektu SO02 Administrativní budova jsou v prostorách 1. NP navrženy místnosti: 
recepce – vrátnice, výdej jídla, jídelna, sociální zázemí pro zaměstnance (WC), úklidová 
místnost a sociální zázemí pro zaměstnance objektu SO01 (šatny, sprchy a WC). Ve 2. 
NP kanceláře, zasedací místnosti, kuchyňka – denní místnost, sociální zázemí pro 
zaměstnance (WC), úklidová místnost. Ve 3. NP kanceláře, kuchyňka – denní místnost, 
sociální zázemí pro zaměstnance (WC, sprchy), úklidová místnost. 

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

a) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením. 

 
Pro možnost využití pracovních míst pro osoby se sníženou pohyblivostí v 1. NP 
administrativní budově a případné návštěvy osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace, které se v daném provozu nepředpokládají, bude sloužit hlavní vstup do 
administrativní budovy. Rozdíl výškové úrovně mezi podlahou v 1. NP a okolními 
zpevněnými plochami je navržen do 20 mm. 
 
PODLAHY: 
Materiál použitý na podlahy musí být v nekluzné úpravě. Hodnota součinitele 
smykového tření musí být nejméně 0,6. 
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OZNAČENÍ: 
Zařízení pro imobilní občany budou označeny platnými mezinárodními symboly. 
Zařízení pro orientaci jsou doplněny akustickými a optickými prvky s kontrastními 
světelnými, dostatečně velkými nápisy a jednotlivými piktogramy. 
 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Provozovatel (uživatel) prostoru stavby a souvisejících provozně-technologických 
souborů (dále jen „PTS“ - jedná se např. o zařízení VZT, potrubní rozvody –, voda aj.), 
je povinen udržovat celý tento systém v dobrém technickém stavu, který neohrožuje 
zaměstnance či jiné osoby na zdraví a životě, ve stavu neohrožujícím ani jiná 
pracoviště a TZ, jenž jsou součástí areálu. Během užívání stavby a PTS musí 
předcházet také výskytu možných požárních, hygienických nebo ekologických rizik či 
nebezpečných situací. 
Prostory a místa stavby, na nichž jsou vybudovány PTS, musí být před uvedením do 
provozu podrobeny všem zkouškám a během svého provozu pravidelně udržovány, 
kontrolovány a revidovány, jakož i stavebně a technicky zabezpečeny podle daných 
požadavků. 
 
Provozovatel (uživatel) stavby a souvisejících PTS je pak dále povinen:  

- udržovat všechna nově instalovaná či technicky upravená technologická 
zařízení včetně objektů proti působení škodlivých vlivů prostředí, např. 
mikroklimatickými podmínkami, což platí hlavně pro vnější potrubní vedení, 
plošiny či žebříky aj. – musí vykonávat pravidelné obnovy nátěrů (lze k tomu 
použít antikorozní nátěrové hmoty – při jejich aplikaci dodržovat návod 
k použití nebo technologický postup), popř. zajišťovat čištění nánosů prachu a 
usazenin na zařízeních (přitom je nutno udržovat elektroinstalace, osvětlení, 
též ostatní místní zařízení aj.) 

 
- kontrolovat pomocí vybudovaných přístupů k PTS (žebříků a obslužných 

ochozů), příslušné nosné OK – sloupy, podpěry, nosné OK přístřešku pro kola 
aj. (obnovu nátěrů provádět dle potřeby – minimálně 1 x za 5 let), sledovat 
stav všech ostatních ocelových konstrukcí (viz ČSN 73 2601 – minimálně 1 x 
za 10 let – dle skupiny OK ) – lze použít i část XV. přílohy č. 3 k NV č. 
591/2006 Sb., v platném znění, v níž jsou určeny zásady pro výkon 
natěračských prací. 

 
- udržovat únikové cesty, východy a dopravní komunikace v prostoru stavby 

včetně přístupů k nim vedoucích ve vyhovujícím a bezpečném stavu, dbát na 
to, aby byly trvale volné, provoz na nich nesmí ohrožovat činnost 
zaměstnanců, prostory pro příjezd a průjezd vozidel udržovat dostatečně 
široké a průjezdné tak, aby zde nevznikaly kolizní situace či případné nehody 
– viz § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění čl. 
3.3  přílohy k NV č. 101/2005 Sb., v platném znění. 

 
- příslušná TZ a všechny PTS v prostoru stavby je nutno minimálně 1 x ročně 

odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky a kontroly EZ, respektovat 
lhůty revizí stanovené pro EZ v ČSN 33 1500 a pro systém ochrany před 
atmosférickými vlivy pak v souladu s novou technickou normou – tj. ČSN EN 
623 05-4 včetně uzemnění (konstrukcí OK, potrubních vedení, vodivých 
spojení, popř. jiných TZ v objektech nebo vně objektů) - viz § 4 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění  
ustanovení § 3 odst. 4 písm. a)  NV č. 101/2005 Sb., v platném znění. 
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- udržovat bezzávadný stav všech elektroinstalací – zajišťovat jejich pravidelné 
vizuální prohlídky, což je důležité v prostorách, kde může docházet k 
negativnímu vlivu prostředí na EZ – viz § 4 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů ve znění čl. 2.1 přílohy k NV č. 101/2005 Sb., v platném 
znění. 

 
- stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, též termíny údržby, 

oprav a rekonstrukcí technického vybavení stavby s ohledem na jejich 
provedení, způsob používání a dle vnitřních předpisů sdružení, popř. dle 
požadavků jejich výrobců (viz ustanovení § 3 odst. 4  NV č. 101/2005 Sb., 
v platném znění), uživatel je rovněž povinen v textu vnitřních provozních 
předpisů - může jím být např. Místní provozní řád, který lze vydat podle 
ustanovení § 2 písm. g)  NV č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
určit též osobu, která bude zajišťovat výkon všech uvedených činností 
v prostorách stavby a během provozu příslušných PTS  

 
- respektovat také to, že všechna pracoviště v prostoru stavby musí být po dobu 

svého provozu udržována technickými a organizačními opatřeními ve stavu, 
který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob (což je stanoveno v ustanovení § 
3 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb., v platném znění). 

           

 
 

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
SO01 Výrobní hala 
 

a) stavební řešení  

 

 Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. Nosnou 
konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými sloupy po 
vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy budou 
založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Střecha sedlová i pultová. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Základy 
Ocelové sloupy haly budou založeny na ŽB základových patkách z betonu C25/30. 
Spodní úroveň ŽB základových patek bude 1500 mm pod úrovní čisté podlahy haly. 
V místě zděného vestavku navazujícího na přístavbu SO02 budou patky spřaženy 
s podélnými a příčnými základovými pasy šířky 500, 700 a 800 mm (beton C25/30). 
Patky a pasy budou provedeny na prostý podkladní beton (minimálně C8/10) tl. 100 
mm až 500 mm (směrem k jihu klesá zemní pláň, proto je nutné patky založit hlouběji). 
Po obvodu haly jsou navrženy železobetonové monolitické parapetní průvlaky (sokly) 
tl. 200 mm, celkové výšky 1700 mm, které jsou osazeny do základových patek. Tyto 
obvodové průvlaky budou sahat 600 mm nad čistou podlahu a bude k nim kotvena 
spodní část vnějšího halového opláštění. 
 
Hlavní nosný systém – ocelové konstrukce 
Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce – skelet, tvořený 
ocelovými sloupy po vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. 
Sloupy budou propojeny podélnými nosníky, šikmými ztužidly a příčnými 
tenkostěnnými rámovými vazníky. Na těchto „rámech“ budou uloženy podélné ocelové 
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vazničky tvaru „Z“ vynášející střechu ze sendvičových střešních panelů. Stěnové 
horizontální sendvičové panely budou kotveny přímo na svislé ocelové sloupy.  
Ve všech třech lodích jsou na sloupech uloženy na konzolkách jeřábové dráhy, určené 
pro mostové jeřáby. 
K ocelovým sloupům haly budou navíc přivařeny ocelové nosníky a konzoly sloužící 
pro uložení hlavních tras rozvodů TZB 
Součástí ocelových konstrukcí jsou také 3 vnitřní ocelové schodiště a 2 venkovní 
žebříky na střechy. 
 
Svislé konstrukce 
V prostřední lodi bude vyzděn třípatrový vestavek. Nosné stěny budou tl. 300 mm, 
nenosné příčky tl. 150 mm a budou provedeny z keramických tvárnic na systémovou 
maltu.  
Ve 3. NP budou keramické stěny vyzděny pouze do výšky šikmého sedlového 
ocelového vazníku. Zbývající část svislé konstrukce je nutno provést ze 
sádrokartonových desek, které musí být stejně jako podhled ve 3. NP s požární 
odolností. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce třípatrového vestavku budou tvořeny železobetonovými stropními 
deskami tl. 200 a 220 mm navazujícími na průvlaky ve stěnách. Vyztužení bude 
provedeno betonářskou výztuží dle „Stavebně konstrukční části“. Ve stěnách vestavku 
budou dále provedeny železobetonové ztužující věnce. 
Střešní konstrukce třípatrové vestavby je tvořena samotnou střechou haly ze 
sendvičových panelů. 
 
Opláštění 
Obvodové stěny budou opláštěny sendvičovými panely tl.100mm (jádro IPN, 
U=0,226W/m²K), požární odolnost min. EW 15 DP3. Panely budou kladeny 
horizontálně a budou kotveny přímo na ocelové sloupy haly. 
Střešní plášť bude tvořen střešními sendvičovými panely tl.200mm, vnější plech + 
mechanicky kotvená hydroizolační fólie PVC. 
 
Podlahy 
Ve výrobní hale SO 01 bude proveden leštěný drátkobeton tl. 250 mm se vsypem. 
Nášlapné vrstvy v třípatrovém vestavku budou provedeny dle účelu místností. Na WC, 
umývárnách a v kotelně bude keramická dlažba do tmele. V kancelářských prostorech 
a chodbách bude podlahové PVC. 
 
Podhledy 
Místnosti v 1. NP a 2. NP v třípatrovém vestavku, budou opatřeny kazetovým 
podhledem v rastru 600 x 600 mm, na nosném rastru ukotveném do ŽB stropní 
konstrukce bez požadavku na požární odolnost. 
 
Otvory, výplně otvorů 
Vnější okna a vnější vstupní dveře jsou navrženy plastové, barvy bílé. Zasklení 
izolačním sklem, sklo čiré. Plastová okna a vnější dveře musí splňovat normové 
hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 0,9 W/m2.K. 
Vnější automatická vrata v severním štítě budou sekční s horem vedeným kováním. 
 
Izolace 
Izolace proti vodě a průniku radonu 
Na pískové zhutněné lože bude uložen hydroizolační systém proti zemní z PVC fólie 
tl.2,0 mm, obalená z obou stran ochrannou geotextílií. Hydroizolace bude zároveň 
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sloužit jako protiradonová bariéra. Hydroizolace bude vyvedena min. 300 mm nad 
úroveň terénu 
 
Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky na nových příčkách a stěnách v třípatrovém vestavku budou 
vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. 
Barevnost opláštění haly bude v následujícím provedení: bílošedá výrobní hala ze 
sendvičových panelů a administrativní přístavba v kombinaci bílé a modré. Sekční 
vrata barva šedobílá, plastová okna a dveře barva bílá nebo šedobílá. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita bude zajištěna nosným systémem, který bude tvořen, jak je už výše uvedeno 
ocelový skelet založený na základových patkách 
 

SO02 Administrativní budova 
 

a) stavební řešení  

Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Základy 
Založení objektu je navrženo dle statického výpočtu na železobetonových základových 
pasech. Založení objektu přístavby je voleno na úrovní –1,900 mm.  
Základové konstrukce jsou navrženy pod obvodové stěny a vnitřní nosné stěny, sloupy 
jako základové pasy šířky 450 až 1300 mm. Základové pásy budou provedeny 
z betonu C25/30 XC2, vyztuženého betonářskou výztuží.  
Pod základovými pasy je navržen podkladní beton tl. 100 mm, beton C12/15. 
 
Hlavní nosný systém 
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit a železobetonový skelet (sloupy, průvlaky a 
stropní desky) doplněný o nosné zdivo z keramických tvárnic 
 
Svislé konstrukce 
Nosné stěny tl.  300mm, nenosné příčky tl. 100 a 150 mm budou provedeny z 
keramických tvárnic na systémovou maltu. 
Při zdění z tvarovek musí být dodržovány technické a technologické podklady od 
výrobce a platné normy.   
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce objektu budou tvořeny železobetonovými stropními deskami tl. 180 
a 240 mm navazujícími na průvlaky ve stěnách. Vyztužení bude provedeno 
betonářskou výztuží.  
Atika bude ukončena železobetonovými ztužující věnci vel. 300/150 mm. 
Překlady nad otvory ve svislých konstrukcích (nenosné příčky a nosné stěny) jsou 
navrženy ze systémových keramických překladů.  
 
Podhledy 
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V objektu jsou navrženy kazetové podhledy v rastru 600x600 mm (popřípadě 
1200x600 mm), na nosném rastru ukotveném do nosné konstrukce ŽB stropu, bez 
požadavku na požární odolnost. 
Světlá výška místností s podhledem je 2700 mm. 
 
Otvory, výplně otvorů 
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Prosklené stěny a vstupní 
dveře jsou navrženy hliníkové. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré. 
 
Izolace 
Izolace proti vodě a průniku radonu 
Na základovou desku bude uložen hydroizolační systém proti zemní vlhkosti z fólie tl. 
2,0 mm obalená z obou stran ochrannou geotextílií. Hydroizolace bude zároveň sloužit 
jako protiradonová bariéra. Hydroizolace bude vyvedena min. 300 mm nad úroveň 
terénu.  
Zateplení obvodového pláště 
Zateplení obvodového pláště bude provedeno z kontaktního zateplovacího systému 
(dále KZS) izolantem z minerálních desek min. λ=0,039 W/m.K, tl. 150 mm. 
Zateplení střešní konstrukce 
Střecha bude zateplena systémem pěnovým polystyrenem EPS 150 S tl. 300 až 430 
mm (min. λ=0,037 W/m K.). Spád 2 % bude tvořen spádovými klíny.  
 
 
Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky na nových příčkách, dozdívkách budou vápenocementové, dvouvrstvé, 
štukové. 
Stěny v sociálním zázemí budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2000mm. 
Obklady budou lepené do speciálního tmele na keramiku + vyspárování vodotěsnou 
(epoxidovou) spárovací hmotou dle odstínu obkladů. 
Barevnost fasády respektuje firemní barvy (odstíny modré). Plastová okna a dveře 
barva bílá. Hliníkové prosklené stěny a vstupní dveře barva přírodní elox. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita bude zajištěna nosným systémem, který bude tvořen, jak je už výše uvedeno, 
železobetonovým skelet založený na základových pasech 

 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

  
Osazení nových technických a technologických zařízení a nové rozvody budou 
řešeny v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavků 
na požární zabezpečení objektu. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 
Vytápění: 

Zdroj tepla: 
Vytápění navrženého objektu předpokládáme teplovodní 70/50 °C s nuceným oběhem.  
Jako vlastní zdroje tepla – je navržen jeden plynový kondenzační kotel Buderus GB 
192i-50 s keramickým plošným hořákem a výměníkem ALUplus, každý instalovaného 
výkonu 6,3–49,9 kW. 
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Pro ohřev teplé vody (TV) je navržen nepřímotopný zásobníkový ohřívač o objemu 400 
l. Ohřev bude prováděn přímo z kotle pomocí třícestného přepínacího ventilu (součást 
dodávky kotle). Ohřev teplé vody přednostní. 
  

Vzduchotechnika: 

Navrženo je samostatné nucené větrání rekuperační jednotkou pro hygienické zařízení 
a chodeb 1. NP–3. NP a šaten v 1. NP administrativní budovy.  Přívod vzduchu je 
rozveden do chodeb a šaten, odvod vzduchu z hygienických zařízení. Vzduchové 
propojení místností je zajištěno dveřními a stěnovými mřížkami. Mikroklima 
v místnostech bude zajišťovat vzduchotechnická rekuperační a větrací jednotka, která 
je složena ze dvou regulovatelných ventilátorů s EC motory, filtrace a protiproudého 
vysokoúčinného rekuperátoru, elektro ohřívače a je umístěna na střeše výrobní haly. 
Výdejna jídla m.č. 105 a 106 bude větrána nuceně podtlakově pomocí potrubního 
ventilátoru s EC motorem. Navrženo je kruhové spiro odsávací potrubí vedené pod 
stropem místnosti a vyvedeno přes obvodovou zeď. 
Pro zabezpečení mikroklimatických podmínek v kancelářských prostorech 2. NP 
administrativní budovy, které jsou v letním období zatíženy teplem z oslunění a 
vnitřními tepelnými zisky od výpočetní techniky apod. je navrženo cirkulační chlazení 
pomocí multisplit DX zařízení s kazetovými a nástěnnými vnitřními jednotkami a 
distributory chladiva.    
 

 

 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Požární bezpečnost je zpracována v samostatné části. 
 

 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, 
jakož i navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona 
č. 406/2000 o hospodaření energií. 
Dokumentace odpovídá vyhlášce č.193/2007 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. 
Tato stavba byla posuzována z hlediska energetické náročnosti budov dle vyhlášky 
č.148/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla 
v budovách a je nižší než požadovaná dle citované vyhlášky. 
 
Energetická náročnost stavby 
Zemní plyn   246,3 MWh/rok (23.346 m3/rok)  886,9 GJ/rok 
Elektrická energie  405,0 MWh/rok             1 458,0 GJ/rok 
Celková roční energetická spotřeba:     651,3 MWh/rok     2.334,9 GJ/rok 
 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
 

a) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Osvětlení 
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Většina místností v hale, administrativním přístavku i vnitřních halových vestavcích 
bude prosvětlena denním osvětlením pomocí oken. Všechny prostory budou osvětleny 
umělým zářivkovým světlem. 
 
Prostorové požadavky na pracoviště 
Světlá výška v objektu SO01 v 1. NP je na celou výšku haly – 6,25 až 10,25 m po 
vazníky. 
Světlá výška v objektu SO02 v 1. NP až 3. NP je 2,7 m. 
 
Sanitární zařízení 
Počty zaměstnanců – viz kapitola B.2.1 – Údaje o počtu pracovníků. 
 
Objekt SO01 
 
Šatny, umývárny a sprchy 
 
Muži 
Umývadla      2 ks (1. NP) 
Sedadla       2 ks (1. NP) 
Pisoáry       2 ks (1. NP) 
 
Ženy 
Umývadla      2 ks (1. NP) 
Sedadla       2 ks (1. NP) 
 
WC pro ZTP 
Umývadlo, sprcha, záchod    1 ks (1. NP) 
Úklidové místnosti 
Umývadla      1 ks (1. NP) 
Výlevka       1 ks (1. NP) 
 
Objekt SO02 
 
Šatny, umývárny a sprchy 
 
Šatny jsou navrženy odděleně pro muže a ženy pracující ve výrobní hale SO01 pro cca 
35 osob. 
Šatní skříně (dvojskříňky) široké 300 mm  6 ks (ženy) + 29 ks (muži) 
Administrativní pracovníci v SO02 budou mít možnost převlékání přímo ve svých 
kancelářích.  
 
Muži 
Umývadla     4 ks (1. NP) +2 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
Sedadla      3 ks (1. NP) +2 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
Pisoáry      3 ks (1. NP) +1 ks (2. NP) +1 ks (3. NP)
  
Sprchy      3ks (1. NP) +1ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
 
Ženy 
Umývadla     3 ks (1. NP) +1 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
Sedadla      2 ks (1. NP) +1 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
Bidet      1 ks (3. NP) 
Sprchy      1 ks (1. NP) +1 ks (2. NP) 
 
Úklidové místnosti 
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Výlevka      1 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
 
Denní místnosti, kuchyňka    1 ks (2. NP) +1 ks (3. NP) 
V místnosti je kuchyňská linka (dřez s tekoucí pitnou a teplou vodou, lednička, místo 
pro elektrický dvouvařič, elektrickou konvici a mikrovlnnou troubu) a umývadlo. 
Kuchyňka je také umístěna v místnosti sekretářky v 2. NP a v 1. NP v místnosti výdej 
jídla. 
Jídlo se bude do jídelny dovážet hotové. Výdej jídla m.č. 1.05 bude možné oddělit od 
jídelny závěsem. Příjem a zázemí výdeje jídla m.č. 1.06 bude sloužit zároveň 
k umývání nádobí (jídelních várnic) a jako sklad.  
 
b) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.)a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání 
 
Objekt bude větrán přirozeně okny a některé prostory vzduchotechnicky. Viz. stať 
vzduchotechnika. 
 
Vytápění hal 
Vytápění navržených hal předpokládáme pomocí plynových nízkoteplotních infrazářičů. 
Pro vytápění kanceláře vestavené v hale je navržen elektrický přímotopný konvektor. 
Potřebný výkon pro vytápění nízkoteplotními infrazářiči je 148 kW. Do haly navrhujeme 
umístit 3 ks infrazářiče (v každé lodi jeden) o celkovém výkonu 214 kW. Zavěšení 
infrazářičů bude provedeno na vlnitý profil konstrukce stropu a střechy na dodané 
závěsy. Odkouření a přívod vzduchu ke spalování bude provedeno přes střechu do 
venkovního prostoru nerezovými turbo komínovými systémy s rekuperací teploty spalin 
do nasávaného vzduchu.  
 
Vytápění administrativní budovy 
Vytápění navrženého objektu předpokládáme teplovodní 70/50°C s nuceným oběhem.  
Jako vlastní zdroj tepla je navržen jeden plynový kondenzační kotel Buderus GB 192i-
50 s keramickým plošným hořákem a výměníkem ALUplus, každý instalovaného 
výkonu 6,3–49,9 kW. 
Tepelná ztráta pro teplovodní vytápění vestavku činí 35 kW. 
Kondenzační kotel dosahuje účinnosti až 110 %.  
V tomto případě se nejedná o plynovou kotelnu ve smyslu ČSN 070703 – Kotelny se 
zařízeními na plynná paliva, resp. ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. (jedná se o 
plynové odběrné zařízení).  
Kotel bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. 
Kotel se umístí v samostatné místnosti ve 3. NP na stěně.  
 
Osvětlení 
Dotčené prostory budou osvětleny denním osvětlením – okny a umělým osvětlením. 
Umělé osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly na hodnotu intenzity dle ČSN EN 
12464-2 
 
Zásobování vodou 
Objekt výrobních hal a administrativní budovy bude zásobován studenou pitnou vodou 

z nově navrhované přípojky vodovodu PE63 (DN50) a užitkovou vodou ze studny. 
  
Odpady 
Odpady vznikající při výstavbě a při provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu 
a území. 
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Ochrana proti hluku, vibracím a záření 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (pneumatická 
kladiva) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po 
omezeně krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády c. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se 
stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní 
prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a 
způsob měření a hodnocení těchto hodnot. 
Ve výrobních halách dojde k mírnému, ale krátkodobému navýšení hlukového zatížení, 
při výrobě nejsou používány žádné nadlimitní zdroje a zařízení, jedná se o standartní 
zámečnickou výrobu a montáž. 
V okolí stavby se nenachází žádná bytová výstavba. Nejbližší obytné rodinné domy se 
nacházejí 1,2 km východně od budovaných hal. 
 
Ochrana proti prachu 
Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. Zvýšená prašnost bude vznikat 
pouze při výstavbě. Tato prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech 
platných předpisů a norem. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné 
dopravní prostředky. Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat 
všechna ustanovení platných právních předpisu. 
 
Ochrana proti chemickým vlivům a při práci s chemikáliemi 
Při výstavbě se práce s chemikáliemi nepředpokládají, proto se chemické vlivy dají 
téměř vyloučit. 
V rámci provozu bude v uzavřené místnosti ve výrobní hale probíhat chemické čištění 
svárů pomocí oplachové kapaliny. Znečištěná oplachová voda s nízkými 
koncentracemi kyseliny siřičité (H2SO3) a kyseliny dusičné (HNO3) bude svedena do 
shromažďovací jímky východně od objektu, z které bude vyvážena odbornou firmou.  

 

 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým rizikem. Navržená izolace proti 
zemní je zároveň dostatečnou ochranou proti pronikání radonu.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

d) ochrana před hlukem 

 Vzniklé hlukové poměry a vibrace nebudou v rozporu s limity hygienických předpisů 
pro pracovní prostředí. 
 

e) protipovodňová opatření 

 
Pozemek neleží v záplavové oblasti 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Není řešeno v projektové dokumentaci 
 

 

 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
splašková kanalizace: 

Nově navrhované dešťové a splaškové areálové kanalizace budou napojeny na 
navrhovanou přípojku kanalizace řešenou v samostatném objektu SO05. 
Do navrhované areálové splaškové kanalizace budou odváděny splaškové odpadní 
vody z navrhovaného objektu administrativní budovy a výrobní haly s vtokem do 
navrhované ČOV a s odtokem vyčištěných vod do navrhované přípojky kanalizace. 
Do navrhované areálové dešťové kanalizace budou odváděny dešťové vody ze střech 
výrobní haly a administrativní budovy a malé části komunikací a zpevněných ploch. 
Tyto dešťové vody budou zasakovány do země v nově navrženém vsakovacím poli 
umístěném v nezpevněné ploše na pozemku investora s bezpečnostním odtokem na 
navrhovanou přípojku kanalizace.  
Vsakovací boxy  
Pro zasakování dešťových vod ze střechy navrhované haly, administrativní budovy a z 
části zpevněných ploch se navrhuje použití prvků ACO Stormbrixx SD (11 linií á 27 
komory = 296 ks/94,8m3).  
   Vsakovací systém sestává z plastových (polypropylen)bloků o rozměrech 120 x 60 x 
91,5 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému spojeny do svazků, 
čímž systém získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění vsakovací nádrže je 
řešeno pomocí systémových click bočních stěn. 
 

vodovod: 
Nově navrhovaný pitný areálový vodovod bude napojen na nově navrhovanou 
vodovodní přípojku ukončenou ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Z 
vodoměrné šachty pokračuje areálový rozvod pitného vodovodu pod terénem potrubí 
PEø90 (DN80) do navrhované haly. 
 

plynovod: 
Na hranici pozemku před oplocením bude vybudován zděný přístřešek pro podružný 
plynoměr. Přístřešek bude mít vnitřní rozměry 1200/1300/600 mm. Na vstupu a 
výstupu z přístřešku budou osazeny přírubové šoupata DN 50. Šoupata jsou navržena 
z důvodu pozvolného napouštění plynu na plynoměr. Podmínka výrobce plynoměru. 
Od plynoměru je navržen STL venkovní rozvod PE ø63, který je ukončen v plechové 
skříni na fasádě haly. Z rozvodu je provedena větev PE ø40, která je ukončena 
v plechové skříní na fasádě haly. 

 
elektrická energie: 

V trase stávajícího nadzemního vedení vn bude vložený nový sloup s odpojovačem a 
z tohoto sloupu bude venkovním vedením 22 kV připojena trafostanice umístěná 
v areálu TREFAL.  
 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
- délka vodovodní přípojky (pitná)   DN 80    19 m 
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- délka vodovodní přípojky (užitková) DN 50    31 m 
- Kanalizace dešťová    250   12,0 m 
- Kanalizace splašková    250   22,5 m 
- Kanalizace dešťová    300   44,0 m 
- STL plynovod    Ø63 (DN50)  29,7 m 
- STL plynovod    Ø40 (DN32)  46,8 m 
- STL plynovod    Ø40 (DN32)  8,0 m 
 
 

 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Stavba je přístupná z hlavní komunikace průmyslové zóny, v rámci zpevněných ploch 
bude vybudováno parkoviště, kde budou určena parkovací místa pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Dále bude budova přístupná pro tyto osoby, jelikož se podlaha 
objektu SO02 nachází v jedné úrovni jako parkoviště. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení je na stávající místní komunikaci „Na Záhonech“ – bude provedeno 
novou příjezdovou komunikací řešenou v samostatném projektu. 
 

c) doprava v klidu 

Parkování vozidel je uvažováno na nově navržených zpevněných plochách v novém 
areálu. 
Výpočet parkovacích stání je součástí objektů zpevněných ploch a komunikací.  
 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Severní hranici pozemků stavby (u koryta řeky) lemuje stávající cyklostezka. V rámci 
stavby se uvažuje s cyklo-dopravou. V jižní části areálu bude vybudován přístřešek pro 
kola se stojany. 

  

 
 
 

a) terénní úpravy 

 
Terénní úpravy budou spočívat v navezení dorovnávacích násypů zeminy a v 
rekultivaci travnatých ploch dotčených v rámci stavebních úprav. Po dokončení stavby 
haly, inženýrských sítí a přístupových komunikací bude provedena úprava terénu 
dorovnávacími násypy zeminy a potřebné svahovaní přímo k objektu haly. 
 

b) použité vegetační prvky 
 

Není řešeno v projektové dokumentaci 
 

c) biotechnická opatření 
 

Není řešeno v projektové dokumentaci 
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a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Ovzduší: 
V průběhu realizace stavby může být zvýšená prašnost do okolí. Z tohoto důvodu 
budou přijata opatření pro snížení prašnosti. Pojížděné prašné povrchy budou 
pravidelně vlhčeny.  
V průběhu užívání stavby 
Posuzovaná stavba není zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů 
pohody obyvatelstva v blízkém či vzdálenějším okolí. Stavba nebude mít negativní vliv 
na ovzduší. 
 
Hluk: 
V průběhu realizace stavby: 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. o 
ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č.274/2003 
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve 
smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
V průběhu užívání stavby: 
Vzhledem k povaze užívání stavby se nepředpokládá zvýšení hlukové zátěže z 
provozu stavby na okolní pozemky.  
 
Vody: 
Stavba bude realizována v blízkosti vodního toku „Olšavy“. Stavba se nachází mimo 
záplavovém území 100 leté vody. Stavba a její provoz nebude mít významný dopad na 
stávající vodní zdroje. Stavba nezpůsobí změny hydrogeologických charakteristik 
území. 
 
Odpady: 
Při provádění stavby budou veškeré odpady tříděny a odváženy na příslušné skládky. 
Veškerý odpad z provozu se bude v souladu se zákonem třídit a následně likvidovat. 
Odpad odpovídající svým charakterem komunálnímu odpadu se bude ukládat do 
uzavíratelných nádob určených k tomuto účelu. Separovaný odpad bude též ukládán 
do uzavíratelných nádob určených k tomuto účelu. 
 
Půda: 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Stavební činnost musí probíhat tak, aby nedocházelo např. k únikům ropných produktů 
a jiných nebezpečných látek, které by mohly kontaminovat půdu. 
Stavba nebude mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a 
nerostné zdroje. 
K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. Stavba nezpůsobí ani změny 
hydrogeologických charakteristik území. V tomto smyslu je možné vlivy záměru 
hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 

Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné 
území z kategorie národního parku, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je 
umístěn mimo prvky územního systému ekologické stability. Výstavba ani provoz 
stavby nebude mít vliv na léčivé a vodní zdroje ani na flóru a faunu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Chráněné území Natura 2000 nezasahuje do řešení tohoto projektu. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

g) V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 
 

 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
  
Na stavbu nejsou kladeny nároky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
V objektu nebudou instalovány ani používány předměty, zařízení ani technologie, které 
by mohly být zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.      
Stavebními pracemi nedojde v okolí ke zvýšení hladiny hluku, které by bylo lidskými 
smysly výrazně rozeznatelné, nebo které by mělo praktický vliv na zhoršení hlukové 
situace v posuzované lokalitě.   
 
 

 
 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Výstavba bude probíhat na pozemcích investora. Místo výstavby je možno napojit na 
energie. Napojení a přívod energií bude ze stávajících rozvodů v rozsahu dohodnutém 
na jednáních s investorem. Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a 
odebrané energie budou vyúčtovány. Území není poddolováno. Příjezdová 
komunikace je z místní komunikace „Na Záhonech“.   

 

b) odvodnění staveniště 

 
Nepředpokládá se napojení ZS na kanalizaci. Splašky z buňkoviště ZS budou 
zachycovány do dočasných nádrží, které budou pravidelně vyváženy na náklady 
dodavatele. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezd a výjezd ze staveniště bude napojen na stávající veřejnou komunikaci 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie budou 
vyúčtovány. Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
Příjezdová komunikace je z místní komunikace „Na Záhonech“.  
  
Napojení staveniště na zdroj vody 
Voda pro staveniště a ZS bude odebíraná z nově vybudované vodovodní přípojky 
ukončené ve vodoměrné šachtě. 
 
Napojení staveniště na elektřinu 
Dodavatel si zajistí napojení elektrické energie ze stávajících rozvodů NN. 
Předpokládaný přívod NN pro ZS bude ze stávající sítě NN odkud je napojen stávající 
areál stavební firmy. Elektrická energie bude odebíraná přes staveništní rozváděč, 
který bude vybavený měřením. Pro celou stavbu a ZS pak bude z tohoto rozváděče 
proveden staveništní rozvod elektrické energie. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Stavba samotná, ani stavební činnost na staveništi, nemá zásadní vliv na okolní stavby 
a pozemky. 

 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 
území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna 
ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 
Při pracích v ochranném pásmu inženýrských sítí je potřeba dodržet veškerá 
bezpečnostní opatření a normy. Vztahuje se zvláště na montážní práce – zákaz 
svařování a práce s otevřeným plamenem. 
Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnostní opatření – pažení výkopů 
apod. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Netýká se stavby. Stavba bude prováděna na pozemku investora. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
Není řešeno v projektové dokumentaci 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Zatřídění 
odpadů dle vyhlášky č.93/2016 Sb. Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo 
využívány – krátkodobým skládkováním a odvážením (1), recyklací, regenerací či jiným 
druhotným využitím (2) a spalováním (3). 

 

Odpady vznikající při výstavbě 

Kód Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

170101 O Beton 1,2 

170102 O Cihly 1,2 

170103 O Tašky a keramické výrobky 1,2 

170106 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

1 

170201 O Dřevo 3 

170202 O Sklo 2 

170203 O Plasty 2 

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 1,2 

170405 O Železo a ocel  2 

170411 O Kabely neuvedené pod 170410 1,2,3 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 2 

170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507 1,2 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 1,2 

170903 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

1,2 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 
a 170903 

1,2 

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1,2 

Tabulka 1-Studie-odpady při výstavbě 

 

Odpady vznikající při provozu 

Kód  Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

161 002 O/N Odpadní vody neuvedené pod číslem 161001 1 

170 405 O Železo a ocel  2 
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Kód  Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

20 01 01 O Papír a lepenka 2 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 1, 2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 1,3 

Tabulka 2-Studie-odpady při provozu 

Poznámka:  
Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako NO (označené "*") 
označují "N". S „NO“ se musí nakládat odpovídajícím způsobem (předání oprávněným 
osobám, které mají příslušné souhlasy, spalovna, skládka nebezpečných odpadů). 

Odpady zařazené do skupiny 08, 15, 16, 17 jsou odpady, které vzniknou při vlastní 
stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 jsou odpady z provozu (např. 
ze sociálního zařízení, šaten, jídelen) na staveništi. Blíže specifikovat množství 
stavebních odpadů není možné (bude řešeno během stavby evidencí odpadů). 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Pro uložení zeminy určené částečně pro zpětné zásypy a násypy bude určeno místo 
mezideponie zeminy. Pro skladování stavebního materiálu bude určena zpevněná 
nezakrytá plocha. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Vlastní stavební činnost, která bude probíhat v areálu investora, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude 
omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů 
před výjezdem na veřejnou komunikaci. 
Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je 
zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných 
v průběhu výstavby na staveništi. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno 
do původního, nebo dohodnutého stavu. 

 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva stavebnictví. Všechny 
konstrukce a práce musí být provedeny dle platných vyhlášek a norem za předpokladu 
dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak stanovuje Vyhláška 
č.601/2006Sb. (207/1991 Sb.) – o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. 

 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Výstavbou nebude narušený provoz okolních staveb, proto není zapotřebí úpravy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
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Během výstavby nebudou vznikat žádná zvláštní dopravní inženýrská opatření a 
nebude narušena veřejná doprava a provoz. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
Během výstavby není zapotřebí žádných speciálních podmínek ani opatření proti 
vnějším účinkům. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- zemní práce 

- hrubá stavba (základy, zdi, stropy, …) 

- konstrukce doplňkové (příčky, podlahy, střešní plášť, …) 

- povrchové a dokončovací úpravy (rozvody vody, kanalizace, …) 

 

 
 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze 
zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlého 
zeleného pásu a do nově uložených obrubníkových vpustí, které budou napojeny na 
stávající systém kanalizace. 
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Tato studie k diplomové práci byla zpracována v rámci předmětu CW022 – Stavebně 
technologické projektování. Pozdější zjištěné informace a změny v projektu zde nejsou 
uváděny. 
 

 
 

 
Název Stavby:   Administrativní budova firmy TREFAL 
Místo stavby:   Na Záhonech, 686 04 Kunovice 
Katastrální území:  Kunovice u Uherského Hradiště 
 
Charakter stavby: Stavba a všechny ostatní objekty jsou novostavbou. A bude 
stavbou trvalou 
Účel stavby: Stavba bude zaměřena na administrativu firmy Trefal spol. s. r. o., která 
se zabývá výrobou mycích strojů. 
 

 
 
TREFAL, spol. s. r.o. 
Pekařská 162 
68604 Kunovice 
P.O. BOX 09  
IČ: 44018002 
 

 
 
Zpracovatel dokumentace: 
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 
divize Uherské Hradiště 
Palackého nám. 231 
686 11 Uherské Hradiště 
IČ: 45193584     
 
Hlavní projektant: 
 
S ohledem na GDPR zde nejsou uvedeny konkrétní osoby 
 

 
 
Stavební firma Tufír, spol. s r.o. 
Za Tratí 1154 
686 04 Kunovice 
IČ: 00207608 
DIČ: CZ00207608 
 
Předpokládané zahájení stavby: 03/2020 
Předpokládané dokončení stavby: 4/2021 
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Bylo provedeno pouze základní geodetické zaměření pozemků. 
Byl proveden jednoduchý geologický průzkum – dvě kopané sondy v místě stavby. 
Byl proveden vrt v blízkosti stavby u vodního koryta Olšavy, z kterého vyplývá, že 
spodní voda se nachází přibližně 4 m pod úrovní +-0,000 navrhovaného objektu. 
 

 
 
Stavební objekty 
SO 01 Výrobní hala 
SO 02 Administrativní budova 

Inženýrské objekty 
IO 03 Areálový rozvod vody a kanalizace 
IO 04 Přípojka vodovodu 
IO 05 Přípojka kanalizace, ČOV 
IO 06 Studna 
IO 07 Rozvod plynu, vnitřní plynoinstalace 
IO 08 Areálový rozvod NN a trafostanice 
IO 09 Přípojka VN 
IO 10 Přeložka VN 
SO 11 Příprava území, terénní úpravy, oplocení 
SO 101 Místní komunikace 
SO 102 Chodník (není součástí tohoto projektu) 
SO 103 Areálové komunikace a zpevněné plochy 
IO 301 Přeložka vodovodu 
IO 401 Veřejné osvětlení 
IO 403 Přeložka slaboproudu 
 
 
 

 
 

 
 

 SO 01 výrobní hala 
 
Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. 
Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými 
sloupy po vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy 
budou propojeny podélnými nosníky, šikmými ztužidly a příčnými tenkostěnnými 
rámovými vazníky. Sloupy budou založeny na železobetonových (ŽB) patkách. 
Ocelová konstrukce haly bude opláštěná stěnovými sendvičovými panely tl. 100 mm. 
Střecha sedlová i pultová. 
 

 SO 02 Administrativní budova 
 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy budou tvořit zdivo z keramických 
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tvarovek a železobetonový skelet (sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude 
založen na železobetonových pasech. Střešní plášť bude tvořen hydroizolační krytinou 
z PVC. 
Objekt bude využíván jako kanceláře a zázemí pro výrobní halu.  
 

 
 

 IO 03 Areálový rozvod vody a kanalizace 
 
Areálový vodovod 
Nově navrhovaný pitný areálový vodovod bude napojen na nově navrhovanou 
vodovodní přípojku ukončenou ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Z 
vodoměrné šachty pokračuje areálový rozvod pitného vodovodu pod terénem potrubí 
PEø90. 
Nově navrhovaný užitkový areálový vodovod bude napojen na nově navrhovanou 
požární a retenční nádrž(2,80x6,10x2,78) o objemu 50 m3, ve které bude osazeno 
čerpadlo pro zásobování navrhovaného užitkového vodovodu. Navrhovaná nádrž bude 
dopouštěna z navrhované studny na pozemku investora. Od nádrže je areálový rozvod 
užitkového vodovodu veden pod terénem potrubí PEø63 
Navrhovaný užitkový areálový rozvod vodovodu bude ukončen v hale nad podlahou 
uzávěrem DN50 
 
Základní technické údaje 
Název    DN (mm)   materiál délka (m) 
Vodovod pitný   Ø90 (DN80)  PE100 SDR11 19,0 
Vodovod užitkový   Ø63 (DN50)  PE100 SDR11 31,0 
 
Areálová kanalizace 
Nově navrhované dešťové a splaškové areálové kanalizace budou napojeny na 
navrhovanou přípojku kanalizace. 
Do navrhované areálové splaškové kanalizace budou odváděny splaškové odpadní 
vody z navrhovaného objektu administrativní budovy a výrobní haly s vtokem do 
navrhované ČOV a s odtokem vyčištěných vod do navrhované přípojky kanalizace. 
Do navrhované areálové dešťové kanalizace budou odváděny dešťové vody ze střech 
výrobní haly a administrativní budovy a malé části komunikací a zpevněných ploch. 
Tyto dešťové vody budou zasakovány do země v nově navrženém vsakovacím poli 
umístěném v nezpevněné ploše na pozemku investora 
Pro zasakování dešťových vod ze střechy navrhované haly, administrativní budovy a z 
části zpevněných ploch se navrhuje použití prvků ACO Stormbrixx SD (11 linií á 27 
komory = 296 ks/94,8 m3). Vsakovací systém sestává z plastových (polypropylen)bloků 
o rozměrech 120 x 60 x 91,5 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click 
systému spojeny do svazků. 
 
 
Základní technické údaje 
Název   DN (mm)         materiál            délka (m) 
Kanalizace dešťová 150  PP SN10  38,8 
Kanalizace dešťová 200  PP SN10  131,6 
Kanalizace dešťová 250  PP SN10  163,8 
Kanalizace dešťová 300  PP SN10  53,4 
 
Kanalizace splašková 250  PP SN10  92,7 
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 IO 04 Přípojka vodovodu 
 
Zásobování vodou navrhovaného areálu se navrhuje novou vodovodní přípojkou 
napojenou v ul. Na Záhonech z veřejného uličního vodovodního řadu “P15“- TH-LIT 
(DN250) pomocí navrhované přípojky PEø90(DN80). Připojení na stávající vodovodní 
řad je navrženo navrtávacím pasem DN250/80. 
Ukončení vodovodní přípojky je v navrhované železobetonové vodoměrné šachtě d:3,0 
m x  š:1,5  m x v:1,9m umístěné na pozemku investora p.č. 3727/4. 
Z vodoměrné šachty pokračuje rozvod vodovodu po navrhovaném areálu k jednotlivým 
odběrným místům pod terénem potrubí PEø90x8,2. Přípojka je navržena uložena ve 
výkopu v zemi, min. spádování rozvodu bude provedeno k přívodu ve sklonu min. 0,5 
%. Navrhovaná přípojka vodovodu bude uložena v hloubce cca 1,8–3,00 m pod 
terénem. 
 
Základní technické údaje 
Název   DN (mm) materiál  délka (m) 
Vodovod  Ø90 (DN80) PE40 SDR7,4  19,80 
Přípojka vodovodu Ø90 (DN80) PE40 SDR7,4  14,90 

 
Přípojka pitného vodovodu a areálový rozvod budou v celé trase uloženy do chrániček 
z trub HDPE Ø160 (DN150). 
 
 
 

 IO 05 Přípojka kanalizace, ČOV 
 
Nově navrhovaná přípojka kanalizace bude odvádět vyčištěné splaškové odpadní vody 
v navrhované ČOV a dešťové vody ze vsakovacího objektu při přeplnění. Nově 
navrhovaná dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střechy objektu do 
vsakovacího objektu u řešené stavby. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacího 
objektu, kde budou vsakovat na pozemku stavebníka. Ze vsakovacího objektu bude 
dešťová kanalizace vedena do řeky Olšavy. Dešťová kanalizace bude zaústěna 
pomocí výustního objektu do vodního toku se zpětnou klapkou. 
 
Základní technické údaje 
Název   DN (mm)                     materiál                  délka (m) 
Kanalizace dešt. 250    PP SN10   12,0 
Kanalizace spl.  250    PP SN10   22,5 
Kanalizace dešt. 300    PP SN10   44,0 
 
 

 IO 06 Studna 
 
Projektovaná areálová studna bude sloužit jako zdroj pro zásobování užitkovou vodou 
objekty v areálu. Voda bude využívána jako užitková pro sociální zařízení objektu (jen 
splachování WC) a také pro technologii výroby jako oplachové vody. Odběr vody se 
předpokládá pomocí 1x tlakového ponorného čerpadla ve studni a 1x tlakového 
ponorného čerpadla v požární nádrži 50,0 m3 a systému tlakové akumulační nádoby 
(cca 300 l) s armaturami, umístěné v objektu výrobní haly SO01. 
Studna se navrhuje spouštěná šachtová z prefabrikovaných skruží DN1000. Plášť 
studny se navrhuje z prefabrikátů TBH 18–100. Proti vnikání povrchové vody se zřídí 
od povrchu jílové těsnění 2,5 m od povrchu. Na dně studny se zřídí vrstva z čistého 
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kameniva nejméně 0,4 m. Studna bude zakryta prefabrikátovým poklopem. Okolí 
studny do vzdálenosti min. 1,0 m od jejího pláště bude provedena vodotěsná dlažba ve 
spádu min. 2 % od studny. 
Hloubka spouštěné studny se předpokládá do 10,0 m pod stávajícím terénem 
(ustálená hladina podzemní vody se předpokládá v hloubce 5,0 m pod stáv. terénem). 
Umístění studny je v místě, kde je vyloučeno znečišťováno okolním provozem. 
Bilance potřeby užitkové vody v areálu fy TREFAL s. r. o.: 
 
Množství technologické oplachové vody: 
Q= 9.000 l/měs tj. 450 l/den tj. 56 l/h =0,015 l/s = 108 m3/rok 
Množství vody pro sociální účely: 
Q = 50 os á 10 m3/os. rok = 500 m3/rok 
Celková potřeba užitkové vody: 
Qcelk= 608 m3/rok tj. 2,43 m/den tj. 304 l/h tj. 0,1 l/s 
 

 IO 07 Rozvod plynu, vnitřní plynoinstalace 
 
Areál firmy bude zásobována zemním plynem ze STL přípojky PE ø63 přetlak 300,0 
kPa. STL přípojka plynu bude řešena samostatným projektem. Na hranici pozemku 
před oplocením bude vybudován zděný přístřešek pro podružný plynoměr. Přístřešek 
bude mít vnitřní rozměry 1200/1300/600 mm. Od plynoměru je navržen STL venkovní 
rozvod PE ø63, který je ukončen v plechové skříni na fasádě haly. 
Plynovod veden pod vozovkou bude uložena do chráničky PE-HD DN110. Nad potrubí 
bude uložen signalizační vodič CYKY 2,5 mm umožňující vyhledávání plastového 
potrubí z povrchu. Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze v pískovém loži tl.100 mm a 
obsypáno pískem v tl. 300 mm.  
V plechové skříni o rozměrech 1200/1800/400 mm umístěné na fasádě výrobní haly 
bude osazen hlavní uzávěr plynu pro halu a administrativní budovu. V administrativní 
budově budou osazeny dva plynové kondenzační kotle. Kotle jsou umístěny v 3.NP 
v místnosti kotelna. V administrativní budově bude plyn používán k vytápění a ohřevu 
teplé vody. Vnitřní instalace pro plynové kotle bude provedena dle G 704 01 
z ocelových trubek závitových spojovaných svařováním. 
Na přívodu k plynovým spotřebičům se instaluje uzavírací kulová armatura, tlakoměr, 
kulový uzávěr pro odběr vzorků a odvětrávací potrubí, které se vyvede nad střechu 
objektu. Před každým spotřebičem je instalován samostatný plynový uzávěr. 
 
 
 
Základní technické údaje: 
Název DN (mm)   materiál  délka (m) 
STL plynovod Ø63 (DN50)  PE 100RC SDR11  29,7 
STL plynovod Ø40 (DN32)  PE 100RC SDR11  46,8 
STL plynovod Ø40 (DN32)  PE 100RC SDR11  8,0 
 
SO 02 Administrativní budova 
1x plynový kondenzační kotel, 50,0 kW, 5,2 m3/h…….5,2 m3/h  
 
Celková spotřeba zemního plynu činí 37,5 m3/h. 
Předpokládaná rezerva pro výrobní halu III. etapa činí 16,4 m3/h.  
Celková spotřeba zemního plynu včetně rezervy činí 53,9 m3/h. 
 

 IO 08 Areálový rozvod NN a trafostanice 
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Součástí objektu je stožárová trafostanice TR22/0,4kV 630kVA umístěná v areálu firmy 
TREFAL. 
Vnější silnoproudé rozvody NN zahrnují napojení objektu výrobní haly a administrativy. 
Dále budou přivedeny rozvody k vjezdové bráně, vstupní brance, k vjezdovým 
závorám, ke studni a ČOV. 
Vnější kabelové rozvody budou provedeny kabely  AYKY a CYKY uloženými volně ve 
výkopech. Ve volném terénu budou  v pískové vrstvě s výškou krytí 70 cm a 
s označující výstražnou fólií. Pod vozovkou a zpevněnými plochami budou kabely 
uloženy v kabelových chráničkách s krytím 1 m. Vstupy do objektů budou 
v chráničkách s utěsněním proti vniknutí vody. 
 

 IO 09 Přípojka VN 
 
V trase stávajícího nadzemního vedení vn bude vložený nový sloup s odpojovačem a 
z tohoto sloupu bude venkovním vedením 22 kV připojena trafostanice umístěná 
v areálu TREFAL.  
 

 IO 10 Přeložka VN 
 
Stávající venkovní vedení vn 22 kV umístěné na betonových sloupech v současné 
době vede přes prostor plánované výstavby výrobní haly. 
Z tohoto důvodu bude vedení vn přeloženo do země mimo prostor plánované výstavby. 
Na hranici pozemku investora budou umístěny dva sloupy s kabelosvody. Přeložené 
kabely budou uloženy v betonových žlabech ve výkopu v zemi. Na konci trasy přeložky 
budou kabely pomocí kabelosvodů na stávajících příhradových stožárech (pozemek 
parc.č. 3741/1) napojeny na stávající venkovní vedení. 
 

 SO 11 Příprava území, terénní úpravy, oplocení 
 
Příprava území 
V rámci objektu bude provedeno odstranění travnatých remízů s nízkými stromy, keři a 
náletovou zelení v místě stavby. 
Poté bude provedena skrývka ornice (ušlechtilá vrstva zeminy) v místě stavby 
v tloušťce až 400 mm, která bude uložena v mezideponii na pozemku investora. 
V důsledku výstavby budou v travnatém pásu uprostřed areálu vykáceny všechny 
dřeviny a to zejména 15 listnatých stromů výšky do 10 m. 
 
Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou spočívat v navezení dorovnávacích násypů zeminy a v 
rekultivaci travnatých ploch dotčených v rámci stavebních úprav. Po dokončení stavby 
haly, inženýrských sítí a přístupových komunikací bude provedena úprava terénu 
dorovnávacími násypy zeminy a potřebné svahovaní přímo k objektu haly. 
 
Oplocení ze svařovaného pletiva 
Jižní a západní stranu bude tvořit oplocení ze svařovaného drátěného pletiva. Je 
navrženo elektricky svařované drátěné pletivo pozinkované a poplastované, vodorovné 
dráty Ø 2,0 / 2,5 mm, svislé dráty Ø 2,0 / 2,5 mm, velikost ok: šířka 50 mm, výška 100 
mm, barva jedlová zeleň – přesnou barvu upřesní investor. Sloupky oplocení, budou 
kotveny do betonových patek průměru 400 mm z betonu C16/20, hloubka založení 800 
mm, na štěrkopískový podsyp tl.150 mm. Celková výška od terénu bude 2450 mm. 
V místech lomů (rohů) budou sloupky doplněny vzpěrami. 
 
Vjezdové brány 
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U obou vjezdů do areálu budou osazeny pozinkované posuvné (nesené) brány vel. 
8800 x 2000 mm, barvy, kterou upřesní investor. Brány budou zajíždět podél oplocení 
z vnitřní strany areálu. Šířka průjezdu bude 6300mm. 
 

 SO 101 Místní komunikace 
 
Dopravní napojení je na stávající místní komunikaci „Na Záhonech“ – bude provedeno 
novou příjezdovou komunikací. 
 

 SO 102 Chodník  
 
Chodník má š. min. 1,5 m, jednostranný příčný sklon max. 2 % směrem do terénu. 
Chodníková obruba je převýšena + 6 cm nad chodník.  
 

 SO 103 Areálové komunikace a zpevněné plochy 
 
Areálové komunikace vč. sjezdu do areálu TREFAL a na pozemek ve vlastnictví bratří 
Franků. Pod sjezdem do na pozemek p.č. 3729/1 bude v místě křížení proveden 
propustek DN 400 z betonových trub s hrdlem. Vtok a výtok bude řešen šikmým čelem 
dlážděným lomovým kamenem.   
Areálové komunikace jsou s povrchem z asfaltobetonu, parkoviště z betonové dlažby. 
Odvod dešťových vod je řešen vsakem do terény přes průlehy, které budou lokálně 
opatřeny retenčním prostorem pro plošné hloubkové vsakování. 
 

 IO 301 Přeložka vodovodu 
 
Je požadováno provozovatelem uložení trasy vodovodního řadu do chráničky z trub 
ocelových svařovaných DN400 délky cca 14,50 m . Z tohoto důvodu je nutno položit 
novou trasu potrubí. Navrhovaná trasa přeložky vodovodního řadu bude uložena cca 
1,0 v souběhu se stávajícím vodovodem. Nejprve bude ve výkopu uloženo nové 
potrubí v souběhu se stávajícím tak, aby bylo v jeden okamžik přepojeno na stávající 
trasu a odstávka na řadu bylo co nejkratší. 
Přeložený vodovodní řad se navrhuje v profilech a délce: 
TVÁRNÁ LITINA s PUR   DN250   20,70 m                 0,4-0,6 MPa 
 

 IO 401 Veřejné osvětlení 
 
Veřejné osvětlení bude zajišťovat osvětlení podél areálu TREFAL,. Je řešeno svítidly 
s LED zdroji na 10 m vysokých stožárech. Připojení bude provedeno kabelem CYKY-J 
4x10 ze stávajícího stožáru VO na pozemku parc. č. 3726. Ve výkopu bude společně 
s kabely pod pískovou vrstvou uložen uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm, ke kterému 
budou připojeny všechny osvětlovací stožáry. 
 

 IO 403 Přeložka slaboproudu 
 
Stávající podzemní kabel, který vede v místě plánované komunikace, bude přeložený 
do prostoru mimo komunikaci. V rámci tohoto objektu bude také připravena chránička 
v zemi – odbočka z trasy vedena k administrativní části objektu – pro budoucí možnou 
přípojku slaboproudu.  
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Výškově je stavba navržena ve 3 nadzemních podlažích s plochou střechou. 
Objekt bude založen na základových pasech se základovou spárou v hloubce min. 
2000 mm od upraveného terénu. Základové pasy budou provedeny jako 
dvoustupňové, vyztužené vázanou výztuží. Konstrukčně budou oddilatovány od spodní 
stavby objektu SO 01 – haly. 
Nosná podlahová betonová deska administrativy tl.150 mm bude vyztužena kari sítěmi 
plnoplošně při spodním líci a v pruzích v poloze nad základovými pasy. 
Nosný systém objektu SO 02 – administrativy je tvořen nosnými vyzdívanými stěnami 
v podélném i příčném směru v kombinaci s patrovými ŽB rámy ze systému sloupů a 
průvlaků. 
Svislé nosné konstrukce třípodlažní administrativní části o půdorysných rozměrech 
9,45 mx24,30 m jsou navrženy z cihelných pálených bloků pevnostní třídy P10 a P15 
v šířce 300 mm na odpovídající systémovou maltu. Součástí svislého nosného 
systému jsou železobetonové sloupy čtvercového průřezu 300/300 vetknuté do 
konstrukce základových pasů. 
Stropní konstrukce objektu administrativy jsou navrženy jako spojité a křížem 
vyztužené ŽB stropní desky uložené na systému svislých nosných konstrukcí. Tl. 
stropních desek je 180 mm a 240 mm. 
Konstrukce vnitřního schodiště je navržena jako ŽB zalomená deska tl.160 mm 
s konstrukční návazností obvodovou stěnu v místě mezipodesty a na ŽB stropní 
konstrukce jednotlivých podlaží. Schodišťové stupně budou nadbetonovány. 
 
Výškové a prostorové řešení stavby 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. 
V objektu SO02 Administrativní budova jsou v prostorách 1. NP navrženy místnosti: 
recepce – vrátnice, výdej jídla, jídelna, sociální zázemí pro zaměstnance (WC), 
úklidová místnost a sociální zázemí pro zaměstnance objektu SO01 (šatny, sprchy a 
WC). 
Ve 2. NP kanceláře, zasedací místnosti, kuchyňka – denní místnost, sociální zázemí 
pro zaměstnance (WC), úklidová místnost.  
Ve 3. NP kanceláře, kuchyňka – denní místnost, sociální zázemí pro zaměstnance 
(WC, sprchy), úklidová místnost. 
Objekt SO02 Administrativní budova je propojen s objektem SO01 Výrobní haly přes 
třípodlažní vestavek. 
 
Materiálová báze objektů 
Základové konstrukce jsou navrženy pod obvodové stěny a vnitřní nosné stěny, sloupy 
jako základové pasy šířky 450, 800, 900, 1000, 1100, 1200 a 1300 mm. Základové 
pásy budou provedeny z betonu C25/30 XC2, vyztuženého betonářskou výztuží. Pod 
základovými pasy je navržen podkladní beton tl.100 mm, beton C12/15. 
Nosnou konstrukci objektu bude tvořit zdivo z keramických tvarovek a železobetonový 
skelet (sloupy, průvlaky a stropní desky). 
Nosné stěny tl.300 mm, nenosné příčky tl.100 a 150 mm budou provedeny z 
keramických tvárnic na systémovou maltu. 
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Stropní konstrukce objektu budou tvořeny železobetonovými stropními deskami tl.180 
a 240 mm. 
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Prosklené stěny a vstupní 
dveře jsou navrženy hliníkové. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do ocelové 
lisované zárubně. 
 

 
 
Popis staveniště 
 
Jelikož je stavba umístěna na dostatečně rozlehlých pozemcích, bude zde dostačující 
prostor pro umístění zařízení staveniště. Během výstavby bude využito zpevněných 
ploch, které budou později sloužit jako parkovací místa, příjezdové cesty apod. Výměra 
těchto ploch je 566,5 m2. Během výstavby staveniště bude minimálně omezen provoz 
na okolních komunikacích   
Staveniště bude souvisle oploceno do výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. Bude provedeno označení staveniště a značky, že 
nepovolaným osobám je vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude osvětleno, aby 
v nočních hodinách nedocházelo k případnému odcizování nebo poškozování 
materiálu, strojů nebo jiného vybavení. 
 
Množství dočasných stavebních objektů 
Sociální a hygienické zařízení staveniště budou tvořit mobilní kontejnery Algeco, které 
se budou lišit vybavením a rozměry dle využití. Mobilní kontejner pro hygienické 
potřeby bude opatřen fekálním tankem pro odvod kanalizačních vod 
Kancelář pro stavbyvedoucího bude tvořena obytnou buňkou Algeco. 
Dále bude na staveništi vrátnice, která bude umístěna u vjezdu na staveniště, aby byl 
přehled o osobách pohybujících se na staveništi. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
K sociálnímu a hygienickém zařízení staveniště bude přivedena voda a el. energie 
pomocí dočasných přípojek. Toto zařízení staveniště bude na staveništi po celou dobu 
výstavby. Dočasná přípojka vodovodu bude připojena z ulice Na Záhonech. El. energie 
bude připojena z nově vybudované trafostanice, která je na severní straně staveniště. 
Příjezdová asfaltobetonová komunikace pro dopravu bude vedena z ulice Na 
Záhonech, která bude napojena na areálovou komunikaci přes vjezdovou bránu do 
areálu. Komunikaci na staveništi bude opět tvořit asfaltobeton. 
 
Zpevněné plochy zejména pod mobilní buňky bude tvořit štěrkopískový podsyp, který 
bude zhutněn. Štěrkopískový podsyp bude sloužit jako podklad pod sociální a 
hygienické zázemí a pod mobilní uzamykatelný sklad. 
 

 
 

 
 
Přípravné práce 
V rámci přípravných prací bude vybudováno zařízení staveniště, které bude tvořit 
zejména oplocení, vjezdová brána, osazení bezpečnostních označení, vybudování 
dočasných přípojek a potřebných zpevněných ploch. Potřebný obvod pro materiál je 
425 m.  
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Zemní práce  
Zemní práce budou zahrnovat skrývku ornice po celé ploše, v místě hlavních objektů 
SO01 a SO02 bude mocnost skrývky ornice až 400 mm (velmi kvalitní vrstva, třídy 
ochrany I.). Dále bude hlouben výkop rýh pro budoucí základové konstrukce do 
hloubky -1,9 m. Celkový objem zeminy z výkopu rýh bude 75,946 m3 a bude uložena 
na staveništi pro případné pozdější použití na zhutněný zásyp.   
Objem zeminy –výkop rýh: 75,946 m3 
Objem zeminy – ornice: 1282,3 m3 
 
Strojní sestava 

- Dozer CAT D5K2 

- rypadlo-nakladač CAT 427F2  

- Tatra 158 6x6  

- tandemový válec CAT CB24B 

- Autojeřáb 1030/2 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Vibrační deska Weber CR4 

- Digitální teodolit NEDO ET 5 

- 1x pásmo 50 m  

- stavební provázek 

 

Složení pracovních čet  
- geodet  

- strojník rýpadla nakladače  

- strojník tandemového válce  

- řidiči nákladního automobilu Tatra  

- pomocní pracovníci 

 

Technologický postup prací  
- vytyčení stavební jámy dle projektové dokumentace  

- zahájení výkopových prací skrývkou ornice, ta bude provedena v tl. 400 mm 

- hloubení stavebních rýh pomocí rypadla do hloubky -1,900 m a 0,6m na každou 

stranu od budoucí základové konstrukce, aby vznikla pracovní rovina pro 

vybudování bednění 

- Vyhloubení rýh v tl. 100 mm pro podkladní vrstvu pod základové konstrukce 

- Odvoz zeminy na deponii staveniště  
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Kontrola kvality 
 

Vstupní kontrola 
  

Před zahájením etapy zemních prací bude zkontrolovaná úplnost a celistvost 
projektové dokumentace, doložené stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby 
a majetkové poměry k dotčeným pozemkům, zda jsou ve vlastnictví investora.  
 
Dále se zkontroluje stav pozemků a komunikací v blízkosti nebo na dotčeném 
pozemku, které budou ovlivněny staveništěm. Zkontrolují se inženýrské sítě, jejich 
poloha a možnost připojení budoucího objektu. 
  
Před zahájením prací se zkontroluje dodaný materiál, jeho úplnost dle objednacích 
listů a nepoškozenost Před zahájením samotných prací se zkontroluje mechanizace, 
jestli má potřebné provozní kapaliny a nejeví známky mechanického poškození  
 
Budou taky zkontrolováni jednotlivý pracovníci, jestli jsou způsobilí k provádění práce 
(proškolení, certifikáty, diplom, průkaz strojníka, ...)  
 

Mezioperační kontrola  
 

V průběhu výstavby se musí kontrolovat veškeré prováděné práce. Před zahájením 
prací se musí kontrolovat vytyčení dle podkladů. Vytyčení inženýrských sítí a 
pozemků.  
 
V průběhu se musí kontrolovat pracovníci, používání ochranných pomůcek, 
namátková dechová zkouška. Kontrola klimatických podmínek před zahájením 
zemních prací, případné přerušení prací.  
Kontrola hloubky a samotného hloubení stavební jámy a poloha rýh dle projektové 
dokumentace.  
 
V průběhu výstavby se musí kontrolovat dodržování technologických předpisů a 
časového plánu  
 
Všechny kontroly musí být uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu, zápis by měl 
být i ve stavebním deníku.  
 

Výstupní kontrola  
 

Výstupní kontrola bude zahrnovat rovinnost základové spáry, začistění, nezamrznutá 
a nerozbředlá zemina. Maximální odchylky jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním 
plánu. Případné nesrovnalosti se musí odstranit před ukončením etapy zemních 
prací. Informace o kontrolách se zapíší do kontrolního a zkušebního plánu, případně 
do stavebního deníku 
Tabulka 3-Studie-Kontrola kvality 1 

 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou tvořit železobetonové základové pasy a desky. 
K vytvoření těchto konstrukcí bude zapotřebí bednění. Bednění bude systémové od 
firmy PERI. Základové konstrukce jsou navrženy šířky 450, 800, 900, 1000, 1100, 1200 
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a 1300 mm a budou dvoustupňové. Základové pásy budou provedeny z betonu C25/30 
XC2, vyztuženého betonářskou výztuží. Pod základovými pasy je navržen podkladní 
beton tl.100mm, beton C12/15. Základová deska bude v tl. 150 mm  
 
Podkladní beton tl. 100 mm: 17,72 m3 
Beton třídy C25/30 - základové pasy: 136,46m3 
Beton třídy C25/30 základová deska: 36,16m3 
Potřebná výztuž ocel 10505 (R): 6,13t 
 
Strojní sestava 

- rypadlo-nakladač CAT 427F2  

- Tatra 158 6x6  

- tandemový válec CAT CB24B 

- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B-6 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Vibrační deska Weber CR4 

- Vibrační lišta QZ6 

- Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

- Digitální teodolit NEDO ET 5 

- Autodomíchávač Iveco TRAKKER 

- Svářečka KITIN 2040 MIG EURO 

- Úhlová bruska BOSCH GWS 22-180 LVI PROFESSIONAL  

- 2x lopata  

- 2x konev  

- 2x nášlapné boty do betonu  

- 2x vodováha  

- strhavací lišta  

 

Složení pracovních čet  
- geodet  

- řidič autodomíchávače  

- řidiči nákladního automobilu Tatra  

- betonáři 

- železáři 

- řidič automobilu Scania 

- tesaři 

- pomocníci 

 

Technologický postup prací  

- Vytyčení základových pasů dle projektové dokumentace 
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- Vybetonování podkladového betonu v tl. 100 mm 

- Sestavení bednění pro spodní úroveň základu 

- Odizolování přilehlého objektu výrobní haly pomocí tepelné izolace  

- Uložení výztuže základového pasu 

- Betonáž spodní úrovně základu do výšky 700 mm 

- Zbudování bednění pro horní úroveň základu 

- Spojení výztuže spodní již vybetonované konstrukce s výztuží pro horní úroveň 

základu 

- Betonáž horní úrovně základu 850 mm 

- Po zatuhnutí základu a dostatečné pevnosti základu se provede odbednění 

konstrukcí a zásyp, který se zhutní  

- Na tento zásyp se provede základová deska v tl. 150mm po celé ploše objektu 

24,85 x 9,7 m 

- Zatuhnutí základové desky 

 
Izolace spodní stavby 
Izolace spodní stavby bude provedena z PVC folie fatrafol 803. Bude provedena po 
celé ploše základové desky a do výšky 500 mm svislých konstrukcí. Izolace bude 
působit proti vniku vlhkosti a ochraně konstrukcí. A po obvodě základových konstrukcí 
bude provedena nopová folie do úrovně -1,20 m, v horní části bude ukončena 30 cm 
na povrchem a bude zakončena speciální lištou ve tvaru „z“. 
 
Hydroizolační folie Fatrafol 803: 249,54 m2 
Geotextilie podkladní: 229,64 m2 
Geotextilie ochranná: 229,64 m2 
Nopová folie: 51,68 m2 
 
 
Strojní sestava 

- valník Scania 6x4 hydraulickou rukou HIAB 211 

- nůžky na rozdělení folie  

- svařovací přístroj na spojování folií 

 

Složení pracovních čet  
- pracovníci 

- řidič valníku Scania 

 

Technologický postup prací  

- Očištění povrchu základové desky 

- Položení podkladní geotextilie na celou plochu základové desky 

- Kladení samotné folie s přesahy min. 80 mm přes sebe 

- Spojování folií horkým vzduchem, svar min. tl. 30 mm 
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- Uložení ochranné geotextilie na celou plochu hydroizolační folie 

 

Kontrola kvality 
 

Vstupní kontrola  
 

Před zahájením etapy zakládání bude zkontrolovaná úplnost a celistvost projektové 
dokumentace, doložené stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby a 
majetkové poměry k dotčeným pozemkům, zda jsou ve vlastnictví investora. Dále se 
zkontroluje stav pozemků a komunikací v blízkosti nebo na dotčeném pozemku, 
které budou ovlivněny staveništěm.  
 
Zkontrolují se inženýrské sítě, jejich poloha a možnost připojení budoucího objektu.  
 
Před zahájením prací se zkontroluje dodaný materiál, jeho úplnost dle objednacích 
listů a nepoškozenost 
  
Před zahájením samotných prací se zkontroluje mechanizace, jestli má potřebné 
provozní kapaliny a nejeví známky mechanického poškození  
 
Budou taky zkontrolováni jednotlivý pracovníci, jestli jsou způsobilí k provádění práce 
(proškolení, certifikáty, diplom, průkaz strojníka, ...)  
 

Mezioperační kontrola  
 

V průběhu výstavby se musí kontrolovat veškeré prováděné práce. Před zahájením 
prací se musí kontrolovat vytyčení dle podkladů.  
 
V průběhu se musí kontrolovat pracovníci, používání ochranných pomůcek, 
namátková dechová zkouška.  
 
Kontrola klimatických podmínek před zahájením zakládání, případné přerušení prací. 
  
V průběhu se musí kontrolovat ukládání výztuže, armokošů, betonové směsi a 
dodržování technologických předpisů a časového plánu.  
 
Při pokládce výztuže se kontrolují svary, dodržení krytí výztuže dle projektové 
dokumentace.  
 
U betonáže se musí dodržet technologická pauza a kontrolovat ošetření a dosažení 
pevnosti betonu  
 
Všechny kontroly musí být uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu, zápis by měl 
být i ve stavebním deníku.  
 

Výstupní kontrola  
 

Výstupní kontrola bude zahrnovat kontrolu základových konstrukcí, jejich umístění a 
rozměry dle projektové dokumentace.  
 
Musí se zkontrolovat kvalita základových konstrukcí, jestli nejsou na povrchu 
viditelné mechanické poškození, praskliny případně vystupující výztuž z kce. 
Kontroluje se rovinnost povrchu, maximální povolená odchylka je +/- 5 mm na 2 m 
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lati. Musí se provést pevnostní zkouška a její výsledky se musí zapsat do stavebního 
deníku 
 
Tabulka 4-Studie-kontrola kvality 2 

 
 
Nosné svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných pálených bloků Heluz pevnostní 
třídy P10 a P15 v šířce 300 mm na systémovou maltu Heluz SB malta pro 
tenkostěnnou spáru. Součástí svislého nosného systému jsou železobetonové sloupy 
čtvercového průřezu 300/300 vetknuté do konstrukce základových pasů. Tyto 
konstrukce na sebe navazují a přenášejí zatížení od stropní konstrukce 
 
Zdivo nosné z cihel keramických Heluz tl. 300 mm: 589,64 m2 
Beton železobetonových sloupů 300/300: 6,99 m3 
Výztuž z betonářské oceli 10505 (R): 2,71 t 
Bednění sloupů: 93,18 m2 
 
Strojní sestava 

- Tatra 158 6x6  

- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B-6 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Vibrační lišta QZ6 

- Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

- Autodomíchávač Iveco TRAKKER 

- Svářečka KITIN 2040 MIG EURO 

- 2x lopata  

- 2x konev  

- 2x vodováha  

- strhavací lišta 

- Stavební míchačka ATIKA Profi 145 (400V) (Profi 145) 

 
Složení pracovních čet  

- řidič autodomíchávače Iveco 

- řidiči nákladního automobilu Tatra  

- jeřábník 

- betonáři 

- železáři 

- řidič automobilu Iveco 

- Pomocníci 

 

 

Technologický postup prací  
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- Kontrola provedení předchozí etapy 

- Sestavení systémového bednění pro železobetonové sloupy 300/300 a opatření 

odbedňovacím přípravkem 

- Dilatace stávajícího objektu výrobní haly pomocí tepelné izolace 

- Osazení armokošů a napojení výztuže na základové konstrukce-pasy (dodržení 

předepsaného krytí výztuže pomocí distančních podložek 

- Betonáž pomocí věžového jeřábu a bádie s nohavicí, musí být dodržená výška 

ukládání a to max. 1,5 m 

- Hutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru  

- Technologická pauza pro dosažení potřebné pevnosti betonu poté se jednotlivé sloupy 

odbední a bednění se očistí  

- Kontrola rovinnosti železobetonových sloupů 

- Osazení tvárnice na rozích obvodových zdí a upravení případné nerovnosti  

- Natažení stavebního provázku mezi tvárnice, tím se určí stavební rovina pro následné 

zdění 

- Vyzdění první řady zdiva na tenkovrstvou maltu, včetně kontroly vodováhou jak 

příčném, tak i v podélném směru 

- Při zdění dalších řad je nutné dodržet převazbu, rovinnost pomocí vodováhy a začínat 

od rohů 

- Osazení keramických překladů ve směru šipek předepsaných výrobcem, keramické 

překlady se kladou do lože zdící malty.  

- Kontrola rovinnosti zdiva  

 

Kontrola kvality 
 

Monolitické železobetonové sloupy 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 
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Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola provádění bednění a čistoty bednících desek 
Kontrola provedení výztuže 
Kontrola ukládání a hutnění betonu 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola odbednění a očištění bednění 

výstupní kontroly: 

Kontrola povrchu monolitických konstrukcí 
Kontrola geometrické přesnosti monolitických konstrukcí 
Kontrola pevnosti betonu v tlaku na připravených vzorcích  

Tabulka 5-Studie-kontrola kvality 3 

 

Zděné nosné konstrukce 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola založení rohů 
Kontrola rovinatosti horní hrany zdiva nivelační přístrojem 
Kontrola vazby zdiva, geometrie (svislost, pravoúhlost, kontrola úhlopříček) 
Kontrola tloušťky malty ve spáře tl. 12 mm, odchylka ±1 mm 
Kontrola lešení 
Kontrola uložení překladů, správný počet, správné uložení dle uváděných znaků, 
Kontrola polohy a rozměrů okenních a dveřních otvorů 
Kontrola poslední vrstvy zdiva, musí být čistá, bez odtržených hran a ulámaných 
rohů 

Výstupní kontroly: 

Kontrola technických parametrů, které jsou jako výsledek vyžadovány, kontrola 
geometrie zdiva 
Tabulka 6-Studie-kontrola kvality 4 

 
Nosné vodorovné konstrukce a konstrukce schodiště 
Stropní konstrukce objektu budou tvořeny železobetonovými stropními deskami tl.180 
a 240 mm, ty budou sloužit i jako nosná konstrukce střešního pláště. Stropní 
konstrukce budou vybetonovány betonem třídy C25/30 a vyztuženy betonářskou 
výztuží B500. Dále budou vodorovné konstrukce tvořit železobetonové ztužující věnce 
a průvlaky o odlišných rozměrech, jednotlivé průvlaky a věnce jsou podrobně 
rozepsány v zapůjčené PD. Ztužující pás, který ukončuje atiku jak ve 3. NP tak i 
částečně ve 4. NP je tvořen z betonu C20/25. Stropní konstrukce budou uloženy na 
nosných stěnách a železobetonových sloupech. Konstrukce vnitřního schodiště je 
navržena jako ŽB zalomená deska tl.160 mm s konstrukční návazností obvodovou 
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stěnu v místě mezipodesty a na ŽB stropní konstrukce jednotlivých podlaží. 
Schodišťové stupně budou nadbetonovány. 
 
Beton C25/30 pro stropní desky: 124,37 m3 
Betonářská výztuž B500 pro vyztužení stropních konstrukcí: 13,41 t 
Beton C25/30 pro průvlaky: 45,22 m3 
Betonářská výztuž B500 pro průvlaky: 6,32 t 
Beton C20/25 pro ztužující věnce (3. NP a 4. NP): 3,36 m3 
Betonářská výztuž B500 pro ztužující věnce (3. NP a 4. NP): 0,203 t 
Beton C25/30 pro ztužující věnce: 18,29 m3 
Betonářská výztuž B500 pro ztužující věnce: 1,47 t 
Beton C25/30 pro konstrukci schodiště: 6,74 m3 
Betonářská výztuž B500 pro konstrukci schodiště: 0,637 t 
Bednění Systémové PERI 
 
 
Strojní sestava 

- Tatra 158 6x6  

- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B-6 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Vibrační lišta QZ6 

- Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

- Autodomíchávač Iveco TRAKKER 

- Svářečka KITIN 2040 MIG EURO 

- Úhlová bruska BOSCH GWS 22-180 LVI PROFESSIONAL  

- 2x lopata  

- 2x konev  

- 2x nášlapné boty do betonu  

- 2x vodováha  

- strhavací lišta 

 
Složení pracovních čet  

- řidič autodomíchávače Scania 

- řidiči nákladního automobilu Tatra  

- jeřábník 

- betonáři 

- železáři 

- řidič automobilu Iveco 

- pomocníci 

 
Technologický postup prací  

- Kontrola rovinnosti podkladní konstrukce, na které budou stát stojky bednění 
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- Sestavení systémového bednění pod stropní konstrukcí včetně bednění 

průvlaků a železobetonových věnců a schodiště. 

- Při sestavovaní bednění osazení ochranných prvků jako je zábradlí atd. 

- Ošetření bednících desek odbedňovacím přípravkem  

- Uložení výztuže do bednění, dodržení předepsaného krytí pomocí distančních 

podložek a provázání výztuže mezi sebou 

- Betonáž železobetonového schodiště a hutnění betonové směsi 

- Betonáž ztužujících věnců a průvlaků pomocí jeřábu s bádií, maximální výška 

ukládání betonové směsi 1,5 m. 

- Hutnění betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru 

- Betonáž samotné stropní desky v tl. 180 mm a 240 mm  

- Ošetřování betonu  

- Technologická pauza 

- Odbednění a očištění bednících desek 

 

 

Kontrola kvality 
 

Monolitické železobetonové sloupy 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola provádění bednění a čistoty bednících desek 
Kontrola provedení výztuže 
Kontrola ukládání a hutnění betonu 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola odbednění a očištění bednění 

výstupní kontroly: 

Kontrola povrchu monolitických konstrukcí 
Kontrola geometrické přesnosti monolitických konstrukcí 
Kontrola pevnosti betonu v tlaku na připravených vzorcích 
Tabulka 7-Studie-kontrola kvality 5 

Nenosné konstrukce 
Nenosné příčky tl.100 a 115 mm budou vyzděny z keramických tvárnic Heluz na 
systémovou maltu Heluz SB. Příčky budou dělit jednotlivé místnosti v interiéru. Tyto 
příčky se budou vyzdívat až po vybudování stropních konstrukcí a nosných stěn. 
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Příčky tl. 115 mm, P10: 474,55 m2 
Příčky tl. 100 mm (tvarovky 80 mm): 6,47 m2 
 
Strojní sestava 

- Tatra 158 6x6  

- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B-6 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Stavební míchačka ATIKA Profi 145 (400V) (Profi 145) 

Složení pracovních čet  
- řidiči nákladního automobilu Tatra  

- jeřábník 

- řidič automobilu Scania 

- zedníci 

 

Technologický postup prací  

- Kontrola provedení předchozí etapy 

- Osazení ocelových zárubní a zajištění vzpěrami 

- Vyzdívání příček v rozích 

- Natažení stavebního provázku mezi tvárnice, tím se určí stavební rovina pro 

následné zdění 

- Vyzdění první řady zdiva na tenkovrstvou maltu, včetně kontroly vodováhou jak 

příčném, tak i v podélném směru 

- Při zdění dalších řad je nutné dodržet převazbu, rovinnost pomocí vodováhy a 

začínat od rohů 

- Při osazování příčkovek k obvodovému zdivu se tvárnice namaltují i z boční 

strany a přizdí se k obvodové stěně 

 

Kontrola kvality  
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 
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Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola založení rohů 
Kontrola rovinatosti horní hrany zdiva nivelační přístrojem 
Kontrola vazby zdiva, geometrie (svislost, pravoúhlost, kontrola úhlopříček) 
Kontrola tloušťky malty ve spáře tl. 12 mm, odchylka ±1 mm 
Kontrola polohy dveřních otvorů 

Výstupní kontroly: 

Kontrola technických parametrů, které jsou jako výsledek vyžadovány, kontrola 
geometrie zdiva 
Tabulka 8-Studie-kontrola kvality 6 

 
 
Střešní plášť bude tvořit hydroizolační PVC systém. Navržena je střešní hydroizolační 
fólie z PVC – P tl.2,0mm. Střecha bude zateplena systémem pěnovým polystyrenem 
EPS 150 S tl.300 až 430 mm (min. λ=0,037 W/m K.). Spád 2 % bude tvořen spádovými 
klíny. Veškeré vnější klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. 
Hydroizolace bude doplněna o nové klempířské výrobky. Kotvení plechů je v minimální 
rozteči 200 mm. Kotvící prvky jsou vodotěsné, zajištěny překrytím a přelepením 
(horkovzdušným svařováním). Střecha bude spádována do vnitřních vpustí. Střešní 
konstrukce se liší pouze v tl. Stropní konstrukce a povrchových úpravách v interiéru 
(podhled, omítka)  
Hydroizolační folie z PVC tl. 2,0 mm: 196,035 m2 
Tepelná izolace tl. 300 EPS 150 S – spádová: 196,035 m2 
Parotěsná folie 219,56 m2 
Penetrační nátěr 
Stropní konstrukce tl. 180 mm, 240 mm 
Povrchová úprava (omítka, pohled) 
 
 
Strojní sestava 
 

- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B-6 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

- Vývěva a s příslušenstvím pro podtlakovou kontrolu těsnosti svarů 

- Horkovzdušný svařovací přístroj s plynulou regulací teploty 0-600 °C se 

štěrbinovou hubicí šířky 40 mm a 20 mm LEISTER TRIAL  

 

Složení pracovních čet  
- jeřábník 

- řidič automobilu Scania 

- pracovníci 

 

Technologický postup prací  
- nanesení penetračního nátěru na nosnou stropní konstrukci 

- uložení parotěsné folie 
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- provedení vrstvy ze spádových klínů z EPS lepením za studena, nutno dbát na 

správné spádování střešní konstrukce podle projektové dokumentace, k tomu je 

nejlepší nechat vyhotovit kladečský plán od výrobce a postupovat podle něj 

- osazení poplastovaného plechu po celém obvodu střechy, prvky se kotví k 

podkladu mechanickými kotvami, které musí zasahovat až do staticky stabilní 

vrstvy střešního souvrství. 

- kladení folií PVC s přesahem min. 50 mm, cca 30 minut nechat volně rozložené 

- spojování fólií horkým vzduchem je v principu roztavení styčných ploch pásů 

fólie v přesazích horkým vzduchem při současném stlačení, svařované spoje 

min. 30 mm 

- provedení detailů, dotěsnění prostorovými tvarovkami 

 

 

 

Kontrola kvality  
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola penetrace podkladu 
Kontrola uložení spádových klínů EPS (styčné spáry, podklad) 
Kontrola rovinnosti a čistosti povrchu tepelné izolace 
Kontrola PVC pásů (přesahy, nechtěné nečistoty, vady) 
Kontrola dotěsnění detailů 
Kontrola vakuově jestli jsou těsné spoje 

Výstupní kontroly: 

Kontrola povrchu vizuálně 
Tabulka 9-Studie-kontrola kvality 7 

 

 
 
V části dokončovacích prací uvádím pouze procesy, které byly uvedeny v zapůjčené 
dokumentaci, případně se daly nějakým způsobem dohledat v podkladech či 
samostatně dopracovat.  
  
Rozvody instalací 
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Hlavní rozvody studené a požární vody jsou vedeny po stěně a pod stropem, zde jsou 
napojeny jednotlivé navržené stoupací potrubí k jednotlivým odběrným místům 
v objektu.  
Cirkulaci TV bude zajišťovat cirkulační čerpadlo. Toto čerpadlo musí mít úpravu 
z bronzu nebo korozivzdorné oceli a atest pro použití v rozvodech pitné vody. 
Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky DN75-100, do kterých 
budou svedeny splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v 1. –3. 
NP 
 
Strojní sestava 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

 

Složení pracovních čet  
- řidič automobilu Iveco 

- instalatéři 

 
Technologický postup prací  

- Zakreslení tras rozvodů 

- Vysekání tras rozvodů a osazení úchytů pro vedení pod stropem v podhledech 

- Provedení hrubých rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí 

- Kontrolní přeměření vývodů zařizovacích předmětů a umístění dle výkresů 

- Zaizolování rozvodů potrubí pro vodovod a kanalizaci 

- Ukončení rozvodů potrubí nástěnným rohovým nebo přímým ventilem 

- Osazení vodoměrné sestavy 

 

Kontrola kvality 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola dodávky jednotlivých rozměrů materiálů 
Kontrola rovinnosti pokladu 
Kontrola pevnosti a přesnosti ukotvení úchytů 

Výstupní kontroly: 

Kontrola provedení tlakové zkoušky 
Kontrola provedení dle projektové dokumentace 
Tabulka 10-Studie-kontrola kvality 8 

Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty jakož i výtokové baterie se navrhují běžné tuzemské provience a 
budou tvarově i barevně korespondovat s interiérem jednotlivých sociálních zařízení. 
Výtokové baterie budou pákové v chromovém provedení. 
 
Strojní sestava 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 
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Složení pracovních čet  
- řidič automobilu Iveco 

- pracovníci 

Technologický postup prací  
- Přeměření umístění zařizovacího předmětu 

- Osazení zařizovacího předmětu na místo určení 

- Napojení na rozvody instalací  

- Dotěsnění místa napojení  

 

Kontrola kvality 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola dodávky jednotlivých rozměrů zařizovacích předmětů 

Kontrola rovinnosti pokladu 
Kontrola pevného osazení a utěsnění zařizovacího předmětu 

Výstupní kontroly: 

Kontrola funkčnosti zařizovacího předmětu 
Kontrola provedení dle projektové dokumentace 
Tabulka 11-Studie-kontrola kvality 9 

 
Výplně otvorů 
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Prosklené stěny a vstupní 
dveře jsou navrženy hliníkové. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré. Okna a vnější dveře 
musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 0,9 W/m2.K.  
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné (povrchová úprava CPL), do ocelové lisované 
zárubně s požadovanou požární odolností. 
 
 Strojní sestava 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 211 

Složení pracovních čet  
- řidič automobilu Iveco 

- pracovníci 

 

Technologický postup prací  
- Očištění otvoru, kde se bude osazovat výplň 

- Vysazení křídla z rámu 

- Osazení rámu do otvoru vyrovnání pomocí vodováhy vodorovně i svisle a 

zajištění pomocnými klíny 

- Ukotvení rámu pomocí montážních kotev – zaseknutí do drážek v rámu a 

ukotvení pomocí hmoždinek a šroubů do zdiva 
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- Vyplnění prostoru mezi zdivem a rámem montážní pěnou 

- Vyjmutí pomocných klínů a vzniklé mezery se dopěnují 

- Osazení parapetů v dostatečném sklonu 

- Utěsnění spáry mezi parapetem a zdivem tmelem 

- Osazení křídla 

- Začistění 

- Při zateplování objektu budou osazeny venkovní žaluzie 

Kontrola kvality 
 

Vstupní kontroly: 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
Kontrola provedení předchozích prací 
Kontrola BOZP 

Mezioperační kontroly: 

Kontrola povětrnostních podmínek 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 
Kontrola rovinnosti rámu v otvoru 

Kontrola pevnosti ukotvení rámu 
Kontrola těsnosti spár a připevnění parapetu  

Výstupní kontroly: 

Kontrola funkčnosti a těsnosti výplně otvorů 
Kontrola provedení dle projektové dokumentace 
Tabulka 12-Studie-kontrola kvality 10 

Úpravy povrchů 
Jak jsem uvedla v úvodu části „dokončovací práce“, tak i zde jsou pouze vybrané 
povrchové úpravy, které byly nějakým způsobem popsány v podkladech, případně se 
daly vyčíst z výkresů a text. 
Vnitřní omítky na nových příčkách, dozdívkách budou vápenocementové, dvouvrstvé, 
štukové. Stěny v sociálním zázemí budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 
2000 mm. 
V objektu jsou navrženy kazetové podhledy v rastru 600x600 mm (popřípadě 
1200x600 mm), na nosném rastru ukotveném do nosné konstrukce ŽB stropu, bez 
požadavku na požární odolnost. Světlá výška místností s podhledem je 2700 mm. 
V kancelářích, zasedacích místnostech, chodbách a šatnách bude navržena podlaha z 
PVC a v sociálním zázemí keramickou dlažbu, která bude lepena do tmele 
 
Technologické postupy a kontroly provedení prací se liší podle jednotlivých typů 
povrchů 

 
 
Všechny osoby pohybující se na staveništi, zejména pracovníci, musí být proškoleni a 
seznámeni s riziky, která mohou vzniknout při výstavbě a s tím souvisí i seznámení s 
bezpečnostním opatřením. Stavbyvedoucí všechny pracovníky důkladně proškolí a 
provede zápis do stavebního deníku a protokolu o tomto proškolení, zápisy důkladně 
uschová. Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
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Staveniště musí být opatřeno značkami, které upozorňují na nebezpečí a nutnost 
použití ochranných pomůcek. 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb.  
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů  
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006  
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 
Hlavní možná rizika, která mohou během výstavby vzniknout, budou uvedena 
v samostatné části č. 10. Plán BOZP. K jednotlivým rizikům jsou v této kapitole 
uvedeny i opatření pro snížení výskytu rizik nebo úplnou eliminaci rizik. 
 

 
 
Během výstavby nebude docházet k nedativnímu dopadu na životní prostředí. Zeleň, 
která se nachází v blízkosti staveniště, nebude provozem a výstavbou nijak dotčena. 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Zatřídění 
odpadů dle vyhlášky č.93/2016 Sb. 
 
Likvidace jednotlivých typů odpadů, jejich odvoz a skládky materiálů jsou uvedeny 
v kapitole č. 12. jiné zadání: Certifikační systém LEED. 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

03 01 05 Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 



71 
 

 
 

Legenda pro nakládání s odpadem: 
Kategorie odpadu: 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad 
 
Základní legislativní dokumenty: 
Vyhláška katalog odpadů č.93/2016 Sb. 
Zákon o ochraně životního prostředí 17/1992 Sb. a jeho aktuální znění 
Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a jeho novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Měď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka 13-Studie-nakládání s odpady 
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V této části diplomové práce jsou uvedeny přílohy formou jednotlivých výkresů, které 
jsou v přílohové části. Každý jednotlivý výkres zobrazuje napojení na dopravu, nebo 
umístění stavby. 
 
Koordinační situace stavby obsahuje pozemkové vztahy mezi řešenými parcelami a 
sousedními pozemky a dále pak inženýrské objekty. Koordinační situace je uvedena 
v příloze č. P1. 
 
Situace širších vztahů je uvedena v příloze pod č. P2, řeší především umístění stavby 
v ohledu na zástavbu a dopravu na staveniště. Ve výkrese jsou různé výřezy odlišných 
měřítek, pro lepší přiblížení řešené stavby. 
 
Situace dopravního značení, která je doložena v příloze č. P3, jsou na ní vyznačeny 
veškeré dopravní řešení během výstavby, dále vjezdy a výjezdy ze staveniště a 
dočasné umístění značek upozorňující na probíhající stavební činnost 
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V této části práce se zabývám řešením dopravy materiálu, strojů na stavbu, jsou zde 
uvedeny jednotlivé trasy zásobování a jejich posouzení. 

 
 
 
Název stavby:    Administrativní budova a výrobní hala firmy  
     TREFAL, spol. s. r. o. 
 
Charakteristika stavby:  Budova určená pro výrobu. 
 
Místo stavby:   Na Záhonech, Kunovice 686 04 
 
Katastrální území:   Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely:   p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5,  
     727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3,  
     3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1,  
     3770/1, 4046/13, 4046/14 
 
Investor:    TREFAL, spol. s. r.o. 
     Pekařská 162 
     68604 Kunovice 
 

 
 
Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Kunovice. Pozemek stavby, na 
kterém se staveniště nachází, je rovinný a doposud sloužil jako zemědělská půda. 
Vjezd na staveniště je zřízen ze stávající komunikace, která je napojena na ulici Na 
Záhonech a nachází se na západní straně staveniště.  
Staveništní komunikace bude viditelně vyznačena na zhutněné vrstvě štěrkodrti ( fr. 0–
32) v šířce 6,0 m. Vrstva štěrkodrti bude rozprostřena na celé ploše, na které bude po 
dokončení stavby parkoviště.  
Zařízení staveniště je situováno především na jižní části pozemku, pouze deponie 
zeminy je umístěna v severní části. 
 

 
 
Nákladní automobil Scania 6x4 valník s hydraulickou rukou HIAB 211 bude sloužit pro 
převoz systémového bednění, výztuže, zdících prvků a silničních panelů.  
Nákladní automobil TATRA 158 6x6 bude na stavbě pro převoz zeminy na skládku, 
dovoz kameniva a písku. Dále bude použit pro dovoz asfaltové směsi z obalovny na 
staveniště během výstavby pozemních komunikací.  
Drobnější materiál a nářadí bude dopravováno dodávkou Ford Transit Trend 350 
Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven tahačem Volvo FH 16 600 s podvalníkem 
Nooteboom. 
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Základní technické parametry 
o Dosah hydraulického nástavce:  10,2 m 
o Délka:     7 m 
o Typ podvozku:    6x4 
o Hmotnost hydr. ruky:   2,42 t 

 

 
 
Základní technické parametry 

o Užitečné zatížení: 19,75 t 
o Výkon motoru:  300 kW 
o Objem korby:  12 m3 
o Rozměry (d x š x v): 7,6x2,5x3,375 m 

 

 
 
Základní technické parametry 

o Výkon:    125 kW 
o Spotřeba:  6,8 l/100 km 
o Maximální nosnost: 1,303 t  
o Délka:   5981 mm 

 

 
 
Základní technické parametry 

o Max. hmotnost soupravy:   48 t 
o Max. délka soupravy:   18,85 m 
o Délka ložné plochy:   12 m 

 
 
 

 
 
V této části kapitoly je blíže popsána doprava a předpokládané trasy dovozu materiálu, 
objektů zařízení staveniště a základní mechanizace na staveniště. Je zde uveden 
předpokládaný čas a vzdálenost mezi staveništěm a místy odběru. 
 
 

 
 
Doprava výztuže a armokošů bude zajištěna z firmy Stav-Armo s r.o., která sídlí ve 
starém městě. Na staveniště bude výztuž dopravována pomocí nákladního automobilu 
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Scania 6x4 s hydraulickou rukou. Firma je vzdálena 9,7 km a cesta potrvá přibližně 13 
minut. 

 

 Riziková místa na trase dopravy výztuže  
 
Na trase se nachází 2 místa, kde by mohlo mít vozidlo problém projet, ale po ověření 
těchto míst jsem zjistila, že jsou průjezdné a nehrozí zde žádné riziko. Jelikož jsou obě 
místa na hlavní komunikaci, kde přijíždí běžně kamionová doprava, tak pro průjezd 
nákladního automobilu nehrozí žádné riziko 
 

 
 
 
 

Obr. 8-Doprava výztuže, zdroj [2] 

Obr. 10-Kritické místo1-výztuž, zdroj [2] Obr. 9-Kritické místo2-výztuž, zdroj [2] 
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Veškerá betonová směs bude dopravována pomocí autodomíchávače z betonárny 
Cemex která sídlí v Kunovicích. Betonárna je vzdálená 3,7 km a cesta 
autodomíchávače potrvá 8 minut.  

 
 
Systémové bednění peri, které bude použito především na stropní konstrukce a sloupy, 
bude dopravováno pomocí nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou rukou. 
Sídlo firmy PERI spol. s r.o. se nachází ve Zlíně a doprava 33,2 km bude trvat 43 
minut. 

Obr. 11-Doprava betonové směsi, zdroj [2] 

Obr. 12-Doprava bednění, zdroj [2] 
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Nákladní automobil TATRA 158 6x6 bude dopravovat kamenivo a písek z firmy Cemex 
spol. s r.o., která je vzdálena 3,7 km a cesta na staveniště potrvá 8 minut. 

 

 

 
Doprava bude zajištěna pomocí nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou 
rukou a drobný materiál a mechanizace bude dopravována pomocí dodávky Ford 
Transit Trend 350. Stavební materiál bude zajištěn ze stavebnin PRO-DOMA, které 
jsou vzdálené 3 km a cesta potrvá 7 minut. 

 

Obr. 13-Doprava kameniva, zdroj [2] 

Obr. 14-Doprava zdících prvků, zdroj [2] 
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Mechanizace zejména pro zemní práce bude zapůjčena ze stavební firmy Tufír spol 
s r.o., která je od staveniště vzdálena 3,3 km a délka cesty vychází přibližně na 7 
minut. 

 

 Riziková místa na trase dopravy mechanizace 
 
Na trase se nachází jedno rizikové místo, které je nutno ověřit pro průjezd vozidel. 

 

Obr. 15-Doprava mechanizace, zdroj [2] 

Obr. 16-Kritické místo-mechanizace, zdroj [2] 
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Jelikož řešené místo je v průmyslové zóně, kde běžně jezdí větší mechanizace a 
nákladní doprava, nehrozí zde žádné riziko průjezdu a doprava je zcela bezpečná po 
této trase. 
 
 
 

 
 
Doprava oken a dveří bude zajištěna pomocí nákladního automobilu Scania 6x4 
s hydraulickou rukou. Jednotlivé výrobky budou vyrobeny přímo na míru firmou UH-
Athos, s .r.o., která je vzdálena 6 km a cesta potrvá přibližně 12 minut. 

 
 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány společností KOVOSTEEL 
Recycling, s.r.o. Tato společnost sídlí ve Starém Městě a je od staveniště vzdálena 9,3 
km cesta mezi staveništěm a místem likvidace odpadu zabere nákladnímu automobilu 
12minut. 

Obr. 17-Doprava výplní otvorů, zdroj [2] 

Obr. 18-Doprava odpadních kontejnerů, zdroj [2] 
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 Riziková místa na trase dopravy likvidace odpadů 
 
Riziková místa se na trase nacházejí dvě. Tato riziková místa jsou již řešena 
v předešlém bodě č. 3.1.1. 
 

 
 
Asfaltové směsi a obalované kamenivo pro výstavbu místní komunikace a areálové 
komunikace budou dopravovány z Moravského písku ze společnosti Strabag A.s. 
Vzdálené 17,9 km pomocí nákladního automobilu TATRE 158,6x6 a trasa mu zabere 
přibližně 25 minut. 

 
Věžový jeřáb bude dopravován pomocí tahače Volvo FH 16 600 s podvalníkem 
Nooteboom z firmy Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. Tato společnost se nachází 
v Otrokovicích a je vzdálena od staveniště 23,1 km a časově cesta vyjde přibližně na 
29 minut. 

Obr. 19-Doprava asfaltových směsí, zdroj [2] 

Obr. 20-Doprava věžového jeřábu, zdroj [2] 
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Objekty pro zařízení staveniště budou zajištěny firmou Algeco s.r.o., která sídlí ve 
Starém Městě. Kontejnery a ostatní zařízení staveniště budou dopravovány pomocí 
nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou rukou. Společnost je vzdálena 9,2 
km od staveniště a nákladnímu automobilu to zabere přibližně 12 minut. 
 

 
 
 

 Riziková místa pro dopravu zařízení staveniště  
 
Riziková místa se na trase nacházejí dvě. Tato riziková místa jsou již řešena 
v předešlém bodě č. 3.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21-Doprava objektů pro zařízení staveniště, zdroj [2] 
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V této části diplomové práce je zpracován časový plán pro vybrané procesy, jako 
příloha č. P11. Jedná se o časový plán pro hrubou stavbu objektu a vybrané 
dokončovací práce, což zahrnuje zemní práce a HTÚ, základy, podrobnou výstavbu 
monolitického skeletu, zastřešení, opláštění a výplně otvorů. Normohodiny stavebních 
prací jsou převzaty z programu BUILDpowerS a časový plán je vytvořen v programu 
Microsoft Project. V harmonogramu jsou uvažováni pracovníci, kteří přímo provádí 
vybranou činnost. Dále tato část práce zahrnuje bilanci pracovníků, příloha č. P12 a 
bilanci nasazení strojů, příloha č. P13. 
 
Současně s vypracováním části diplomové práce č. 2 – Stavebně technologická studie 
k diplomové práci byl zpracován i objektový časový a finanční plán, který znázorňuje 
orientační dobu a cenu realizace jednotlivých objektů. Objektový časový plán je uveden 
v příloze č. P14.  
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Název stavby:    Administrativní budova a výrobní hala firmy  
     TREFAL, spol. s. r. o. 
 
Charakteristika stavby:  Budova určená pro výrobu. 
 
Místo stavby:   Na Záhonech, Kunovice 686 04 
 
Katastrální území:   Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely:   p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5,  
     727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3,  
     3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1,  
     3770/1, 4046/13, 4046/14 
 
Investor:    TREFAL, spol. s. r.o. 
     Pekařská 162 
     68604 Kunovice 
 
 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala SO01 (včetně krátkodobého skladování 
materiálů) a část bude sloužit jako administrativní objekt SO02 se zázemím. Součástí 
areálu bude také výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a 
osobní vozidla a na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové 
objekty budou napojeny na sítě technické infrastruktury.  
 
SO01 výrobní hala 
Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. 
Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými 
sloupy po vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy 
budou založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Střecha sedlová i pultová. 
 
SO02 Administrativní budova 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600m x 9,600m a výšce 
11,270m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 

 
 
 

 
 
Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Kunovice. Pozemek stavby, na 
kterém se staveniště nachází, je rovinný a doposud sloužil jako zemědělská půda. 
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Vjezd na staveniště je zřízen ze stávající komunikace, která je napojena na ulici Na 
Záhonech a nachází se na západní straně staveniště.  
Staveništní komunikace bude viditelně vyznačena na zhutněné vrstvě štěrkodrti ( fr. 0–
32) v šířce 6,0 m. Vrstva štěrkodrti bude rozprostřena na celé ploše, na které bude po 
dokončení stavby parkoviště.  
Zařízení staveniště je situováno především na jižní části pozemku, pouze deponie 
zeminy je umístěna v severní části. 

 

 
 
Staveniště bude předáno mezi zhotovitelem a investorem, a to v termínu, který je 
uveden ve Smlouvě o dílo což je 1. 3. 2020. Staveniště bude předáno celé najednou. 
Při předání staveniště bude již vyhotovena platná a ověřená projektová dokumentace 
dále pak platné stavební povolení a další potřebné dokumenty. O předání a převzetí 
staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a bude sepsán protokol o 
předání staveniště, který bude podepsán dotčenými stranami. 
 

 
 

 
 
Tato etapa bude nejrozsáhlejší ze všech, jelikož se bude zřizovat zařízení staveniště 
úplně v počátku výstavby a u většiny objektů staveniště se předpokládá, že budou na 
staveništi umístěny po celou dobu výstavby. Například mobilní kontejnery nebo 
napojení na vodu a elektřinu. 
 
V první etapě se bude zřizovat zázemí pro provádění zemních prací a základových 
konstrukcí. V jižní části staveniště bude provedena zpevněná plocha, která bude po 
dokončení stavby sloužit jako areálové parkoviště. Na této ploše se umístí mobilní 
kontejnery, které budou sloužit jako zázemí pro pracovníky a uzamykatelný sklad. Na 
této ploše bude v blízkosti vjezdu taky umístěn mobilní kontejner, který bude sloužit 

Obr. 22-Poloha staveniště, zdroj [2] 
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jako vrátnice a ten zde bude po celou dobu výstavby pro důkladný přehled o osobách 
pohybujících se na staveništi.  
Dále se vyznačí zpevněná plocha, která bude použita jako skladovací plocha, 
především pro bednění a výztuž, které budou použity na základové konstrukce. Tato 
plocha se bude nacházet v blízkosti vjezdu.  
Pro zeminu vytěženou zejména během hloubení rýh bude v severní části staveniště 
vyznačena deponie pro uložení zeminy, aby se dala později použít na zásypy. Tato 
plocha bude zpevněná, aby nedošlo ke znehodnocení zeminy. 
 
 

 
 
Druhá etapa bude budována zejména pro hrubou vrchní stavbu, která zahrnuje 
výstavbu železobetonového skeletu s monolitickými stropy a vyzdívání obvodového 
zdiva. Pro tuto etapu bude použit věžový jeřáb, pro který bude vyznačené místo ve 
výkrese zařízení staveniště pro tuto etapu, příloha č.P5 Věžový jeřáb bude umístěn na 
takovém místě, aby měl dostatečný dosah na budovaný objekt, ale i na skládku 
materiálu a zároveň neomezoval ve velké míře okolní provoz. Zázemí pro pracovníky, 
skládka materiálu a uzamykatelný sklad budou umístěny již v první etapě a nebude se 
s nimi v této etapě dále manipulovat.  
 

 
 
V této etapě se budou provádět zejména dokončovací práce, pro tyto práce bude 
zapotřebí větší kapacita zázemí pro pracovníky, protože se počítá se zvýšením počtu 
pracovníků pro dokončovací práce. Budou omezeny venkovní skladovací plochy a na 
tyto místa budou umístěny další potřebné mobilní kontejnery, které budou sloužit jako 
šaty a hygienické zázemí pro pracovníky. Dále bude zbudováno lešení kolem řešené 
stavby pro provádění povrchových úprav vnějších a pro zateplení objektu. 
 

 
 
V rámci této etapy bude zařízení staveniště omezeno na minimum, budou se provádět 
konečné vrstvy zpevněných ploch v areálu, ale i místní pozemní komunikace. Mobilní 
buňky se přesunou na plochu, kde byla dříve skládka zeminy, ale po použití zeminy na 
zásypy, v průběhu druhé a třetí etapy se zde vybudovalo parkoviště s konečnou 
povrchovou vrstvou. Aby tedy bylo možné vybudovat i finální vrstvy ostatních 
zpevněných ploch a sadových úprav bude zařízení staveniště přesunuto na tuto 
severní část. 
 
Po ukončení sadových úprav a zpevněných ploch bude odstraněno i toto poslední 
zařízení staveniště. 
 

 
 

Etapa Budování Částečná likvidace Doba užívání 

Etapa první 03/2020 05/2020 8 týdnů 

Etapa druhá 06/2020 12/2020 32týdnů 

Etapa třetí 12/2020 03/2021 16 týdnů 

Etapa čtvrtá  03/2021 04/2021 6 týdnů 
Tabulka 14-časový plán budování ZS 
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 Oplocení  
 
V první etapě výstavby zařízení staveniště bude zbudováno oplocení po celém obvodu 
staveniště, budou vybudovány vjezdy na staveniště, které budou viditelně označeny. 
Oplocení bude tvořeno systémem firmy Algeco. Oplocení bude provedeno do výšky 2,0 
m a jednotlivé kusy budou pevně spojeny systémovými spojkami, oplocení bude 
chráněno geotextilií, která alespoň trochu zamezí šíření prachu a omezí případné 
poškození oplocení. Na západní straně budou vytvořeny dva vjezdy do areálu 
staveniště, první blíže k místní komunikaci bude sloužit pro obsluhu staveniště, 
především dovoz materiálů, strojů apod. vedle něj bude vybudována vrátnice. Druhý 
vjezd bude pouze na obsluhu skládky zeminy.  
 
Oplocení bude zapotřebí v délce 281 m. Jeden panel oplocení má rozměry 3,455 x 2,0 
m. Bude použito 81 ks. 
 

 
 Zpevněné plochy pro mobilní kontejnery 
 
Zpevněné plochy pro zařízení staveniště a skladovací plochy budou vybudovány 
v první etapě, a to zejména v jižní a části staveniště, kde bude podloží pod mobilními 
kontejnery tvořit část souvrství budoucího parkoviště. Bude použita vrstva zhutněné 
štěrkodrti, která bude uložena na geotextilii, ta by měla štěrkodrť ochránit před blátem. 
Zhutněná štěrkodrť bude použita i pro místní komunikaci, která bude využívána pro 
vjezd a výjezd na staveniště, tato komunikace bude po dokončení stavby dokončena a 

Obr. 23-Oplocení staveniště, zdroj [3] 
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doplněna o asfaltové vrstvy. Tyt vrstvy by mohly být v průběhu výstavby poškozeny, 
proto budou vybudovány až v závěrečné fázi výstavby. 
 

 Skladovací plochy  
 
Plochy pro skladování zeminy a materiálu, který je volně ložen venku budou 
zbudovány též ze souvrství budoucího parkoviště – zhutněné štěrkodrti a geotextilie. 
Odvod dešťové vody není nutný řešit, protože voda přes štěrkodrť i geotextilii odteče 
do podloží zeminy.  
 

 Zpevněná plocha pro věžový jeřáb 
 
Zpevněná plocha pro věžový jeřáb bude provedena na konci první etapy. Stabilní 
plocha bude provedena po celé ploše, kde bude umístěn věžový jeřáb. 
Vápenocementová stabilizace zeminy se provede do hloubky 0,5m, aby bylo podloží 
dostatečně únosné. Únosnost zeminy se ověří pomocí zatěžovací zkoušky.  
 
  

 
 

 Skladový kontejner 
 
Uložení drobného materiálu a menší mechanizace bude v mobilním kontejneru, který 
bude zajištěn z firmy Algeco. Tento kontejner bude uzamykatelný a uzavřený, aby 
nedošlo k poškození uskladněného materiálu. Kontejner bude situován v jižní části na 
zpevněné ploše. Počet těchto kontejnerů se může lišit v průběhu výstavby dle potřeby. 
 
Rozměry skladového kontejneru Algeco SEEC20: 

 
Konstrukční délka 6,058 m 
Konstrukční šířka  2,438 m 
Konstrukční výška  2,591 m 
Vnitřní světlá výška: 2,392 m 

Obr. 24-Skladový kontejner, zdroj [3] 
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 Skladovací plocha vnější 
 
Plocha pro skladování materiálu je vybudována vedle uzamykatelného skladu v jižní 
části staveniště, v blízkosti vjezdu na staveniště. Tato plocha bude sloužit pro 
uskladnění materiálu již od první etapy výstavby. Bude ji tvořit zhutněná štěrkodrť na 
které budou uloženy dle potřeby podložky podle typu ukládaného materiálu. Tato 
plocha je vyznačena ve výkresech zařízení staveniště pro etapu 1 a 2.  
 

 
 
Objekty sociální a správní budou tvořit především zázemí pro pracovníky a 
stavbyvedoucího. Zázemí bude zbudováno z mobilních kontejnerů, které se budou lišit 
podle použití. Pro jednoho zaměstnance (dělníka) je nutné uvažovat plochu 1,25 m2. 
Tuto plochu budu uvažovat při návrhu jednotlivých sociálních a správních objektů. 
 

 Kancelář 
 
Tento typ kontejneru bude sloužit jako zázemí pro řídící pracovníky přímo na stavbě, 
což jsou mistři nebo stavbyvedoucí. V kanceláři budou umístěny stoly a skříně na 
dokumenty, dále pak lékárnička. Jelikož stavba není příliš rozsáhlá bude na staveništi 
navržen pouze jeden mobilní kontejner tohoto typu. 

 
 
Konstrukční délka 6,055 m 
Konstrukční šířka  2,435 m 
Konstrukční výška  2,800 m 
Vnitřní světlá výška: 2,500 m 

Obr. 25-Skladový kontejner-půdorys, zdroj [3] 

Obr. 26-Kancelář, zdroj [3] 
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 Vrátnice 
 
Vrátnice bude umístěna u vjezdu na staveniště, aby byl zajištěn přehled o osobách 
pohybujících se na staveništi nejenom během dne, ale i v nočních hodinách. Kontejner 
bude vybaven stolem, židlemi a skříněmi, dále musí být na vrátnici umístěna 
lékárnička. Vrátnici bude obsluhovat vždy jen jedna osoba. Vrátnice je navržena jako 
předchozí mobilní kontejner kanceláře pouze s jinou dispozicí, vrátnice by mohla být 
menších rozměrů, ale bohužel se v nabídce firmy Algeco menší vrátnice nenachází. 
 

 
Konstrukční délka 6,055 m 
Konstrukční šířka  2,435 m 
Konstrukční výška  2,800 m 
Vnitřní světlá výška: 2,500 m 
 

 
 

 

Obr. 27-Kancelář-půdorys, zdroj [3] 

Obr. 28-Vrátnice, zdroj [3] 

Obr. 29-Vrátnice-půdorys, zdroj [3] 
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 Šatna  
 
Šatna pro pracovníky bude umístěna v jižní části staveniště, bude vytvořena 
z mobilních kontejnerů. Počet těchto kontejnerů se může lišit podle etapy výstavby. Na 
jednoho pracovníka uvažuju plochu 1,25 m2, jeden kontejner má plochu 15,6 m2. 
V šatně se může tedy najednou pohybovat maximálně 12 pracovníků. 
 
V šatně se budou nacházet skříňky pro uložení věci, posezení, chladnička pro uložení 
jídla během dne. Dále pak el. topení a možnosti doplnění dalšího vybavení podle 
aktuální nutnosti. 

 
Konstrukční délka 6,055 m 
Konstrukční šířka  3,000 m 
Konstrukční výška  2,800 m 
Vnitřní světlá výška: 2,500 m 
 

 
 

 Sanitární zázemí 
 
Hygienické zázemí bude tvořit mobilní kontejner Algeco, který je určený a vybavený 
přesně pro tyto účely. Je zapotřebí 1 umyvadlo a WC na 10 osob, dále pak jednu 
sprchu na 15 osob. Pro tyto účely bude navržen jeden mobilní kontejner, který bude 
splňovat tyto podmínky. Pokud by bylo v průběhu výstavby zapotřebí větší kapacita 
hygienického zázemí je možné zajistit mobilní WC.  
 
Sanitární kontejner bude napojen na kanalizaci, přívod vody a elektřinu. Ve vybavení 
kontejneru se nachází 2 WC kabinky, 2 pisoáry, dva sprchové kouty, dvě umyvadla, 
elektrické topení a elektrický boiler na min. 200 l.  

Obr. 30-Šatna, zdroj [3] 

Obr. 31-Šatna-půdorys, zdroj [3] 
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Konstrukční délka 6,055 m 

Konstrukční šířka  2,435 m 

Konstrukční výška  2,800 m 

Vnitřní světlá výška: 2,500 m 

 

 
 
 

 
 

 
 
Osvětlení staveniště bude vyřešeno pomocí reflektorů, které budou rozmístěny na 
staveništi. Jelikož se bude pracovat pouze ve dne, tak bude osvětlení použito zejména 
pro osvětlení skladů a stavby v noci jako ochrana před možnou krádeží materiálu a 
z bezpečnostního hlediska. Dále bude osvětlení využíváno za snížené viditelnosti nebo 
v zimním období, kdy se stmívá dříve. 
 
 

 Emos LED reflektor – přenosný 
  
 
Příkon  50 W 
Napájení   220–240 V 
Rozměry  195 x 240 x 335 mm 
Délka přívodního kabelu  1,5 m 

Obr. 32-Sanitární zázemí, zdroj [3] 
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 Emos LED reflektor HOBBY SLIM  
 
 
Příkon  2 x 30 W 
Napájení   220–240 V 
Rozměry  860 x 860 x 1890 mm 
Délka přívodního kabelu  3,0 m 
 
 

 
 

Obr. 33-reflektor-přenosný, zdroj [4] 

Obr. 34-reflektor HOBBY SLIM, zdroj [4] 
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Energie budou napojeny pomocí dočasných přípojek, které budou sloužit pro 
zásobování po dobu výstavby. Bude se to týkat připojení el. energie, vody a připojení 
kanalizace. 
 

 Elektrická Energie 
 
Staveniště bude opatřeno hlavním stavebním rozvaděčem, který bude umístěný 
v severní části staveniště a na něj bude napojen podružný stavební rozvaděč, který se 
nachází na jižní části zařízení staveniště v blízkosti zázemí pro zaměstnance a 
kanceláří. Rozmístění rozvaděčů a rozvody po staveniště jsou vyznačeni ve výkrese č. 
P6 zařízení staveniště. 
 
Staveništní rozvaděč ERS 53-6 
 

Hlavní vypínač:  40 A 
Proudový chránič:  4 P, 40 A, 30 mA 
Hlavní jistič 3 P, 40 A 
Zásuvka 230 V:  6x, (3x jistič 16 A) 
Zásuvka 16 A/400 V 5 -ti kolík: 2x, (1x jistič 16 A) 
Zásuvka 32 A/400 V 5 -ti kolík: 2x, (1x jistič 32 A) 
 
 

 
 
Potřebný příkon el. Energie 
 

P1 – příkon spotřebičů 

Stavební stroj Štítkový příkon 
spotřebiče[kW] 

Počet ks Celkový příkon 
[kW] 

Jeřáb 14,5 1 14,5 

Ponorný vibrátor 0,94 5 4,7 

Vibrační lišta 0,85 3 2,55 

Svařovací automat 2,2 1 2,2 

Počítač 0,15 4 0,6 

Rychlovarná konvice 2,3 4 9,2 

Obr. 35-El. rozvaděč, zdroj [5] 
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Vytápění/ klimatizace 3,5 4 14 

Tlak. čistič 
 

1,6 1 1,6 

P1 – Instalovaný výkon spotřebičů celkem 49,35kW 

Tabulka 15-ZS-příkon spotřebičů P1 

P2 – osvětlení 

Prostor  Příkon 
[kW/m2] 

Počet[m2] Celkem [kW] 

Kancelář  0,006 14,77 0,089 

Vrátnice 0,006 14,77 0,089 

Hygienická buňka 0,006 14,77 0,089 

Šatna  0,013 15,6 0,203 

Sklad  0,006 14,77 0,089 
 

P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,559kW 
Tabulka 16-ZS-osvětlení P2 

 
Nutný příkon el. Energie 
 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 

 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5𝑥49,35 + 0,8𝑥0,559)2 + (0,7𝑥49,35)2 

 
𝑺 = 𝟒𝟔, 𝟗𝟗𝒌𝑾 
 
𝑆 − 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛ý 𝑧𝑑á𝑛𝑙𝑖𝑣ý 𝑝ří𝑘𝑜𝑛 [𝑘𝑊] 
 
 
Maximální předpokládaná hodnota příkonu elektrické energie při výstavbě je 
46,99 kW. Je počítáno s největší možnou hodnotou příkonu, který na staveništi 
během doby výstavby může nastat, proto bude tato hodnota vyhovující po celou 
dobu výstavby. 
 

 Vodovodní síť 
 
K napojení vody se použije zbudovaná přípojka a přes vodoměrnou šachtu se zbuduje 
dočasná přípojka pro odběr vody pro zařízení staveniště, především pro hygienické 
zázemí pro pracovníky. Odběr vody je umístěn ve středu staveniště v blízkosti 
budovaného objektu a sociálního zázemí. 
 
Voda pro hygienické účely: 
 

Využití vody Počet pracovníků Spotřeba vody na 
1 pracovníka [l] 

Potřebné množství 
vody [l] 

Hygiena  20 40 800 

Sprchy  20 45 900 

Celkem spotřeba vody za směnu 1700 l 
Tabulka 17-ZS-voda pro hygienické účely 

 
Potřeba vody pro provozní účely a údržbu: 
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Využití vody MJ Počet MJ Střední  
norma [l] 

Potřebné 
množství vody 

[l] 

Ošetřování 
betonu 

M3 200 100 20000 

Umývání 
pracovních 
strojů a 
mechanizace 

l 200 150 20000 

Celkem spotřeba vody pro provozní účely a údržbu 20000 l 

Tabulka 18-ZS-ostatní potřebná voda 

𝑄𝑛 = ∑
𝑃𝑛 ∗ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
 

 

𝑄𝑛 =
1700𝑥2,7

8𝑥3600
+

20000𝑥1,25

8𝑥3600
 

 
𝑸𝒏 =  𝟏, 𝟎𝟑 𝒍/𝒔 
 
𝑄𝑛 − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣  𝑙 𝑠⁄  

𝑃𝑛 − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣  𝑙 𝑠⁄  𝑠𝑚ě𝑛𝑎 
𝑘𝑛 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑚ě𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑢 

𝑡    − 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑏ě𝑟𝑢 𝑣𝑜𝑑𝑦 − 8ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 (1 𝑠𝑚ě𝑛𝑎)   
3600 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑣 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛ě 
 
Maximální spotřeba je tedy 1,03 l/s. Na základě tohoto výpočtu navrhuji pro napojení 
vody PE trubku o vnitřním průměru DN32, která má max. průtok 1,6286 l/s. U této PE 
trubky je dostatečná rezerva, pokud by se odběr zvýšil. Přípojka bude napojena na 
nově zbudovaný vodovodní řád v místě vodoměrné šachty.  
 

 Kanalizační síť 
 
Sanitární kontejner, ve kterém se nachází sprchy, WC a umyvadlo bude napojen na 
kanalizaci dočasnou přípojkou, která bude napojena na kanalizační přípojku objektu, ta 
ústí do čističky odpadních vod, která je osazena na východní straně pozemku. Přípojka 
je navržena v délce 18,0 m z potrubí o průměru DN 150. 
 

 
Na zhotoveném oplocení budou po obvodě umístěny informační tabule kvůli 
bezpečnosti zdraví, především tabule „zákaz vstupu na staveniště“. 

 

Obr. 36-Výstražná tabule1, zdroj [6] 
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U vjezdu na staveniště bude viditelně umístěna tabule „pozor vstup na staveniště“, kde 
je uvedeno, jakou rychlostí se po staveništi pohybovat a jaké ochranné pomůcky 
používat. Informacemi uvedenými na informační tabuli je nutné se řídit. 
 

Jelikož se budou na staveništi i v jeho blízkém okolí pohybovat těžká nákladní vozidla 
a větší množství strojů, bude na oplocení osazena taky informační tabule „pozor! 
Výjezd a vjezd vozidel ze stavby“.  
 

 
 
Hlavní možná rizika, která mohou během výstavby vzniknout budou uvedena 
v samostatné části č. 10. Plán BOZP. K jednotlivým rizikům jsou v této kapitole 
uvedeny i opatření pro snížení výskytu rizik nebo úplnou eliminaci rizik. 

Obr. 37-Výstražná tabule2, zdroj [6] 

Obr. 38-Výstražná tabule3, zdroj [6] 
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Název stavby:    Administrativní budova a výrobní hala firmy  
     TREFAL, spol. s. r. o. 
 
Charakteristika stavby:  Budova určená pro výrobu. 
 
Místo stavby:   Na Záhonech, Kunovice 686 04 
 
Katastrální území:   Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely:   p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5,  
     727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3,  
     3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1,  
     3770/1, 4046/13, 4046/14 
 
Investor:    TREFAL, spol. s. r.o. 
     Pekařská 162 
     68604 Kunovice 
 
 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala SO01(včetně krátkodobého skladování 
materiálů) a část bude sloužit jako administrativní objekt SO02 se zázemím. Součástí 
areálu bude také výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a 
osobní vozidla a na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové 
objekty budou napojeny na sítě technické infrastruktury.  
 
SO01 výrobní hala 
Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. 
Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými 
sloupy po vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy 
budou založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Střecha sedlová i pultová. 
 
SO02 Administrativní budova 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 

 
 
Po celou dobu výstavby bude zapotřebí velké množství nářadí a pomůcek, které jsou 
specifické pro jednotlivé druhy činností. Nářadí a pomůcky pro činnost provádění 
železobetonového skeletu jsou uvedeny v technologickém předpisu. Viz kapitola 9. 
Drobnější nářadí a pomůcky budou po celou dobu výstavby umístěny 
v uzamykatelném skladu.  

 
Po celou dobu výstavby jsou pracovníci povinni používat OOPP. Používané OOPP se 
budou lišit podle zrovna prováděné činnosti. Nicméně mezi základní ochranné 
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pomůcky patří především pracovní oděv, pevná pracovní obuv, ochranná helma, 
reflexní vesta. Dále pak během svařování použití svářečské kukly, svářečské zástěry a 
rukavice. Při práci ve výškách je nutné použít bezpečnostní postroj.  

 
 
 

 
 
Dozer bude používán při skrývce ornice v tl. 200 mm a vyrovnání terénu. 
 
Základní technické parametry 

o Hmotnost:  9,314 t 
o Výkon motoru:  77,6 kW 
o Objem radlice:  2,3 m3 
o Šířka radlice:  2,78 m 

 
 
 

 

 
Stroj bude používán při hloubení rýh, při nakládání zeminy a při výstavbě zpevněných 
ploch. 
 
Základní technické parametry 

o Hmotnost:  8,1 t 
o Výkon motoru:  55,1 kW 
o Objem radlice:  1,03 m3 
o Šířka radlice:  4,26 m 

 
 
 
 
 
 

Obr. 39-Dozer CAT 427F2, zdroj [7] 
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Obr. 40-Rypadlo-nakladač, zdroj [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Třístranný sklápěč bude použit během přepravy zeminy na skládku, dále bude použit 
pro dopravu asfaltových směsí, kameniva a písku 
 
Základní technické parametry 

o Užitečné zatížení: 19,75 t 
o Výkon motoru:  300 kW 
o Objem korby:  12 m3 
o Rozměry (d x š x v): 7,6x2,5x3,375 m 

 

Obr. 41-Tatra 158 6x6, zdroj [8] 
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Autojeřáb bude použit pro nakládku silničních panelů v rámci demolice stávající 
komunikace 
 
Základní technické parametry 

o Nosnost:  35 t 
o Délka dosahu:   40 m 

 
 

 
 
 

Obr. 42-Tatra 158 6x6 2, zdroj [8] 

Obr. 43-Autojeřáb, zdroj [9] 
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Autočerpadlo bude použito při betonáži základových konstrukcí 
 
Základní technické parametry 

o Max. výkon:    140 m3/h 
o Zátěžová hmotnost patky:  170 KN/m2 
o Maximální boční vyložení: 23,5 m 

 

 

 

Obr. 44-Autočerpadlo, zdroj [10] 

Obr. 45-Autočerpadlo2, zdroj [10] 
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Tandemový válec bude použit pro hutnění asfaltových směsí při pokládce komunikace 
 
Základní technické parametry 

o Výkon motoru:   24,4 kW 
o Pracovní šířka:   1200 mm 
o Provozní hmotnost: 2,723 t 
o Rozměry (d/š/v): 2575/1312/2700 mm  

 

 

 
 
Autodomíchávač typu AD340T36B bude dopravovat veškerý beton na staveniště 

 
Základní technické parametry 

o Výkon motoru:   265 kW 
o Celková hmotnost:  32 t 
o Nástavba:  Stetter AM8 FHC 
o Objem cisterny:  9 m3 

Obr. 46-Vibrační válec, zdroj [7] 

Obr. 47-Autodomíchávač, zdroj [10] 



108 
 

 

 
 
Finišer bude použit pro pokládku asfaltových směsí během výstavby nové komunikace 
 
Základní technické parametry 

o Výkon motoru:   129,6 kW 
o Hmotnost:   17,5 t 
o Šířka stěrky:  3-8 m 
o Přepravní délka: 6,4 m 

 
 
Valník bude použit na dopravu a vyložení systémového bednění, silničních panelů, 
výztuže, cihel a případně dalších materiálů  
 
Základní technické parametry 

o Dosah hydraulického nástavce:  10,2 m 
o Délka:     7 m 
o Typ podvozku:    6x4 
o Hmotnost hydr. ruky:   2,42 t 

Obr. 48-Finišer, zdroj [11] 

Obr. 49-Valník Scania, zdroj [12] 
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Dodávka bude využita pro dovoz drobného materiálu 
 
 
Základní technické parametry 

o Výkon:    125 kW 
o Spotřeba:  6,8 l/100 km 
o Maximální nosnost: 1,303 t  
o Délka:   5981 mm 

 

 
 
Věžový jeřáb bude na staveništi téměř celou dobu výstavby, především bude použit 
pro přenos systémového bednění a betonáž pomocí zavěšené badie. 
 
 
Základní technické parametry 

o Max. vyložení:   55 m 
o Sestavení do výšky: 25,9 m 
o Nejtěžší prvek:  3,25 t 

Obr. 50-Dodávka Ford, zdroj [13] 

Obr. 51-Věžový jeřáb, zdroj [14] 
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Tahač bude použit pro přepravu věžového jeřábu  
 
Základní technické parametry 

o Max. hmotnost soupravy:   48 t 
o Max. délka soupravy:   18,85 m 
o Délka ložné plochy:   12 m 

 

 
 
Svářečka bude použita při svařování výztuží  
 
Základní technické parametry 

o Napájecí napětí:   50/60 Hz 1x230 V 
o Max. příkon:   12 A/4,6 kVA 
o Max. pojistka:   16 A 
o Napětí při chodu na prázdno: 22-31 V 
o Hmotnost:   13 kg 
o Max. svářecí proud:  170 A 

 

Obr. 52-Tahač s podvalníkem, zdroj [15] 

Obr. 53-Svářečka, zdroj [16] 
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Bude využita při hutnění zeminy v okolí základových konstrukcí a při terénních 
úpravách 
 
Základní technické parametry 

o Max. hloubka hutnění:   45-60 cm 
o Pracovní šířka:   50 cm 
o Hmotnost:   250 kg 

 

 
 
Bude použit pro hutnění železobetonových konstrukcí stropů, sloupů, průvlaků, 
překladů a ztužujících věnců. 
 
Základní technické parametry 

o Napětí:     230 V 
o Výkon:    2300 W 
o Hlavice:    38 mm 
o Pracovní délka:   4 m 
o Hmotnost:   9,5 kg 

 
 

Obr. 54 Vibrační deska, zdroj [17] 

Obr. 55-Ponorný vibrátor, zdroj [18] 
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Vibrační lištou se budou zhutňovat především železobetonové desky 
 
Základní technické parametry 

o Hmotnost:    16 kg 
o Délka lišty:   2 m 
o Síla zhutnění:   150 kg 

 

 
 
Strojní omítačka PFT G 4 Standard bude použita pro nanášení omítkových směsí na 
zdivo. 
 
 
Základní technické parametry 

o Směšovací nádrž:   145 l 
o Dodávané množství:  22 l/min 
o Rozměry:   1200/720/1530 mm 
o Hmotnost:   271 kg 

Obr. 56-Vibrační lišta, zdroj [18] 

Obr. 57-Strojní omítačka, zdroj [19] 
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Název stavby:    Administrativní budova a výrobní hala firmy  
     TREFAL, spol. s. r. o. 
 
Charakteristika stavby:  Budova určená pro výrobu. 
 
Místo stavby:   Na Záhonech, Kunovice 686 04 
 
Katastrální území:   Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely:   p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5,  
     727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3,  
     3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1,  
     3770/1, 4046/13, 4046/14 
 
Investor:    TREFAL, spol. s. r.o. 
     Pekařská 162 
     68604 Kunovice 
 
 
SO02 Administrativní budova 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 

 
 
Stavba se nachází v průmyslové zóně města Kunovice, průmyslová zóna je vzdálena 
od centra a od obytné části přibližně 2 km. Pozemek, na kterém bude stavba umístěna 
je nezastavěn a nachází se zde pouze orná půda. 
 

Obr. 58-Umístění stavby, zdroj [2] 
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o Vyložení:    55 m 
o Max. nosnost:    6,0 t 
o Výška pod hák:    32,5 m 
o Max. nosnost na konci výložníku:  1500 kg 

 

 
 

o Max. nosnost:    55 t 
o Teleskop:   10,5-40 m 
o Hmotnost jeřábu:  36 t 
o Protiváha:    12,0 t 
o Max. rychlost:   80 km/hod 

Obr. 59-Věžový jeřáb-posouzení, zdroj [14] 

Obr. 60-Autojeřáb-posouzení, zdroj [9] 
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Věžový jeřáb bude dopravován z Otrokovic pomocí tahače Volvo FH 16 600 
s podvalníkem Nooteboom. Trasa je vzdálena 23,3 km. Na trase se nenachází žádná 
krizová místa pro průjezd tahače s podvalníkem. 

 

 Technické údaje Tahače Volvo FH 16 600 s podvalníkem Nooteboom 
 

o Max. hmotnost soupravy je 48 t 
o Max. délka soupravy: 18,85 m 
o Max. šířka soupravy: 2,52 m 
o Max. výška soupravy: 3,5 m 

Obr. 61-Doprava věžového jeřábu-posouzení, zdroj [2] 

Obr. 62-Podvalník-posouzení, zdroj [15] 
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Autojeřáb pojede z Březolup, které jsou vzdálené 19,3 km. Na trase se nachází dvě 
krizová místa, které jsem posoudila a jako řešení je nutné omezit provoz v jednom 
směru během průjezdu autojeřábu.  

 

 Krizová místa průjezdu autojeřábu 
 
Krizová místa jsou dva mosty, kde je omezení nosnosti 23 t. Je nutné během průjezdu 
omezit provoz v protějším směru. 

 
 
 

Obr. 63-doprava autojeřábu-posouzení, zdroj [2] 

Obr. 64-kritická místa-posouzení, zdroj [2] 
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Posuzovaným prvkem u obou jeřábů je bádie s betonovou směsí, hmotnost 3,25 t. 
 
 

 
 

 
 
 
Posuzovaný prvek hmotnosti 3,25 t ve vzdálenosti 28,25 m vyhovuje. 
 

Obr. 66-kritické místo1-posouzení, zdroj [2] Obr. 65-kritické místo2-posouzení, zdroj [2] 

Obr. 67 Posouzení věžového jeřábu, zdroj [14] 
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Posuzovaný prvek hmotnosti 3,25 t ve vzdálenosti 23,1 m vyhovuje. 

 
 

Obr. 68 Posouzení autojeřábu, zdroj [9]

Obr. 69-Umístění věžového jeřábu-půdorys, zdroj [20] 
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Obr. 70-Umístění věžového jeřábu-pohled, zdroj [20] 

Obr. 71-Umístění autojeřábu-půdorys, zdroj [20] 
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Využití zvedacího mechanismu dle přílohy P13-bilance nasazení strojů vychází 
přibližně na 6,5 měsíců 
 

 
 
Věžový jeřáb autojeřáb 

 
• Montáž/Demontáž = 2 x 57 000 Kč 

• Cena za 1 měsíc pronájmu = 80 000 Kč 

• Cena nájem celkem (6,5 měs.) = 
520 000 Kč 

• Cena za 1 km = 1 300 Kč/km 

• Náklady za cestu celkem = 62 400 Kč 

 
 

 

• Cena za pronájem jeřábu = 2150 Kč/hod 

• Cena za 1 měsíc pronájmu = 344 000 Kč 

• Cena nájem celkem (5 měs.) =2 2360 000 Kč 

• Cena za 1 km = 105 kč/km 

• Náklady za cestu celkem = 4053 Kč 

 

 Náklady za věžový jeřáb celkem = 
582 400 Kč 

 Náklady za věžový jeřáb celkem =  
2 240 053 Kč 

 
Z ekonomického hlediska je lepší varianta věžový jeřáb. 
 

 
 
 
věžový jeřáb autojeřáb 

• Spotřeba el. energie, která 
vznikla v jaderné elektrárně 

• Doprava na staveniště-> 
znečištění ovzduší  

 

• Únik ropných látek 
• Únik maziva 
• Nadměrný hluk 
• Čištění autojeřábu před vjezdem na 

veřejnou komunikaci 
 

 
 
Z ekologického hlediska je lepší varianta věžový jeřáb. 
 

 
 
Z mého porovnání vyplývá, že výhodnější variantou je věžový jeřáb, který vyšel lépe 
jak v ekonomickém, tak i v ekologickém srovnání. Proto pro svoji stavbu zvolím 
věžový jeřáb. 
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Název stavby:     Administrativní budova a výrobní hala firmy 
      TREFAL, spol. s. r. o. 
Charakteristika stavby:   Budova určená pro výrobu. 
Místo stavby:    Na Záhonech, Kunovice 686 04 
Katastrální území:    Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
Dotčené parcely:    p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5, 
      727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3, 
      3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1, 
      3770/1, 4046/13, 4046/14 
Investor:     TREFAL, spol. s. r.o. 
      Pekařská 162 
      68604 Kunovice 
 
 

 
 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala SO01 (včetně krátkodobého skladování 
materiálů) a část bude sloužit jako administrativní objekt SO02 se zázemím. Součástí 
areálu bude také výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a 
osobní vozidla a na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové 
objekty budou napojeny na sítě technické infrastruktury.  
 
SO01 výrobní hala 

Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. Nosnou 
konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými sloupy po 
vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy budou 
založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Střecha sedlová i pultová. 
 
SO02 Administrativní budova 

Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 
 

 
 
Předmětem technologického předpisu je železobetonový monolitický skelet 
administrativní budovy. Tento proces výstavby skeletu obsahuje monolitické sloupy, 
průvlaky, schodiště a taky monolitickou stropní desku. 
Bednění všech konstrukcí bude zajištěno z půjčovny PERI, Spol. s.r.o, ze Zlína pro 
jednotlivé konstrukce bude použito systémové bednění, bednění se bude lišit podle 
typu konstrukce (sloupy, stropy atd.) 
Veškerá armatura na vyztužení konstrukcí bude dodána z firmy Stav-Armo, která sídlí 
ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 
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Betonová směs bude dodávána autodomíchávači z betonárky Dobet, spol. s.r.o. 
z pobočky v Ostrožské Nové vsi. Na stavbě bude čerstvá betonová směs dopravována 
na místo uložení pomocí věžového jeřábu s bádií. 
 
Vodorovné monolitické konstrukce (stropní desky, průvlaky, překlady) 
 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické, křížem vyztužené,  železobetonové 
desky. Tloušťky desky jsou 180 mm a 240 mm a jsou ve všech podlažích stejná. Dále 
nad 1. NP je udělaný konzolovitý přístřešek tl. 180 mm, který je monoliticky spojen se 
stropní deskou. Ve vodorovném směru po celém obvodu je objekt spojen průvlaky, 
které zároveň objekt ztužují. V posledním nadzemním podlaží bude atika ukončena 
opět ztužujícími věnci. Všechny železobetonové konstrukce budou z betonu třídy 
C25/30 XC1. Použitá ocel pro vyztužení konstrukcí je B500B (R). 
 
Svislé konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny především sloupy, které bude později 
doplňovat nosné zdivo z keramických tvárnic. Železobetonové sloupy mají jednotné 
čtvercové rozměry 300/300 mm a jsou navrženy z betonu třídy C25/30 XC1. Vyztužení 
bude opět provedeno z oceli B500B (R). Sloupy budou vetknuty do konstrukce 
základových pasů. 
 
Konstrukce schodiště 
 
Schodiště je dle projektové dokumentace a statika navrženo železobetonové 
monolitické. Jeho betonáž bude probíhat souběžně se stropní deskou. Schodiště bude 
tvořit železobetonová zalomená deska, která bude v místě mezipodesty spojena 
s obvodovou stěnou. Schodišťové stupně budou nadbetonovány. Na schodišťové 
konstrukce bude použit stejná třída betonu a výztuž jako u ostatních železobetonových 
konstrukcí. Beton třídy C25/30 XC1 a ocel B500B (R). 
 

 
 
Hlavní staveniště, které se bude nacházet na pozemcích s parcelními čísly 
3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7, bylo předáno mezi investorem 
TREFAL, spol. s. r. o., resp. jeho zástupcem a hlavním stavbyvedoucím dodavatelské 
organizace. Jelikož konstrukci monolitického skeletu a hrubou vrchní stavbu bude 
provádět dodavatelská organizace jako u předchozích prací, nebude nyní k předání 
staveniště docházet. O předání byl sepsán protokol a zápis do stavebního deníku. 
Před předáním staveniště musí být dokončeny veškeré předešlé práce dle projektové 
dokumentace. Do předchozích prací se uvažují zejména zemní práce (skrývka ornice, 
hloubení stavebních rýh) a základové konstrukce, které budou tvořit základové pasy a 
základová deska. Železobetonové konstrukce musí být vyzrálé a musí mít 
požadovanou pevnost. Ze základových pasů musí být vytažena výztuž pro napojení 
železobetonových sloupů, výztuž musí být zajištěna proti nebezpečí úrazu, např. 
zahnutím.  
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Množství a druh potřebného materiálu je vypsán ve výkazu výměr 
 
BEDNĚNÍ  
 
Bednění sloupů  
 
Pro bednění sloupů bude použito systémové bednění PERI – QUATTRO, které 
umožňuje rozsah rozměru sloupu od 20x20 cm do 60x60 cm. Sloupy na řešené stavbě 
budou mít rozměry 30x30 cm. 
 
Počet sloupů na 1 nadzemní podlaží: 11  
Celkem sloupů ve celém objektu: 11x3 = 33 sloupů 
 
Jelikož se bude betonáž provádět po jednotlivých nadzemních podlaží, je zde uvedeno 
potřebné bednění pro jedno nadzemní podlaží. 
 
 

Typ použitého materiálu Počet kusů na 
bednění 1 sloupu 

Počet kusů celkem na 
jedno podlaží 

Sloupový rám QUATTRO QES 
125 

8 88 
 

Sloupový rám QUATTRO QES 
50 

4 44 

Trojhranná lišta QDL 125 8 88 

Trojhranná lišta QDL 50 4 44 

Upínací kování QUATTRO QA 20 220 

Úchyt pro stabilizátor 
QUATTRO QR 

2 44 

Betonářská plošina, al 1 11 

Zábradlí plošiny 52, poz 2 22 

Zábradlí plošiny 134, poz 2 22 

Jeřábový závěs pro 
betonářskou plošinu 

1 11 

Žebřík 180/6, poz 2 22 

Žebříková patka, poz 1 11 

Žebříkové připojení QUATTRO 6 66 

Ochranný koš 75, poz. 1 11 

Stabilizátor RSS 2 22 

Patka-2 pro RSS, poz 2 22 

šrouby M20x110 24 264 

čtyřhranné matice DIN 557-4 
M20 

24 264 

čepy Ø 20 x 140 48 528 

závlač 4/1 52 572 

čepy Ø 16 x 42 4 44 

šrouby ISO 4017 M12 x 40-8.8 8 88 

matice ISO 7042 M12-8 8 88 

šrouby ISO 4017 M12 x 25-8.8 16 176 

svěrací destičky pl 25 x 10 x 90 16 176 
Tabulka 19-Předpis-množství bednění na sloupy 
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Bednění stropu 
 
Bednění stropu ve dvou tloušťkách 180 mm a 240 mm bude zajištěno zejména 
systémovým bedněním PERI – MULTIFLEX. Bednění je tvořeno stojkami, primárními a 
sekundárními nosníky na které se kladou bednící desky. S bedněním stropu budou 
provedeny i průvlaky a monolitické schodiště. 
 

Typ použitého materiálu Počet kusů 

Stojka PEP Ergo B-300 (strop) 192 

Stojka PEP Ergo B-300 (průvlaky) 108 

Příhradový nosník GT 24 délky 4,8m 8 

Příhradový nosník GT 24 délky 3,0m 18 

Příhradový nosník GT 24 délky 2,7m 165 

Příhradový nosník GT 24 délky 2,4m 62 

Příhradový nosník GT 24 délky 2,1m 33 

Příhradový nosník GT 24 délky 1,5m 83 

Trojnožka PEP Ergo 192 

PERI bednící desky tl.21 mm 
2,5x1,25m 

9 

PERI bednící desky tl.21 mm 
2,5x1,5m 

1 

PERI bednící desky tl.21 mm 
4,0x2,0m 

6 

PERI bednící desky tl.21 mm 
3,6x1,5m 

19 

PERI bednící desky tl.21 mm 
3,0x1,5m 

2 

Bednící desky (dořezy) 1,25 x 1,25 m 6 

Bednící desky (dořezy) 1,25 x 1,1 m 3 

Bednící desky (dořezy) 3,6 x 0,1 m 1 

Bednící desky (dořezy) 4,0 x 0,85 m 1 

Bednící desky (dořezy) 2,3 x1,25 m 1 

Bednící desky (dořezy) 2,5 x 0,1 m 1 

Bednící desky (dořezy) 2,3 x 0,1 m 1 

Bednící desky (dořezy) 4,5 x 1,2 m 1 

Bednící desky (dořezy) 3,0 x 1,2 m 3 

Bednící desky (dořezy) 4,8 x 0,25 m 1 

Bednící desky (dořezy) 4,55 x 0,15 m 1 

Bednící desky (dořezy) 3,6 x 1,05 m 1 

Bednící desky (dořezy) 2,55 x 0,4 m 1 

Bednící průvlakový rám UZ 110 

Průvlaková spona 110 

Křížová hlava 20/24S 91 

Přímá hlava 24S 33 

Upevňovací třmen 16 100 

Čep Ø 14x107 405 248 

Závlačka 4/1 248 

Hřebík s dvojitou hlavou 65 mm 
(krabice po 1000 ks) 

5(5000) 

Tabulka 20-Předpis- množství bednění na stropní kce 
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BETON  
 
Betonová směs bude na staveniště dopravována dle aktuální potřeby pomocí 
autodomíchávačů Iveco TRAKKER. Množství uvedené ve výkazu výměr je uvedeno na 
1. NP 
 

Typ použitého materiálu Množství 

Beton třídy C25/30 - sloupy 3,47 m3 

Beton třídy C25/30 - stropní konstrukce 43,06 m3 

Beton třídy C25/30 - průvlaky, věnce, 
překlady 

12,98 m3 

Beton třídy C25/30 - schodiště 2,5 
Tabulka 21-Předpis-množství betonu 

 
VÝZTUŽ 
 
Sloupy 
  
Množství výztuže použité na sloupy v 1. NP, množství výztuže je stejné ve všech 
dalších podlaží, pouze v posledním nadzemním podlaží je použita výztuž R18 namísto 
R20. 
 

Typ použitého materiálu Délka celkem (m) Počet ks na 1. NP 

R8 (třmínky) 26,62 x 11 = 292,82 22x 11 = 242  

R20 26,7 x 11 = 293,7 6 x 11 = 66 
Tabulka 22-Předpis-množství výztuže 

Stropní konstrukce 
 
Množství výztuže použité na stropní konstrukci. Podrobné délky a umístění je uvedeno 
ve výkrese výztuže ze zapůjčené PD. 
 

Typ použitého materiálu Délka celkem (m) 

R10 1753,00 

R12 3028,99 

R14 549,12 
Tabulka 23-Předpis-množství výztuže 2 

Průvlaky a překlady 
Výztuž použitá na průvlaky a monolitické překlady. Podrobné délky a umístění je 
uvedeno ve výkrese výztuže ze zapůjčené PD. 
 

Typ použitého materiálu Délka celkem (m) 

R8 1110,3 

R12 206,0 

R16 188,480 

R18 257,55 

R20 189,64 

R22 10,4 
Tabulka 24-Předpis-množství výztuže 3 

Schodiště 
 

Typ použitého materiálu Délka celkem (m) 
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R10 340,68 

R12 480,35 
Tabulka 25-Předpis-množství výztuže 4 

 
 

 
 

Doprava betonových směsi bude zajištěna pomoci autodomíchavačů Iveco 
TRAKKER o objemu bubnu 9 m3 z betonárky Cemex, spol. s.r.o. Betonárka 
se nachází v Kunovicích a doprava z ní potrvá 8 minut. 
 
Potřebná vyztuž bude dopravena na staveniště z nedaleké armovny Stav-Armo s.r.o., 
Výztuž bude dopravována pomocí nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou 
rukou. Firma je vzdálena 9,7 km a cesta potrvá přibližně 13 minut. 
 
Systémové bednění peri, které bude použito především na stropní konstrukce a 
sloupy, bude dopravováno pomocí nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou 
rukou. Sídlo firmy PERI spol. s r.o. se nachází ve Zlíně a doprava 33,2 km bude trvat 
43 minut. 
 
Řezivo použité na potřebné časti bedněni bude dopraveno na staveniště pomoci 
nákladního automobilu Scania 6x4 s hydraulickou rukou. z pily TEMATSERVIS s.r.o., 
která se nachází v Kunovicích vzdálené 7 minut jízdy. 

 

 
 

Na staveništi bude betonová směs dopravovaná na místo uložení pomoci bádie, která 
bude zavěšena na věžovém jeřábu Liebherr 110 EC- B6, který bude na staveništi 
téměř po celou dobu výstavby. Beton bude dodáván průběžně dle potřeby. 
 
Vyztuž bude po staveništi dopravovaná ručně, pokud bude nutné použije se 
automobil s hydraulickou rukou, případně věžový jeřáb. 
 
Bedněni, drobný materiál a malé stroje budou též přepravovaný na staveništi ručně a 
pokud bude nutné použije se automobil s hydraulickou rukou, nebo věžový jeřáb. 

 

 
 
Armatura bude dovážena na staveniště před zahájením ukládání do konstrukce, 
případně bude po nezbytnou dobu uskladněna na zpevněné odvodněné ploše 10x5 m, 
která bude viditelně označena. Každý celek výztuže musí být označen identifikačním 
štítkem. 
 
Systémové bednění PERI bude postupně dováženo na staveniště podle typu 
realizované konstrukce, kusy, které bude potřeba po určitou dobu skladovat, budou 
uloženy na přepravovacích paletách, drobnější materiál jako jsou křížové hlavy, budou 
uloženy v přepravním boxu, který je pro tyto účely určen. 
 
Čerstvý beton bude dovážen pomoci autodomíchávače na staveniště těsně před jeho 
použitím, aby byla dodržena jeho předepsaná kvalita a konzistence. Beton se na 
staveništi nebude skladovat. 
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Skladovaní drobného materiálu bude v uzamykatelném skladě, který tvoří mobilní 
buňka uložena na zpevněném štěrkovém podsypu, tato buňka bude umístěná na 
staveniště v rámci zařízení staveniště. Buňka musí být uzavřená, voděodolná, 
uzamykatelná. 
 

 
 

 
 
Práce nelze provádět za těchto podmínek: 
 
Pokud je nižší viditelnost než 30 m. 
 
Pokud teplota klesne pod 5 °C anebo naopak stoupne nad 30 °C nelze betonovat, 
popřípadě se musí zavést ochranné opatření 
 
Pokud započne krupobití, sněžení, prudké deště, promrzáním je vhodné práce přerušit. 
 
Pokud teplota stoupne nad 30 °C je nutné beton zvlhčovat a přikrývat, aby 
nedocházelo k vysychání a praskání betonové směsi 
 
Pokud by teplota klesla během betonáže pod 5 °C je nutné beton chránit prohříváním.  
 
Při nevhodných povětrnostních a teplotních podmínkách je nutné práce přerušit na 
nezbytně nutnou dobu. 

 
 
 

 Hlavní staveniště 
 

Plocha hlavního staveniště se bude nacházet na 4 pozemcích, a to těchto parcelních 
čísel 3727/4, 3727/5, 3727/6, 3727/7. Všechny pozemky vlastni investor TREFAL 
spol, s. r. o. Výše uvedené pozemky mají výměry: 
 

• Pozemek 3727/4–3012 m2 

• Pozemek 3727/5–1863 m2 

• Pozemek 3727/6–2907 m2 

• Pozemek 3727/7–2868 m2 
 
Vjezd na staveniště se nachází na zapadni straně z ulice Na Záhonech. Tento vjezd 
bude ležet na pozemku vedlejšího staveniště, které nyní slouží jako místní 
komunikace. Vedle vjezdové brány bude umístěna vrátnice, aby byl přehled o pohybu 
lidí na staveništi. Hlavni staveniště bylo vybudováno již v předchozí etapě zemních a 
základových prací. 
  
Hlavni staveniště bude oploceno po celém jeho obvodu. Na jižní straně budou 
umístěny hygienické buňky a šatny pro pracovníky bude zde situovaná i skládka 
materiálu a uzamykatelný sklad pro drobnější nářadí. 
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 Vedlejší staveniště 
 

Jako vedlejší staveniště bude sloužit stávající místní komunikace, kde bude omezen 
pohyb a bude sloužit jako příjezdová komunikace na staveniště. Dále bude jako 
vedlejší staveniště sloužit zpevněna plocha v severní časti pozemků 3727/6 a 3727/7, 
která bude později sloužit jako parkoviště firmy, kde bude během výstavby 
skladována přebytečná zemina, potřebné frakce štěrku, případně písku. Tato plocha 
nebude oplocena. 
 
 

 
 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci důkladně proškoleni o BOZP a 
seznámeni se staveništěm, technologickými postupy a projektovou 
dokumentací.  
 
Každý pracovník musí být pro danou práci způsobilý, což doloží např. 
řidičským průkazem, strojním průkazem, oprávněním apod. dle používaného stroje, 
prováděné práce. 
 
Vedoucímu pracovní čety bude předána projektová dokumentace. 
 
Veškerý personál bude zaměstnavatelem proškolen v oblasti práce ve výškách, 
požárně bezpečnostní ochrany a ochrany zdraví, používání OOPP a dále také 
z hlediska zacházení s hořlavými a těkavými látkami a z hlediska bezpečnosti ve 
skladech těchto látek. 
 
Stavbyvedoucí, resp. technik stavby, je oprávněn stanovit sankce při 
porušení sjednaných pravidel. Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat používání OOPP 
pracovníky na staveništi. 
 

 
 
Na správnost veškerých prováděných prací bude dohlížet zodpovědná osoba, kterou je 
stavbyvedoucí. Ten bude kontrolovat dodržení technologického předpisu a provádění 
prací dle projektové dokumentace. Dále musí stavbyvedoucí kontrolovat dodržování 
bezpečnosti na pracovišti, používání materiálů dle PD, vlastnosti použitých materiálů. 
Musí kontrolovat čistotu přilehlých vozovek, výjezdu ze staveniště a též čistotu 
automobilů, které vyjíždějí ze staveniště. 
 
 

 
 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Počet osob 

Montážní dělníci proškolení, případně 
vyučen tesař 

Montáž a demontáž 
bednění 

10 

Řidič nákladního 
automobilu 

Řidičský průkaz 
skupiny C 

Dovoz a složení 
materiálu 

1 
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s hydraulickou 
rukou 

Tabulka 26-Předpis-pracovníci-montáž bednění 

 
 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Počet osob 

Železáři vyučen Armování konstrukcí 
dle projektové 
dokumentace 

6 

svářeč S nejvyšším 
vzděláním, 
proškolení 

Svařování armatury 4 

Tabulka 27-Předpis-pracovníci-armování 

 

 
 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Počet osob 

Jeřábník Jeřábnický průkaz 
pro práci s věžovým 

jeřábem 

Dopravování bádie 
s čerstvým betonem na 

místo uložení 

1 

Betonář S nejvyšším 
vzděláním, 
proškolení 

ukládání, vibrování a 
zpracování čerstvého 

betonu 

1 

Pomocný dělník proškolení zpracování čerstvého 
betonu 

7 

Řidič 
autodomíchávače 

Řidičský průkaz 
skupiny C 

Dovoz betonu na 
staveniště 

1 

Tabulka 28-Předpis-pracovníci-betonáž 

 

 
 

 
 
- Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 

- Nákladní automobil TATRA 158 6x6 

- Autodomíchávač Iveco TRAKKER 

- Valník Scania 6x4 s hydraulickou rukou  

- Dodávka Ford Transit Trend 350 

 

 

 
 
- Motorová pila Husqvarna 435 

- Příklepová vrtačka BOSCH GSB 19-2 RE PROFESSIONAL 

- Digitální teodolit NEDO ET 5 
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- Vibrační lišta QZG 

- Ponorný vibrátor ENAR AVMU 

- Svářečka KITIN 2040 MIG EURO 

- Úhlová bruska BOSCH GWS 22-180 LVI PROFESSIONAL 

- 2x lopata  

- 2x konev 

- 2x nášlapné boty do betonu 

- 2x vodováha 

- strhovací lišta 

- 3x kladivo 

- 2x olovnice 

- 2x metr svinovací nebo skládací 

- 1x pásmo 50 m 

- stavební provázek  

 

 

 
 
Každý pracovník musí mít během provádění prací ochranné pracovní pomůcky a to 
zejména: 

- Ochranné pracovní rukavice, ochranný pracovní oděv, pracovní pevnou obuv, 

helmu, reflexní vestu  

- Na stavbě musí být k dispozici klapky na uši proti hluku a ochranné brýle 

- Během svařování se budou používat speciální ochranná pracovní pomůcka – 

svářečská kukla. 

Na staveništi bude po celou dobu výstavby k dispozici plně vybavena lékárnička pro 
první pomoc. 

 

 
 

 
 

 Bednění sloupů 1. NP 
 

Nejprve se provede kontrola již zhotovených konstrukcí, jako je základová deska a 
vyčnívající výztuž ze základových pasů pro napojení výztuže sloupů. ŽB sloupy 
konstrukčně navazují na základové pasy prostřednictvím kotevní výztuže ze 
základových pasů. Na bednění sloupů bude použito systémové bednění PERI-
QUATTRO. Bednění PERI bude zajištěno od stejnojmenné firmy ze Zlína. Bude 
dopraveno pomocí Valníku Scania 6x4 s hydraulickou rukou. Bednění se používá pro 
sloupy od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm. Na řešené stavbě se nacházejí sloupy pouze 
s jednotným rozměrem 30 x 30 cm. Toto bednění je tvořeno čtyřmi stěnovými rámy, 
které se k sobě kotví. Na stavbu se jednotlivé rámy dopraví na sobě a v této poloze je 
budeme i skladovat, maximálně však po 4 kusech a na podkladním hranolu. Před 



133 
 

zahájením sestavování bednění se musí na bednění osadit trojhranná lišta a bednění 
se musí opatřit odbedňovacím přípravkem, aby šlo později bednění lépe demontovat. 
Na to se použije odbedňovací olej PERI Bio Clean. Samotné bednění se poté sestaví 
na zemi a celé se pomocí jeřábu a tří závěsů na bednění osadí kolem výztuže. Nejprve 
se rozloží jednotlivé rámy, které se zajistí závlačkami. Následně se začnou spojovat 
rámy k sobě, na prvním rámu se vysune z upínací spony čep, který se následně 

provleče otvorem ve druhém rámu, v potřebné výšce. Tímto spojením se určuje 
velikost průřezu. K tomuto sestavování se použije dřevěná šablona o průřezu 30x30 
cm, jako je průřez sloupu.  
Následuje nastavování shora pomocí panelu výšky 50 cm, aby se dosáhlo potřebné 
výšky sloupu. Tento panel se připevní šroubem s okem. Dále se k bednění připevní 3 
stabilizátory, betonářská plošina se zábradlím a montážní žebřík s ochranným košem 
pro bezpečný pohyb pracovníků během betonáže. Bednění se za pomocí jeřábu 
zvedne a umístí na místo určení, kde ho dělníci upevní. Pomocí upínacího kování a 
aretovacích čepů se bednění otvírá a upevňuje do pevné polohy. Během montáže se 
musí dodržovat návod stanovený výrobcem. Takto složené bednění zůstane v jedné 
části rámu otevíratelné, aby se vazači dostali k vyčnívající výztuži a byli schopni 
propojit armokoše s touto výztuží. Až po umístění a navázání armokošů se celý rám 
bednění za aretuje a bude pevně spojeno. 

 

Obr. 72-Bednění PERI-dřevěná šablona, zdroj [21] 

Obr. 73-Bednění PERI-sloupy, zdroj [21] 
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 Výztuž sloupů 1. NP 
 
Výztuž sloupů se bude vázat již v armovně Stav-Armo do jednotlivých armokošů, které 
se budou na stavbu dovážet v dostatečném předstihu před samotným ukládáním a 
budou skladovány na skládce materiálu. Sloupy se budou armovat postupně od 
rohového sloupu, pomocí jeřábu a vazačů se zajištěný armokoš přemístí ze skládky na 
místo uložení, kde jej vazači navážou na vyčnívající výztuž, na jednotlivých bodech 
provedou svářeči svary. Po provedení bodových svarů se přeměří poloha a svislost 
armokoše, po vyhovujícím přeměření se dodělají napevno ostatní svary. Poté se teprve 
povolí nosná lana jeřábu. Výztuž musí být čistá bez známek mastnoty nebo rzi a 
opatřena distančními prvky pro dodržení dostatečného krytí výztuže. Tento postup se 
opakuje u všech dalších sloupů. U každého sloupu je nutné změřit výšku výztuže a 
svislost. Takto sestavené bednění a výztuž je připraveno pro samotnou betonáž 
sloupů. 

 
 

 Betonáž sloupů 1. NP 
 

Před samotnou betonáží, se provede kontrola krytí výztuže. Pro betonáž sloupů bude 
použit beton třídy C25/30. Betonáž se bude provádět pomocí bádie, zavěšené na 
jeřábu. Jeřáb pokryje celou stavbu z jedné pozice, která je zaznačena v příloze č. 
P5.Betonová směs bude na stavbu postupně, dle spotřeby, dopravována pomocí 
autodomíchávače Iveco TRAKKER z betonárny vzdálené přibližně 8 minut jízdy. Při 
samotné betonáže se konec bádie umístí do bednění sloupu a budou ho jistit dva 
dělníci, kteří budou stát na pracovní (manipulační) plošině, ta bude součástí 
sestaveného systémového bednění. Betonová směs se bude ukládat postupně po 
jednotlivých vrstvách, vždy do max. výšky 50 cm, poté se musí vrstva zhutnit, až do 
úplného naplnění bednění do potřebné výšky. Během průběhu betonáže se musí 
kontrolovat, zda nedošlo k posunutí bednění. Betonování může být prováděno do max. 
výšky 1,5 m, jinak by docházelo k rozmísení betonové směsi, oddělování kameniva. 
 

 

 Hutnění betonu sloupů v 1. NP 
 

Hutnění betonové směsi sloupu se bude provádět po jednotlivých vrstvách. Hutnění se 
bude provádět za pomocí ponorného vibrátoru ENAR AVMU. Při vibrování se musí 
dodržet postup a rozestup jednotlivých vpichů, rozestup nesmí překročit 1,4 násobek 
poloměru účinnosti vibrátoru. Vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat výztuže ani 
bednění. Při hutnění další vrstvy dochází k převibrování předchozí vrstvy cca o 100 
mm.  
 
 
 
 
 

 Odbednění sloupů v 1. NP 
 
Po technologické pauze, která je stanovena na 3–5 dnů od betonáže následuje 
odbednění sloupů. Sloupy musí dosáhnout požadované pevnosti, při které lze bednění 
odstranit. Nejprve se uvolní napínací kování a odstraní se aretovací čepy. Tím se 
uvolní první rám bednění. Dále se sestava může otevírat až se druhý rám formy 
odtrhne od betonu.  
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Takto otevřená sestava se stabilizuje, zavěsí na jeřáb, uvolní se stabilizátory a sestava 
se odtrhne od betonu. Pomocí jeřábu se sestava přesune na skládku materiálu, kde se 
postupně rozebere, očistí od zbytků betonové směsi a jednotlivé prvky se podle druhu 
uloží do přepravovacích boxů, případně se složí na sebe. 
 
 

 Sloupy 2. –3. NP 
 
Postup pro provádění sloupů (vyztužení, provádění bednění, betonáž, odbedňování) 
v ostatních patrech, bude stejný jako v 1. NP. Během výstavby se musí dbát na 
dodržení technologických pauz mezi zhotovením jednotlivých konstrukcí, ty jsou 
stanoveny výpočtem. 
 

 

 
Dle časového a ekonomického porovnání, kde jsem porovnávala 4 možnosti betonáže 
(příloha č. 2) stropní konstrukce, vyšla nejlépe betonáž 100 % celkové plochy, což je 
210,75 m2 z betonu C25/30 najednou. Od tohoto srovnání se tedy odvíjí celý 
technologický postup provádění, který je stanoven na celkových 8 dnů, od sestavení 
bednění až po odbednění konstrukce. V příloze č. 2 je uvedeno časové a ekonomické 
porovnání pouze pro provádění samotné stropní konstrukce, ale stropní konstrukce se 
bude provádět souběžně s ostatními prvky (průvlaky, překlady). Jednotlivé kroky 
procesu provádění jsou uvedeny níže.  
 

 Bednění Stropní konstrukce 
 
Bednění bude provedeno pod celým stropem na jednou, jak je uvedeno již výše a 
v příloze č. 2, jelikož tato variantu vyšla z ekonomického hlediska nejlépe. Bednění se 

Obr. 74-Bednění PERI-Odbednění sloupů, zdroj [21] 
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bude provádět až po vyhotovení nosných sloupů a nosných obvodových stěn, na 
kterých bude stropní deska uložena. 
 
Na stropní konstrukci bude použito systémové bednění PERI-Multiflex, které se skládá 
z nosných stojek, primárních a sekundárních nosníků, případně dalších doplňků.  
Před zahájením sestavování bednění se musí bednění opatřit odbedňovacím 
přípravkem, aby šlo později bednění lépe demontovat. Na to se použije opět 
odbedňovací olej PERI Bio Clean. 
 
Bednění se začne sestavovat nejprve rozmístěním stojek, na které se osadí nosné 
trojnožky, které zajišťují stabilitu. Tyto stojky se rozmístí dle výkresu bednění, schéma 
rozmístění stojek je uvedeno v příloze P8. Při budování stropní konstrukce se budou 
dělat i monolitické průvlaky a překlady, které se budou bednit zároveň se stropní 
konstrukcí. Nejprve se vytáhnou stojky PEP Ergo B-300, do požadované výšky, ta se 
liší podle umístění průvlaku (2099 mm, 2299 mm, 2379 mm, 2339 mm). Tyto stojky se 
rozmístí podél hran budoucích průvlaků a osadí se do trojnožky PEP Ergo pro lepší 
stabilitu. Do takto připravených stojek se osadí křížové hlavy, do kterých se osadí 
Příhradové nosníky GT 24 různých délek s min. 150 mm přesahem za každou nosnou 
stojkou. Na ně se osadí horní příhradové nosníky GT 24. Na tyto nosníky uložíme 
bednící desky tl. 21 mm, které se přibijí hřebíky k nosníkům pro lepší stabilitu. Průvlaky 
se budou bednit pomocí plastového rámového bednění, které se přikotví pomocí 
hřebíku k jednotlivým nosníkům. U nosných obvodových stěn se provede bednění za 
pomoci bednícího sloupku, které bude sloužit i jako ochrana před pádem z výšky. 
V místech volného ukončení desky bude ukončení desky provedeno obdobně jako u 
průvlaků, budou použity plastové rámy pro stropní konstrukce, který se osadí na 
nosníky a zakotví se hřebíky. 
  
Bednění schodiště 
 
Bednění schodiště bude prováděno též souběžně s bedněním stropní konstrukce a 
opět pomocí bednění PERI, které bude doplněno o potřebné dořezy z bednících desek. 
Nejprve se rozmístí stojky s trojnožkami na hlavní podesty a mezipodesty, do takto 
připravených stojky se osadí křížová hlava. Na ni nasadíme podélné nosníky. V místě 
budoucích stupňů se rozmístí stojky, na jejich konec bude umístěn klínek, který je 
v takovém sklonu jako má být budované schodiště. Na podélné nosníky a stojky s 
klínky začneme pokládat fošny. Osazené fošny se zajistí hřebíky a čela schodiště se 
opatří prkny. Až po osazení a upevnění výztuže se vytvoří bednění pro jednotlivé 
stupně, to bude tvořeno opět fošnami.  
 

 Armování 
 

Je navržena třídy B500B ( R) a kari sítě. Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí 
vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí vrstvy horní zóny 
výztuže. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby výztuž horní zóny 
nemohla být sešlápnuta. Povrch betonářské oceli musíme před zabetonováním očistit 
od odlupujících se okují a jiných nečistot.  

 
Pomocí věžového jeřábu budou potřebné pruty a KARI sítě dopraveny ze skládky 
materiálu na bednění stropu, kde se začne dle projektové dokumentace vyrábět 
vyztužení stropní desky. Pro zajištění potřebného krytí výztuže budou použity distanční 
destičky. Krytí hlavní výztuže je dle statika stanoveno na 20 mm u stropních desek, 25 
mm u průvlaků. Poloha destiček v bednění se rozměří a vyznačí se viditelným 
prostředkem a následně se rozmístí ve vzdálenostech dle PD. Na podepřené pruty se 
položí spodní výztuž v jednom směru, která se přidrátkuje k distančním podložkám, se 
umístí výztuž v kolmém směru na první spodní výztuž. Vzniklá síť se zajistí. Horní 
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výztuž bude zajištěna pomocí montážních stoliček, které budou zajišťovat potřebné 
krytí a polohu umístění. 
Vyztužení průvlaků budou tvořit jednotlivé armokoše, které budou sestaveny již od 
výrobce a na staveniště budou dopraveny. Na místo uložení a po staveništi se budou 
armokoše dopravovat pomocí věžového jeřábu. Armokoše budou ukládány na 
distanční destičky pro dodržení bezpečného krytí výztuže. 
Vyztužení schodiště bude provedeno přímo na staveništi z výztuže, která se bude 
ohýbat podle výkresů z projektové dokumentace. Výztuž schodiště se bude přivařovat 
k vystupující výztuži ze základové desky a výztuži stropních desek. 
 

 Betonování 
 
Po kontrole uložení výztuže dle projektové dokumentace se provede betonáž. Betonáž 
bude provedena z betonu C25/30 XC1 a bude dopraven na staveniště z betonárky 
Cemex, spol. s.r.o, pomocí autodomíchávače Iveco a trasa bude trvat 8 minut. Před 
samotnou betonáží se musí zkontrolovat konzistence betonu po mocí zkoušky sednutí 
kužele. Jelikož betonáž časově vychází na 1 den, nebude zapotřebí vytvořit pracovní 
spáru. Přes strop budou umístěny dřevěné můstky pro pohyb pracovníků, kteří budou 
beton ukládat a hutnit.  
 
Beton se bude do bednění ukládat pomocí bádie zavěšené na věžovém jeřábu, bádie 
se bude plnit přímo z autočerpadla na vyznačeném místě staveniště. Při plnění a 
ukládání betonu se musí dodržet maximální výška a ukládání 1,5 m, aby nedošlo 
k porušení homogenity čerstvého betonu.  
 

 Hutnění 
 
Po uložení betonové směsi se provede zhutňování, to se provádí pomocí ponorného 
vibrátoru a vibrační lišty, a to do doby, dokud se z betonu nezačne vyplavovat 
cementové mléko. Nakonec se povrch betonu vyhladí ocelovým hladítkem, a to v době 
kdy už bude beton tak tuhý, aby se po něm dalo chodit. 
 

 Ošetřování  
 
Ošetřování betonu bude probíhat v závislosti na okolní teplotě. Polévání betonu by 
mělo probíhat min. 3 dny a musí se dodržet, aby byl beton stále vlhký a nevysychal a 
nevznikaly nežádoucí praskliny a trhliny. Je nutné dodržet technologickou pauzu mezi 
jednotlivými etapami. 
 

 Odbednění 
 
Po 4 dnech dosáhne beton dostatečné pevnosti, aby se mohla konstrukce odbednit. 
Nejprve odbedníme stropní desky. Začneme odstraněním rámů, které byli umístěny u 
otvorů v desce desky (např. u schodiště). Déle začneme odstraňovat jednotlivé stojky, 
a to takovým způsobem že udeříme kladivem do odbedňovacího klínu matice, tím se 
stojka odtíží a lehce poklesne. Odebereme mezilehlé stojky. Poté lehce stočíme i 
hlavní stojky, aby šly odebrat horní nosníky a bednící desky. Větším stočením stojek 
získáme dostatečný prostor pro odebrání dolních nosníků. Stojky postupně skládáme 
do přepravních palet. Bednící desky se umístí na zpevněnou plochu, která je opatřena 
sedimentační nádrží a jednotlivé desky se očistí vysokotlakým čističem případně 
ocelovou špachtlí. Na závěr se opět provede nátěr olejem PERI Bio Clean. 
Odstraňování podpěrných stojek bude provedeno na dvě etapy, druhá polovina stojek 
se ponechá jako podpora pod konstrukcí, na které se po nutné technologické pouze 
bude pokračovat ve výstavbě. 
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Kontrolní a zkušební plán bude podrobněji popsán v samostatné části. Zde budou 
pouze stručně popsány jednotlivé kontroly. 
 

 
 
Před zahájením etapy bude zkontrolovaná úplnost a celistvost projektové 
dokumentace. 
 
Zkontroluje se provedení předešlých prací, jako rovinnost základových konstrukcí, 
dodržení technologické pauzy  
 
Provede se kontrola provedení spojů a uložení hydroizolace. 
 
Před zahájením prací se zkontroluje dodaný materiál, jeho úplnost dle objednacích listů 
a nepoškozenost 
 
Před zahájením samotných prací se zkontroluje mechanizace, jestli má potřebné 
provozní kapaliny a nejeví známky mechanického poškození 
 
Budou taky zkontrolováni jednotlivý pracovníci, jestli jsou způsobilí k provádění práce 
(proškolení, certifikáty, diplom, průkaz strojníka, ...) 
 

 
 
V průběhu výstavby se musí kontrolovat veškeré prováděné práce.  
 
V průběhu se musí kontrolovat pracovníci, používání ochranných pomůcek, namátková 
dechová zkouška.  
 
Kontrola klimatických podmínek jak před samotnou betonáží, tak i v průběhu betonáže. 
 
V průběhu se musí kontrolovat ukládání výztuže, armokošů a dodržování 
technologických předpisů a časového plánu. 
 
Při pokládce výztuže se kontrolují svary, dodržení krytí výztuže dle projektové 
dokumentace. 
 
U betonáže se musí dodržet technologická pauza a kontrolovat ošetření a dosažení 
pevnosti betonu 
 
Všechny kontroly musí být uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu, zápis by měl být i 
ve stavebním deníku. 
 
 

 
 
Výstupní kontrola bude zahrnovat kontrolu rovinnosti stropních konstrukcí a sloupů, 
jejich umístění a rozměry dle projektové dokumentace. Musí se zkontrolovat kvalita 
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zhotovených konstrukcí, jestli nejsou na povrchu viditelné mechanické poškození, 
praskliny případně vystupující výztuž z konstrukce. Kontroluje se rovinnost povrchu, 
maximální povolená odchylka je +/- 5 mm na 2 m lati. Musí se provést pevnostní 
zkouška a její výsledky se musí zapsat do stavebního deníku.  
 

 
 
Všechny osoby pohybující se na staveništi, zejména pracovníci, musí být proškoleni a 
seznámeni s riziky, která mohou vzniknout při výstavbě a s tím souvisí i seznámení s 
bezpečnostním opatřením. Stavbyvedoucí všechny pracovníky důkladně proškolí a 
provede zápis do stavebního deníku a protokolu o tomto proškolení, zápisy důkladně 
uschová. Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Staveniště musí být opatřeno značkami, které upozorňují na nebezpečí a nutnost 
použití ochranných pomůcek.  
 
Detailnější řešení a legislativa, kterou je nutné se na staveništi během výstavby řídit je 
uvedena v samostatné kapitole č.10– Plán BOZP zabývající je bezpečností práce na 
staveništi. 
 
 

 
 
V tabulce níže jsou uvedena rizika, která se mohou během této etapy výstavby objevit 
na základě prováděných prací v tomto předpise. Dále jsou zde uvedena opatření, která 
eliminují výskyt možných rizik. 
 

Riziko Opatření 

Úraz způsobený uvolněným 
výsypným zařízením 
autodomíchávače 

Vozidlo musí být vždy před plněním, nebo 
ukončením plnění, zkontrolováno řidičem 
vozidla, výsypné zařízení musí být pevně 
zajištěno a vozidlo musí být umístěno na 
viditelném místě  

Zranění při sestavování bednění 
– přiskřípnutí, přivření, 
nedodržení technických postupů 
při sestavování bednění 

Montáž provádět dle návodu výrobce, 
dodržení technologických postupů při 
sestavování, aby byla dodržena 
požadovaná pevnost a stabilita. 
Proškolení pracovníků  

Pád betonové směsi, při 
ukládání do bednění, na 
pracovníka 

Při betonáži musí být dodržena maximální 
výška ukládání betonu, která je 1,5 m. Při 
ukládání betonové směsi musí pracovníci 
používat ochranné brýle. 

Zasažení proudem při vibrování 
betonové směsi  

Dodržení minimální vzdálenosti 10 m mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru. 
Ponoření vibrační hlavice pouze za chodu 
ponorného vibrátoru. Před zahájením 
vibrování vždy zkontrolovat přívodní kabel. 
Ohebný hřídel ohýbat pouze v takovém 
poloměru, jaký je uveden v návodu na 
použití vibrátoru. 

Odbedňování před nabytím 
dostateční pevnosti betonu 

Obedňování zahájit vždy až po určení 
oprávněné osoby a dodržení doby pro 
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nabytí dostatečné pevnosti konstrukce, 
kterou stanovil statik 

Pád pracovníka z výšky do 
prostupů, otvorů (komínové 
otvory, schodišťové části, pád 
při betonáži sloupů) 

Před betonáží bude zajištěno kolektivní 
jištění pomocí systémového zábradlí peri, 
které bude ukotveno pomocí řetězu do 
stabilizátoru v základové desce. Před 
betonáží sloupů bude zajištěno opět 
systémové bednění peri, které je opatřeno 
betonářskou plošinou se zábradlím. 

Napíchnutí na vyčnívající výztuž 
z monolitických sloupů a 
poranění při armování stropní 
desky 

 Hroty výztuží musí být opatřeny 
ochrannými kryty proti napíchnutí – 
plastové násady, lahve, pryžová hadice. 
Během pokládky armatury na stropní 
desce se pracovníci nesmí pohybovat po 
uložených výztužích. Během práce 
s výztuží musí pracovníci používat OOPP 
a to především ochranné rukavice a obuv 
s ocelovou stélkou a tužinkou 

Poranění pracovníka při 
svařování výztuží 

Svařování výztuží může provádět pouze 
odborně způsobilý pracovník, který své 
znalosti doloží svářečským průkazem. 

Tabulka 29-Předpis-rizika-monolitický žb skelet 

 
 
 
Během výstavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k negativnímu dopadu na 
životní prostředí. Zeleň a řeka Olšava, která se nachází v blízkosti staveniště, nebude 
provozem a výstavbou nijak dotčena. Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v 
souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a 
předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo 
na skládku k tomu určenou. Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. během této 
etapy výstavby se předpokládá výskyt těchto druhů odpadů: 
 
Likvidace jednotlivých typů odpadů, jejich odvoz a skládky materiálů jsou uvedeny 
v kapitole č. 12. jiné zadání: Certifikační systém LEED. 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

03 01 05 Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

O 
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17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 01 Měď O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka 30-Předpis-nakládání s odpady 

  

Legenda pro nakládání s odpadem: 
 
Kategorie odpadu: 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

 
 



143 
 

 
 

Během výstavby vznikají rizika spojena s ohrožením zdraví osob a jejich 
bezpečnosti. Proto je nutné všechny osoby, které se budou podílet na výstavbě, 
proškolit a seznámit s možnými riziky, která mohou vzniknout při jednotlivých etapách 
výstavby a prováděných činnostech. Dále pracovníky obeznámit, jak případné vzniklé 
riziko odstranit a eliminovat jeho výskyt v dalším průběhu výstavby. 
 
Na stavbě se bude nacházet koordinátor BOZP, který koordinuje všechny účastníky 
výstavby. Dále se snaží eliminovat případná rizika a dohlíží na dodržování BOZP. 
Koordinátor BOZP bude zajištěn zadavatelem. 
 
Pracovníci před zahájením výstavby absolvují kurz první pomoci, dále budou 
obeznámeni, kde se nachází lékárničky, hasící přístroje a hlavní staveništní vypínač. 
Na kurzu každý zaměstnanec potvrdí svou účast a absolvování kurzu podpisem 
v prezenční listině. 
 
Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky, které se liší dle 
provádění jednotlivých činností.  
 
Dále budou v rámci bezpečnosti na staveništi umístěny značky, které upozorňují na 
nebezpečí a nutnost použití ochranných pomůcek. 
 
Plán BOZP bude zpracován na základě nutnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. 
Během výstavby budou prováděny rizikové práce a budou především prováděny 
činnosti, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, jedná se 
tedy o práce s rizikem dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

 
 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedeni 
bezpečnostních značek a značeni a zavedeni signálů 

 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 
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Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 

 
 
V této kapitole uvádím vybraná obecná rizika pro řešenou stavbu. Jedná se o hlavní 
rizika a opatření pro jejich eliminaci, která se mohou v průběhu jednotlivých etap 
výstavby objevit. 
 

 Riziko č. 1 – Pohyb nepovolaných osob na staveništi 
 
Opatření: 
 
Staveniště, které se nachází v průmyslové zóně, kde se nepředpokládá zvýšený pohyb 
osob, bude po celém obvodu oploceno do min. výšky 1,8 m aby se předešlo riziku 
vstupu nepovolaným osobám. V blízkosti vjezdu na staveniště se bude nacházet 
vrátnice, která bude zajišťovat přehled o osobách a vozidlech pohybujících se na 
staveništi po celou dobu výstavby. Před samotnou výstavbou budou po obvodě 
oplocení, a především u vstupu na staveniště, osazeny informativní tabule, které 
informují o probíhající výstavbě. 
 

 Riziko č. 2 – Poškození staveništních rozvodů 
 
Opatření: 
 
Všechny rozvody, které se nachází v místě budoucí stavby musí být viditelně 
označeny. Dočasné zařízení pro rozvody el. energie, vodu a odvod splaškových vod 
musí být opět viditelně označeno, v místech křížení s pozemní komunikací bude 
vedení uloženo do ocelové chráničky, aby nedošlo k jejímu poškození. Hadice, které 
slouží pro rozvod vody a odvod splaškových vod budou pravidelně kontrolovány, a to 
především v chladnějším období, aby nešlo k zamrznutí vody a následnému 
popraskání hadice. Pokud teplota klesne po 0 °C budou povrchové rozvody vypuštěny. 
 

 Riziko č. 3 – Riziko vzniku požáru 
 
Opatření: 
 
Požární bezpečnost bude na staveništi zajištěna pomocí přenosných hasicích přístrojů. 
Jednotlivé hasicí přístroje budou umístěny v mobilních buňkách sociálního zařízení a 
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později během výstavby v každém podlaží. V případě zásahu hasičů je možné využít 
vodní zdroj – řeku Olšavu k uhašení vniklého požáru. 
 

 Riziko č. 4 – Nebezpečí zranění pracovníků pohybem nákladního 
automobilu  

 
Opatření: 
 
Při pohybu nákladního automobilu na staveništi se bude dbát na omezení pohybu osob 
v dráze jízdy automobilu, tím se omezí možné riziko. Dále se bude dodržovat poloha 
vozidla při sklápění a otevírání bočnic stroje. Řidič vozidla musí dodržovat maximální 
předepsanou rychlost jízdy. 
 

 Riziko č. 5 – Nebezpečí zranění pracovníků zasypáním zeminou a pádu 
do výkopů 

 
Opatření: 
 
Především bude omezen pohyb v nebezpečném pásmu strojů rypadlo – nakladače a 
nákladního automobilu, které budou převážet zeminu. Stroje nesmí být přetíženy 
naloženou zeminou. Při nakládání nákladního automobilu musí být vozidla ve správné 
poloze a nakládaní nesmí být přes kabinu vozidla. V okolí stavební jámy bude viditelně 
vyznačeno nebezpečné pásmo, tím bude eliminováno riziko sesuvu zeminy do 
stavební jámy.  
 

 Riziko č. 6 – Nebezpečí úrazu při práci s elektrickými nástroji 
 
Opatření: 
 
Všichni pracovníci používající elektrické nářadí musí být proškoleni o používání 
daného nástroje. Před každým použitím bude nástroj zkontrolován, zda nevykazuje 
známky mechanického poškození. Pracovník, který používá nářadí, nesmí být 
v průběhu vyrušován, aby nedošlo k jeho zranění případně zranění pracovníků v jeho 
blízkosti. Během užívání el. nástroje budou pracovníci používat osobní ochranné 
pomůcky určené k dané práci. Nástroje se budou používat pouze na práce k tomu 
určené, a to dle návodu na použití. Po ukončení práce s el. Nástrojem se nářadí odpojí 
od přívodu el. energie, případně se očistí aby bylo možné další používání tohoto 
nástroje. 
 

  Riziko č. 7 – Riziko při práci s autodomíchávačem 
 
Opatření: 
 
Pokud je nutné opustit stroj musí být vozidlo zapatkováno a zabrzděno proti 
případnému pohybu. V okolí stroje je nutné omezit pohyb osob. Povolená rychlost 
pohybu vozidla po staveništi je 10 km/h. Hadice čerpadla bude vždy usměrňována za 
pomocí pracovníka, především při ukládání betonové směsi. 
 

 Riziko č. 8 – Riziko při práci s bedněním  
 
Opatření: 
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Při přepravě a manipulaci s velkými prvky bednění se musí dodržovat dostatečný 
odstup od ostatních pracovníků. Při ukládání jednotlivých dílů bednění musí být 
dodržen plán pokládky jednotlivých kusů, aby nedošlo ke zřícení bednění. Následně se 
musí již sestavené bednění důkladně zkontrolovat, především přesahy nosníků a 
případné mezery mezi jednotlivými bednícími deskami.  
 

 Riziko č. 9 – Riziko při práci s výztuží 
 
Opatření: 
 
Všichni pracovníci, kteří pracují s výztuží, a to především při svařování, musí být 
proškoleni k provádění daných prací. Při svařování musí pracovníci používat 
ochrannou svařovací masku nebo ochranné svářecí brýle. Dále musí dodržovat 
předepsané pracovní postupy. Musí být omezen pohyb osob v prostoru svařování. Při 
ukládání výztuže musí mít pracovních obuv s ochrannou špičkou, která zabrání 
propíchnutí obuvi a následnému zranění pracovníka. Vyčnívající výztuž v průběhu 
jednotlivých etap musí být na koncích zahnuta nebo opatřena ochranným krytem aby 
nedošlo k nabodnutí pracovníků. 
  

 Riziko č. 10 – Rizika při ukládání betonové směsi  
 
Opatření: 
 
Při ukládání betonové směsi se musí dodržet především max. výška ukládání směsi 
1,5 m. Při ukládání betonové směsi bude hadice pro vždy přidržována pracovníkem. 
Při manipulaci zavěšené badie na věžovém jeřábu je nutné omezit pohyb pracovníků a 
strojů pod pohybujícím se jeřábem. Při ukládání betonové směsi je nutné dodržet 
předepsané postupy, především ukládání po jednotlivých vrstvách a následné hutnění 
ponornými vibrátory. 
 

 Riziko č. 14 – Rizika při zdění  
 
Opatření: 
 
Během zdění je nutné aby pracovníci používali ochranné pracovní pomůcky, 
především ochranný oděv dále obuv a ochranné brýle, které je ochrání před případným 
odstříknutím malty. Řezání tvárnic se musí provádět na předem určeném místě a 
nesmí se zde pohybovat jiní pracovníci, než ti co provádí práci. Při řezání musí být 
pracovníci obezřetní především před úlomky tvárnic, je nutné se proto opět chránit 
především ochrannými brýlemi. 
 
 

 Riziko č. 11 – Nebezpečí pádu břemene z výšky 
 
Opatření: 
 
Především u prvků, které budou přepravovány věžovým jeřábem, je nutné řádné 
upevnění certifikovanými úvazky, aby nešlo k pádu prvku. Tyto úvazky mohou provádět 
pouze osoby, které jsou proškoleny. Materiály a nářadí, které se nachází při výstavbě 
poblíž volných okrajů, musí být proti pádu zajištěny zarážkou ve spodní části 
ochranného zábradlí, případně uvázáním k pevné a stabilní konstrukci. 
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 Riziko č. 12 – Nebezpečí pádu osob z výšky 
 
Opatření: 
 
V rámci ochrany osob proti pádu z výšky bude v úrovních jednotlivých podlaží zřízeno 
zábradlí do výšky min. 1,1 m. V úrovni stropu bude umístěna zarážka 15 cm, která 
zajistí bezpečnost proti propadnutí nářadí a drobných materiálů. V místě prostupů jsou 
umístěny dřevěné desky, které budou ze spodní strany stopní konstrukce podepřeny 
svislými podpěrami. V případě provádění střešní konstrukce budou pracovníci využívat 
záchytný systém, který zde bude i následně po dokončení stavby z důvodů údržby a 
oprav střešní konstrukce. 
 

 Riziko č. 13 – Rizika při skladování materiálu 
 
Opatření: 
 
Materiály se budou skladovat na místech k tomu určené, skladovací plochy musí být 
zpevněné, odvodněné a rovné, aby byla zajištěna stabilita uloženého materiálu a 
nedocházelo k jeho poškození. Některé prvky budou skladovány v jednotlivých 
vrstvách. Mezi jednotlivými prvky musí být proklady, aby nedošlo ke znehodnocení 
materiálu. Dále je nutné dbát na dodržení maximální výšky vrstvení při skladování. 
Tekutý materiálu bude nutno skladovat v uzavřených nádobách s otvorem pro 
vyprazdňování umístěným nahoře. 
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Bude zkontrolována projektová dokumentace, úplnost a dodání všech potřebných 
výkresů dle aktuálního provedení. Na výkresu situace budou vyznačeny především 
veškeré inženýrské sítě. Stavbyvedoucí s technický dozor investora zkontrolují rozsah 
provedení projektové dokumentace, stavební povolení, územní rozhodnutí, nakládání 
s odpady, ochranu životného prostředí. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
 
 

 
 
Kontrola oplocení staveniště, které bude mít výšku minimálně 1,8 m. Dále proběhne 
kontrola přístupových cest a vnitrostaveništních ploch, které musí být dostatečně 
únosné kvůli pohybu nákladních automobilů s bedněním a výztuží, autodomíchávačů. 
Staveniště musí být řádně označeno proti vstupu nepovolaných osob na staveniště. O 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací jednotlivých 
etap se musí zkontrolovat zařízení staveniště, jako jsou šatny pro pracovníky nebo 
hygienické zázemí, jestli jsou dostatečně dimenzovány a vystačí pro každou etapu 
výstavby. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 
 
Bude provedena kontrola provedení předchozích prací, což zahrnuje kontrolu 
především základových konstrukcí. Zkontroluje se rovinnost základových konstrukcí 
před uložením hydroizolace. Následně se provede kontrola provedení hydroizolace, 
kde se kontroluje dodržení minimálního přesahu jednotlivých pásů. Dále se kontroluje 
délka vytažení výztuže ze základových konstrukcí pro následné napojení sloupů. 
Kontroluje se jak délka, tak i průměr a typ dané výztuže dle projektové dokumentace. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 
 
U strojů a mechanizace se provádí kontrola především před započetím prací. Kontrolují 
se viditelná mechanická poškození, množství provozních kapalin případně zda 
nedochází k úniku provozních kapalin, funkčnost výstražných signálů apod. Kontrolu 
provádí mistr a stavbyvedoucí.  
Po skončení prací se zkontroluje, zda jsou stroje odstaveny a uloženy na odstavném 
místě, případně ve skladu, stroje musí být zabrzděny na stabilním povrchu a opatřeny 
nádobou na zachytávání olejů a jiných kapalin. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
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Kontrola dodaného množství, správnosti typu a celistvosti objednaného materiálu 
dodaného na stavbu. Vizuálně se kontroluje, zda je materiál neporušen a shoda s 
certifikáty a dodacími listy. Je kontrolován stav dovezeného systémového bednění a 
jeho množství. U výztuže je kontrolováno množství a průměry jednotlivých svazků dle 
dodacího listu.  
 
O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Bednění bude uloženo na podkladcích, aby nedošlo ke znehodnocení vodou a vlhkostí.  
Výztuž bude před použitím uložena na zpevněném povrchu, na kterém se nebude 
držet voda, bude uložena a rozdělena podle jednotlivých typů a průměrů. Distanční 
podložky a prvky pro smykovou výztuž budou uloženy v uzamykatelném skladě. 
Armokoše pro vyztužení sloupů a základových konstrukcí budou přivezeny těsně před 
uložením do vybetonovaných pilot. Betonová směs se bude přivážet těsně před 
uložením, nesmí se skladovat na staveništi. 
 
O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Kontroluje se způsobilost pracovníků před zahájením prací, jestli jsou schopni 
vykonávat činnost v rámci jejich specializace. Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí 
nebo koordinátor bezpečnosti práce. 
Způsobilost k provádění činností musí prokázat doložením strojních průkazů, řidičských 
oprávnění, certifikátem nebo jiným dokumentem. 
V průběhu provádění prací se bude provádět namátková dechová zkouška. 
 
O kontrole a výsledcích dechové zkoušky bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 
 

 
 
Stavby vedoucí kontroluje klimatické podmínky, zda jsou vhodné k provádění prací. 
Kontrolu provádí před zahájením prací ale i v průběhu. V technologickém předpisu je 
uvedeno, za jakých podmínek lze práce provádět, případně jaká opatření zajistit. 
Kontrolovaná teplota se měří 4x denně (ráno, odpoledne, večer, v noci; noční měření 
lze nahradit večerním měřením) a z těchto měření se zjistí průměrná teplota. Při 
betonáži musí být teplota min. 5 °C a zároveň by neměla překročit 35 °C, jinak jsou 
nutná opatření pro ochranu betonu. Viditelnost při práci min. 30 m a zároveň rychlost 
větru nesmí být větší než 11 m/s. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
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Bednění se kontroluje vždy zvlášť pro jednotlivé konstrukce v průběhu výstavby. 
Kontrolu provede statik nebo stavbyvedoucí a sestavené bednění se musí shodovat 
s projektovou dokumentací a dle předpisů od výrobce, především rozmístění a 
množství stojek. Kontroluje se celistvost bednění, aby nedocházelo k posunům 
jednotlivých desek a v důsledku toho i k deformacím nebo zřícení jednotlivých 
konstrukcí. Dále se kontroluje rovinatost a těsnost bednění, aby nedocházelo k úniku 
betonové směsi z bednění.  
 
Maximální odchylky jsou: odchylka od horní hrany ve svislém směru +/- 10 mm, od 
pomocné výškové úrovně +/- 15 mm, vodorovná odchylka ve spáře +/- 5 mm, svislost 
+/- h/200 (max. 30 mm). 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 
 
Kontrolu výztuže provádí stavbyvedoucí spolu se statikem. Kontroluje se správné 
uložení prutů výztuže, jejich průměr, délka a umístění, dostatečné vyvázání výztuže, 
krytí výztuže pomocí distančních podložek a zda je mezi pruty dostatečný prostor pro 
zhutnění betonu. U karisítí se provede kontrola překrytí jednotlivých sítí, a to minimálně 
přes jedno oko. 
 
O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 

 
 
Kontroluje se především dodací list a v něm složení betonové směsi, konzistence, 
množství, čas namíchání a čas dodání na staveniště. Doba dodání z betonárny na 
staveniště by neměla překročit 45 minut, což je dodrženo. Provede se kontrola 
konzistence pomocí zkoušky sednutí kužele (abramsův kužel). Rozmezí hodnot 
jednotlivých typů konzistencí jsou uvedena v tabulce níže. 

  

STUPEŇ ZKOUŠKA SEDNUTÍM 
PODLE EN 12350-2 

S1 10–40 

S2 50–90 

S3 100–150 

S4 160–210 

S5 > 220 
Tabulka 31-KZP-abramsův kužel 

   

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deník. 
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Bude kontrolováno plynulost čerpání betonu, u betonáže nesmí docházet k časovým 
prodlevám. Při ukládání betonu musí být dodržena max. výška ukládání betonu tj. 1,5 
m, při větší výšce bude docházet k oddělování kameniva od betonové směsi. Dále se 
kontroluje předepsaná tloušťka uložené směsi  
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Bude se kontrolovat hutnění pomocí ponorných vibrátorů a vibračních lišt. Jednotlivé 
vpichy ponorných vibrátorů nesmí být od sebe vzdáleny více než 350 mm. Při použití 
ponorného vibrátoru se hřídel vibrátoru nesmí dotýkat bednění ani osazené výztuže. 
Doba ponoření vibrátoru nesmí přesáhnout 10 s, aby nedocházelo k oddělování 
(sedání) jednotlivých částí betonu. Zhutnění a uhlazení plochy betonové konstrukce 
bude provedeno tažením plovoucí vibrační lišty. 
 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Během tvrdnutí a tuhnutí betonu se bude kontrolovat především vysychání betonové 
směsi a její případné vlhčení, dále pak ochrana před povětrnostními vlivy. Konstrukce 
se bude chránit zakrytím geotextilií. V neposlední řadě se bude kontrolovat dodržení 
doby ošetřování betonu a technologické pauzy, tato doba je stanovena statikem a je 
uvedena v časovém plánu. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Při odbedňování se kontroluje dodržení technologické pauzy uvedené v časovém plánu 
a stanovené statikem. Doba technologické pauzy se liší podle typu prováděné 
konstrukce. Při odbedňování kontrolujeme, zda při odstraňování bednění nedochází 
k porušení jednotlivých konstrukcí, např. praskání nebo oddělování kusů betonu. 
Zkontroluje se odstraněné bednění, zda je dostatečně očištěno a jsou z něj odstraněny 
hřebíky. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. Kontrola se provádí pouze 
vizuálně. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku 

 
 

 
 
Hodnoty pevnosti se zjišťují po 28 dnech od odebrání vzorků. Bude zkontrolována 
pevnost v tlaku, která se zjišťuje pomocí krychelných zkoušek na krychlích o hraně 150 
mm. V případě nevyhovujících zkoušek a jiných výsledků, než je v návrhu PD navrhne 
statik opatření. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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Zkontrolují se rovinnost provedení jednotlivých konstrukcí, rovinnost se kontroluje 
pomocí dvoumetrové latě. Povolená odchylka je +/- 5 mm na délce 2 m. Dále se 
kontrolují rozměry jednotlivých konstrukcí a jejich poloha. Kontroluje se provedení 
prostupů dle PD  
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Bude provedena nedestruktivní zkouška pevnosti pomocí odrazového tvrdoměru. 
Zkouška se provádí v síti bodů vzdálených od okraje i od sebe 25 mm. Provede se 10 
čtení, ze kterých se stanoví pevnost betonové konstrukce. Pevnost musí být vyšší než 
stanovená pevnost pro odbednění konstrukce. 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

 
 
Na konstrukcích nesmí být viditelné praskliny nebo prohlubně. Konstrukce musí 
vypadat celistvě. 
 
 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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LEED je globálně uznávané certifikační schéma. Hodnotí budovu při jejím vzniku 
nebo při pozdějším provozu. Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a 
energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro 
efektivní práci. V této kapitole po předchozí konzultaci s Ing. Rostislavem Doubkem 
uvádím vybrané jednotlivé body, díky kterým by mohla být stavba případně 
ohodnocena certifikačním systémem LEED.  

 
 
 
Název stavby:    Administrativní budova a výrobní hala firmy  
     TREFAL, spol. s. r. o. 
 
Charakteristika stavby:  Budova určená pro výrobu. 
 
Místo stavby:   Na Záhonech, Kunovice 686 04 
 
Katastrální území:   Kunovice u Uherské Hradiště 677345 
 
Dotčené parcely:   p. č. 3727/1, 3727/2, 3727/3,3727/4, 3727/5,  
     727/6, 3727/7, 3727/8, 3728/1, 3727/2, 3728/3,  
     3728/4, 3728/5, 3729/1, 3729/6, 3740/1, 3741/1,  
     3770/1, 4046/13, 4046/14 
 
Investor:    TREFAL, spol. s. r.o. 
     Pekařská 162 
     68604 Kunovice 
 
 
Stavba bude sloužit jako výrobní hala SO01 (včetně krátkodobého skladování 
materiálů) a část bude sloužit jako administrativní objekt SO02 se zázemím. Součástí 
areálu bude také výstavba příjezdové komunikace se sjezdem do areálu pro nákladní a 
osobní vozidla a na ně navazující parkoviště a zpevněné plochy, oplocení. Nové 
objekty budou napojeny na sítě technické infrastruktury.  
SO01 výrobní hala 
Jedná se o trojlodní jednopodlažní výrobní a skladovací halu o celkových rozměrech 
54,50 x 54,50 m a celkové výšky 11,00 m. Střední loď převyšuje obě boční lodě. 
Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová rámová konstrukce, tvořená ocelovými 
sloupy po vzdálenostech 6,0 m v jednom směru a 18,00 m v druhém směru. Sloupy 
budou založeny na železobetonových (ŽB) patkách. Střecha sedlová i pultová. 
 
SO02 Administrativní budova 
Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysných rozměrech 24,600 m x 9,600 m a výšce 
11,270 m. Nosnou konstrukci administrativní budovy bude tvořit železobetonový skelet 
(sloupy, průvlaky, stropní desky), objekt bude založen na železobetonových pasech. 
Zastřešení bude tvořit plochá střecha. 
 

 
 
Opatření plánu:  
a) zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby  
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Zabránění případné větrné erozi půdy se bude během výstavby provádět kropením 
půdy na jednotlivých částech staveniště. Během kropení se musí dát pozor, aby 
vlhčená půda nebyla příliš blátivá. Kropení se bude provádět pomocí hadice, která 
bude napojena na staveništní rozvod vody. 
 
Zabránění dešťové eroze se dosáhne především pomocí odvodnění staveništních 
ploch v min. sklonu 2 %, vody budou svedeny do kanalizace. Případně na místa, kde 
budou zpětně vsakovány do půdy. 
 
Dále se budou znečistěná vozidla před vjezdem na pozemní komunikaci omyta 
v mycím zařízení k tomu určenému a umístěnému co nejblíže vjezdové brány. Nádrže 
s vodou budou odváděny do kanalizace, která bude opatřena geotextilí proti vniku 
nečistot. 
 
 
b) ochrana ornice 
 
Sejmutá ornice bude uložena na zpevněné ploše, která bude pro tyto účely určena. 
Místo bude viditelně označeno a odvodněno. Tato skládka se nachází v severní části 
staveniště. Ukládáme ji do výšky maximálně 1,5 m, pod úhlem maximálně 45 ° a bude 
překryta geotextilií, aby nedocházelo k větrné erozi. Tuto ornici použijeme až po úplné 
dostavbě, proto je důležité, aby nepřekážela a nemusela se následně přemisťovat.  
 
  
c) prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků  
 
V rámci prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků bude 
v odtokovém kanále vložena geotextilie, která zabrání znečištění této kanalizace a 
usazování nechtěných částic z výstavby. 
 
Pro stroje a nářadí, které se používají při práci s betonovou směsí, budou přichystány 
speciální čistící vany, ve kterých se budou jednotlivé část omývat, aby nedošlo ke 
znečišťování okolní zeminy. 
 
 
Na staveništi bude umístěna havarijní souprava, která obsahuje sorpční prostředky, 
které vymezí oblast úniku nebezpečné kapaliny a zároveň ji absorbují 
 

 
Dalším opatřením bude umístění ochranné plachty s geotextilií v místě plnění 
zavěšené bádie betonem, aby nedocházelo ke znečištění zeminy. 

Obr. 75-Havarijní souprava, zdroj [22] 
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d) prevence proti znečištění ovzduší  
 
Během výstavby nebude docházet k zásadnímu znečištění ovzduší. Jsou použity ve 
většině případů stroje, které mají nižší dopad na znečištění ovzduší, proti případné 
prašnosti se bude povrch kropit.  

 
Všechny vzniklé odpady během výstavby budou tříděny dle jednotlivých druhů do 
popelnic a kontejneru. Do doby předání odpadu oprávněným osobám, je odpad 
skladován ve vyhrazených prostorech. 

Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě, včetně předpokládaného množství, jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Obr. 76-Popelnice na tříděný odpad, zdroj [23] 
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Tabulka 32-LEED-nakládání s odpady 

 

 
 
a) Ochránit systém vzduchotechniky proti znečištění 
 
Před samotným umístěním a sestavením VZT budou menší části skladovány 
v kartonových krabicích a větší kusy budou uloženy na paletách a budou přikryty 
plachtou, aby nedošlo k poškození nebo vniknutí nečistot. Vzduchotechnika se bude 
využívat až v samotném provozu stavby, ne při její výstavbě. Pokud během výstavby 
dojde ke znečištění VZT, musí se prvek důkladně omýt nebo očistit jiným způsobem. 
 
b) Kontrola zdrojů znečištění 
Materiály a stroje, které by mohly být případným zdrojem znečištění ukládáme do 
připravených kontejnerů nebo ihned po práci omýváme v místech na to určených 
(speciální vany). Dále po každé směně se uklidí pracoviště. 
 
c) Zamezit šíření nečistot do okolí stavby 
 
Šíření nečistot do okolí se zamezí tak, že se ihned po skončení práce uklidí přebytečný 
materiál, který by díky klimatickým podmínkám, zejména zvýšené větrnosti, mohl 
znečistit okolí stavby (ořezy tepelné izolace, prach z broušení a řezání materiálů) 
 
 
d) Zamezit znečistění dokončených konstrukcí (kouření ve stavbě, rozlití kapalin, 
šíření prachu) 
 
Již zhotovené konstrukce, které lze zakrývat, se budou chránit plachtami, např. okna, 
aby nešlo k jejich znehodnocení. Dále materiály potřebné k dalším etapám výstavby se 
budou nacházet na bezpečných místech jako je záchytný rošt pro kapaliny, aby se 
předešlo možnému znečištění kapalinami. Tepelné izolace a sádrokartony budou 
uloženy na bezpečném místě na paletách a budou překryty plachtami a foliemi, aby 
nedošlo ke vniknutí vlhkosti. 
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Dále je zakázáno rozdělávat oheň a spalovat odpady v celém areálu staveniště a 
v objektu. V objektu je zakázáno kouřit, pro tyto potřeby bude na staveništi vyhrazeno 
místo. 
 
Šíření prachu bude na staveništi zamezeno kropením (již výše uvedeno). 
 

 
 
Použití izolace isover EPS 200 na zateplení střechy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 77-Recyklace-tep. izolace, zdroj [24] 

Obr. 78- Recyklace-tep. izolace 2, zdroj [24] 
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V hlukové studii se zabývám posouzením dopadu hluku ze stavební činnosti na řešené 
stavbě na okolní zástavbu. Řešená stavba se nachází v Kunovicích na ulici Na 
Záhonech v průmyslové zóně. Stavba je dle projektové dokumentace navržena jako 
třípodlažní objekt, který je založen na základových pasech. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový monolitický skelet spolu s nosným zdivem. V současnosti není 
pozemek, na kterém je objekt navržen využíván. V okolí stavby se nachází rozlehlý 
průmyslový areál Aircraft Industries, Inc., kde se nachází budovy pro výrobu dílů na 
letadla a samotné letiště. Dále je v okolí budova strojařské firmy POPPE POTTHOFF. 
Na severní straně přes řeku Olšava se v blízkosti nachází penzion a restaurace. 
 

 
 
Pro posouzení jsem vybrala stroje z etapy zemních prací a věžový jeřáb. Hygienický 
limit pro posouzení staveništního hluku je tedy LAeq,S = 65 dB. Pro posouzení použiju 
program HLUK+, ve kterém bude jako podklad načten výkres situace a budou zde 
znázorněny posuzované stroje a budovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 79- Umístění stavby-hluková studie, zdroj [2] 



162 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 80-Rypadlo-nakladač-hluková studie, zdroj [7] 

Obr. 81-Tatra 158 6x6-hluková studie, zdroj [8] 
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Obr. 82-Autodomíchávač-hluková stude, zdroj [10] 

Obr. 83-Věžový jeřáb-hluková studie, zdroj [14] 
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Načtení podkladu do programu HLUK+. Zakreslení umístění okolních staveb, násypů, 
zeleně a komunikací. Objekty se zakreslí včetně jejich rozměrů a výšek.  
 

 
 
 
 
 
Vyznačení 4 průmyslových hlukových bodů a definování bodů měření na fasádě 
 

Obr. 84-podklad 1-hluková studie, zdroj [25] 

Obr. 85-podklad 2-hluková studie, zdroj [25] 
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Všechny 4 stroje mají LwA<65dB (hygienický limit) 
 

 

 
 
 
Na výpočtu lze vidět, že stroje hlukově nenarušují žádnou řešenou fasádu a dopad 
hluku na měřené fasády je menší než 65dB 
 
 

 
 
 
 

Obr. 86-výpočet 1-hluková studie, zdroj [25] 
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Pro lepší akustické poměry je možné snížit pohyb strojů na staveništi, v tomto případě 
jsem zvolila věžový jeřáb a autodomíchávač. Na obrázku lze vidět že dopad hluku se 
ještě snížil a je nižší než předepsaný hygienický limit 65dB 
 

Obr. 87-tabulka výpočtů 1-hluková studie, zdroj [25] 

Obr. 88-výpočet 2-hluková studie, zdroj [25] 
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Při prvním měření v programu HLUK+ (všechny stroje), provoz na stavbě vyhověl a 
nenarušil žádné měřené fasády. Pro snížení šíření hluku a narušování provozu u 
ostatních svateb jsem zvolila variantu omezení provozu na staveništi a nechala jsem 
na stavbě pouze věžový jeřáb a autodomíchávač. Jak lze vidět, tak se hluk ještě snížil 
a vyhověl. 
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Rozpočet byl vytvořen v softwaru BUILDpowerS. Zpracováno v příloze P10 – 
Položkový rozpočet pro vybrané technologické procesy. Položkový rozpočet je 
zpracován na hrubou spodní a vrchní stavbu a vybrané dokončovací procesy. 
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Zapůjčená projektová dokumentace zahrnuje nejen projekty objektů SO 01 – výrobní 
haly a SO 02 – administrativní budovy, ale i projekty ke zbudování nových zpevněných 
ploch, jak v areálu řešených objektů, tak i projektovou dokumentaci pro výstavbu nové 
místní komunikace.  

 
 
Na základě zapůjčené PD k diplomové práci bude provedena nová místní komunikace 
SO 101. Komunikace zde doposud byla, ale v nevyhovujícím stavu. Komunikace se 
nachází na západní straně od stavby a po dokončení stavby bude sloužit jako vjezd do 
areálu firmy. V rámci této kapitoly se budu zabývat odstraněním stávající panelové 
komunikace a následně zhotovení nové komunikace, včetně sjezdu na parcelu č. 
3729/5 
 
Řešená komunikace se nachází západně od objektu na obrázku č. 1 je označena jako 
plocha A, v projektové dokumentaci je uvedena pod označením SO 101. Komunikace 
bude napojena na ulici Na Záhonech a v severní části bude ukončena stávající 
cyklostezkou a lávkou přes řeku Olšavu. Sjezd na parcelu č. 3729/5 je označen jako 
plocha B 
 
 

 
 
 

Obr. 89- Komunikace-plochy, zdroj [20] 
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Stávající komunikace je provedena z betonových silničních panelů, na kterých je 
asfaltová vrstva, tato komunikace nemá dostačující šířku pro obousměrný provoz 
vozidel. Dále se provede v ploše komunikace sanace aktivní zóny a to v tl. 200 mm. Na 
pláni bude dosaženo minimální hodnoty Edef,2 = 45 MPa. Celková plocha nově 
budované komunikace (A) je 849 m2. Plocha B bude zabírat 44 m2. 
 

 
 
Nová komunikace je navržena v místě původní komunikace. Nově budovaná 
komunikace bude rozšířena tak, aby zde byla dodržena dostatečná šířka pro 
obousměrný provoz, dále pak bude provedeno nové souvrství komunikace. Jednotlivé 
vrstvy nové komunikace jsou navrženy v zapůjčené projektové dokumentaci. 
 
Skladba PLOCHY A dle PD: 
 

Název vrstvy TL. (mm) 

ASFALTOVÝ BETON ACO 16+        40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 KG/M2                                    

ASFALTOVÝ BETON ACL 16+        60 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,5 KG/M2                                    

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+        50 mm 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,7 KG/M2                                                                             

ŠTĚRKODRŤ ŠD                                                   150 mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD    200 mm 

CELKEM               
   

500 mm 

Tabulka 33-Skladba plochy A 

 

 
Konstrukční uspořádání: 
Třída dopravního zatížení IV 
Návrhová úroveň porušení vozovky D1 
Typ podloží nebezpečně namrzavé PIII 
 

Obr. 90-komunikace-řez, zdroj [20] 
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Komunikace je jednostranně lemována ABO 15/25, z opačné strany je okraj 
komunikace ukončen bez obruby, aby bylo umožněn odvod dešťových vod do 
otevřeného příkopu, pod kterým je umístěn vsakovací rigol, v dolní části 
s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. Příčný sklon komunikace je 2,5 %. 
 
Skladba konstrukce PLOCHY B dle PD: 

Název  TL. (mm) 

BETONOVÁ DLAŽBA DL 80 mm 

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO HDK 4/8   40 mm 

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C 8/10 120 mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0–63 200 mm 

CELKEM 440 mm 
Tabulka 34 Skladba plochy B 

 
 

 
 

 Stávající komunikace 
 

Název Množství (m3) Hmotnost (t) 

Asfaltová vrstva tl. 30 mm 394*0,03 = 11,82 1,300*11,82 = 15,35 
Tabulka 35 Stávající komunikace-výkaz výměr 1 

 

Název Množství 
(m2) 

Celkem (ks) Hmotnost (t) 

Betonové silniční panely (3000 x 2000 
x180) 

394 66 2,675*66 = 
176,55 

Tabulka 36 Stávající komunikace-výkaz výměr 2 

 

Název Množství (m2, m3) 

Sanovaná zemina v tl. 200 mm (pod 
panely) 

394 m2 

Odstranění zeminy v tl. 380mm šíře 3,5 
m 

455 m2 (nakypřený stav 1,3* 455* 0,38 = 
224,77 m3) 

Tabulka 37 Stávající komunikace-výkaz výměr 3 

 Nová komunikace (plocha A) 
 
Uvažovaná objemová hmotnost asfaltového betonu 2300 kg/m3,  
 

Název Množství (m3) hmotnost (t) 

Asfaltový beton ACO 16+, 40 mm 849*0,04 = 
33,96 

78,11 

Asfaltový beton ACL 16+, 60 mm 849*0,06 = 
50,94 

117,13 

Asfaltový beton ACP 16+, 50 mm 849*0,05 = 
42,45 

97,64 

Tabulka 38 Plocha A-výkaz výměr 1 

Název Množství (m2) Celkem emulze (kg) 
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Spojovací postřik kationaktivní emulzí 
(2 vrstvy) 0,5 kg/m2 

849*2 = 1698 1698*0,5 = 849 

Tabulka 39 Plocha A-výkaz výměr 2 

Název Množství (m2) Celkem emulze (kg) 

Infiltrační postřik 0,7 kg/m2 849 849*0,7 = 594,3 
Tabulka 40 Plocha A-výkaz výměr 3 

  
Uvažovaná hmotnost štěrkodrtě je 1,8 t/m3. 
 

Název Množství (m3) hmotnost (t) 

Štěrkodrť 150 mm 849*0,15 = 
127,35 

229,23 

Štěrkodrť 200 mm 849*0,2 = 169,8 305,64 
Tabulka 41 Plocha A-výkaz výměr 4 

Název Množství bez 
přesahu (m2) 

Množství s přesahem 
(m2) 

Geotextilie tkaná PP TEX PP60 849 1030 
Tabulka 42 Plocha A-výkaz výměr 5 

 Sjezd na parcelu č. 3729/5 (plocha B) 
 

Název Množství (m2) Množství 1paleta (m2) Celkem 
palet (ks) 

Betonová dlažba v. 80 mm 44 9,6 5 
Tabulka 43 Plocha B-výkaz výměr 1 

Uvažovaná hmotnost HDK 4/8 je 1,45 t/m3. Hmotnost KSC I a HDK je 1,8 t/m3. 
 

Název Množství (m3) Hmotnost (t) 

Hrubé drcené kamenivo HDK 4/8, 40 mm 44*0,04 = 1,76 3,168 

Směs stmelená cementem SC C 8/10, 120 mm 44*0,12 = 5,28 9,504 

Štěrkodrť ŠD 0-63, 200 mm 44*0,2 = 8,8 15,84 
Tabulka 44 Plocha B-výkaz výměr 2 

Název Množství (m2) Celkem (t) 

Písek 0/2 (5 kg/1 m2) 44 0,22 
Tabulka 45 Plocha B-výkaz výměr 3 

 Obrubníky 
 
Komunikace je jednostranně lemována Silničními obrubníky ABO 15/25, z opačné 
strany je okraj komunikace ukončen bez obruby, aby bylo umožněn odvod dešťových 
vod do otevřeného příkopu. U vjezdů do areálu bude použita přídlažba nízká ABK 
50/25/8 
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Silničními obrubníky ABO 
100/15/25 

153 167 15 12 15,48 

Přídlažba nízká ABK 50/25/8 22 47 48 1 1,1 
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Tabulka 46 Obrubníky-výkaz výměr 1 

 
Pod obrubníky je navrženo betonové lože z betonu třídy C20/25 XF3. 
 

Název Spotřeba (m3/m) Délka (m) Celkem (m3) 

Beton C20/25, XF3 0,05 153 7,65 
Tabulka 47 Obrubníky-výkaz výměr 2 

 

 
Do této etapy patří zejména odstranění stávající panelové komunikace a odstranění 
zeminy do šířky potřebné pro provedení nové komunikace, dále vyhloubení příkopu. 
 

 Demolice stávající komunikace 
 
Bude provedeno odstranění asfaltové vrstvy, která je na panelu v malé tloušťce. 
Odstranění se provede pomocí rypadlo-nakladače, který přední lopatou případně 
hydraulickým kladivem bude postupně asfalt odstraňovat ze silničních panelů. Rypadlo 
– nakladač bude dále odstraněný asfalt nakládat na nákladní automobil, který ho bude 
odvážet k recyklaci na skládku. Skládka Kovosteel recycling s.r.o je vzdálena 10km a 
nachází se ve Starém Městě. 
 
Po odstranění asfaltu rypadlem se panely ručně dočistí, pokud je to zapotřebí. Očistí 
se jednotlivé háky, které jsou po stranách panelů. Takto očištěné panely jsou 
připraveny k vyjmutí pomocí autojeřábu. Pracovníci osadí háky do ok a pomocí 
autojeřábu se panely vyjmou a naskládají na nákladní automobil Tatra 815 valník s 
vlekem, který panely odveze na skládku. Pokud by byly panely poškozeny, tak se 
odvezou též na skládku, pro případnou recyklaci. 
 

 Odstranění zeminy 
 
Nejprve pracovníci vytyčí a zaznačí dle projektové dokumentace šířku a směr budoucí 
komunikace. Pomocí rypadlo-nakladače se provede odstranění zeminy v tl. 380 mm a 
šířce 3,5 m. tato zemina se bude odvážet na skládku, která je vzdálená 12 minut od 
staveniště. Zároveň s odstraňováním zeminy se vyhloubí i zasakovací rigol ve sklonu 
1:3. 
 

 Geotextilie a štěrkodrť 
 
Po odstranění zeminy se položí geotextilie, která bude v obou směrech přesahovat 10 
cm aby bylo dodrženo dostatečné překrytí. Geotextilie se zajistí ocelovými kolíky, které 
mohou být vytvořeny z prutů výztuže, aby nedošlo k jejímu posunu při následném 
zasypávání. Na takto rozloženou a zajištěnou geotextilii se začne pomocí rypadlo-
nakladače navážet štěrkodrť, ta se bude navážet ve dvou vrstvách. První vrstva bude 
tl. 200 mm, následně se zhutní tandemovými válci na požadovanou hodnotu. Na to 
následuje druhá vrstva štěrkodrtě a to v tl. 150 mm a opět se tato vrstva zhutní 
tandemovými válci.  Štěrkodrť bude dovážena pomocí nákladního automobilu Tatra 
158 6x6 z betonárny Cemex, která sídlí v Kunovicích a je vzdálena 4,3 km. 
 
V této fázi je podklad připraven na provádění konstrukce vozovky. 
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 Pokládka obrubníků 
 
Pokládka obrubníků se provádí před samotnou konstrukcí vozovky. Nejprve se vytvoří 
pomocí provázku a dvou kolíků pomyslná hrana, která bude napomáhat k osazení 
obrub ve stejné rovině a výšce. Následně se vytvoří z betonu C20/25 třídy XF3 podklad 
ve vrstvě 100 mm a šířce přibližně 400 mm, do kterého se jednotlivé obruby kladou. 
Dva pracovníci osadí obrubník na místo a pomocí gumového kladiva se zatluče 
hlouběji na příslušné místo. Takto se pokračuje po celé délce vozovky, v místech, kde 
bude sjezd (případně vjezd do areálu), se osadí přídlažba nízká, která je vhodná pro 
přejezd vozidel. Následuje 1 den technologická pauza, kvůli zatuhnutí betonu. Beton 
bude dovážen z betonárny Cemex, která sídlí v Kunovicích a je vzdálena 4,3 km. 
 

 Infiltrační postřik 
 
Na podklad ze štěrkodrti se provede infiltrační postřik, který zajistí lepší soudržnost 
mezi jednotlivými vrstvami. Tento postřik se provádí pomocí speciální cisterny, která je 
určena právě na tyto typy postřiků. Pomocí jednotlivých trysek umístěných v blízkosti 
vozovky se nástřik důkladně dostane na všechna místa.  
 

 Asfaltový beton a spojovací postřik 
 
Po uložení a zatuhnutí 1. vrstvy asfaltobetonu se provede spojovací postřik 
kationaktivní emulzí, který zajistí lepší soudržnost vrstev. Tento postřik se opět provádí 
pomocí speciální cisterny s tryskami v zadní části vozu.  
 
Na tento postřik následuje 2. vrstva asfaltobetonu tzv. „ložná vrstva“ a to v tl. 60 mm. 
Asfaltobeton bude přivezen z obalovny, která se nachází v Moravském Písku 
vzdáleném 18,7 km. Rozprostření se bude provádět pomocí pásového finišeru Voegele 
S1800-2, který má pracovní šířku až 7 m, což pokryje celou šířku vozovky (š = 6,5 m). 
Ukládání směsi se bude provádět ze severní strany směrem k výjezdu. Finišer si 
reguluje rychlost pokládky tak aby povrch byl rovný a tloušťka byla dle projektové 
dokumentace. Následně cca 50 m za finišerem se začne provádět hutnění, a to 
v několika fázích, první je fáze počáteční, kde se provedou 2–4 pojezdy. Následuje 
hlavní fáze, která se provádí ve 4–8 pojezdech a finální fáze hutnění tzv. „žehlení“, u 
kterého nedochází k téměř žádnému hutnění, ale spíše vyhlazení povrchu. Pro hutnění 
se bude používat tandemový válec s hladkými běhouny.  
 
Po důkladném vychladnutí následuje další postřik kationaktivní emulzí a 3. vrstva 
asfaltobetonu tzv. „brusná vrstva“ v tl. 40 mm. Opět následuje dostatečné hutnění 
v jednotlivých fázích a následné tuhnutí a chladnutí.  
 
Po provedení každé vrstvy následují potřebné zkoušky např. rovinnost, míra zhutnění, 
mezerovitost (provádí se z úrovně ložní vrstvy) a převzetí objednatelem.  
 

 
 
Pracovní postup provádění sjezdu bude stejný jako u skladby místní komunikace po 
podkladní vrstvu ze štěrkodrti, která zde bude provedena pouze v jedné vrstvě tl. 200 
mm. 
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 Konstrukce sjezdu na parcelu č. 3729/5 
 
Na připravenou zhutněnou štěrkodrť v tl. 200 mm se provede vrstva ze směsi stmelené 
cementem SC C8/10 v tl.120 mm. Tato směs se přiveze z obalovny v Moravském 
písku, která je vzdálena 18,7 km. Směs se přiveze na nákladním automobilu Tatra 158 
6x6 s krycí plachtou a korbou opatřenou mýdlovým roztokem. Směs se nasype přímo 
na místo sjezdu a pomocí rypadlo nakladače se rozprostře po celé ploše, na špatně 
dostupných místech se rozprostřený provede ručně. Následuje hutnění vibrační 
deskou. 
 
Po dostatečném zhutnění se provede vrstva z hrubě drceného kameniva frakce 4/8, 
které se přiveze betonárny Cemex, která sídlí v Kunovicích a je vzdálena 4,3 km. Tato 
vrstva se zhutní až po pokládce zámkové dlažby. Je ale zapotřebí, aby vrstva 
drceného kameniva měla ve všech místech stejnou mocnost a její povrch byl rovný, 
k tomuto se použijí vyrovnávací latě tloušťky cca 50 mm. Tyto lišty se po rozmístění a 
vyrovnání štěrku vyndají a vzniklé mezery se zasypou. Na takto vzniklou vrstvu je 
zakázáno vstupovat. 
 
Následuje pokládka zámkové dlažby, u které je nutné dodržet mezerovitost 
jednotlivých spár. Pokládka se provádí od nejnižšího místa k nejvýše posazenému, 
během pokládky nesmí dojít k narušení podkladu. Po pokládce zámkové dlažby se 
provede zásyp pískem 0/2, která se do spár vmete. Následuje hutnění vibrační deskou. 
Po prvním hutnění se dosypu prázdné spáry dalším pískem a povrch se pokropí vodou 
následně se opět provede hutnění. 
 

 
 

 
 

Název prováděné činnosti Typ a název použitého stroje 

Odstranění asfaltového povrchu Rypadlo – nakladač CAT427F2, 
hmotnost 8,1 t; objem lopaty 1,03 m3 

Odstranění betonových panelů Liebherr 1030/2, nosnost 35 t, délka 
dosahu 40 m 

Odvoz betonových panelů Tatra 815 valník s vlekem, nosnost 28 t 
Tabulka 48 Strojní sestava-stávající komunikace 

 

 
 

Název prováděné činnosti Typ a název použitého stroje 

Hloubení zeminy Rypadlo-nakladač CAT427F2, hmotnost 
8,1 t; objem lopaty 1,03 m3, objem 
rypadla 0,29m3 

Odvoz zeminy Tatra 158 6x6, objem 12 m3 

Zhutnění směsi zeminy a pojiva Tandemový vibrační válec CAT CB24B, 
pracovní šířka 1200 mm 

Navážka štěrkodrtě  Tatra 158 6x6, objem 12  m3 

Hutnění štěrkodrtě Tandemový vibrační válec CAT CB24B, 
pracovní šířka 1200mm 

Tabulka 49 Strojní sestava-zemní práce 
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Název prováděné činnosti Typ a název použitého stroje 

Navážka betonové směsi  Autodomíchávač Iveco Trakker 
Tabulka 50 Strojní sestava-pokládka obrubníků 

 
 

 
 

Název prováděné činnosti Typ a název použitého stroje 

Dávkování infiltračního postřiku Streumaster SW16MC 

Dávkování spojovacího postřiku Streumaster SW16MC 

Navážka asfaltobetonu Tatra 158 6x6, objem 12m3 

Ukládání asfaltobetonu Finišer Vogele S1800-2, pracovní šířka 
až 7m 

Hutnění asfaltobetonu Tandemový vibrační válec CAT CB24B, 
pracovní šířka 1200 mm 

Tabulka 51 Strojní sestava-asfaltobeton 

 

 
 

Název prováděné činnosti Typ a název stroje 

Dovoz písku Tatra 158 6x6, objem 12 m3 

Dovoz štěrkodrtě Tatra 158 6x6, objem 12 m3 

Dovoz směsi stmelené cementem Tatra 158 6x6, objem 12 m3 

Hutnění směsi stmelené cementem Tandemový vibrační válec CAT CB24B, 
pracovní šířka 1200 mm 

Hutnění zámkové dlažby Vibrační deska Weber CR4 
Tabulka 52 Strojní sestava-plocha B 

 
 

 
 

 Demolice 
 
Rypadlo-nakladač bude odstraňovat asfalt pomocí přední lopaty. U této činnosti se 
nedá přesně časově spočítat kolik hodin zabere, jelikož odstraňování asfaltu může být 
náročnější, než se přepokládá. Je nutné odstranit 11,82 m3 asfaltu. Na tuto činnost se 
vyčlení 1 den, během kterého se předpokládá odstranění a odvoz celé vrstvy a 
následné očištění silničních panelů 
 
Vyjmutí silničních panelů bude zajištěno pomocí autojeřábu. Zaháknutí a následné 
zvednutí a uložení na nákladní automobil 1 panelu zabere 5 minut. Během demolice 
bude vyjmuto 66 ks panelů. Za jednu hodinu se přeskládá 12 panelů a celková činnost 
zabere přibližně 6 hodin.  
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Na nákladní automobil se naskládá max.10 panelů. Nosnost nákladního automobilu je 
28 t. Nákladní automobil bude muset absolvovat cestu na skládku 7x, aby se všechny 
panely odvezly. Jedna cesta na skládku a zpět zabere 24 minut, vyložení deseti panelů 
na skládce zabere přibližně 30 minut (3minuty – 1panel). Jedna cesta s vyložením 
zabere hodinu, proto odvoz všech panelů včetně vyložení vychází na přibližně 7 hodin. 
 

činnost čas 

Odstranění a odvoz asfaltu 1 den 

Vyjmutí panelů 6 hodin 

Odvoz panelů, vyložení panelů 7 hodin 
Tabulka 53 Časová rozvaha-demolice 

 Zemní práce 
 
Při těžení zeminy se bude používat rypadlo-nakladač, který bude zeminu nakládat na 
nákladní automobil o objemu korby 12 m3. Tuto korbu rypadlo naloží za 6,84 min. Je 
nutné naložit 224,77 m3, což zabere 129,96 min. Budu tedy předpokládat, že tato 
činnost zabere přibližně 2,5 hodiny. 
 
Přesun zeminy bude zajištěn třemi nákladními automobily Tatra 158 6x6. Zemina bude 
odvážena skládku, která je vzdálená 12 minut a nachází se ve Starém Městě. Vyložení 
na skládce zabere 5 minut. Na naložení, odvoz, vyklopení zeminy a cesty zpět vychází 
35,84 minut. Pro odvoz veškeré zeminy bude zapotřebí tuto cestu absolvovat 19x. 
Automobily se budou střídat, aby vznikaly co nejmenší časové prodlevy. Odvoz 
veškeré zeminy tedy zabere 4 hodiny a 15 minut. Tato činnost bude probíhat 
kontinuálně s hloubením zeminy. 
 

činnost čas 

Hloubení zeminy 2,5 hodiny 

Naložení, odvoz a vyložení zeminy 4 hodiny a 15 minut 
Tabulka 54 Časová rozvaha-zemní práce 

 

 Geotextilie a štěrkodrť 
 
Geotextilie bude na ploše komunikace rozmístěna pracovníky, na tuto činnost je 
vymezena 1 hodina. Následuje dovoz a rozprostření štěrkodrtě. Na celou plochu 
komunikace bude zapotřebí 297,15 m3 štěrkodrtě, ta bude přivezena třemi nákladními 
automobily Tatra 158, 6x6 s objemem korby 12 m3 z betonárny Cemex, která je 
vzdálená 6 minut jízdy. Pro dovoz veškeré štěrkodrtě bude nutné tuto trasu absolvovat 
25x, pro naložení a vyložení připočítám 5 minut. Časově jedna trasa zabere 17 minut. 
Dovoz štěrkodrtě bude probíhat souběžně s jejím ukládáním na komunikaci a celá 
činnost vychází časově na 142 minut. Poslední fáze je hutnění 6 pojezdy vibračním 
válcem, toto hutnění bude prováděno ve dvou vrstvách a zabere 236 minut 
 

činnost čas 

Geotextilie 1 hodina 

odvoz a ukládání štěrkodrti 142 minut = 2,5 hodiny 

Hutnění 236minut = 4 hodiny 
Tabulka 55 Časová rozvaha-geotextilie, štěrkodrť 

 Pokládka obrubníků 
 
Před samotnou pokládkou je zapotřebí přivést betonovou směs na podklad z betonárny 
Cemex v Kunovicích. Směs bude přivážena autodomíchávačem Iveco Trakker, 
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betonárna je vzdálená 6 minut jízdy. Na dovoz postačí 1 autodomíchávač, který má 
objem 9 m3. Na samotnou pokládku obrubníků bude vymezeno v časovém plánu půl 
dne 
 

činnost čas 

Dovoz betonové směsi 15 minut 

Pokládka obrubníků 4 hodiny 
Tabulka 56 Časová rozvaha-pokládka obrubníků 

 Konstrukce vozovky  
 
Nejprve se provede infiltrační postřik komunikace a následuje vrstva asfaltobetonu 
42,45 m3. Směs přiveze nákladní automobil Tatra 158, 6x6 s objemem korby 12 m3 
z obalovny Strabag Asfalt s.r.o., která je vzdálená 23 minut jízdy. Tuto trasu musí 
absolvovat 4x. Souběžně s navážením bude probíhat i rozprostření směsi na 
komunikaci. Celkem tato činnost zabere hodinu času. Následuje zhutnění směsi 
tandemovými válci přibližně ve třech fázích, které zaberou 264 minut.  
 
Po zatuhnutí vrstvy se nanese spojovací postřik a následně po jeho vyštěpení se na 
něj provede 2x vrstva asfaltobetonu. První vrstva 50,94 m3 a druhá vrstva 33,9 m3 
bude postupně dovážena opět nákladním automobilem Tatra z obalovny Strabag Asfalt 
s.r.o., která je vzdálená 23 minut jízdy a pro nakládku a vyložení připočítám 10 minut 
na každou cestu. Nákladní automobil tuto trasu absolvuje 8x. Celkem dovoz asfaltové 
směsi zabere přibližně 180 minut, doprava bude probíhat souběžně s ukládáním dané 
vrstvy.  
 
Rozmístění asfaltové směsi bude provádět finišer. Výkonnost finišeru je 1500 
m2/směna. Na řešenou komunikaci je potřeba uložit 3x894 m2 asfaltové směsi a mezi 
jednotlivými vrstvami je nutné dodržet pauzu na tuhnutí, proto se tato činnost rozdělí na 
3 dny, kdy první den se provede jedna vrstva a druhý den poslední (druhá) brusná 
vrstva. Mezi jednotlivými vrstvami se provede opět spojovací nástřik. Ihned po uložení 
se provádí hutnění jednotlivých vrstev opět ve třech fázích a tato činnost zabere 2 
hodiny u každé vrstvy. 
 

činnost čas 

Doprava asfaltové směsi včetně 
nakládky 

3 dny (dovoz)  

Rozprostření směsi finišerem 3 dny 

Hutnění 6 hodin 
Tabulka 57 Časová rozvaha-konstrukce vozovky 

 

  Konstrukce sjezdu na parcelu č. 3729/5 
 
Spodní konstrukce sjezdu se bude provádět současně s konstrukcí vozovky. Po 
uložení a zhutnění směsi stmelené cementem SC C8/10 je nutná technologická pauza 
aby vrstva dosáhla předepsané pevnosti, tato pauza je stanovena na 7 dnů, pevnost se 
bude průběžně kontrolovat a pokud bude nutné tak se technologická pauza prodlouží. 
Pokládka zámkové dlažby a následné zasypání zabere 3 m/h. Celkový čas pokládky je 
2,5 hodiny. 
 

Činnost čas 

Tech. pauza  7 dnů 

Pokládka zámkové dlažby a zásyp 
pískem 

2,5 hodiny 
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Tabulka 58 Časová rozvaha-konstrukce plochy B 

  
 

 
 
Budování komunikace vychází dle časového plánu na 11 dnů. Tato doba je orientační 
a bude záviset především na počasí při pokládce jednotlivých vrstev. 
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Obr. 91-Komunikace-časový plán, zdroj [20] 
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Skladby i samotné provádění jsem konzultovala s Ing. Pavlem Šperkou z Ústavu 
pozemních komunikací. Doporučil mi pozměnit navržené skladby vozovek, jelikož 
nejsou úplně ideálně navrženy zpracovatelem projektové dokumentace. Jednotlivé 
skladby jsem zde ponechala z původní projektové dokumentace, nicméně pro 
samotnou realizaci by bylo vhodné skladbu vozovky pozměnit.  
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Cílem mé diplomové práce bylo řešení stavebně technologického projektu nového 
areálu firmy TREFAL, Spol. s. r. o. Zaměřila jsem se na výstavbu objektu SO02-
administrativní budovy, kde jsem řešila budování železobetonového monolitického 
skeletu, navržení a posouzení zvedacího mechanismu pro tuto činnost, zpracování 
technologického předpisu pro tuto činnost. Dále jsem se zabývala řešením zásobování 
během výstavby a návrhem vhodných strojů a mechanizace pro jednotlivé etapy 
výstavby. V další části práce jsem se zaměřila na bezpečnost v průběhu výstavby a 
návrh časového a finančního plánu.  V neposlední řadě jsem zpracovala návrh projektu 
zařízení staveniště, které jsem navrhla do čtyř technologických etap.  

 
Při zpracování práce jsem prohloubila své dosavadní znalosti zejména v oblasti výstavby 
monolitických konstrukcí, ale i v jiných oborech a zaměření např.: při zpracování návrhu 
pozemní komunikace, jsem získala množství nových informací z tohoto oboru. Některé 
problémy, které se v průběhu zpracování práce objevovaly, jsem měla možnost 
konzultovat s lidmi z jednotlivých oborů a praxe, kteří mi poradili a pomohli daný problém 
vyřešit, což vnímám jako velký přínos pro nabytí nových vědomostí. Věřím, že nově 
získané informace a poznatky budu schopna využívat v budoucím profesním, třeba i 
osobním životě. 
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