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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu objektu v areálu 

Rotana. Cílem práce je návrh vhodného postupu realizace objektu. Práce řeší časový plán 

hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet, návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů, projekt zařízení staveniště, studii realizace hlavních technologických etap, 

plán zajištění materiálových zdrojů, technickou zprávu, časový a finanční objektový plán. 

Práce se také zaměřuje na porovnání pažení stavební jámy se svahováním. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výrobní hala, novostavba, stavebně technologický projekt, technická zpráva, položkový 

rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, stroje, technologický předpis, záporové pažení, 

kontrolní a zkušební plán.  

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is to process a construction-technological project of the 
building in the area Rotana. The aim of the thesis is to propose a suitable implementation 
procedure of the building. The thesis deals with the time schedule of the main object, 
itemized budget, major building machines and mechanisms, project of site equipment, 
study of the main construction phase realization, plan for securing material resources, 
technical report, time and financial object plan. The thesis also focused on the 
comparison bracing of foundation with the slopes. 
 
KEYWORDS 

Production hall, new bulding, construction-technological project, technical report, 

itemized budget, time schedule, site equipment, machines, technological regulationf, 

rider bracing, control and test plan. 
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Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 

objektu v areálu Rotana. Jedná se o výrobně administrativní budovu, kterou investor 

potřebuje pro rozšíření své společnosti. Dle PD se počítá s výstavbou ve dvou etapách, 

kdy v této práci bude probírána první etapa výstavby. Objekt je tvořen dvěma 

podzemními podlažími s nosným systémem z železobetonového skeletu a opláštěn 

pomocí prefabrikovaných železobetonových panelů. Objekt je rozdělen na technické 

zázemí a parkovací stání ve 2.PP a na výrobní a administrativní prostory v 1.PP.  

V této práci je podrobně vypracována technická zpráva, koordinační situace stavby 

včetně širších vztahů dopravních tras, časový a finanční plán objektový, studie realizace 

hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, dále projekt zařízení 

staveniště a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Pro hlavní stavební objekt 

je vypracován podrobný časový harmonogram, zajištění materiálových zdrojů pro montáž 

prefabrikovaného skeletu, jsou zpracovány dva technologické předpisy na zemní práce a 

zajištění stavební jámy a montáž prefabrikovaného ŽB skeletu. Pro zemní práce a 

zajištění stavební jámy je navíc zpracován kontrolní a zkušební plán. Práce je zaměřena i 

na položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, na návrh zvedacích mechanismů, 

bezpečnost a ochranu zdraví pro technologickou etapu zemních prací a na porovnání 

zajištění stavební jámy zapažením oproti svahování. 
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1 Technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu 

1.1  Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Nový objekt v areálu Rotana, Velké Meziříčí 

Účel stavby: Administrativně výrobní budova 

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Velké Meziříčí 

Katastrální území: Velké Meziříčí [779091] 

Parcely dotčené výstavbou: 5280/13, 5280/70, 5280/73, 5280/91, 5280/92, 5280/151 

Investor: Rotana, a.s. 

 Průmyslová 2085 

 594 01 Velké Meziříčí 

Zpracovatel PD: ATELIER PENTA v.o.s 

 Mrštíkova 1166/12 

 586 01 Jihlava 

1.1.2 Obecné informace o objektu 

V místě navrhovaného objektu se nyní nachází trafostanice a 3 velké otáčející se 

fotovoltaické panely, a proto musí nejprve dojít ke zřízení provizorní kioskové 

trafostanice a k přeložce elektrického vedení NN a VN pro napájení stávající haly po dobu 

výstavby a k dočasnému odstavení fotovoltaických panelů, které budou po dokončení 

stavby umístěny na střešní konstrukci navrhovaného objektu. Tyto práce jsou zajištěny 

investorem před zahájením výstavby. 

U hlavního objektu D1.01 Výrobní hala se jedná se o novostavbu výrobní haly se dvěma 

podzemními podlažími budovanými v první etapě výstavby a touto částí objektu se 

zabývá tato diplomová práce. V budoucnu s dalším rozšířením společnosti se počítá 

s druhou etapou výstavby tohoto objektu, a to o nástavbu s dvěma nadzemními podlažími. 

Při výstavbě druhé etapy se počítá s propojením se stávající budovou investora pomocí 

spojovacího koridoru. Objekt bude vybudován na pozemku investora, severní a západní 
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hrana objektu bude ležet na hranici se sousedními parcelami. Přístup do objektu bude ze 

dvou stran. Z veřejného prostoru to je ze západní strany, a to pomocí dvou garážových 

vrat a vstupních dveří. Jedny vrata budou sloužit pouze pro nastěhování výrobních strojů 

do objektu v 1.PP a druhé slouží pro vjezd do podzemních garážových stání ve 2.PP. 

Druhý přístup je z areálu společnosti na jižní straně nového objektu pomocí vstupních 

dveří. V druhé etapě se uvažuje o propojení se stávající halou pomocí spojovacího 

koridoru na východní straně nového objektu.  

1.1.3 Kapacitní bilance 

Plocha pozemku: 930 m2 

Zastavěná plocha D1.01: 757,58 m2 

Obestavěný prostor D1.01: 6882,61 m3 

1.1.4 Předpokládaná doba výstavby 

Termín zahájení: 3.2.2020 

Termín dokončení: 28.1.2021 

Doba výstavby: 52 týdnů 

Doba výstavby vychází ze zpracovaného časového plánu, který je součástí tohoto 

dokumentu jako příloha P12 – Časový plán hlavního stavebního objektu. 

1.2  Členění na stavební objekty 

D1.01 Výrobní hala 

D1.02 Spojovací koridor (součástí druhé etapy výstavby) 

D2.01 Zpevněné plochy 

D2.02 Kanalizace 

D2.03 Vodovod 

D2.04 Odběrné plynové zařízení 

D2.05 Přeložky VN 

D2.06 Provizorní trafostanice 

D2.07 Přeložky NN 
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1.3  Stavebně architektonické řešení stavby 

D1.01 Výrobní hala 

Tento stavební objekt je z hlediska výstavby členěn do dvou etap. V první etapě dojde 

k výstavbě dvou podzemních podlaží a při druhé etapě se plánuje nástavba dalších dvou 

tentokrát už nadzemních podlaží a propojení se stávající halou pomocí spojovacího 

koridoru. Projektová dokumentace a tato diplomová práce se zabývá pouze první etapou 

výstavby. Druhá etapa je sice plánovaná, ale k rozhodnutí, zda dojde k uskutečnění, závisí 

na dalším vývoji společnosti a jejího růstu, proto se s druhou etapou plánuje až 

v horizontu několika let.  

Objekt bude sloužit především jako výrobní a částečně jako administrační. V druhém 

podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro 5 osobních automobilů a 

technologické zázemí pro výrobu a provoz objektu. Toto podlaží je zpřístupněno pomocí 

garážových vrat a vstupních dveří a s druhým podlažím propojeno pomocí 

dvouramenného schodiště s mezipodestou. V prvním podzemním podlaží se nachází 

především výrobní prostory a dále kanceláře a hygienické zázemí pro pracovníky. 

Součástí objektu je podél severní strany navržená opěrná zeď, která je zajištěna opřením 

o skeletovou konstrukci objektu pomocí železobetonových trámců.  

Založení objektu je na částečně monolitických a částečně prefabrikovaných základových 

patkách a prazích/pasech. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový 

prefabrikovaný skelet. Obvodová konstrukce je tvořena pomocí prefabrikovaných 

železobetonových stěn, které zároveň přenáší zatížení od zeminy v podzemních 

podlažích. Uvnitř objektu jsou jednotlivé místnosti rozděleny třemi druhy příček, a to 

příčkami z klasických keramických tvárnic, dále prosklenými stěnami a přestavitelnými 

příčkami. V celém 1.PP jsou navrženy podhledy a v objektu se dle provozu objevují tři 

typy podlah což jsou keramické dlažby, PVC a epoxidové stěrky. Nosnou konstrukci 

stropu tvoří předpjaté panely spiroll uložené na průvlaky. Podlaží jsou vzájemně 

propojena pomocí železobetonového prefabrikovaného schodiště a v objektu je umístěna 

výtahová šachta. Výtah zde zatím umístěn nebude, je to pouze příprava a osazení výtahu 

bude až po dokončení druhé etapy výstavby. Zastřešení objektu je plochou střechou 

s povlakovou izolací z asfaltových pásů. Na střeše objektu budou osazeny otáčivé 

fotovoltaické panely, které byly před výstavbou demontovány. Celý objekt je zateplen 
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pomocí XPS a minerální vlny a finální vrstvu nadzemní části tvoří z větší části silikonová 

omítka a ve zbytku hliníkové šablony provětrávané fasády. 

Zastavěná plocha objektu D1.01 Výrobní hala a jeho obestavěný prostor je uveden v části 

1.1.3 Kapacitní bilance. 

 

D1.02 Spojovací koridor 

Tento objekt je v koordinační situaci projektové dokumentace zmíněn, ale s jeho zřízením 

se počítá až v druhé etapě výstavby objektu D1.01 Výrobní hala. K tomuto objektu není 

zpracována žádná část projektové dokumentace.  

 

D2.01 Zpevněné plochy 

Do této části dle PD je uvedeno zřízení nových zpevněných ploch z betonové zámkové 

dlažby pro parkování a přístupu k objektu ze severozápadní strany ze stávajících 

zpevněných ploch o výměře 567 m2. Dále je zde vybudování 144 m2 štěrkové polní 

komunikace pro napojení z nově zpevněných ploch z betonové dlažby na stávající 

štěrkovou polní komunikaci.  

Dále je v tomto stavebním objektu navrženo odstranění 69 m oplocení a zřízení nového 

oplocení pozemku z pletiva v celkové délce 38,1 m, zřízení okapového chodníku 

z valounů kolem nového objektu v ploše 103 m2 a zřízení chodníků ze zámkové dlažby 

v ploše 60 m2. Odstranění zámkové dlažby v ploše 399 m2 mezi stávajícím a novým 

objektem a po dokončení výstavby opět položení dlažby včetně odvodnění. Dále je zde 

navržena opěrná gabionová stěna přiléhající na nový objekt na severozápadní straně o 

délce 11 m a umístění dvou schodišť na jižní straně nového objektu, která slouží 

k vyrovnání terénu na jižní straně a pro přístup ke vstupním dveřím do objektu. Nakonec 

se počítá s ohumusením nezpevněných ploch.  

 

D2.02 Kanalizace 

V tomto objektu je navržené napojení objektu na stávající oddílnou kanalizaci v celkové 

délce 58.36 m včetně osazení všech šachet. Potrubí kanalizace je z materiálu PVC. 

Dešťová kanalizace tvoří 51,18 m a zbylých 3,18 m je pro napojení splaškové kanalizace. 
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D2.03 Vodovod 

V tomto objektu je řešeno napojení výrobní haly na areálový rozvod vody z PE potrubí 

v celkové délce 75,43 m. Napojení na stávající vodovod bude ve stávající šachtě na jižní 

části stávajícího objektu, v místě kde vodovod do objektu vstupuje. 

 

D2.04 Odběrné plynové zařízení 

V tomto stavebním objektu je řešeno napojení výrobní haly na stávající NTL OPZ z PE 

potrubí v celkové délce 52,7 m. Napojení na stávající rozvod bude před vstupem potrubí 

do stávajícího objektu na jižní straně a bude ukončeno těsně před novým objektem, kde 

následně dojde k napojení na rozvod plynu v nové výrobní hale.  

 

D2.05 Přeložky VN 

Tento objekt řeší provizorní přípojku VN 22kV na provizorní kioskovou trafostanici. 

Je to řešeno z toho důvodu, že stávající trafostanice je v místě nově budovaného objektu 

a musí dojít k jejímu odstranění a vytvoření provizorní kioskové trafostanice do které 

bude zřízena provizorní přeložka VN pro dobu výstavby a po dokončení objektu výrobní 

haly bude zřízena trvalá přípojka VN do nového objektu, ve kterém bude osazena nová 

trafostanice v podlaží 2.PP. Důvod potřeby dočasné přeložky a provizorní kioskové 

trafostanice je ten, že trafostanice převádí VN na NN, kterým je napájen stávající objekt 

investora. Přeložka VN je navržena v celkové délce 60 m. Dočasnou přeložku VN, která 

slouží jen po dobu výstavby je investor povinen zajistit před zahájením prací. 

 

D2.06 Provizorní trafostanice 

Tento objekt řeší návrh a umístění provizorní kioskové trafostanice. Potřeba provizorní 

trafostanice je z důvodu zajištění napájení stávajícího objektu (popsáno výše). Po 

dokončení objektu výrobní haly bude v tomto objektu umístěna trvalá trafostanice, která 

bude zajišťovat napájení stávající a nové haly. Zřízení provizorní kioskové trafostanice 

je povinen investor zajistit před zahájením prací. 

 

D2.07 Přeložky NN 

V tomto objektu je řešeno provizorní napojení stávající haly vedením NN z provizorní 

kioskové trafostanice, demontáž části stávající přípojky NN stávající haly. Délka 
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provizorní přípojky je 125 m. Po dokončení objektu výrobní haly dojde k trvalé přeložce 

NN z nové trafostanice umístěné v nové výrobní hale. Vybudování provizorní přípojky 

NN do stávající haly a demontáž vedení NN od demontovaných fotovoltaických panelů 

je povinen investor zajistit před zahájením prací. 

1.4  Situace stavby 

1.4.1 Popis staveniště 

Pozemek, na kterém bude vybudován nový objekt, se nachází v zadní západní části 

pozemku investora. Daný pozemek se nachází v průmyslové zóně Velkého Meziříčí na 

ulici Průmyslová.  

V současnosti se v místě budoucího objektu nachází tři otáčivé fotovoltaické panely a 

trafostanice. Tyto panely budou před zahájením výstavby demontovány investorem a 

uskladněny, aby po výstavbě objektu mohly být osazeny na jeho střeše. Dosavadní 

trafostanice bude odstraněna a musí zde být umístěna provizorní kiosková trafostanice, 

která je za potřebí pro napájení stávajícího objektu investora po dobu výstavby. Po 

dokončení objektu bude do objektu osazena trvalá trafostanice a dojde opět k přeložení 

sítí a odstranění provizorní trafostanice. V místě stavby nachází travní porost, případně 

nízké náletové křoviny. Před zahájením veškerých prací budou vytyčeny všechny sítě 

technické infrastruktury jejich vlastníky, aby nedošlo při pracích k jejich porušení.  

Zařízení staveniště bude umístěno na západní až severozápadní straně od nového objektu. 

Zařízení staveniště bude umístěno částečně na zpevněné ploše z betonové dlažby, která 

v současnosti slouží k parkování zaměstnanců pracujících v podnicích na průmyslové 

zóně a zbylá část zařízení staveniště bude vybudována v místě nově navržených 

zpevněných ploch. Při zřizování zpevněných ploch bude použito materiálů navržených 

ve skladbě v části PD zpevněné plochy. 

1.4.2 Napojení staveniště na dopravní systém 

Staveniště bude zpřístupněno ze stávající zpevněné plochy ze západní strany nového 

objektu, na které bude zařízení staveniště částečně umístěno a z nově zpevněné štěrkové 

plochy, která navazuje na stávající štěrkovou polní komunikaci. Dále je staveniště 

přístupné z východní strany z areálu investora. V okolí staveniště bude po dobu výstavby 

upraveno dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti, kvůli pohybu pracovních strojů. 
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Přesněji bude řešeno v kapitole č. 5 Projekt zařízení staveniště a v kapitole č. 2 

Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

1.4.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

Nový objekt bude napojen plynovodní přípojkou na areálový rozvod plynu. Vodovodní 

přípojka bude napojena na areálový rozvod vody. Kanalizace bude napojena na 

kanalizační síť procházející v blízkosti nově budovaného objektu. V případě zdroje 

elektřiny bude v objektu osazena trafostanice, do které bude přivedeno VN 22kV a 

trafostanice bude převádět toto napětí na NN pro nový a stávající objekt. V případě 

staveništních přípojek je toto téma podrobněji řešeno v kapitole č. 5 Projekt zařízení 

staveniště. 

1.5  Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 

objektu D1.01 Výrobní hala 

Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu D1.01 Výrobní hala 

bude podrobněji řešen v kapitole č. 4 Studie realizace hlavních technologických etap 

stavebního objektu.  

1.6 Časový a finanční plán výstavby 

1.6.1 Časový plán výstavby 

Stavba první etapy je navrhnuta s předpokládaným začátkem 3.2.2020 a 

s předpokládaným koncem 28.1.2021 (52 týdnů). Celková doba výstavby je zpracována 

v časovém plánu objektovém. Časový plán objektový je součástí tohoto dokumentu jako 

příloha P03 – Časový plán objektový. Pro hlavní stavební objekt D1.01 Výrobní hala je 

zpracován podrobný časový plán výstavby v programu MS Project. Podrobný časový 

plán hlavního objektu je součástí tohoto dokumentu jako příloha P12 – Časový plán 

hlavního stavebního objektu. 

1.6.2 Finanční plán výstavby 

Náklady na výstavbu hlavního stavebního objektu byly určeny dle položkového rozpočtu 

zpracovaného v programu BUILD Power. Položkový rozpočet hlavního stavebního 

objektu je součástí tohoto dokumentu jako příloha P13 – Položkový rozpočet hlavního 
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stavebního objektu. Náklady na výstavbu ostatních objektů jsou zpracovány dle THU. 

Rozpočet dle THU je součástí tohoto dokumentu jako příloha P02 – Propočet stavby dle 

THU. 

1.7  Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky 

1.7.1 Ochrana proti hluku a prašnosti 

Během výstavby může dojít ke zvýšení prašnosti nebo hluku v okolí stavby, a to zejména 

při chodu strojů provádějících činnosti při výstavbě. Ze strany zhotovitele bude snaha 

eliminovat všechny tyto rušivé prvky. V okolí stavby se nenachází budovy pro bydlení, a 

tak není stanovena maximální přípustná hladina hluku, ale bude snaha co nejvíce urychlit 

práce hlučných strojů. Pro zabránění prašnosti ze staveniště, a to zejména při pojíždění 

strojů při zemních pracích, bude staveniště dle potřeby skrápěno vodou pro snížení 

prašnosti. Při provádění zemních prací budou také vozidla odvážející zeminu očištěna od 

ulpívající zeminy na kolech a podvozku, aby neznečisťovala okolní komunikace.  

1.7.2 Nakládání s odpady 

Na staveništi bude s odpady nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o Odpadech a podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Zhotovitel stavby je povinen zajistit 

nakládání s odpady dle příslušných vyhlášek a bude povinen umístit na staveniště nádoby 

na odpad. Vzniklé odpady budou tříděny a pravidelně odváženy a likvidovány příslušným 

způsobem. 

1.7.3 Bezpečnostní požadavky 

Během výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob na staveništi dle 

vyhlášky 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. 

Zejména bude dodržováno 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. Podrobnější požadavky na BOZP jsou řešeny v různých kapitolách tohoto 

dokumentu. 
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2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras 

Koordinační situací se rozumí řešení blízkého okolí stavby a jejího napojení na dopravní 

infrastrukturu. V širších dopravních trasách budou rozebrány trasy dopravy na staveniště 

hlavních stavebních strojů a materiálu pro výstavbu. 

2.1 Umístění stavby 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně na jihovýchodní straně města Velké Meziříčí. 

Konkrétněji je umístěno na severozápadním okraji pozemku investora a je zpřístupněn 

jednak z pozemku investora tak ze zpevněné plochy z betonové dlažby západně od 

hranice pozemku. Na tuto část stávajících zpevněných ploch navazují navržené zpevněné 

plochy, které budou po dobu výstavby sloužit jako plochy staveništních komunikací a 

skládek, a následně upraveny pro účel zpevněné komunikace pro přístup k objektu a do 

podzemních garáží objektu dle PD.  

Nyní je místo stavby zatravněná plocha s případnými nízkými náletovými křovinami a se 

svahem v severozápadní části.  V blízkosti navrženého stavebního objektu vede nadzemní 

VN 22kV a při návrhu a následném provádění musí být důsledně dodrženo ochranné 

pásmo, které bude před zahájením výstavby zmenšeno ochranou vodičů.  

 

 
Obrázek 1 - Umístění stavby [1] 
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Obrázek 2 - Bližší umístění stavby [1] 

 

2.2  Dopravní značení 

Před zahájením provádění prací budou v blízkosti stavby upraveny dopravní předpisy 

pomocí dočasného dopravního značení. Dopravní předpisy budou upraveny pro zvýšení 

bezpečnosti provozu z důvodu pohybu stavebních strojů v okolí staveniště. Konkrétní 

úprava dopravního značení je součástí tohoto dokumentu jako příloha P01 - Širší dopravní 

vztahy. 

 

2.3  Hlavní dopravní trasy 

2.3.1 Doprava vrtné soupravy 

Vrtná souprava, která bude na stavbě sloužit pro zřízení záporového pažení, bude použita 

od firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a dopravena z adresy Brněnská 681, 

664 42 Modřice. Vrtná souprava bude dopravena pomocí nákladního automobilu 

Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Nooteboom. 
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Obrázek 3 - Doprava vrtné soupravy [1] 

Trasa dopravy vrtné soupravy je dlouhá 51,5 km a je vedena po silnicích I. třídy z areálu 

mechanizace firmy. Poté trasa pokračuje severně směr Brno a napojuje se na dálnici D1 

ve směru na Prahu. Z dálnice D1 bude nákladní automobil sjíždět na sjezdu 146 a 

následně pokračovat po silnici II. třídy 602 po které bude pokračovat k místu stavby. 

Vrtnou soupravu bude přepravovat nákladní automobil, který nepřekročí rozměrově ani 

hmotnostně podmínky pro běžnou nákladní dopravu, a tak nemusí být posuzovány 

kritická místa na trase. Avšak jako případné kritické místo z celé trasy byl zvolen kruhový 

objezd za výjezdem z D1 ve Velkém Meziříčí, ale po přezkoumání byl zjištěn naprosto 

vyhovující poloměr kruhového objezdu 21 m. 

2.3.2 Doprava strojů pro zemní práce 

Stroje pro zemní práce budou poskytnuty z firmy Gremis, s.r.o. Sídlo firmy odkud bude 

mechanizace dopravována na stavbu je ve Velkém Meziříčí a je vzdálené 4,8 km od místa 

stavby. Pro takto malou vzdálenost nebude pro převoz strojů použit nákladní automobil 

s podvalníkem, ale stroje se na stavbu přepraví po vlastní ose. Trasa prochází přes Velké 

Meziříčí a po silnici II. třídy 602, po které je umožněna běžná kamionová doprava a stroje 

pro zemní práce nepřekročí případné hmotnostní limity.  
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Obrázek 4 - Doprava strojů pro zemní práce [1] 

 
2.3.3 Doprava autojeřábu 

Autojeřáb bude pronajat z firmy Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. a přepraven na stavbu 

po vlastní ose z pobočky v Jihlavě na adrese Pávovská 913/12a. Trasa dopravy autojeřábu 

je dlouhá 38,3 km.  

 
Obrázek 5 - Doprava autojeřábu [1] 

Trasa začíná v Jihlavě na pobočce firmy, odkud vozidlo pojede severně směrem k nájezdu 

na D1. Za areálem firmy je kruhový objezd s poloměrem 17 m, který nepředstavuje riziko. 

Následně se autojeřáb bude napojovat na silnici I. třídy 38 směr Havlíčkův Brod. Na této 
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silnici bude podjíždět jeden most. Jelikož výška autojeřábu je 4000 mm, což je podobná 

výška, jakou mají běžné nákladní automobily, nevzniká při podjezdu mostu problém. 

Dále se bude autojeřáb napojovat na dálnici D1 směr Brno, po které pojede až na výjezd 

146 za Velkým Meziříčím. Za sjezdem se napojí na silnici II. třídy 602 po které pojede 

necelých 200 m a odbočí doleva na ulici Průmyslová. Při zkoumání trasy nebylo zjištěno 

žádné kritické místo, které by znemožnilo jízdu po této trase. 

2.3.4 Doprava prefabrikovaných betonových výrobků 

Prvky prefabrikovaného skeletu budou dopravovány z firmy Stylstav Prefa Křižanov. 

Jelikož bude muset montáž skeletu probíhat přímo z automobilů dopravujících jednotlivé 

prvky bez meziskládky, je tato společnost nejlepším řešením, kvůli své poloze blízko 

stavby. V místě výroby budou prvky vyrobeny a na staveniště dováženy dle potřeby. 

Jednotlivé prvky budou přepravovány na nákladním automobilu MAN TGA 18.480 XLX 

BLS s návěsem RH125P.  

 
Obrázek 6 - Trasa dopravy prefabrikovaných prvků [1] 
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Trasa dopravy prefabrikovaných betonových výrobků je dlouhá 13 km a je vedena po 

silnici II. třídy 360 do Velkého Meziříčí a následně po silnici II. třídy 602 přes Velké 

Meziříčí. Jediné problémové místo na trase je kruhový objezd ve městě Velké Meziříčí 

s poloměrem 13 m, což splňuje minimální poloměr otáčení 12 m pro nákladní automobily 

s přívěsem. Další případné místo, které ještě nebylo posuzováno nebylo shledáno. 

2.3.5 Doprava zeminy na skládku  

Zemina vytěžená při zemních pracích bude ukládána na skládku a recyklační dvůr ve 

Velkém Meziříčí ve vlastnictví firmy Gremis, s.r.o. Z této skládky bude opětovně 

dovážen vhodný materiál pro zpětný zásyp. 

Dopravu zeminy budou zajišťovat nákladní automobily Tatra T158 PHOENIX 8x8. 

 
Obrázek 7 - Doprava zeminy na skládku [1] 

Trasa dopravy zeminy je dlouhá 4,8 km a prochází přes město Velké meziříčí. Na této 

komunikaci se nevyskytují žádné komplikace pro tento způsob přepravy. 

2.3.6 Doprava stavebního materiálu 

Doprava běžného stavebního materiálu bude zajištěna z blízkých stavebnin VASTA 

stavebniny a.s. Z těchto stavebnin bude dovážen běžný stavební materiál. Doprava 

materiálu bude podle velikosti a hmotnosti dopravován užitkovým automobilem 
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VW Crafter a v případě těžších nebo rozměrnějších materiálů nákladním automobilem 

MAN TGS 26.440 6x4 BL s hydraulickou rukou. 

 
Obrázek 8 - Doprava stavebního materiálu [1] 

Trasa je dlouhá necelých 500 m a na této trase se nevyskytují žádná riziková místa pro 

tento způsob přepravy. 

2.3.7 Doprava čerstvého betonu 

Doprava čerstvého betonu je řešena z místní betonárny TBG PKS a.s., provoz Velké 

Meziříčí. Doprava betonu je zajištěna autodomíchávačem MAN TGA 32.440 MIX 

 
Obrázek 9 - Doprava čerstvého betonu [1] 
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Vzdálenost dopravy betonu je 3 km a je vedena přes město Velké Meziříčí. Na trase se 

nevyskytuje žádné kritické místo pro dopravu betonu zvoleným autodomíchávačem. 

2.3.8 Doprava lešení 

Doprava lešení bude zajištěna z místní půjčovny lešení firmy AUTOCOLOR Šoukal 

s.r.o. Lešení bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem MAN TGS 26.440 6x4 

BL s hydraulickou rukou. 

 
Obrázek 10 - Doprava lešení 

Vzdálenost dopravy je 4 km. Trasa je vedena z části po obchvatu Velkého Meziříčí a 

následně přes část města. Na trase se nevyskytuje žádné kritické místo pro dovoz lešení 

zvoleným nákladním automobilem. 
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3 Časový a finanční plán stavby objektový 

V rámci diplomové práce byl zpracován propočet stavby dle THU, kde jsou zahrnuty 

všechny budované stavební objekty. Zatříděním objektů dle klasifikace JKSO 

s přiřazením měrných jednotek a jejich množství byla stanovena celková cena za stavební 

dílo. Propočet dle THU je součástí tohoto dokumentu jako příloha P02 – Propočet stavby 

dle THU. 

Na základě propočtu stavby dle THU a dané produktivity práce byl sestaven časový plán 

objektový. V tomto časovém plánu objektovém je u hlavního objektu uvedena doba 

výstavby, kterou jsme získali vypracováním podrobného časového plánu. Podrobný 

časový plán hlavního stavebního objektu je součástí tohoto dokumentu jako příloha P12 

– Časový plán hlavního stavebního objektu. Časový plán objektový je součástí tohoto 

dokumentu jako příloha P03 – Časový plán objektový.  

Po vytvoření časového plánu objektového byl vypracován finanční plán objektový, kde 

k jednotlivým objektům byla přiřazena cena dle propočtu THU a u hlavního stavebního 

objektu byla použita cena získaná pomocí položkového rozpočtu. Položkový rozpočet 

hlavního stavebního objektu je součástí tohoto dokumentu jako příloha P13 – Položkový 

rozpočet hlavního stavebního objektu. Vypracovaný finanční plán objektový je součástí 

tohoto dokumentu jako příloha P04 – Finanční plán objektový. 

Při vypracování časového a finančního plánu objektového nebylo uvažováno s objekty 

D1.02 Spojovací koridor a D2.06 Provizorní trafostanice, protože spojovací koridor není 

součástí této I. etapy výstavby a v případě trafostanice je dle technické zprávy v PD 

investor povinen ji zajistit před zahájením stavby. U objektů D2.05 Přeložky VN a D2.07 

Přeložky VN bylo uvažováno jen s trvalými přeložkami, neboť provizorní přeložky je 

investor dle technické zprávy PD povinen zajistit před zahájením stavby 
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4 Studie realizace hlavních technologických etap 

stavebního objektu 

4.1  Zemní práce a zajištění stavební jámy 

Před zahájením veškerých stavebních prací zejména zemních prací budou vytyčeny 

polohy stávajících inženýrských sítí jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození. Dále 

se před zahájením prací provede izolování vodičů VN 22kV po dobu výstavby, aby se 

zmenšilo ochranné pásmo VN ze 7 m na pouhé 2 m. Po těchto úkonech mohou začít 

zemní práce. Nejprve se začne skrývkou ornice o mocnosti 30 cm. Sejmutí ornice provede 

kolový bagr, který bude provádět následně hloubení stavební jámy. Ornice bude odvážena 

na skládku.  

Po skrývce ornice se provede zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení. Pro 

záporové pažení jsou navrhnuty ocelové zápory HEB 240, které se osadí do předem 

vyvrtaných otvorů a provede se jejich zabetonování do výšky -9,750 m. V projektové 

dokumentaci bylo navrženo pažení pouze ze severní strany, ale z důvodu velké hloubky 

výkopů, kdy by se muselo provádět svahování s terénními lavičkami, které by zabralo 

nemalé množství prostoru kolem objektu, bylo v této práci navrženo taktéž pažení 

z východní a jižní strany. Zapažením z dalších dvou stran dojde k zajištění dostatku 

prostoru kolem objektu pro montáž skeletu a také se nemusí řešit rozsáhlé zemní práce. 

Ve stávající projektové dokumentaci je navrženo strmé svahování výkopu na výšku až 

7,5m bez vytvoření terénních laviček. Kdyby se při výkopech dodrželo správné svahování 

a vytváření terénních laviček po každých třech výškových metrech, došlo by k podkopání 

stávajících inženýrských sítí vedoucích podél jižní strany navrhovaného objektu. Toto byl 

další důvod pro vytvoření záporového pažení z východní a jižní strany.  

Po osazení zápor se může pokračovat výkopem stavební jámy v první úrovni. První 

úroveň stavební jámy se odtěžuje až do projektové výšky -6,250 m. Během výkopů první 

i druhé úrovně se budou mezi zápory vkládat dřevěné pažiny a prostor mezi svahem a 

pažinou se musí důkladně vyplnit zeminou. Po výkopu první úrovně se provede zajištění 

záporového pažení pomocí převázek a jejich zajištění horninovými kotvami. 

Následně se pokračuje výkopem druhé úrovně až na dno stavební jámy do úrovně -9,400 

m. Po vyhloubení stavební jámy se provede výkop rýh a šachet pro výtah a jímku elektro. 
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Během výkopových prací se předpokládá výskyt několika tříd zemin. Očekávají se 

zeminy těžitelnosti třídy 3 a s postupnou hloubkou výkopu lze narazit až na zeminy třídy 

6 nebo dokonce třídy 7 v úrovni dna stavební jámy. Největší objem dle průzkumu bude 

představovat zeminy čtvrté třídy.  Na dně výkopu stavební jámy se může objevit spodní 

voda. V případě jejího výskytu by musela být svedena do jednoho místa a odtud 

odčerpávána čerpadlem. Zemina z výkopů bude odvážena na skládku. 

Mechanizace: 

Kolový bagr s lopatou pro těžení a bouracím kladivem pro rozpojení hornin 

Nákladní automobily typu sklápěč 

Vrtná souprava 

Autodomíchávač 

Nivelační přístroj 

4.2  Založení stavby 

Založení stavby je navrženo částečně monolitické a částečně prefabrikované. Nejprve se 

provedou monolitické části základových patek a monolitické základové pasy. Po získání 

potřebné pevnosti betonu mohou být následně osazeny prefabrikované kalichy a 

základové prahy. Základové konstrukce musí být přesně vyměřeny, aby nepřesností 

nedošlo k problémům při montáži skeletové konstrukce.  

Po osazení prefabrikátů dojde k vybudování kanalizace pod podkladní betonovou deskou. 

Po zkouškách kanalizace může dojít k vytvoření štěrkového polštáře a vylití podkladních 

betonů. Na podkladních betonech bude provedena hydroizolace a následně výztuž a 

betonáž podkladní betonové desky. Před provedením podkladní betonové desky musí být 

provedeny všechny sítě, které se pod ní nacházejí a zřízeny všechny prostupy deskou. 

Stroje se do stavební jámy budou dostávat přes krátký vytvořený nájezd, neboť nevzniká 

velké převýšení. 

Mechanizace: 

Autodomíchávač Vibrační lišta 

Autočerpadlo Zvedací mechanismus 

Ponorný vibrátor Nákladní automobily 

Rypadlo-nakladač Nivelační přístroj 

Vibrační deska  



- 37 - 
 
 

4.3  Spodní stavba 

Objekt tvoří pouze dvě podzemní podlaží, tak je celý objekt brán jako spodní stavba. 

Hlavní nosnou konstrukci spodní a zároveň i celé stavby tvoří prefabrikovaný 

železobetonový skelet. Montáž skeletu bude probíhat po jednotlivých patrech. Při 

výstavbě se bude postupovat tak, že se nejprve osadí sloupy do kalichů, a ještě před jejich 

osazením budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem. Při montáži musí být sloupy 

zajištěny proti pohybu a prostor v kalichové patce vyplněn betonem a zhutněn. Po osazení 

sloupů dojde k osazení výtahové šachty a vnitřní stěny, která vynáší schodiště. Dále se 

postupuje osazením průvlaků na sloupy. Průvlaky musí být se sloupy dokonale spojeny. 

Přesný detail styku je dán dodavatelem prefabrikované konstrukce. Na průvlaky se osadí 

předpjaté stropní panely Spiroll. Prostor mezi stropními panely a v místě šikmé části na 

severozápadní straně dojde k dobetonávkám. Následně dojde k montáži obvodových 

prefabrikovaných panelů a montáži schodiště 2.PP. Tímto je podlaží 2.PP kompletně 

namontováno a může se pokračovat s montáží podlaží 1.PP. 

Podlaží 1.PP začne také montáží sloupů. Po montáži sloupů následuje montáž výtahové 

šachty, vnitřní stěny, průvlaků, osazení schodiště a montáž stropních panelů. Dále bude 

probíhat montáž prefabrikované opěrné stěny s rozepřením o nový objekt pomocí 

železobetonových trámců. Po montáži opěrné stěny bude následovat montáž obvodových 

stěnových panelů 1.PP. Nakonec se po provedení potřebných izolací provede montáž 

anglických dvorků na podkladní beton a polystyren.  

Všechny styky mezi jednotlivými prefabrikovanými prvky musí být velmi kvalitně 

provedeny a následně ochráněny proti korozi.  

Mechanizace: 

Zvedací mechanismus pro montáž skeletu 

Nákladní automobily přepravující prefabrikáty 

Montážní plošiny 

Autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Ponorný vibrátor 

Svářečka 
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4.4  Zastřešení 

Objekt bude zastřešen plochou střechou nepochozí. Odvodnění střechy je zajištěno 

vpusťmi. Střecha je ohraničena atikou ve výšce +1,010 m. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří předpjaté panely Spiroll a v místě schodiště jsou osazeny PZD desky. Zateplení 

střechy je řešeno pomocí EPS a spád vytvořen pomocí spádových klínů. Pod tepelnou 

izolací je navržena parozábrana z asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al fólie. Na 

tepelné izolaci je povlaková izolace v souvrství dvou asfaltových pásů. 

Po provedení parozábrany před dalšími vrstvami budou na střechu osazeny panely pro 

kotvení fotovoltaických panelů a prostupy skrz povlakovou krytinu důsledně izolovány. 

Po provedení parozábrany také dojde k montáži prvků pro systém zajištění proti pádu. 

Tyto prvky budou také důkladně izolovány. 

Mechanizace: 

Zvedací mechanismus 

Plynový hořák 

4.5  Dokončovací práce 

Provedení svislých nenosných konstrukcí 

Svislé nenosné konstrukce v objektu jsou z keramických tvárnic a z modulových 

přestavitelných a skleněných příček. Příčky z keramických tvárnic budou provedeny 

klasickým způsobem na tenkovrstvou maltu. Při provádění musí dojít k propojení příček 

s obvodovými a nosnými konstrukcemi pomocí nerezových stěnových spon. Modulové 

přestavitelné a skleněné příčky budou sestaveny podle návodu konkrétního výrobce tak, 

aby se dosáhlo jejich požadovaných vlastností, zejména požadavků na útlum hluku. 

 

Provedení omítek 

Omítky budou provedeny pomocí omítacího stroje. Podklad bude zbaven nečistot a před 

provedením nástřiku se podklad navlhčí. Na provedený nástřik se po zaschnutí provede 

strojní jádrová omítka. Rovinnosti omítek se dosáhne stažením pomocí hliníkové latě. Po 

vyzrání jádrových omítek se provede finální štuková vrstva. Finální povrch bude zahlazen 

pomocí hladítek. 
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Provedení podlah 

Podlahy budou prováděny dle popisu jednotlivých skladeb. Nejprve bude uložena 

kročejová izolace a provedení dilatační vrstvy kolem svislých stěn a sloupů pomocí 

mirelonového pásu. Následně se položí separační fólie, na kterou se uloží betonová 

mazanina nebo litý potěr. Nášlapná vrstva je různá dle využití místností a požadavky na 

vlastnosti nášlapných vrstev jsou zpracovány v projektové dokumentaci. V objektu se 

vyskytují nášlapné vrstvy z keramických dlažeb, PVC a epoxidových stěrek. Před 

pokládkou nášlapných vrstev bude kontrolována vlhkost podkladu a nášlapné vrstvy 

budou pokládány až po dosažení potřebné vlhkosti, který předepisuje jejich výrobce. 

 

Provedení podhledů 

V administrativních částech v 1.PP budou provedeny rastrové demontovatelné podhledy. 

Do podhledu budou osazeny svítidla a revizní dvířka pro přístup k instalacím vedených 

nad podhledy a průduchy vzduchotechniky. V objektu se vyskytují různé rastry pro 

podhledy. Provádění podhledů bude po provedení omítek a montáži instalací, které jsou 

vedeny nad podhledy.  

 

Provedení zateplení objektu 

Objekt je zateplen různými zateplovacími systémy. Tepelná izolace nad úrovní terénu je 

z minerální vaty a pod úrovní terénu z XPS s tloušťkou 200 mm. V části pod úrovní terénu 

je tepelná izolace chráněna nopovou fólií, která je ukončena systémovou lištou. 

Nadzemní zateplená část objektu má dvě povrchové úpravy, a to z větší části probarvenou 

silikonovou omítkou a na zbylé části objektu je provedena provětrávaná fasáda za použití 

hliníkových fasádních šablon. 

 

Výplně otvorů 

Venkovní výplně otvorů jsou hliníková okna s trojsklem opatřená venkovními žaluziemi. 

Venkovní dveře jsou hliníkové z části prosklené. 

Garážová vrata jsou navržena sekční. 

Vnitřní dveře jsou navrženy do ocelových obložkových zárubní a typ dveří je různý 

s různými požadavky např. na požární bezpečnost. Více viz projektová dokumentace. 
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Mechanizace: 

Strojní omítačka se silem 

Stavební míchačka 

Čerpadlo betonové směsi 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Pila na duté cihly 

Hladička betonu 

Fasádní lešení 

4.6  Environment 

Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí během výstavby. Nepředpokládá 

se zvýšená prašnost nebo hlučnost. Práce budou probíhat v denní době, aby nebyl 

porušován noční klid, a při práci budou dodrženy maximální limity hluku dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.  

Dále na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech 

podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. Na staveništi budou umístěny nádoby 

na odpad, které budou dle potřeby včas vyváženy, a s odpady se bude nakládat dle 

příslušných předpisů 

4.7  BOZP 

Před zahájením každého stavebního procesu musí být všichni zaměstnanci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. O školení BOZP bude proveden zápis. Budou 

také zkontrolovány doklady, osvědčení, revize a technický stav strojů. Dále budou 

kontrolovány řidičské, vazačské, strojní a jeřábnické průkazy osob pracujících s danými 

stroji. Pracovníci pohybující se po staveništi budou používat pevnou pracovní obuv, 

ochranou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu, pracovní rukavice a dle potřeby ochranné 

pracovní brýle a chrániče sluchu. Při provádění stavby musí být zřizovány opatření pro 

bezpečnost pracovníků jako např. dočasná zábradlí proti pádu apod. 

Pro zvýšení bezpečnosti během výstavby bylo sníženo ochranné pásmo VN pomocí 

izolace vodičů na 2 m. Při provádění prací musí být dbáno na dodržování ochranného 

pásma vedení zejména pak při práci autojeřábu dodržovat striktně zakázaná pásma. 
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Vybraná některá rizika dané stavby 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 - proškolení pracovníků 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 - pravidelné školení pracovníků pracujících se stroji 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

  - Zajištění technickou konstrukcí proti pádu osob, předmětů a materiálů 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., Práce s elektrickým a benzínovým nářadím 

 - seznámení pracovníků s prací s daným nářadím 
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5 Projekt zařízení staveniště 

Projekt zařízení staveniště je vypracován podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o 

dokumentaci staveb, konkrétněji dle přílohy č. 8 odstavce B.8 Zásady organizace 

výstavby.  

Při návrhu zařízení staveniště je zohledněn taká počet pracovníků, který se během 

výstavby mění. Bilance pracovníků je součástí tohoto dokumentu jako příloha P05 – 

Bilance pracovníků. 

5.1 Zásady organizace výstavby 

5.1.1  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Potřeba elektrické energie 

Během výstavby bude nasazeno několik různých druhů strojů a nářadí využívající 

elektrickou energii. Zároveň bude dodávána elektrická energie do stavebních buněk pro 

zázemí pracovníků stavby. Elektrické nářadí a stroje mají různé příkony, který mají 

napsány v technických listech. Stavební buňky musí být osvětleny, vytápěny a případně 

v nich budou používány drobné elektrospotřebiče. V případě sanitární buňky se zde navíc 

ohřívá teplá voda k osobní hygieně.  

Pro výpočet potřeby elektrické energie je vybráno období, kdy je pravděpodobně největší 

odběr a dle časového plánu to je období, ve kterém se provádí vnitřní jádrové omítky, 

vnější zateplení provětrávané fasády a provádění prací zastřešení konkrétně oplechování 

atik a montáž záchytného systému. Každá buňka má spotřebu 2kW na vytápění, 

2x0,072kW na osvětlení. V sanitární buňce je navíc potřeba příkon 3kW na ohřev teplé 

vody. Pro případné osvětlení staveniště je počítáno s příkonem max. 2kW. 

Elektrický příkon strojů a nářadí 

Stroj nebo nářadí Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Omítací stroj 6,6 1 6,6 

Elektrické míchadlo 2 2 4 

Vrtačka 1,5 2 3 
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Tabulka 1 - Elektrický příkon strojů a nářadí 

 
Elektrický příkon buněk a osvětlení 

Odběrné zařízení Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon 

[kW] 
Stavební buňka 2,144 5 10,72 

Sanitární buňka 5,144 1 5,144 

Osvětlení 2,0 1 2,0 

Celkový příkon P2 17,864 

Tabulka 2 - Elektrický příkon buněk a osvětlení 

Výpočet celkového potřebného elektrického příkonu: 

 

𝑆 = 1,1 ∗ (𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2) + (0,7 ∗ 𝑃1)  

𝑆 = 1,1 ∗ (0,5 ∗ 21,6 + 0,8 ∗ 17,864) + (0,7 ∗ 21,6) = 32,2 𝑘𝑊 

 

S – celkový zdánlivý příkon 

1,1 – koeficient ztrát ve vedení (10%) 

β1 – koeficient náročnosti elektrických motorů 

β2 – koeficient náročnosti osvětlení 

0,7 – fázový posun 

P1 – celkový elektrický příkon strojů a nářadí 

P2 – celkový elektrický příkon stavebních buněk a osvětlení 

 

Na staveništi bude použitá rozvodná sít s napětím 400/230 V a nutný minimální příkon 

hlavního staveništního rozvaděče bude 32,2 kW. Umístění elektrického rozvaděče je 

vidět v příloze P07 – Výkres ZS pro hrubou stavbu a je napojen na NN vedené 

z provizorního transformátoru.  

Úhlová bruska 2 1 2 

Průmyslový vysavač 1 1 1 

Rezerva pro další nářadí 5 1 5 

Celkový příkon P1 21,6 
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Potřeba vody 

Voda bude na staveništi spotřebovávána pro účely omývání znečištěných aut při 

výkopových pracích, přípravy betonových, omítkových a maltových směsí, pro 

ošetřování betonových konstrukcí, očištění ručního nářadí a celkově pro případné čištění 

stavby, a v případě zkrápění staveniště pro snížení prašnosti. Dále je voda spotřebovávána 

pro osobní hygienu pracovníků.  

Staveništní přípojka vody je dimenzována na předpokládaný největší odběr během 

výstavby. Za tuto dobu je předpokládána doba provádění jádrových omítek v 1.PP a 

betonové mazaniny v 2.PP. 

 

Potřeba vody pro provozní účely 

Činnost MJ 
Množství 

[MJ/den] 

Střední norma 

[l/MJ] 

Potřebné 

množství [l] 

Výroba omítek m2 145,5 10 1455 

Zpracování a ošetření m3 17,3 175 3027,5 

Umývání nářadí - - - 200 

Celkem 4682,5 

Tabulka 3 - potřeba vody pro provozní účely 

Výpočet vody pro provozní účely: 
 

𝑄 =
𝑆 ∗ 𝑘

𝑡 ∗ 3600
 [𝑙/𝑠] 

 

𝑄 =
4682,5 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 0,24 𝑙/𝑠 

 

Qa – množství vody [l/s] 

Sv – spotřeba vody za den [l] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro provozní účely  

t – čas odběru vody [hod] 
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Potřeba vody pro hygienické účely 

Činnost MJ 
Množství 

[MJ/den] 

Střední norma 

[l/MJ] 

Potřebné 

množství [l] 

Hygienické účely 1 osoba 22 40 880 

Sprchování 1 osoba 22 45 990 

Celkem 1870 

Tabulka 4 - Potřeba vody pro hygienické účely 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 
 

𝑄 =
𝑆 ∗ 𝑘

𝑡 ∗ 3600
 

𝑄 =
1870 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
= 0,16 𝑙/𝑠 

Qb – množství vody [l/s] 

Sv – spotřeba vody za den [l] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro hygienické potřeby 

t – čas odběru vody [hod] 

 

Celkový odběr vody - Q 

Označení odběru Odběr [l/s] 

Qa 0,24 

Qb 0,16 

Celkový odběr - Q 0,4 

Tabulka 5 - celkový odběr vody 

 

Dimenze přípojky vody 

Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 

DN potrubí [“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 

DN potrubí [mm] 15 20 25 32 40 

Tabulka 6 - Dimenze přípojky vody 
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Pro potřeby staveniště je navržena vodovodní přípojka DN 25 mm a je připojena na 

stávající vodovod v areálu investora. Připojovací bod je znázorněn v příloze P07 – Výkres 

ZS pro hrubou stavbu. 

5.1.2  Kanalizace a odvodnění staveniště 

Sanitární buňka je umístěna v blízkosti stávající kanalizace, do které bude sanitární buňka 

napojena v místě stávající šachty ve změně trasy kanalizace. Připojovací bod je znázorněn 

v příloze P07 – Výkres ZS pro hrubou stavbu. 

Při průzkumných vrtech byla v jednom z vrtů nalezena podzemní voda v úrovni dna 

výkopu stavební jámy. Pokud by se na podzemní vodu narazilo a začala by se hromadit, 

musel by být zřízen po okraji stavební jámy odvodňovací žlab svedený do jednoho místa, 

a odtud voda průběžně odčerpávána do šachty kanalizace. 

5.1.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude přes stávající zpevněnou 

plochu z betonové zámkové dlažby, která nyní slouží pro parkování vozidel osob 

pracujících ve firmách v průmyslové zóně. Část staveniště zasahuje na tuto stávající 

zpevněnou plochu. Průjezd staveništěm bude jednosměrný a vjezd bude z ulice 

Průmyslová přes uvedenou zpevněnou plochu až k bráně staveniště. Výjezd bude po 

stávající štěrkové polní komunikaci, ke které bude vybudována nová štěrková zpevněná 

plocha. Tato štěrková komunikace se napojuje na začátku ulice Průmyslová v blízkosti 

silnice II. třídy ve směru na Velkou Bíteš a opačně směr centrum Velkého Meziříčí. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m a v místech vjezdu a výjezdu 

bude umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána šířky 5 m. Pažení stavební jámy, část 

výkopů a část montáže skeletové konstrukce bude probíhat ze štěrkové zpevněné plochy, 

která vznikla po odstranění zámkové dlažby v areálu investora. V těchto případech bude 

pro dopravu z tohoto místa využita stávající zpevněná plocha betonovou zámkovou 

dlabou v areálu investora, která se napojuje na ulici Průmyslová. 
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Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

Napojení technické infrastruktury je znázorněno v příloze P07 – Výkres ZS pro hrubou 

stavbu. U napojení vody a elektřiny budou osazeny měřící přístroje zaznamenávající 

spotřebu po dobu výstavby. Elektrická energie bude napojena z provizorního kioskového 

transformátoru izolovaným kabelem v chráničkách do hlavního staveništního rozvaděče. 

Kabel bude v chráničce, aby byl ochráněn proti poškození. Voda pro účel stavby bude 

napojena na stávající areálový rozvod vody v místě šachty, která se vyskytuje u vstupu 

vodovodní přípojky do stávajícího objektu. Odvod odpadních vod ze sanitární buňky 

bude napojen do šachty nacházející se blízko sanitární buňky. Všechny staveništní sítě a 

jejich napojovací body jsou znázorněny v příloze P07 – Výkres ZS pro hrubou stavbu. 

5.1.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby budou použita všechna možná opatření, aby stavební činnost měla 

minimální vliv na okolí, především okolní zástavbu. Při stavebních pracích může dojít ke 

zvýšení hladiny hluku a prašnosti, především při výkopových pracích. Při zvýšené 

prašnosti bude staveniště zkrápěno vodou, aby se co nejvíce prašnost eliminovala. Dále 

bude v době výkopových pracích u výjezdu ze staveniště umístěna mobilní čistička kol a 

podvozku nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečišťování okolních 

komunikací. Součástí mycí rampy bude zachytávač ropných látek. 

V blízkém okolí staveniště se nachází pouze výrobní haly, které by případnou zvýšenou 

hladinou hluku neměli být zvláště dotčeny.  

5.1.5  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno standardním průhledným mobilním oplocením výšky 2 m. Pro 

oplocení staveniště bude využito i stávající pletivové oplocení mezi sousedními 

parcelami, ke kterým bude mobilní oplocení přistaveno. V areálu podél stávající haly 

investora se navrhuje oplocení plné z důvodu zmírnění znečistění stavby od prašnosti 

především během zemních pracích. Dále pro zvětšení bezpečnosti bude zřízeno oplocení 

kolem provizorní kioskové trafostanice. Pro vjezd a výjezd ze staveniště je použita 

mobilní dvoukřídlová uzamykatelná brána šířky 5 m.  
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Pro bezpečnost budou u vstupů na staveniště umístěny informační a bezpečnostní tabule, 

které upozorňují na případné nebezpečí a zákaz vstupu. Zároveň během výstavby bude 

v okolí upraveno dopravní značení, kvůli pohybu vozidel stavby.  

Navržená stavba ani okolí staveniště nevyžaduje požadavky na související asanace. 

Demolice se zde vykytují v minimálním rozsahu to demolicí základových patek po 

demontáži otáčivých fotovoltaických panelů. Demolice bude probíhat v rámci 

výkopových prací. Jedná se o demolici tří betonových základových patek o celkovém 

objemu 6,75 m3.  

Na rovinné části pozemku se vyskytuje udržovaný trvalý travní porost a nevyskytují se 

zde žádné dřeviny. V části pozemku, kde se vyskytuje strmý svah, se mohou maximálně 

vyskytovat nízké náletové křoviny, které není potřeba řešit jako kácení dřevin.  

5.1.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro výstavbu bude potřeba udělat smlouvu na zábor části parcely č. 5280/151 která je 

nyní využívaná k parkování osobních automobilů pracovníků ve firmách v průmyslové 

zóně. Tato parcela je ve vlastnictví města Velké Meziříčí. Dále bude pro zařízení 

staveniště proveden zábor na parcele č. 5280/73, která je také ve vlastnictví města Velké 

Meziříčí a je vedena jako trvalá travní plocha a není nijak využívána. Na této parcele 

budou nově vybudovány zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, které budou 

sloužit pro zpřístupnění nového objektu a jsou tyto zpevněné plochy součástí 

dokumentace. Dále na této parcele vznikne zpevněná štěrková plocha navazující na 

stávající štěrkovou komunikaci. Vlastníkem těchto parcel je město Velké Meziříčí, se 

kterým musí být sjednána smlouva o dočasných záborech během výstavy a před vznikem 

zařízení staveniště musí být na parkovišti s dostatečným předstihem osazeny značky se 

zákazem parkování.  

5.1.7  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby budou vznikat různé druhy odpadů, s kterými bude nakládáno dle 

platné legislativy jako je zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a podle vyhlášky č. 93/2016 

Sb., o Katalogu odpadů. Za nakládání s odpady vzniklých při realizaci stavby odpovídá 

dodavatel stavby. Všechny vzniklé odpady budou tříděny a ukládány do připravených 



- 50 - 
 
 

nádob. Nádoby na odpad budou pravidelně, případně podle potřeby vyváženy a vyvážený 

odpad bude v co největší možné míře recyklován.  

 

Kód Název odpadu Likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 02 Plastové odpady Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 06 Směsné odpady Odvoz na skládku 

17 01 01 Beton Odvoz k recyklaci 

17 01 02 Cihly Odvoz k recyklaci 

17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 

17 02 03 Plasty Odvoz do tříděného odpadu 

17 02 04 Dřevo, sklo a plasty znečištěné Odvoz do sběrného dvoru 

17 03 01 Asfaltové a jiní směsi obsahující dehet Odvoz k ekologické likvidaci 

17 04 05 Ocel a železo Odvoz do sběrného dvoru 

17 04 11 Kabely Odvoz do sběrného dvoru 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

Odvoz na skládku 

17 06 02 Izolační materiály Odvoz do sběrného dvora 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry Odvoz k recyklaci 

20 03 01 Směsný odpad Odvoz na skládku  

Tabulka 7 - Produkované odpady 

5.1.8  Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie 

zemin 

Zemní práce budou probíhat strojně a v rozsahu s navrženým pažením stavební jámy v 

této práci. Nejprve bude provedena skrývka ornice v mocnosti 30 cm. Po skrývce ornice 

provedení záporového pažení. Po provedení pažení se provede výkop stavební jámy. 

Výkop jámy bude probíhat ve dvou úrovních. Po výkopu jámy se provede výkop rýh pro 

základové pasy a výkopy pro patky, výtahovou šachtu a jímku elektro. Během výkopů 
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nebude prováděno svahování, protože je stavební jáma zajištěna pomocí záporového 

pažení. Postupně během výkopů budou vkládány dřevěné pažiny mezi zápory a prostor 

mezi svahem a pažinami bude vyplněn vytěženou zeminou. Veškerá zemina bude 

nákladními automobily odvážena na skládku do firmy Gremis, s.r.o. vzdálené 4,8 km. Při 

provádění zpětného zásypu bude z této skládky dovážena zemina vhodná pro zásypy. 

Položka Objem [m3] 

Skrývka ornice 165,53 

Výkop stavební jámy 7141,95 

Výkop rýh, patek, jímky a šachty 66,26 

Celkem 7373,74 

Tabulka 8 - Bilance těžené zeminy 

5.1.9  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stroje vyskytující se na staveništi budou každý den před zahájením a po skončení prací 

vizuálně kontrolovány a bude na nich probíhat pravidelná kontrolní prohlídka dle 

technických listů jednotlivých strojů. Při zjištění jakýchkoliv závad, především únik 

provozních kapalin, bude zajištěn odchyt případných unikajících kapalin a provedena 

brzká oprava. 

Při výkopových pracích, kdy bude pravděpodobně docházet ke znečištění kol a podvozků 

nákladních automobilů odvážející zeminu, bude u výjezdu ze staveniště umístěna myčka 

kol nákladních automobilů, aby neznečišťovali zeminou přilehlé komunikace. Součástí 

mycí rampy bude zachytávač ropných látek, aby se nedostaly do kanalizace 

Při betonáži budou autodomíchávače dovážející čerstvý beton a autočerpadla 

vyplachovány do výplachové vany. Výplachová vana bude zřízena na zpevněné ploše a 

pro zajištění vodotěsnosti do ní bude vložena nepropustná fólie. Voda z výplachové vany 

bude dle potřeby odčerpána a odvezena k ekologické likvidaci. Usazený sediment se bude 

dle potřeby vybírat a bude použit pro potřeby stavby např. při budování zpevněných 

komunikací apod. Výplachová vana bude také sloužit k čištění ostatního nářadí, které 

není znečištěno nebezpečnými látkami. 

Nebezpečné materiály, které by mohly kontaminovat zeminu či spodní vody, jako 

například kanystry s pohonnými hmotami, oleje, barvy, tekuté asfaltové penetrace apod., 
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budou skladovány v uzavíratelném kontejneru s dvojitým dnem, aby nádoba zachytila 

případné úniky nebezpečných látek. Všechny nádoby budou skladovány nastojato. 

Vzniklé odpady budou tříděny a pravidelně odváženy k jejich likvidaci. 

5.1.10  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů 

Dle charakteru dané stavby a výskytu různých technologií apod. je pravděpodobné, že 

celou stavbu nepokryje svými prostředky jedna jediná stavební firma a bude nasazeno 

subdodávek. Dle zákona č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění z 1.5.2016 bude dle §14 odst. 

1, kdy na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je nutné zajistit 

koordinátora BOZP, který se má určit během přípravy stavby. Za kontrolu dodržování 

nařízení BOZP na staveništi je zodpovědný stavbyvedoucí.  

Před zahájením každého stavebního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při dané práci a seznámení s projektovou dokumentací a 

postupem prací. O školení pracovníků BOZP bude proveden zápis. Dále budou také 

zkontrolovány doklady, osvědčení, revize a technický stav strojů. Dále budou 

kontrolovány řidičské, vazačské, strojní a jeřábnické průkazy osob pracujících s danými 

stroji. Pracovníci pohybující se po staveništi budou používat pevnou pracovní obuv, 

ochranou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a další OOPP dle charakteru dané práce. 

Během výstavby bude dodržováno zejména těchto zásad: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdější novely č. 

136/2016 Sb., 

- Nařízením 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, 

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

provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdější novely č. 88/2016 Sb. 

5.1.11  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nedojde k dotčení žádných okolních staveb a přístupu k nim. Proto není nutné 

navrhovat jakékoliv úpravy pro dodržení bezbariérového užívání staveb. Výstavbou 

nedojde k záboru veřejných chodníků, které by mohli omezit bezbariérové užívání. 

5.1.12  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Přístup na staveniště je z ulice Průmyslová. Tato silnice je vedena jako místní 

komunikace a napojuje se na silnici II. třídy. V okolí staveniště bude během výstavby 

dočasně praveno dopravní značení. Úprava dopravního značení je znázorněno v příloze 

P01 - Širší dopravní vztahy. 

5.1.13  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Před započetím prací na stavbě musí být s vlastníkem sítě VN 22kV sjednáno opatření o 

ochranném pásmu tohoto vedení. Na vedení musí být instalovány izolační chráničky, aby 

došlo ke zmenšení ochranného pásma vedení ze 7 m na pouhé 2 m. Pokud by nebylo toto 

ochranné pásmo zmenšeno, byly práce při realizaci stavby značně omezeny. Při realizaci 

nesmí dojít k pohybu břemene zvedacího mechanismu nad ochranným pásmem vedení, 

před započetím prací budou vždy pracovníci s touto skutečností seznámeni a musí dodržet 

min. vzdálenost ochranného pásma 2 m, a to ve všech směrech. 

5.1.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro postup výstavby s časovými údaji byl pro hlavní objekt vytvořen podrobný časový 

plán, který je součástí tohoto dokumentu jako příloha P12. 

Předpokládaná doba výstavby: 52 týdnů 

Výkopové práce: 11 týdnů  

Hrubá spodní stavba: 16 týdnů  

Dokončovací práce: 25 týdnů 
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5.2  Koncepce zařízení staveniště 

Před zahájením budování zařízení staveniště zkontrolovat, zda došlo k instalaci ochrany 

na vodiče VN vlastníkem sítě, při splnění se ochranné pásmo sníží na 2 m a nehrozí 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem při pohybu strojů. Koncepce zařízení staveniště 

byla vyhotovena pro tři etapy výstavby. První zařízení staveniště je pro výkopové práce, 

ke kterému je zpracováno schéma provádění zemních prací. Další koncept zařízení 

staveniště je zpracován pro hrubou stavbu, se kterým souvisí schéma poloh zvedacího 

mechanismu při montáži skeletové konstrukce a poslední koncept zařízení staveniště je 

pro dokončovací práce. Dále byl vypracován časový plán budování a likvidace zařízení 

staveniště a náklady na zařízení staveniště. 

5.2.1 Budování zařízení staveniště 

Vybudování zařízení staveniště bude probíhat se začátkem prací což je sejmutí ornice. 

Nejdříve budou vybudovány zpevněné plochy v rozsahu, který je znázorněn v příloze P06 

– Výkres ZS pro zemní práce. Tyto zpevněné plochy jsou součástí zpevněných ploch dle 

projektové dokumentace. Na zpevněné plochy budou osazeny stavební buňky pro 

pracovníky a pro skladování materiálu a zřízeny všechny staveništní přípojky. Během 

výstavby dojde dle časového plánu budování zařízení staveniště o jeho rozšíření o další 

zpevněné plochy a dodání dalších buněk pro pracovníky. Časový plán budování zařízení 

staveniště je součástí tohoto dokumentu jako příloha P16 –Budování zařízení staveniště. 

5.2.2 Likvidace zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude likvidováno ke konci prací, aby mohly být zhotoveny finální 

povrchy zpevněných ploch na předpřipraveném štěrkovém podloží, které sloužilo jako 

zpevněné plochy pro zařízení staveniště. Likvidace zařízení staveniště je znázorněno 

v časovém plánu budování a likvidace zařízení staveniště. Při likvidaci dojde k odvezení 

stavebních buněk a odstranění staveništních přípojek. Likvidace oplocení proběhne až na 

samém konci likvidace. 
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5.2.3 Objekty zařízení staveniště 

Oplocení 

Staveniště bude oploceno mobilním průhledným oplocením výšky 2,0 m. Při oplocení 

staveniště bude využito stávající oplocení sousedních pozemků. Mobilní oplocení bude 

navazovat od stávajícího oplocení a v místě jejich styku bude mobilní oplocení ochráněno 

geotextilií, aby při případném pohybu mobilního oplocení nedošlo k poškození, zejména 

poškrábání oplocení stávajícího. Mobilní oplocení bude osazeno do nosných patek 

z betonu nebo plastového recyklátu a dílce vzájemně zajištěny spojkami. Celková délka 

mobilního oplocení je 201 m. V areálu investora v blízkosti stávající haly bude použito 

mobilního oplocení neprůhledného, aby se zamezilo znečištění budovy především během 

výkopových prací. V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště bude osazena uzamykatelná 

mobilní brána šířky 5 m. V tomto místě také bude osazena informační a upozorňující 

tabule na zákaz vstupu na staveniště a případné nebezpečí a nutnosti použít ochranné 

pomůcky. U vjezdu na staveniště je umístěna stavební buňka stavbyvedoucího a mistra, 

kteří mohou kontrolovat osoby a automobily vstupující na staveniště. Rozměr 

průhledných plotových dílců je 3500x2000 mm a váha 18 kg, v případě neprůhledných 

dílců je rozměr 2140x1980 mm a váha 27 kg. 

 

 
Obrázek 11 - Mobilní průhledné oplocení [2] 
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Obrázek 12 - Neprůhledné oplocení [3] 

 
Stavební buňky a kontejnery 

Stavební buňka pro stavbyvedoucího a mistra je navržena pomocí dvojité buňky 

s označením DB/předsíňka. Rozměry celé buňky jsou DxŠxV 6058x4876x2600 mm. 

Buňka je vybavena osvětlením s příkonem 4x(2x36)W a topením o výkonu 2x2kW. Dále 

buňka obsahuje 1x dveře, 2x okno o rozměru 1800x1200 mm s roletami a předsíňku 

s dveřmi. Buňka bude také sloužit pro případné schůzky a jednání. Buňka bude uložena 

na betonových dlaždicích na zpevněné ploše ze štěrkodrtě, a bude napojena na staveništní 

rozvod elektrické energie. 

 

Požadovaná plocha na 1 osobu 

Stavbyvedoucí 5-20 m2 

Mistr, THP pracovníci 8-12 m2 

Minimální požadavky na celkovou plochu 

Min. 1 stavbyvedoucí, 1 mistr, 1 THP pracovník 5+8+8=21 m2 

Plocha navržené buňky 29 m2 

Tabulka 9 - Návrh kanceláře stavbyvedoucího a mistra 
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Obrázek 13 - Schéma kanceláře stavbyvedoucího a mistra [4] 

Pro pracovníky stavby jsou navrženy stavební buňky s označením AB 6. Rozměry buňky 

jsou DxŠxV 6058x2438x2600 mm. Buňka je vybavena osvětlením s příkonem 

2x(2x36)W a topením o výkonu 2kW. Dále buňka obsahuje 1x dveře, 1x okno o rozměru 

1800x1200 mm s roletami. Buňka bude sloužit pro zázemí pracovníků jako jejich šatny. 

Buňka bude uložena na betonových dlaždicích na zpevněné ploše ze štěrkodrtě, a bude 

napojena na staveništní rozvod elektrické energie. 

 

Požadovaná plocha na 1 osobu 

Dělníci Min. 1,25 m2 

Plocha jedné buňky 14 m2 

Období ZS Max. počet 

dělníků 

Min. 

požadovaná 

Počet buněk Dostupná 

plocha [m2] 

ZS I 11 13,75 1 14 

ZS II 24 30 3 42 

ZS III 29 36,25 3 42 

Tabulka 10 - Návrh počtu buněk pro pracovníky 
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Obrázek 14 - Buňka pro pracovníky [5] 

Pro hygienické zázemí pracovníků stavby je navržena sanitární buňka s označením SB6. 

Rozměry buňky jsou DxŠxV 6058x2438x2600 mm. Buňka je vybavena osvětlením s 

příkonem 2x(2x36)W a topením o výkonu 2x1kW a pro ohřev teplé vody elektrický 

bojler. Dále buňka obsahuje 1x dveře, 2x okno o rozměru 600x600 mm, 2 sprchovací 

kabiny, 2 pisoáry, 2 WC sedadla a 4 umyvadla. Buňka bude sloužit pro osobní hygienu 

pracovníků. Buňka bude uložena na betonových dlaždicích na zpevněné ploše 

ze štěrkodrtě, a bude napojena na staveništní vodovod, kanalizaci a rozvod elektrické 

energie. 

Požadované vybavení 

Druh zařízení Počet osob na zařízení 

1 umyvadlo 10 osob 

1 WC sedadla a 1 pisoár 10 osob 

2 WC sedadla + 2 pisoáry 11-50 osob 

1 sprchová kabina 15 osob 

Vybavení jednoho kontejneru  

Druh zařízení Max počet osob 

4 umyvadla 40 osob 

2 WC sedadla + 2 pisoáry 50 osob 

2 sprchy 30 osob 

Období ZS Max. počet pracovníků Počet buněk 

ZS I 11 1 

ZS II 24 1 

ZS III 29 1 

Tabulka 11 - Návrh sanitární buňky 
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Obrázek 15 - Sanitární buňka [6] 

Pro skladování pracovních pomůcek a drobného materiálů byl navrhnut uzamykatelný 

kontejner 20 ”. Tento kontejner bude sloužit k případnému uskladnění materiálů 

náchylných na špatné povětrnostní podmínky, drobné nářadí, elektrické nářadí a další 

drobné nástroje. Kontejner bude uzamčen, aby uskladněné věci v něm nebyly odcizeny. 

Kontejner má rozměry DxŠxV 6058x2438x2591 mm. Kontejner je z ocelového 

svařeného rámu opláštěn trapézovým plechem a má v čele dvoukřídlá vrata jištěna 

uzavíracími tyčemi, které možno uzamknout. Na staveništi budou osazeny dva kontejnery 

tohoto typ a budou uloženy na betonových dlaždicích na zpevněné ploše ze štěrkodrtě. 

 
Obrázek 16 - Skladový kontejner [7] 

Pro objemný odpad, který bude vznikat při stavební činnosti bude na staveništi přistaven 

kontejner. Kontejner bude na staveništi přistaven po celou dobu výstavby a bude dle 

potřeby vyvážen. Navržený kontejner má celkový objem 3,5 m3 a nosnost 5000 kg. 

Rozměry kontejneru jsou DxŠxV 3090x2120x450 mm. Kontejner bude vyvážen 

nákladním automobilem na to určeným a v případě kontejneru s větší kapacitou bude 

tento kontejner vyměněn za objemnější s vyšší nosností. 
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Obrázek 17 - Kontejner na objemný odpad [8] 

Na komunální a sběrný odpad budou přistaveny plastové kontejnery o objemu 1100 l. 

Kontejnery jsou barevně odlišeny podle druhu odpadu, pro který jsou určeny. Kontejnery 

budou pravidelně vyváženy.  

 
Obrázek 18 - Kontejnery na sběrný a komunální odpad [9] 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy staveniště budou tvořit stávající zpevněné plochy, které nyní slouží jako 

parkoviště a jako nové zpevněné plochy budou vytvořeny plochy navržené dle PD, které 

po dokončení budou sloužit pro přístup do objektu. Tyto nové plochy budou zřízeny pro 

zařízení staveniště už v navrženém souvrství dle PD a pro zařízení staveniště bude končit 

vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 mm. Dále bude vytvořena zpevněná štěrková komunikace, 

která navazuje na stávající štěrkovou polní cestu, tyto zpevněné plochy budou sloužit jako 

staveništní komunikace a dle PD jsou zde navrženy jako trvalé. Zpevněné plochy budou 

vytvořeny ve dvou fázích. Pro první ZS bude vytvořena první část zpevněných ploch a 

druhá část bude vytvořena pro druhé ZS. Část zpevněných ploch slouží jako komunikace 

a část pro skladování materiálu. Pro skladování materiálu není potřeba zvlášť velkých 

prostor, neboť montáž skeletové konstrukce bude probíhat přímo z nákladních 

automobilů bez meziskládky, a tak zpevněné plochy pro skladování budou využity pro 

uskladnění např. keramických tvárnic pro příčky, tepelnou izolaci pro zateplení exteriéru 

apod. Většina materiálu bude navážena z nedalekých stavebnin těsně před jejich 

používáním a budou přistaveny blízko k místu zabudování. 



- 61 - 
 
 

Staveništní rozvaděč 

Hlavní staveništní rozvaděč bude připojen na NN z provizorní kioskové trafostanice. 

Hlavní rozvaděč bude umístěn v blízkosti trafostanice viz příloha P07 – Výkres ZS pro 

hrubou stavbu, budou z něj napájeny buňky pro zaměstnance a vyveden kabel do 

staveništního rozvaděče umístěného v blízkosti stavy. Odtud už se budou pracovníci 

napojovat pomocí prodlužovacích kabelů. V hlavním staveništním rozvaděči bude 

umístěn přístroj pro odečet spotřeby elektrické energie. Zapojení a pravidelnou kontrolu 

rozvaděče bude zajišťovat oprávněná osoba zajištěná hlavním zhotovitelem stavby. 

Staveništní osvětlení 

Během výstavby se nepředpokládá s prací v noci nebo za tmy, proto není nutné zřizovat 

venkovní osvětlení staveniště. Avšak uvnitř mohou pro některá řemesla být horší světelné 

podmínky, a tak pracovníci případně subdodavatelé mohou využít LED halogenových 

světel na stojanu pro osvětlení konkrétního místa. Jako světla mohou být použita 2x20W 

LED reflektory na trojnožce s připojovacím napětím 230 V.  

 
Obrázek 19 - LED reflektory na trojnožce [10] 

Silo na suché směsi  

Silo na suché směsi bude na staveništi přistaveno během provádění vnitřních omítek. 

Poloha sila je znázorněna v příloze P08 – Výkres ZS pro dokončovací práce. 

 
Obrázek 20 - Silo na suché směsi na dopravním prostředku [43] 
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6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

6.1  Hlavní stavební stroje 

V této kapitole budou navrženy hlavní stavební stroje a mechanismy. Nasazení hlavních 

stavebních strojů je součástí tohoto dokumentu v příloze P09 – Nasazení hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. 

Součástí kapitoly je také posouzení autojeřábu v příloze P10 – Posouzení autojeřábu a 

schéma poloh autojeřábu v příloze P11 – Schéma pozic autojeřábu. 

6.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1100-5.2 

 
Obrázek 21 - Autojeřáb Liebherr LTM 1100-5.2 [17] 

Parametry: 

• Provozní hmotnost    60 t 

• Jmenovitý výkon motoru   370 kW 

• Maximální výška háku   55 m 

• Maximální vyložení    52 m 

• Maximální nosnost    100 t 

• Maximální rychlost    85 km/h 

• Max. rozměry při přepravě (DxŠxV)  13 329 x 2 750 x 4 000 mm 

• Půdorysné zapatkování    362 x 7 000 mm 
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6.1.2 Vrtná souprava Hütte HBR504 FTW 

 
Obrázek 22 - Vrtná souprava pro záporové pažení [11] 

Parametry: 

 Provozní hmotnost   16 t 

 Jmenovitý výkon motoru  160 kW 

 Maximální hloubka vrtu  30 m 

 Maximální provozní výška  8,5 m 

 Celková provozní šířka  2,1 m 

Přepravní rozměry 

 
Obrázek 23 - Rozměry vrtné soupravy pro přepravu [12] 

Vrtná souprava bude provádět vrty pro zápory záporového pažení pro profily HEB 240 a 

jeho zajištění. 
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6.1.3 Rypadlo JCB JS 200 W 

Parametry: 

 Provozní hmotnost    21 370 kg 

 Jmenovitý výkon motoru   128 kW 

 Zdvihový objem    5,193 l 

 Rypná síla lopaty    131 kN 

 
Obrázek 24 - Rozměry rypadla pro přepravu [13] 

 (A) Vnitřní šířka mezi dvojmontáží kol 1,33 m 

 (B) Vnější šířka mezi dvojmontáží kol 2,53 m 

 (C) Světlá výška    0,26 m 

 (D) Výška k ose kol - dvojmontáž  0,51 m 

 (E) Celková šířka    2,50 m 

 (F) Výška přes kabinu   3,25 m 

 (G) Poloměr otáčení nástavby  2,53 m 

 (H) Světlá výška protizávaží   1,34 m 
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Obrázek 25 - Rypadlo JCB JS 200 W – dosahy [13] 

 (A) Max. vodorovný dosah   9,49 m 

 (B) Max. vodorovný dosah na zemi  9,31 m 

 (C) Max hloubka kopání   5,79 m 

 (D) Max. výška kopání   9,43 m 

 (E) Max. nakládací výška   6,76 m 

 (F) Max. hloubka kolmé stěny  5,24 m 

 (G) Min. poloměr otoče   3,86 m 

 (H) Světlá výška protizávaží   1,34 m 

 

Rypadlo bude nasazeno na výkopové práce při hloubení jámy a rýh a pro rozpojování 

hornin vyšší třídy rozpojitelnosti. 
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6.1.4 Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

Parametry: 

 Provozní hmotnost    8 660 kg 

 Jmenovitý výkon motoru   81 kW 

 Rypná síla lopaty    62,28 kN 

 

 
Obrázek 26 - JCB 4CX - rozměry [18] 

 
 (A) Celková přepravní délka   5,91 m 

 (B) Rozvor náprav    2,22 m 

 (C) Střed otoče od středu zadní nápravy 1,36 m 

 (D) Světlá výška podpěr   0,34 m 

 (E) Světlá výška nosníku rýpadla  0,50 m 

 (F) Výška ke středu volantu   1,88 m 

 (G) Výška po střechu kabiny   3,03 m 

 (H) Celková přepravní výška   3,97 m 

 (J) Šířka zadního rámu   2,36 m 

 (K) Šířka lopaty    2,33 m 

 (K) Šířka lopaty – volitelná   2,44 m 
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Obrázek 27 - JCB 4CX - dosah nástroje [18] 

  (A) SAE Maximální hloubka výkopu  4,32 m 

 (A) SAE ploché dno     4,29 m 

 (A) Maximální hloubka kopání s lopatou  4,67 m 

 (B) Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol  6,74 m 

 (C) Dosah v úrovni povrchu od osy otoče  5,4 m 

 (D) Dosah v plné výšce od osy otoče  2,82 m 

 (E) Boční dosah od osy stroje   6,02 m 

 (F) SAE Provozní výška    5,45 m 

 (G) Max. nakládací výška    3,84 m 

 (G) SAE nakládací výška    3,39 m 

 (H) Celkový příčný posuv rypadla   1,16 m 

 (J) Rotace lopaty     201° 

 Maximální výška zdvihu vidlí   3, 28 m 

 

Rypadlo-nakladač bude sloužit při zásypech a terénních úpravách. Bude také díky 

možnosti paletových vidlí schopen dle potřeby převážet palety s materiálem apod. 
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6.1.5 Nákladní automobil Tatra T158 PHOENIX 8x8 

 
Obrázek 28 - Tatra T158 PHOENIX 8x8 [14] 

Parametry 

 Užitečné zatížení    30 420 kg 

 Pohon kol     8x8 

 Výkon motoru    340 kW 

 Rozvor     2 150 mm + 2 300 mm + 1 320 mm 

 Maximální technická přípustná hmotnost 44 000 kg 

 Maximální rychlost    85 km/hod 

 Sklopnost korby    jednostranně sklopná 

 Objem korby     18 m3 

 
Obrázek 29 - Tatra T158 PHOENIX 8x8 rozměry [15] 
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Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz zeminy z výkopů na skládku a následně při 

výkopech opětovně ze skládky zeminu navážet. Dále bude použit pro přepravu sypkých 

materiálů, jako jsou písky a štěrky. 

 

Návrh počtu nákladních automobilů: 

 

Doba jednoho cyklu bagru = 35 s 

Objem lopaty bagru = 1,05 m3 

Objem korby Tatra Phoenix = 18 m3 

Vzdálenost na místo vyložení: 4,8 km 

Průměrná rychlost 40 km/h 

Celkový objem nakypřené zeminy k odvozu = 9564,35 m3 

 

Doba naložení: 

Objem zeminy při jednom cyklu: 1,05 m3 * 1,3 = 1,26 m3 

Počet cyklů: 18 m3/1,26 m3 = 15 cyklů 

Celková doba naložení: 15 * 35 s = 525 s = 8,75 min 

 

Doba potřebná na cestu: 4,8 / 40 = 0,12 h = 7,2 min 

 

Doba potřebná pro vyložení a manévrování v místě vyložení: 4 min 

 

Celkový čas na jeden cyklus 

8,75+7,2+4+7,2 = 27,15 min 

 

Počet automobilů: 

27,15/8,75 = 3,1 volím 4 nákladní automobily z důvodu předpokladu delší doby odvozu 

zeminy na skládku vlivem zvýšené dopravy při převozu přes centrum města Velké 

Meziříčí  
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6.1.6 Nákladná automobil Mercedes Benz 3351 s podvalníkem 

Nooteboom 

 
Obrázek 30 - Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Nooteboom [19] 

Parametry  

 Výkon motoru    375 kW 

 Druh paliva     Nafta 

 Pohon      6x4 

 Technická nosnost    38 tun 

 Délka ložné plochy    9 – 15,8 m 

 Šířka ložné plochy    2,52 – 3,02 m 

 Výška ložné plochy    885 +130/-70 mm 

 Maximální výška podvalníku (nájezdy) 3 350 mm 

 

Souprava je navržena pro převoz vrtné soupravy, která není technicky uzpůsobena pro 

pohyb po vlastní ose v silniční dopravě.  
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6.1.7 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL - valník 

s hydraulickou rukou Palfinger PK 16001 C 

 
Obrázek 31 - MAN TGS 26.440 s hydraulickou rukou [16] 

Parametry  

 Výkon motoru    324 kW 

 Druh paliva     Nafta 

 Pohon      6x4 

 Celková hmotnost    26 000 kg 

 Délka ložné plochy    6 200 mm 

 Šířka vozidla     2 550 mm 

 Únosnost hydraulické ruky - maximální 5 850 kg 

 Únosnost HR při maximálním vyložení 660 kg 

 Dosah ruky – maximální   16,9 m 

 

Nákladní automobil MAN TGS 26.440 bude sloužit pro přepravu materiálu ze stavebnin 

a dopravě bednění. 
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6.1.8 Nákladní automobil MAN TGX 18.480 XLX BLS s návěsem 

RH125P 

 

Obrázek 32 - MAN TGX 18.480 XLX BLS [21] 

Parametry tahače 

 Výkon motoru  358 kW 

 Palivo    Nafta 

 Šířka    2 495 mm 

 Délka    5 885 mm 

 Výška    4 000 mm 

 Rozvor   3 600 mm 

 Užitečné zatížení  18 000 kg 

 Maximální rychlost   90 km/hod 

 

 
Obrázek 33 - Návěs RH125P - [20] 
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Parametry návěsu 

 Užitečná hmotnost  32 600 kg 

 Ložná plocha (D x Š)  13 620 x 2 480 mm 

 Hmotnost návěsu  5 600 kg 

 Celková šířka   2 550 mm 

Nákladní automobil MAN TGA 18.480 XLX BLS s tahačem RH125P bude využíván 

k dopravě železobetonových prefabrikátů skeletu a pro přepravu stropních panelů Spiroll. 

6.1.9 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

 

Obrázek 34 - Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX [22] 

Parametry: 

 Výkon motoru  324 kW 

 Jmenovitý objem 9 m3 

 Maximální rychlost 85 km/h 

Parametry nástavby Stetter C3 LIGHT LINE 

 Jmenovitý objem 9 m3 

 Sklon bubnu  11,2 ° 

 Průměr bubnu   2 300 mm 

 Výška násypky 2 474 mm 

 Průjezdná výška  2 534 mm 

 Výsypná výška  1 089 mm 

Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu čerstvé betonové směsi z betonárny na 

stavbu. 



- 75 - 
 
 

6.1.10 Autočerpadlo Schwing S 42 SX 

 

Obrázek 35 - Autočerpadlo Schwing S 42 SX - [23] 

Parametry 

 Vertikální dosah    42,2 m 

 Horizontální dosah    38,10 m 

 Počet sekcí (ramen)    4 

 Rozbalovací výška    9,6 m 

 Akční rádius     2x 365 ° 

 Dopravní potrubí    DN 125 

 Zapatkování předních a zadních podpěr 8,3 m 

  

Parametry čerpadla 

 Typ   P2023 

 Pohon   636 l/min 

 Dopravní válce 230 x 2 000 mm 

 Dopravní výkon 161 m3/h 

 Dopravní tlak  85 bar 

 Počet zdvihů  32 za minutu 
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Obrázek 36 - dosahy autočerpadla [24] 

 
Autočerpadlo bude využito pro ukládání čerstvé betonové směsi na konkrétní místo na 

stavbě při betonáži základových konstrukcí. V obrázku dosahů čerpadla je červeně 

znázorněna poloha, kterou musí čerpadlo obsloužit. 
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6.1.11  Užitkový vůz VW Crafter 

 
Obrázek 37 - užitkový automobil VW Crafter [25] 

Parametry 

 Výkon motoru   103 kW 

 Palivo     Nafta 

 Užitná hmotnost   752 kg 

 Objem nákladového prostoru  11,3 m3 

 Počet míst k sezení   3 

 Rozměry vnější (DxŠxV)  6 154 x 2 040 x 2 590 mm 

Užitkový vůz bude využíván pro přepravu drobného materiálu, nářadí a ochranných 

pomůcek. Případně bude sloužit po dopravu pracovníků. 

 
6.1.12 Vibrační válec Wacker – RTX-SC3 

 
Obrázek 38 - Vibrační válec Wacker RTX SC3 [26] 

Parametry  

 Provozní hmotnost   1 467 kg 

 Rozměry (D x Š x V)   1 853 x 820 x 1 270 mm 
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 Průměr bandáže   520 mm 

 Šířka bandáže minimální  560 mm 

 Šířka bandáže maximální   820 mm 

 Jízdní rychlost vpřed   1,5 km/h 

 Jízdní rychlost vzad   1,5 km/h 

 Poloměr otáčení   1 600 mm 

 Plošný výkon maximální  990 m2/h 

 Stoupavost max. (bez vibrací)  50 % 

 Stoupavost max. (s vibracemi)  45 % 

 Provozní výkon   15,5 kW 

 Typ paliva    nafta 

 Spotřeba paliva   4,5 l/h 

 Objem nádrže    24 l 

 

Vibrační válec bude využit při hutnění zásypů a při realizaci přípojek a zpevněných ploch. 

6.1.13 Vibrační deska Wacker DPU5545He 

 
Obrázek 39 - Vibrační deska Wacker DPU5545He [27] 

Parametry: 

 Provozní hmotnost   424 kg 

 Odstředivá síla   55 kN 

 Velikost základní desky (š x d) 440 x 900 mm 

 Tloušťka základní desky  12 mm 

 Výška bez vodící oje   790 mm 
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 Rozšířená pracovní šířka  600 mm 

 Frekvence     69 Hz 

 Chod vpřed max.   27 m/min 

 Plošný výkon maximální  980 m2/h 

 Dopravní rozměry (V x D x Š) 1 514 x 1 048 x 780 mm 

 Motor     vzd. chlazený 4válcový, 4taktní 

 Palivo     nafta 

 Maximální výkon motoru  7 kW 

 Spotřeba paliva   1,6 l/h 

 Objem palivové nádrže  5 l 

 

Vibrační deska bude využita, kde při hutnění bude špatný přístup pro vibrační válec. 

6.1.14 Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P718 TD 

 
Obrázek 40 - Pístové čerpadlo [44] 

 
Parametry: 

 Dopravní výkon   17,4 m3/hod 

 Dopravní tlak    68 bar 

 Maximální zrnitost materiálu  32 mm 

 Hmotnost    2 320 kg 

 Palivo     Nafta 

 Dosah hadice    až 100 m 

 

Pístové čerpadlo bude sloužit k uložení betonové směsi při betonování podlah. 
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6.1.15  Strojní omítačka Filamos Master 

 
Obrázek 41 - Strojní omítačka Filamos Master [28] 

 
Parametry: 

 Výkon     5 – 45 l/min 

 Dopravní vzdálenost   cca. 40 m 

 Dopravní výška   cca. 20 m 

 Pracovní tlak     max. 30 bar 

 Výkon hlavního motoru   5,5 kW 

 Výkon vedlejšího motoru  1,1 kW 

 Kompresor    250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 

 Požadovaný tlak vody  3 bar 

 Přívod proudu    400 V – 50 Hz 3 NPE, 32A/6h 

 Rozměry DxŠxV   1420 x 660 x 1540 mm 

 Plnící výška    1010 mm 

 Objem násypky    130 l 

 Hmotnost bez kompresoru   170 kg 

 

Strojní omítačka je určena provedení vnitřních strojních omítek. 
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6.1.16  Ponorný vibrátor Wacker – IREN 45 

 

Obrázek 42 - Ponorný vibrátor Wacker IREN 45 [29] 

Parametry: 

 Výkon      5 – 45 l/min 

 Průměr tělesa     45 mm 

 Délka tělesa     382 mm 

 Hmotnost tělesa    3,5 kg 

 Provozní hmotnost s ochr. hadicí 18 m 25,2 kg 

 Průměr působení    60 cm 

 Vibrace     12 000 za 1 min 

 Napětí      42 V 

 Proud      10 A 

 Frekvence     200 Hz 

 Připojovací kabel    15 m 

 

Ponorný vibrátor bude využíván pro vibrování monolitických železobetonových 

konstrukcí. 
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6.1.17 Vibrační liště Wacker P 35A 

 
Obrázek 43 - Vibrační lišta Wacker P35A [30] 

Parametry: 

 Provozní hmotnost    15,5 kg 

 Odstředivá síla    55 kN 

 Zdvihový objem    35,8 m3 

 Délka      1 117 mm 

 Šířka      889 mm 

 Motor      vzd. chlazený 1válcový, 4taktní 

 Palivo      benzín 

 Výkon motoru    1,2 kW 

 Spotřeba paliva    0,6 l/h 

 Objem palivové nádrže   0,65 l 

 

 Nastavovací profil SBW12F (D x Š)  3 700 x 165 mm 

 

Vibrační lišta bude použita pro zhutnění čerstvého betonu při betonáži podkladní desky. 
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6.1.18 Hladička betonu Halcon 60 G-4H 

 
Obrázek 44 - Hladička betonu Halcon 60G-4H [31] 

Parametry: 

 Hmotnost     71 kg 

 Průměr rotoru     600 mm 

 Rozměry (D x Š x V)    890 x 650 x 840 mm 

 Výkon      3 kW 

 Palivo      Benzín 

 

Rotační hladička bude použita k povrchové úpravě zavadlé betonové desky. 

6.2 Ostatní stavební stroje, přístroje, nástroje a nářadí 

Nivelační přístroj s příslušenstvím 

 

Obrázek 45 - Nivelační přístroj [32] 
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Rotační laser s příslušenstvím 

 
Obrázek 46 - Rotační laser [33] 

Stavební míchačka 

 
Obrázek 47 - Stavební míchačka [34] 

Elektrické míchadlo 

 

Obrázek 48 - Elektrické míchadlo [35] 
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Svářecí invertor 

 
Obrázek 49 - Svářecí invertor [36] 

Úhlová bruska 

 
Obrázek 50 - Úhlová bruska [37] 

Příklepová vrtačka 

 
Obrázek 51 - Příklepová vrtačka [38] 

Aku-vrtačka 

 
Obrázek 52 - Aku vrtačka [39] 
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Okružní pila 

 

Obrázek 53 - Okružní pila [40] 

Kalové čerpadlo 

 

Obrázek 54 - Kalové čerpadlo [41] 

Pila na duté cihly 

 
Obrázek 55 - Pila na duté cihly [42] 

 

Další druhy strojů, přístrojů a nářadí 

Paletový vozík, stavební kolečko, tesařské nářadí, kopáčské nářadí, zednické nářadí, 

klempířské nářadí, žebříky, osvětlení, pojízdné lešení, průmyslový vysavač, plynový 

hořák, metr, vodováhy, pásmo, kladiva, hladítka, stahovací hliníkové stahovací latě. 
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7  Časový plán hlavního stavebního objektu 

Pro hlavní stavební objekt D1.01 Výrobní hala byl zpracován podrobný časový plán 

výstavby. Zpracovaný časový plán je součástí tohoto dokumentu jako příloha P12 – 

Časový plán hlavního stavebního objektu. Časový plán byl zpracován v programu MS 

Project. Pro tvorbu časového plánu byly využity položky s výkazy výměr ze 

zpracovaného položkového rozpočtu a dohledané časové normové ukazatele pro určení 

konkrétní doby trvání jednotlivých úkolů. Zpracovaný položkový rozpočet je součástí 

tohoto dokumentu jako příloha P13 – Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu. 

Dle vypracovaného časového plánu byla následně vypracována bilance nasazení strojů a 

pracovníků v průběhu výstavby, což bylo jedním z podkladů pro dimenzování a 

vypracování zařízení staveniště. Celkový časový plán výstavby je zpracován dle objektů, 

kde u dílčích objektů bylo stanovení vlastní doby výstavby. Časový plán objektový je 

součástí tohoto dokumentu jako příloha P03 – Časový plán objektový. Při tvorbě 

časového plánu byla snaha zapracovat a eliminovat všechny technologické přestávky 

během výstavby.  

  



- 89 - 
 
 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 

8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
PRO MONTÁŽ PREFABRIKOVANÉHO SKELETU 
 
 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Michal Kadlec  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JITKA VLČKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2020  
  



- 90 - 
 
 

8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro montáž 

prefabrikovaného skeletu  

Pro řešený objekt v této práci je v této kapitole řešeno zajištění materiálových zdrojů pro 

montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu.  

Tato kapitola je vypracována formou tabulky, kde v jednotlivých sloupcích je popsáno 

označení prvků z výkresů dodavatele prefabrikované skeletové konstrukce, k označení je 

stručný popis o jaký prvek se jedná. Dále je uvedeno množství dodávaných prvků a také 

hmotnost každého prvku, z důvodu následného plánování pro rozložení prvků na 

nákladním automobilu při přepravě na staveniště, kdy většinou rozhodující člen nebude 

objem prvků, ale jejich hmotnost. Plán postupu navážení jednotlivých prvků není v této 

diplomové práci zpracován. Jako poslední informace je uvedeno datum, kdy musí být 

daný prvek připraven k přepravě na staveniště k zabudování. V době přepravy musí daný 

prvek vykazovat předepsanou únosnost, neboť bude do stavby ihned instalován. 

Označení Název materiálu nebo prvku Množství MJ Váha [t] Datum potřeby 
K1 Kalichová patka 2 ks 1,155 27.04.2020 
K1a Kalichová patka 1 ks 1,155 27.04.2020 
K1b Kalichová patka 4 ks 1,155 27.04.2020 
K1c Kalichová patka 2 ks 1,155 27.04.2020 
K2 Kalichová patka 3 ks 1,271 27.04.2020 
K2a Kalichová patka 1 ks 1,271 27.04.2020 
K3 Kalichová patka 3 ks 1,309 27.04.2020 
K4 Kalichová patka 1 ks 1,348 27.04.2020 
K4a Kalichová patka 1 ks 1,539 27.04.2020 
ZN1 Základový nosník 1 ks 1,510 13.05.2020 
ZN2 Základový nosník 1 ks 1,790 13.05.2020 
ZN3 Základový nosník 1 ks 1,220 13.05.2020 
ZN4 Základový nosník 1 ks 1,445 13.05.2020 
ZN5 Základový nosník 1 ks 1,465 13.05.2020 
ZN6 Základový nosník 1 ks 1,005 13.05.2020 
ZN7 Základový nosník 1 ks 1,850 13.05.2020 
ZN8 Základový nosník 1 ks 1,445 13.05.2020 
ZN9 Základový nosník 1 ks 1,588 13.05.2020 
S1 Sloup 1 ks 3,119 04.05.2020 
S2 Sloup 2 ks 2,527 04.05.2020 
S3 Sloup 1 ks 2,527 04.05.2020 
S4 Sloup 2 ks 2,527 04.05.2020 
S5 Sloup 1 ks 2,931 04.05.2020 
S6 Sloup 1 ks 3,119 04.05.2020 
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S7 Sloup 3 ks 3,563 04.05.2020 
S8 Sloup 2 ks 3,244 04.05.2020 
S9 Sloup 1 ks 3,244 04.05.2020 
S10 Sloup 1 ks 3,990 15.06.2020 
S11 Sloup 1 ks 3,210 15.06.2020 
S11a Sloup 1 ks 3,210 15.06.2020 
S13 Sloup 1 ks 3,420 15.06.2020 
S14 Sloup 2 ks 2,425 15.06.2020 
S15 Sloup 1 ks 2,989 15.06.2020 
S16 Sloup 1 ks 2,989 15.06.2020 
S17 Sloup 6 ks 2,653 15.06.2020 
S24 Sloup 2 ks 0,805 15.06.2020 
S25 Sloup 1 ks 1,738 15.06.2020 
S26 Sloup 1 ks 1,738 15.06.2020 
S30 Sloup 1 ks 3,235 04.05.2020 
S31 Sloup 1 ks 5,716 04.05.2020 
S32 Sloup 1 ks 5,716 04.05.2020 
S33 Sloup 1 ks 5,716 04.05.2020 
S34 Sloup 1 ks 5,716 04.05.2020 
S40 Sloup 1 ks 1,261 04.05.2020 
R2 Průvlak 1 ks 1,410 07.05.2020 
R3 Průvlak 1 ks 1,470 07.05.2020 
R5 Průvlak 1 ks 16,963 07.05.2020 
R6 Průvlak 1 ks 5,711 07.05.2020 
R7 Průvlak 1 ks 14,272 07.05.2020 
R8 Průvlak 1 ks 4,275 07.05.2020 
R9 Průvlak 1 ks 4,718 07.05.2020 
R10 Průvlak 2 ks 13,020 07.05.2020 
R11 Průvlak 2 ks 18,470 07.05.2020 
R12 Průvlak 1 ks 17,203 07.05.2020 
R13 Průvlak 2 ks 18,470 07.05.2020 
R14 Průvlak 1 ks 17,203 22.06.2020 
R15 Průvlak 1 ks 1,666 22.06.2020 
R16 Průvlak 1 ks 16,963 22.06.2020 
R17 Průvlak 1 ks 2,820 22.06.2020 
R17a Průvlak 1 ks 7,138 22.06.2020 
R17b Průvlak 1 ks 7,138 22.06.2020 
R18 Průvlak 1 ks 2,860 22.06.2020 
R19 Průvlak 1 ks 5,339 22.06.2020 
R20 Průvlak 1 ks 5,343 22.06.2020 
R21 Průvlak 1 ks 5,894 22.06.2020 
R22 Průvlak 1 ks 4,275 22.06.2020 
R23 Průvlak 1 ks 4,718 22.06.2020 
spiroly Stropní panel spiroll 2.PP 66 ks - 04.06.2020 
spiroly Stropní panel spiroll 1.PP 66 ks - 29.06.2020 
OP21 Opěrná stěna 1 ks 15,162 13.07.2020 
OP30 Opěrná stěna 1 ks 12,292 13.07.2020 
OP31 Opěrná stěna 1 ks 13,860 13.07.2020 
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OP32 Opěrná stěna 1 ks 13,703 13.07.2020 
OP33 Opěrná stěna 1 ks 13,547 13.07.2020 
OP34 Opěrná stěna 1 ks 13,391 13.07.2020 
OP35 Opěrná stěna 1 ks 13,235 13.07.2020 
OP36 Opěrná stěna 1 ks 13,079 13.07.2020 
OP37 Opěrná stěna 1 ks 13,002 13.07.2020 
OP38 Opěrná stěna 1 ks 5,765 13.07.2020 
OP39 Opěrná stěna 1 ks 3,466 13.07.2020 
ST1 Výtahová šachta 2 ks 5,973 30.04.2020 
ST2 Výtahová šachta 1 ks 5,973 30.04.2020 
ST3 Výtahová šachta 1 ks 4,091 30.04.2020 
ST3az Výtahová šachta 1 ks 6,090 30.04.2020 
ST12 Výtahová šachta 1 ks 5,973 19.06.2020 
ST13 Výtahová šachta 1 ks 4,091 19.06.2020 
ST14 Výtahová šachta 1 ks 6,090 19.06.2020 
ST21 Výtahová šachta 1 ks 5,354 19.06.2020 
ST22 Výtahová šachta 1 ks 5,354 19.06.2020 
ST23 Výtahová šachta 1 ks 4,110 19.06.2020 
ST24 Výtahová šachta 1 ks 4,110 19.06.2020 
SR1 Schodišťové rameno 1 ks 4,281 04.06.2020 
SR2 Schodišťové rameno 1 ks 4,194 04.06.2020 
SR3 Schodišťové rameno 1 ks 5,154 26.06.2020 
SR4 Schodišťové rameno 1 ks 4,849 26.06.2020 
PD1 Podestová deska 1 ks 4,765 04.06.2020 
PD2 Podestová deska 2 ks 3,139 04.06.2020 
PD3 Podestová deska 1 ks 3,500 26.06.2020 
ST48 Vnitřní nosná stěna 1 ks 7,300 18.06.2020 
ST50 Vnitřní nosná stěna 1 ks 0,677 18.06.2020 
ST51 Vnitřní nosná stěna 1 ks 6,376 18.06.2020 
ST52 Vnitřní nosná stěna 1 ks 5,920 03.06.2020 
ST54 Vnitřní nosná stěna 1 ks 7,626 03.06.2020 
OP50 Anglické dvorky 1 ks 10,358 29.07.2020 
OP50a Anglické dvorky 1 ks 10,358 29.07.2020 
OP51 Anglické dvorky 1 ks 5,813 29.07.2020 
OP52 Anglické dvorky 4 ks 2,114 29.07.2020 
OP53 Anglické dvorky 2 ks 2,175 29.07.2020 
ST30 Obvodový stěnový panel 1 ks 6,921 07.07.2020 
ST31 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,066 07.07.2020 
OP1 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,387 27.05.2020 
OP1a Obvodový stěnový panel 1 ks 5,958 27.05.2020 
PP2 Obvodový stěnový panel 1 ks 3,124 27.05.2020 
PP3a Obvodový stěnový panel 1 ks 3,701 07.07.2020 
OP2 Obvodový stěnový panel 3 ks 5,978 27.05.2020 
OP3 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,000 27.05.2020 
PP4a Obvodový stěnový panel 1 ks 3,833 07.07.2020 
OP4 Obvodový stěnový panel 1 ks 3,878 27.05.2020 
OP5 Obvodový stěnový panel 1 ks 6,551 27.05.2020 
ST32 Obvodový stěnový panel 1 ks 2,970 07.07.2020 
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PP5 Obvodový stěnový panel 1 ks 2,186 07.07.2020 
OP6 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,596 27.05.2020 
OP7 Obvodový stěnový panel 1 ks 3,465 27.05.2020 
OP8 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,481 07.07.2020 
ST33 Obvodový stěnový panel 1 ks 4,169 07.07.2020 
OP9 Obvodový stěnový panel 1 ks 3,094 27.05.2020 
OP10 Obvodový stěnový panel 1 ks 6,757 07.07.2020 
OP11 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,059 07.07.2020 
OP12 Obvodový stěnový panel 1 ks 10,555 07.07.2020 
OP12a Obvodový stěnový panel 1 ks 10,555 07.07.2020 
OP13 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,682 27.05.2020 
OP14 Obvodový stěnový panel 1 ks 6,681 07.07.2020 
PP6 Obvodový stěnový panel 1 ks 4,043 07.07.2020 
OP15 Obvodový stěnový panel 1 ks 4,142 27.05.2020 
OP16 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,288 07.07.2020 
OP17 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,684 27.05.2020 
OP18 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,270 07.07.2020 
OP19 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,654 27.05.2020 
OP20 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,221 07.07.2020 
PP7 Obvodový stěnový panel 1 ks 4,217 07.07.2020 
OP19z Obvodový stěnový panel 1 ks 5,654 27.05.2020 
OP20z Obvodový stěnový panel 1 ks 7,221 07.07.2020 
OP17 Obvodový stěnový panel 2 ks 5,684 27.05.2020 
OP18 Obvodový stěnový panel 2 ks 7,270 07.07.2020 
ST42 Obvodový stěnový panel 1 ks 5,604 27.05.2020 
ST41 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,373 07.07.2020 
PP3b Obvodový stěnový panel 1 ks 3,701 07.07.2020 
PP3c Obvodový stěnový panel 1 ks 3,701 07.07.2020 
ST43 Obvodový stěnový panel 1 ks 0,473 07.07.2020 
ST44 Obvodový stěnový panel 1 ks 7,493 07.07.2020 
ST35 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,305 07.07.2020 
ST37 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,629 27.05.2020 
ST38 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,625 27.05.2020 
ST39 Obvodový stěnový panel 1 ks 0,670 27.05.2020 
ST40 Obvodový stěnový panel 1 ks 3,259 27.05.2020 
ST36 Obvodový stěnový panel 1 ks 1,815 07.07.2020 
OP22 Obvodový stěnový panel 1 ks 4,528 27.05.2020 
- Výztuž b500b 8mm 981 m 0,392 15.06.2020 

- 
Výztuž pro dobetonávky 
200kg/m3 2,1296 m3 0,426 15.06.2020 

- Beton C 25/30 2,1296 m4 5,324 15.06.2020 
Tabulka 12 - Zajištění materiálových zdrojů pro montáž prefabrikovaného skeletu 
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9 Technologický předpis pro zemní práce včetně 

zajištění stavební jámy 

9.1  Obecné informace 

9.1.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby: Nový objekt v areálu Rotana, Velké Meziříčí 

Účel stavby: Administrativně výrobní budova 

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Velké Meziříčí 

Katastrální území: Velké Meziříčí [779091] 

Parcely dotčené výstavbou: 5280/13, 5280/70, 5280/73, 5280/91, 5280/92, 5280/151 

Investor: Rotana a.s. 

 Průmyslová 2085 

 594 01 Velké Meziříčí 

Zpracovatel PD: ATELIER PENTA v.o.s 

 Mrštíkova 1166/12 

 586 01 Jihlava 

9.1.2 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis je zaměřen na provádění zemních prací se současným 

zajištěním stavební jámy pomocí záporového pažení. Navržený objekt má dvě podzemní 

podlaží, takže se zde vyskytuje značný objem zemních prací. Dle PD je navrženo 

záporové pažení v severní části objektu, protože opěrná stěna součástí hlavního objektu 

je navržena na hranici se sousedním pozemkem. Další dvě strany směrem od objektu 

východní a jižní je dle PD navržena při výkopových pracích jako svahovaná. Sklon 

svahování ve výkresech PD není uveden a při hloubce výkopů až 8,25 m není navržena 

ani jedna terénní lavička, proto bylo pro provádění stavby navržena zapažení i z těchto 

dvou stran, a dále i z důvodů pohybu techniky na východní straně při montáži skeletové 

konstrukce. Poslední západní strana je ve svahu. Z této strany bude výška výkopu jámy 

oproti původnímu terénu minimální o výšce zhruba 1,3 m. Navržené pažení je pouze 

dočasné po dobu výstavby. Pro přípravu PD byly provedeny čtyři průzkumné vrty pro 
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zjištění podmínek v místě stavby. Tyto výsledky byly stručně popsány v technické zprávě 

PD a dle toho navrženy odhadované mocnosti jednotlivých vrstev. Odhadovaný podíl 

jednotlivých druhů zemin byl stanoven procentuálním množstvím z celkového objemu 

výkopů. Při průzkumných vrtech byla také nalezena podzemní vody se slabým přítokem. 

V místě výkopů se neodhaduje vysoká hodnota spodní vody, dle technické zprávy PD to 

mohou být slabé přítoky závislé na nedávném deštivém jarním počasí, ale při výskytu 

během výkopů s ní musí být uvažováno a musí být případně odčerpávána.  

 

Zemní práce začnou skrývkou ornice, následně provedením zápor a poté první úrovní 

výkopu jámy. Následuje druhá úroveň výkopů stavební jámy a zemní práce budou 

dokončeny výkopem pro základové pasy a patky. Během výkopů se budou osazovat 

pažiny a po provedení první úrovně výkopů se provede zajištění záporového pažení 

pomocí převázek a horninových kotev. Všechna vytěžená zemina bude odvážena 

nákladními automobily na skládku ve Velkém Meziříčí, na stavbě nebude zřízena 

mezideponie. Skládka je vzdálená 4,8 km.  

9.2  Převzetí a připravenost staveniště 

9.2.1 Převzetí staveniště 

Před zahájením prací musí proběhnout proces předání a převzetí staveniště. Staveniště 

bude předáváno investorem, tj. jednatelem firmy Rotana a.s., zástupci generálního 

zhotovitele stavby, tj. stavbyvedoucímu. O předání bude proveden zápis do stavebního 

deníku a také zřízen protokol o předání a převzetí staveniště. Při předání musí být předány 

také vyznačené polohy jednotlivých sítí, základní výškové a směrové body pro vytyčení 

a kompletní schválená PD včetně vydaného stavebního povolení. Při provedení zápisu 

budou zaznamenány především základní údaje, jako jsou název a místo stavby, 

identifikační údaje, vymezené předávané plochy, polohy stávajících inženýrských sítí a 

možnosti jejich napojení pro účely zařízení staveniště, přístup na staveniště, souhlas se 

zábory veřejných pozemků a případná další ujednání. Jakékoliv případné nesrovnalosti 

budou zapsány do stavebního deníku.  
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9.2.2 Připravenost staveniště 

Po předání staveniště bude vybudováno zařízení staveniště pro zemní práce. Zařízení 

staveniště bude oploceno a v místě vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána. Budou 

osazeny buňky pro pracovníky a THP pracovníky, sociální buňky a zřízeny staveništní 

sítě. Zařízení staveniště je popsáno v kapitole č. 5 Projekt zařízení staveniště Zařízení 

staveniště je znázorněno v příloze P07 – Výkres ZS pro hrubou stavbu. Před zahájením 

prací také bude osazeno dopravní značení v okolí stavby s úpravou dopravních předpisů. 

Dopravní značení je znázorněno v příloze P01 - Širší dopravní vztahy. V rámci 

připravenosti staveniště také bude kontrolováno, zda je na vedení VN 22kV namontována 

ochrana vodičů vedení, aby se ochranné pásmo vedení snížilo na 2 m. Dále musí být 

zřízena kiosková trafostanice a zhotovena provizorní přeložka elektrického vedení pro 

stávající halu investora demontovány otáčivé fotovoltaické panely. Dle PD je investor 

povinen osadit trafostanici a demontovat fotovoltaické panely před nástupem generálního 

dodavatele stavby, včetně provizorních přeložek VN a NN. 

9.3  Materiál, doprava a skladování 

9.3.1 Materiál 

Zemní práce 

Popis Množství 

v ulehlém stavu 

[m3] 

Koeficient 

nakypření 

Množství 

v nakypřeném stavu 

[m3] 

Přibližná 

hmotnost [t] 

Ornice 165,53 1,15 190,36 266,503 

Výkop jámy 7141,95 1,3 9284,54 12641,252 

Výkop rýh, 

patek, šachet 

66,26 1,35 89,45 121,256 

Celkové 

množství  

7373,74 - 9564,35 - 

Celková 

hmotnost 

- - - 13029,011 

Tabulka 13 - Objem zemních prací 

Všechna zemina, která bude vytěžena bude odvezena na skládku. Pro zpětný zásyp bude 

vhodný materiál ze skládky zpětně dovezen. Skládka je vzdálená 4,8 km. 
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Zajištění stavební jámy záporovým pažením 

Popis MJ Množství 

Zápory HEB 240 délky 12 m ks 38 

Dřevěné pažiny tl. 100 mm, délky 2,4 m m2 317,81 

Zálivka pat zápor m3 82,5 

Zemní kotvy ks 21 

Převázky HEB 240 délky 2,5 m ks 21 

Tabulka 14 - Materiál pro záporové pažení 

Další materiál 

Dále bude potřeba pomocný materiál pro vytyčení výkopů a vrtů pro zápory. 

Další materiál: Provázek 

 Značkovací sprej 

 Vytyčovací dřevěné kolíky (30x30x300 mm) 

9.3.2 Doprava – primární a sekundární 

Primární doprava 

Drobný lehký materiál bude na staveniště dopraven užitkovým dodávkovým vozidlem 

VW Crafter z blízkých stavebnin Vasta a drobný materiál bude uskladněn 

v uzamykatelných kontejnerech, odkud si je pracovníci dle potřeby budou odebírat. 

Veškerý materiál pro záporové pažení bude dopraven na staveniště po provedení skrývky 

ornice. Materiál bude dopraven a na staveništi složen nákladním automobilem MAN TGS 

26.440 6x4 BL s hydraulickou rukou. Materiál bude dopraven z blízkých stavebnin Vasta 

(trasa dopravy uvedena v kapitole č. 2 tohoto dokumentu) a ocelové zápory budou 

z nákladního automobilu složeny blízko místu následného použití. V případě převázek a 

pažin bude materiál složen na staveništní skládce na zpevněných plochách, odkud bude 

dle potřeby odebírán. Beton pro zalití pat zápor bude dopraven autodomíchávačem MAN 

TGA 32.440 MIX z betonárky z Velkého Meziříčí (trasa dopravy uvedena v kapitole č. 2 

tohoto dokumentu). Čerstvá betonová směs bude ukládána do vrtů přímo z domíchávače.  

Vytěžený materiál zeminy po skrývce ornice a výkopech bude odvážen pomocí 

nákladních automobilů Tatra T158 PHOENIX 8x8 na skládku do firmy Gremis s.r.o. 

(trasa dopravy uvedena v kapitole č. 2 tohoto dokumentu). Na skládku bude odvážena 
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všechna vytěžená zemina, protože v místě staveniště není dostatečný prostor pro deponie 

a skládka je vzdálená pouhých 4,8 km.  

Sekundární doprava 

Přesun drobného materiálu po staveništi budou pracovníci provádět ručně. 

Zápory budou na staveništi přesouvány kolovými rypadly pomocí úvazů. Zápory budou 

uskladněny v blízkosti provádění zápor, proto bude docházet jen k přesunu zápory 

k vývrtu pro osazení. Osazení zápor bude provádět stroj vykonávající vývrty. Pro 

zabetonování pat zápor bude beton ukládán přímo z autodomíchávače. Při osazování 

pažin budou pomocí kolových bagrů nebo ručně přesouvány pažiny z místa skládky 

k místu uložení v potřebném množství, aby nepřekáželi při provádění výkopů, a na 

konkrétní místo budou pažiny pracovníci ukládat ručně. Též u převázek bude platit, že 

k místu uložení budou přesunuty pomocí úvazů kolovým rypadlem. 

Skrývku ornice a následně výkopy bude provádět kolové rypadlo JCB JS 200 W a 

vytěženou zeminu bude nakládat na nákladní automobily Tatra T158 PHOENIX 8x8, 

které zajistí její následný odvoz. Zemina bude těžena rypadlem vybaveným lžící se zuby 

s pevnější a odolnější konstrukcí, určenou pro práci s těžko rozpojitelným materiálem, 

neboť se při výkopech předpokládá výskyt horniny třídy 3-7 (dle neplatného dělení). Dle 

potřeby pro rozpojení zeminy bude případně použito bouracího kladiva osazeným na 

rypadle. 

9.3.3 Skladování 

Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných kontejnerech a bude kontrolováno 

jeho množství. Při potřebě bude přivezen další materiál.  

Materiál pro zápory bude uskladněn na více místech. Zápory budou uskladněny na 

paletách, aby nebyly ve styku se zeminou. Budou dovezeny po skrývce ornice a uloženy 

v blízkosti provádění vrtů pro zápory. Pažiny a ostatní materiál pro zápory bude 

uskladněn na paletách na zpevněných plochách zařízení staveniště. 

Odtěžená zemina nebude skladována na staveništi, ale odvážena na skládku, kde dojde 

k jejímu třídění. Vhodná zemina pro zpětný zásyp bude z této skládky zpět dovážena. 
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9.4  Obecné pracovní podmínky 

Obecně musí být staveniště uzpůsobeno tak, aby umožňovalo bezpečný pohyb osob a 

strojů a zajišťovalo dostatečné zázemí pro pracovníky. Podrobně je zařízení staveniště 

řešeno v kapitole č.5 Projekt zařízení staveniště. 

Před zahájením procesu budou pracovníci seznámeni s průběhem prací, se všemi 

technologickými postupy, s možnými riziky, které mohou během prací nastat a 

s obecnými zásadami dodržování BOZP. Všichni pracovníci musí být vybaveni OOPP, 

zejména pracovním oděvem s pevnou obuví, ochranou přilbou a reflexní vestou. O 

proškolení pracovníků musí být proveden zápis. 

Práce budou přerušeny, dojde-li k trvalému dešti či sněžení nebo následkem nepříznivého 

počasí dojde k silnému podmáčení prostoru pojížděného nákladními automobily. Dále 

budou práce přerušeny, pokud během instalací zápor rychlost větru překročí 8 m/s, 

v ostatních případech, pokud rychlost větru překročí 11 m/s a také když bude špatná 

viditelnost s dohledností menší než 30 m. Z hlediska teploty budou práce přerušeny, 

pokud dojde k poklesu teploty pod -10°C.  

Při odjezdu nákladních automobilů odvážejících zeminu na skládku bude při výjezdu 

provedeno čištění kol od zeminy v mycí rampě, aby nedocházelo ke znečišťování okolní 

komunikací od ulpívající zeminy na kolech nákladních automobilů. 

9.5  Pracovní postup 

9.5.1 Sejmutí ornice 

Ornice bude sejmuta v mocnosti vrstvy 30 cm. Sejmutí ornice bude provádět kolové 

rypadlo JCB JS 200 W a sejmutou zeminu bude nakládat na nákladní automobily Tatra 

T158 PHOENIX 8x8. Objem zeminy je po nakypření spočítán na 9564,35m3. Zemina 

bude odvážena na skládku do firmy Gremis s.r.o. Sejmutí ornice bude v ploše na každé 

straně širší o 1 m od osy provádění zápor. Během sejmutí ornice budou nákladní 

automobily projíždět areálem firmy, proto se musí dbát na zvýšenou pozornost.  

9.5.2 Osazení zápor 

Po sejmutí skrývky ornice budou pomocí geodeta vytyčeny polohy pro budoucí zápory. 

Polohy zápor budou vytyčeny pomocí dřevěných kolíků označených barevným sprejem 

pro lepší viditelnost. Po vytyčení bude přivezen materiál na záporové pažení a zápory 
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složeny v místě skrývky ornice tak, aby nepřekážely vrtné soupravě. Nyní se začne 

s vývrty pro zápory. Vývrty pro zápory budou průměru 460 mm a budou vrtány do 

hloubky 12 m., tj. na úroveň -13,750 m. Vývrty bude provádět vrtná souprava Hütte 

HBR504 FTW. Zemina z vývrtů bude ponechána na místě a k jejímu odstranění dojde při 

výkopových pracích stavební jámy. Vrty budou prováděny postupně. Vždy po zhotovení 

vývrtu dojde k osazení zápory z profilu HEB 240 a k zabetonování paty zápory ve výšce 

4 m ode dna (projektová výška -9,750 m). Po zabetonování paty zápory se přechází na 

provedení další zápory. Zápory mají mezi s sebou osovou vzdálenost 2,4 m. Postup 

provádění zápor není stanoven a bude určen vedoucím čety provádějící zápory.  

9.5.3 Výkop jámy I. úrovně 

Po osazení všech zápor může dojít k zahájení výkopových prací stavební jámy I. úrovně. 

Schéma postupu provádění výkopů I. úrovně je součástí dokumentu jako příloha P14 – 

Schéma provádění výkopových prací. Výkop bude provádět kolové rypadlo JCB JS 200 

W s postupem dle schématu a odtěženou zeminu bude nakládat na nákladní automobily 

Tatra T158 PHOENIX 8x8 k odvezení na skládku vzdálenou 4,8 km. Při výkopech 

stavební jámy I. úrovně se předpokládá s výskytem zemin třídy těžitelnosti 3 a 4 dle již 

neplatné ČSN 73 3050. Výkop se bude provádět do hloubky 4,5 m na úroveň -6,250 m. 

Během výkopu se budou osazovat dřevěné pažiny mezi zápory. 

9.5.4 Osazení pažin 

Během výkopů se postupně po odtěžení části stavební jámy začne s vkládáním dřevěných 

pažin tl. 100 mm mezi ocelové zápory za současného pokračování výkopů. Dřevěné 

pažiny se začnou vkládat od spodní hrany stávajícího výkopu a vkládají se mezi ocelové 

zápory. Po osazení dřevěné pažiny dojde k vyplnění prostoru mezi pažinou a svahem 

výkopu pomocí těžené zeminy. Vkládaná zemina musí dostatečně vyplnit volný prostor 

a pracovníci ji budou ručně při vkládání hutnit. Po vyplnění prostoru dojde k vložení další 

zápory a opět k vyplnění prostoru a takto se bude pokračovat až k vrcholu zápor. Po 

Dosažení vrcholu se pokračuje stejným způsobem vkládání mezi další ocelové zápory. 

Při výkopech by dle IGP nemělo docházet k sesuvu půdy při včasném vložení pažin.  
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9.5.5 Zajištění záporového pažení 

Po osazení pažin dojde k zajištění záporového pažení pomocí převázek a zemních kotev. 

Zemní kotvy budou provedeny tak, že dojde provedení vrtu pro zemní kotvy a do každého 

dokončeného, vyčištěného a cementovou zálivkou opatřeného vrtu se osadí svazek 

kotevních lan s injektážní trubkou. Injektáž kořene bude provedena po osazení kotvy a 

napnutí kotev bude provedeno po technologické pauze, kterou určí statik navrhující toto 

pažení. Během zrání kotev dojde k osazení převázek. Po napnutí kotev může dojít 

k dalšímu odtěžení stavební jámy. Tento navržený postup musí být před realizací 

podložen statickým posudkem s přesným návrhem zajištění záporové stěny zemními 

kotvami. 

9.5.6 Výkop jámy II. úrovně 

Po zajištění pomocí zemních kotev bude pokračovat výkop stavební jámy II. úrovně. 

Výkop II. úrovně bude probíhat stejnými stroji jako I. úroveň, ale postup provádění 

výkopů bude jiný. Schéma postupu výkopu II. úrovně je součástí dokumentu jako příloha 

P14 – Schéma provádění výkopových prací. Výkop druhé úrovně bude proveden do 

hloubky -9,400 m. Tato hloubka je čistá úroveň výkopů jámy, od této hloubky je navržena 

skladba konstrukce podkladní desky. Odtěžená zemina bude odvážena pořád na stejnou 

skládku. Během výkopů II. úrovně se předpokládá výskyt zemin třídy těžitelnosti 4,5 a 

případně 6 dle již neplatné ČSN 73 3050. Během výkopů se budou osazovat dřevěné 

pažiny tl. 100 m mezi ocelové zápory. Při výskytu podzemní vody by musel kolem 

stavební jámy být zřízen žlab pro odvedení vody do výkopu a odtud odčerpáváno pomocí 

kalového čerpadla. Při očekávaných špatných povětrnostních podmínek, kdy by mohla 

být znehodnocena základová spára, dojde k ponechání vrstvy 100 mm, která bude 

odtěžena až těsně před prováděním podkladní betonové desky. 

9.5.7 Osazení pažin 

Osazení dřevěných pažin bude probíhat stejně jako při osazování pažin při výkopech I. 

úrovně. 

9.5.8 Výkop rýh 

Výkop rýh budou provádět stejné stroje jako při výkopu stavební jámy. Před výkopem 

rýh, patek a výtahové šachty musí dojít k jejímu vytyčení vyznačení pomocí značícího 
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spreje. Po vytyčení dojde k výkopu rýh. Při výkopu rýh bude použita lžíce rypadla dle 

šířky dané rýhy. Při výkopu se očekává s výskytem zemin třídy těžitelnosti 5,6 a případně 

7 dle již neplatné ČSN 73 3050. Při výkopech v těchto zeminách nedojde k hladkému 

začištění svislých částí výkopu rýhy a při následné betonáži základových konstrukcí bude 

použito bednění. Odtěžená zemina bude odvezena na skládku. Hloubky jednotlivých 

patek, pasů a šachet jsou dány v projektové dokumentaci ve výkrese základových 

konstrukcí. Při očekávaných špatných povětrnostních podmínek, kdy by mohla být 

znehodnocena základová spára, dojde k ponechání vrstvy 100 mm zeminy, která bude 

odtěžena až těsně před betonáží základových konstrukcí. 

9.6  Personální obsazení 

THP pracovníci:  1x stavbyvedoucí 

 1x mistr 

Zodpovědnost za provedené práce bude mít stavbyvedoucí s mistrem. Tyto dvě osoby 

budou dohlížet na správnost provádění, technologickou kázeň, dodržování BOZP při 

práci a před zahájením prací budou seznámeni s postupem prací. 

Ostatní pracovníci: 1x strojník vrtné soupravy 

 4x pomocný pracovník pro záporové pažení 

 1x strojník rypadla 

 4x řidič nákladního automobilu pro odvoz zeminy 

 1x řidič nákladního automobilu pro dovoz materiálu 

 1x řidič autodomíchávače 

 2x pomocný pracovník 

9.7  Stroje, nástroje a pracovní pomůcky 

9.7.1 Stroje 

- 1x vrtná souprava Hütte HBR504 FTW 

- 1x nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s hydraulickou rukou 

- 1x autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

- 1x kolové rypadlo JCB JS 200 W  

- 4x Tatra T158 PHOENIX 8x8 

- 1x mycí rampa 
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9.7.2 Nástroje a pracovní pomůcky 

- totální stanice 

- nivelační přístroj 

- lopaty, krumpáče 

- pásmo, metr 

- provázek 

- značící sprej 

9.7.3 Ochranné pomůcky 

- Pracovní oděv 

- Pevná obuv 

- Ochranná přilba 

- Reflexní vesta 

- Pracovní rukavice 

- Chrániče sluchu, ochranné brýle 

9.8  Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu nad prováděnými pracemi bude provádět stavbyvedoucí a mistr, jelikož oni 

zodpovídají za kvalitu prováděné práce. Kontrola prováděných prací je podrobněji 

popsána v kapitole č. 11 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a zajištění 

stavební jámy  

9.8.1 Vstupní kontrola 

Jako vstupní kontrola se uvažuje převzetí staveniště s vytyčenými inženýrskými sítěmi a 

s provedenou úpravou VN pro snížení ochranného pásma. Dále musí proběhnout kontrola 

PD, zda stavbyvedoucí neshledá případné problémy. 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

Zde se sledují a kontrolují klimatické podmínky panující během prací, technický stav 

strojů a zařízení, způsobilost pracovníků na staveništi, správnost a stav dodávaného 

materiálu, postup provádění prací, stav zařízení staveniště a dodržování BOZP.  

Při skrývce ornice se sleduje dostatečně zvolená mocnost vrstvy.  
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Při provádění záporového pažení správná osová vzdálenost zápor, jejich svislost a 

dostatečné zabetonování v patě. Při osazování pažin jejich polohu mezi záporami a 

správně vyplněný prostor mezi pažinami a svahem. Při zajištění zápor zemními kotvami 

jejich provedení a správné napnutí.  

Při provádění výkopů jámy správné dodržení hloubky jednotlivých úrovní výkopů a 

zajištění dostatečného očištění vozidel odvážejících zeminu. 

Při výkopu rýh, šachet a patek jejich správnou geometrickou polohu a hloubku výkopu.  

 

9.8.3 Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole se kontroluje geometrická přesnost provedených výkopů a jejich 

hloubková úroveň. Kontrola základové spáry. Kontroluje se také provedení záporového 

pažení, jeho svislost a dostatečné zajištění. 

 

9.9  BOZP 

Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být proškoleni a seznámeni 

s možnými riziky, které se mohou vyskytnout při provádění prací. O průběhu školení 

musí být proveden zápis. Staveniště musí být oploceno, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob a při vstupech na staveniště umístěny informační tabule upozorňující 

na případná rizika a na zákaz vstupu nepovolaných osob. Během prací je nutno dodržovat 

všechny platné předpisy, vyhlášky a zákony.  

Závazné zákony a vyhlášky: 

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

zdraví při práci na staveništi 

- 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 

- Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. A dále jeho změny až po aktuální znění 88/2016 Sb. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

9.9.1 Vybraná rizika a opatření 
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Riziko: Pád do hloubky (výkop stavební jámy) 

Opatření: Opatřit okolí nebezpečného prostoru na hraně překážkou výšky min. 1,1 m. 

 

Riziko: Nesprávná manipulace s nástroji zařízeními 

Opatření: Proškolení obsluhy zařízení s daným typem, jeho použití a případnými riziky 

při používání 

 

Riziko: Zranění pracovníků pracujícím strojem 

Opatření: Zakázat pohyb pracovníků v blízkosti pracujícího stroje, při nutném pohybu 

v blízkosti stroje provést před vstupem do blízkosti stroje navázání kontaktu se strojníkem 

a povinnost nosit výstražnou reflexní vestu 

 

Riziko: Zranění při pohybu na staveništi 

Opatření: Udržovat průběžně pořádek na staveništi, udržovat staveništní komunikace 

v dobrém stavu 

 

Riziko: Vstup nepovolaných osob 

Opatření: Oplocení staveniště s uzamykatelnou bránou a u vstupů osadit značky 

zakazující vstup nepovolaných osob 

 

Riziko: Pád předmětu na pracovníka ve výkopu 

Opatření: Zajištění volných předmětů vyskytujících se u hrany jámy a zajištění používání 

ochranné přilby 

 

Riziko: Zavalení pracovníků ve výkopu 

Opatření: Dodržet správný postup výkopů a zajištění záporového pažení 

 

Riziko: Pád pracovníku při vstupu do jámy 

Opatření: Dodržování zásad správného používání žebříků a dostatečné zajištění žebříku 

proti jeho posunu 

 

Riziko: Manipulace se strojem 
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Opatření: Se stroji smí pracovat jen pracovníci s potřebným oprávněním v platnosti 

 

Riziko: Zranění elektrickým proudem 

Opatření: Poučit pracovníky o správném používání elektrických zařízení a udržovat 

elektrická zařízení v dobrém stavu 

9.10  Ekologie 

Stavební práce budou probíhat tak, aby nevznikaly negativní dopady na okolí a životní 

prostředí. Během prací bude nasazeno moderních strojů v dobrém technickém stavu, aby 

nenarušovali okolí hlukem. V okolní zástavbě jsou pouze průmyslové objekty, na které 

se nevztahují maximální povolené hladiny akustického hluku, ale i přesto bude snaha hluk 

z výstavby v maximální míře snížit. Stroje vykonávající práci budou udržovány v dobrém 

technickém stavu, bez úniků provozních kapalin, aby nedošlo ke znečištění půdy a 

podzemních vod ropnými látkami. Při provádění prací bude vznikat prašnost, při zvýšené 

prašnosti bude staveniště kropeno, aby se prašnost maximálně eliminovala. Při výjezdu 

nákladních automobilů bude na výjezdu ze staveniště připravena mobilní myčka, aby byly 

automobily očištěny od ulpívajících zbytků zeminy na kolech, které by znečisťovali 

okolní komunikace. Srážková voda bude odváděna do příkopů a přirozeně vsakována bez 

zbytků ze stavební činnosti.  

Při výstavbě budou vznikat odpady. Odpady budou tříděny a pravidelně odváženy 

k likvidaci. S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu 

odpadů.  

Zatřídění Název Způsob likvidace 

15 01 02 Plastové odpady Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton Odvoz k recyklaci 

17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 

17 04 05 Ocel a železo Odvoz do sběrného dvoru 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

Odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný odpad Odvoz na skládku  

Tabulka 15 - Tabulka odpadů při zemních pracích 
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10 Technologický předpis pro montáž ŽB skeletu 

10.1 Obecné informace 

10.1.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby: Nový objekt v areálu Rotana, Velké Meziříčí 

Účel stavby: Administrativně výrobní budova 

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby: Velké Meziříčí 

Katastrální území: Velké Meziříčí [779091] 

Parcely dotčené výstavbou: 5280/13, 5280/70, 5280/73, 5280/91, 5280/92, 5280/151 

Investor: Rotana a.s. 

 Průmyslová 2085 

 594 01 Velké Meziříčí 

Zpracovatel PD: ATELIER PENTA v.o.s 

 Mrštíkova 1166/12 

 586 01 Jihlava 

10.1.2 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis je zaměřen na montáž prvků prefabrikovaného 

železobetonového skeletu hlavního stavebního objektu. Konstrukčně je stavba řešena 

jako typický železobetonový prefabrikovaný skelet. Nosnou částí skeletové konstrukce 

jsou sloupy osazené do kalichových patek. Sloupy tvoří svislou nosnou část objektu. 

Vodorovná nosná část je řešena z průvlaků, na kterých jsou uloženy předpjaté stropní 

panely spiroll. Sloupy a průvlaky mají různé rozměry, dle umístění v objektu. Po montáži 

skeletové konstrukce je namontována prefabrikovaná železobetonová opěrná stěna, která 

je zajištěna zapřením o skeletovou konstrukci v úrovni stropů 2.PP. Výplň obvodových 

konstrukcí je řešena z prefabrikovaných železobetonových stěn, které mají také funkci 

působit proti tlaku zeminy pod úrovní terénu. Uvnitř objektu je součástí prefabrikované 

konstrukce také vnitřní prefabrikovaná stěna, na které jsou uloženy podesty schodiště a 

na podestách osazeny schodišťová ramena.  
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Montáž bude probíhat pomocí autojeřábu přímo z nákladních automobilů bez 

meziskládky na staveništi. Autojeřáb bude mít více poloh při montáži a tyto polohy jsou 

součástí tohoto dokumentu jako příloha P11 – Schéma pozic autojeřábu. 

10.2 Převzetí a připravenost staveniště 

10.2.1 Převzetí pracoviště 

Staveniště bude předáno generálním zhotovitelem zhotoviteli prefabrikované konstrukce. 

Před zahájením montáže bude předána monolitická část základových konstrukcí 

s potřebnou únosností. Před zahájením bude zkontrolována potřebná pevnost 

základových konstrukcí, překontrolována PD a geometrická přesnost monolitických 

základových konstrukcí. Převzetí pracoviště bude probíhat za účasti hlavního 

stavbyvedoucího, zástupce zhotovitele prefabrikované konstrukce a technického dozoru 

investora. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku.  

10.2.2 Připravenost pracoviště 

Staveniště musí být zpřístupněno pro návoz prvků skeletu nákladním automobilem MAN 

TGX 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P a na staveništi musí být vybudovány 

zpevněné plochy pro pohyb nákladního automobilu a pro zapatkování autojeřábu. 

Staveniště musí být oploceno, aby zde neměli přístup nepovolané osoby, a v případě 

vedení VN 22kV bude zkontrolováno, zda je v pořádku ochrana vodičů kvůli zmenšení 

ochranného pásma vedení. Dále zařízení staveniště musí být vybaveno zázemím pro 

pracovníky a napojením objektů na staveništní přípojky. V případě zjištění nějakých 

závad bude proveden zápis do stavebního deníku.  

10.3 Materiál, doprava a skladování 

10.3.1 Materiál 

Podrobný výkaz materiálu je v příloze Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

v části nazvané Prefa konstrukce. Prvky skeletové konstrukce jsou také vypsány 

v kapitole č. 8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro montáž prefabrikovaného skeletu.  
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10.3.2 Doprava – primární a sekundární 

Primární doprava 

Dopravu prvků prefabrikovaného skeletu z výrobny na staveniště budou zajišťovat 

nákladní automobily MAN TGX 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P. Návoz prvků 

bude dle postupu výstavby a montáž bude probíhat přímo z nákladních automobilů bez 

meziskládky na staveništi, proto byla zvolena nejbližší prefa výroba, aby se co nejméně 

komplikoval průběh návozu. Postup návozu prvků nebyl v této práci podrobněji řešen.  

Pro dobetonávky stropů a zálivku spár mezi panely bude čerstvý beton dopravován 

autodomíchávačem Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX. Výztuž pro dobetonávky 

stropů bude zajištěna při návozu materiálu ze stavebnin. Trasy dopravy jsou řešeny 

v kapitole č. 2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

Sekundární doprava 

Doprava prvků na staveništi bude probíhat za pomocí autojeřábu, navrženém v kapitole 

č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Prvky budou přepravovány 

z nákladních automobilů do místa zabudování bez meziskládky za pomocí autojeřábu. 

Drobný materiál bude po staveništi přesunut ručně. V případě dobetonávek bude 

betonová směs ukládána na místo určení za pomocí bádie a autojeřábu.  

10.3.3 Skladování 

Prefabrikované prvky budou montovány přímo z nákladních automobilů, které zajišťují 

jejich návoz bez meziskládky. Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných 

kontejnerech. Výztuž pro dobetonávky stropů bude skladována na dřevěných 

podkladových hranolech 50x50 mm nebo podložena paletami a ochráněna zakrytím 

plachtou proti povětrnostním podmínkám. 

10.4 Obecné pracovní podmínky 

Obecně musí být pracoviště uzpůsobeno tak, aby umožňovalo bezpečný pohyb osob a 

strojů a zajišťovalo dostatečné zázemí pro pracovníky. Podrobně je zařízení staveniště 

řešeno v kapitole č. 5 Projekt zařízení staveniště. 

Před zahájením procesu budou pracovníci seznámeni s průběhem prací, se všemi 

technologickými postupy, s možnými riziky, které mohou během prací nastat a 

s obecnými zásadami dodržování BOZP. Všichni pracovníci musí být vybaveni OOPP, 
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zejména pracovním oděvem s pevnou obuví, ochranou přilbou a reflexní vestou. O 

proškolení pracovníků musí být proveden zápis. 

Práce budou přerušeny, dojde-li k trvalému dešti či sněžení nebo při výskytu námrazy. 

Dále budou práce přerušeny, pokud během montáže rychlost větru překročí 8 m/s, 

v ostatních případech, pokud rychlost větru překročí 11 m/s a také když bude špatná 

viditelnost s dohledností menší než 30 m. Z hlediska teploty budou práce přerušeny, 

pokud dojde k poklesu teploty pod +5°C, nebo naopak budou teploty překračovat +30°C.  

Svařování se nesmí provádět za deště. 

10.5  Pracovní postup 

10.5.1 Montáž kalichových patek 

Před montáží kalichových patek bude nejprve přesně vyměřeno jejich pozic. Po vyměření 

dojde ke kontrole pevností podkladní monolitické části patky a při dostatečné pevnosti 

(min. 70% pevnosti) může být kalichová patka osazena. Před montáží se ještě kontroluje 

rovinnost a správná výška monolitické patky. Patka se osazuje do tenké vrstvy cementové 

malty, aby se zajistilo celoplošného dosednutí kalichu na monolitickou patku. Patka je na 

místo osazována autojeřábem a uvázána pomocí k tomu určených bodů. Při montáži se 

dbá na správné umístění kalichu. Případný spoj mezi kalichem a monolitickou patkou 

bude navržen dodavatelem prefabrikované konstrukce. 

10.5.2 Montáž základových nosníků 

Základové nosníky se osazují po montáži kalichů. Nosníky jsou uloženy na monolitické 

základové pasy s dostatečnou únosností (min 70% pevnosti) a do vrstvy cementové 

malty, aby byl zajištěn celoplošný dotyk. Se základovým pasem se spojí dle dodavatele 

skeletové konstrukce. Před montáží musí být zkontrolována rovinnost a výška 

základových pasů dle PD.  

10.5.3 Montáž výtahové šachty 

Prvky výtahové šachty se osazují do cementové malty na železobetonovou základovou 

desku pro výtahovou šachtu. Deska musí být dostatečně pevná (min 70%) a před montáží 

zkontrolována, zda je výškově provedena dle PD.  Jednotlivé prvky jsou mezi sebou 
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vzájemně spojeny svařením ocelových destiček a spoje následně zapraveny jako ochrana 

proti korozi. 

10.5.4 Příprava kalichových patek 

Před montáží musí být kalichové patky vyčištěny od případného zanesení hrubými 

nečistotami. Dno kalichové patky bude přeměřeno, a případné výškové rozdíly budou 

vyrovnány ocelovými destičkami. Pomocí ocelových destiček se zajistí přesné výškové 

osazení sloupů. Otvor před montáží sloupů bude navlhčen.  

10.5.5 Montáž sloupů 

Provede se montáž sloupů do kalichových patek. Sloupy budou osazovány do patek 

pomocí úvazů přes montážní otvor dle pokynů dodavatele prefabrikovaných prvků. Před 

osazením se provede očištění sloupu, zejména čísti vkládané do kalichové patky a 

provede se přesné vyměření os pro správné geometrické uložení sloupů. Sloup bude 

zdvihnut jeřábem ve výšce 300 mm nad zemí ustálen a následně přesouván k místu 

uložení. Při usazování sloupu pracovníci dbají na správné geometrické osazení, čehož 

docílí pomocí vyznačených os. Při osazení sloupu dojde k úpravě jeho svislosti a následně 

k zajištění pomocí dřevěných klínů, které se zarazí mezi sloup a kalichovou patku. 

Překontroluje se osazení sloupu a sloup může být odvázán ze závěsu. Následuje 

provedení zálivky prostoru mezi sloupem a kalichem. Zálivka se provádí betonem C20/25 

s obsahem kameniva max. průměru 8 mm. Zálivka se dostatečně zhutní ponorným 

vibrátorem. Po vytvrdnutí zálivka na 70% pevnosti (předpoklad 3 dny) se provede 

odstranění klínů a zapravení po klínech pomocí zálivky. 

Montáž sloupů v dalších patrech probíhá tak, že se sloupy osazují na průvlaky do 

cementové malty a osazují se mezi vyčnívající výztuž. Sloupy jsou vyrovnány za pomocí 

ocelových klínů a vyrovnání je pata sloupu, kde jsou z výroby osazeny ocelové destičky, 

svařena s vyčnívající kotevní výztuží. Překontroluje se svislost sloupu a místo 

svařovaného spoje je zapraveno proti korozi. Při osazování se dbá dle typu sloupu na 

správné místo uložení. 

10.5.6 Montáž průvlaků  

Před osazením jsou průvlaky očištěny, především v místě uložení. Průvlaky se osazují na 

sloupy, z kterých vyčnívá kotevní výztuž. Průvlaky mají v místě uložení otvory, kterými 
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prochází tato kotevní výztuž. Průvlaky jsou uloženy na sloupy do cementové malty. 

Přesun průvlaků je zajištěn jeřábem a úvazem v místě daných výrobcem k jejich 

manipulaci. Během přemisťování průvlaku je pootočení průvlaku korigováno pracovníky 

za pomocí lan uvázaných k průvlaku. Průvlak se přemístí 300 mm nad místo uložení a 

pracovníci zkontrolují dosedací plochy a opatří na nich vrstvu cementové malty pro 

osazení. Po osazení průvlaku se provede vylití osazovacích otvorů průvlaku zálivkovou 

jemnozrnnou směsí pevnosti C 20/25. Spoje mezi průvlaky jsou zajištěny svařením 

ocelových destiček osazených na průvlacích z výroby. Pracovníci při osazování průvlaku 

a jeho zajištění svařením a vylitím zálivky vykonávají tuto činnost z pomocné montážní 

plošiny. Při montáži se dbá na uložení správného průvlaku. 

10.5.7 Montáž vnitřní stěny 

Před montáží vnitřní stěny na základový pas se provede montáž hydroizolačního 

souvrství na základový pas a na toto souvrství se provede vrstva cementové malty, do 

které bude stěna uložena. Při montáži se bude dbát na svislost stěny, a následně bude 

stěna zajištěna přivařením výztuže k ocelovým destičkám. Jednotlivé stěny jsou 

osazovány na sebe do vrstvy cementové malty, následně vyrovnány a zajištěny svařením 

ocelových destiček. Spoj je následně zapraven pro ochranu proti korozi. Manipulace se 

stěnami bude pomocí úvazů v místě předepsaným výrobcem.  

10.5.8 Montáž schodišťových podest a ramen 

Schodišťové podesty jsou ukládány do vrstvy cementové malty na vnitřní nosnou stěnu a 

odvodový panel. S podestovými panely se manipuluje za úvazy navrženými výrobcem. 

Schodišťová ramena se osazují do vrstvy cementové malty na ozuby podestových desek. 

Pro manipulaci se schodišťovými rameny jsou určeny body dodavatelem prvků. Před 

montáží každého prvku dojde k očištění ploch pro osazení a nanesení vrstvy cementové 

malty. Vrstva cementové malty bude ve všech případech montáže cca 10 mm, pokud 

nestanoví dodavatel prefabrikovaných prvků jinak.  

10.5.9 Montáž stropních panelů 

Stropní panely spiroll budou ukládány jeřábem pomocí samosvorných kleští určených pro 

montáž panelů spiroll. Panely jsou ukládány do vrstvy cementové malty a před osazením 

budou vylehčovací otvory uzavřeny ucpávkami. Před ukládáním panelů dojde k očištění 
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ploch pro osazení a nanesení vrstvy cementové malty. Při pokládce se bude dbát na 

správné místo uložení panelů, protože v některých panelech jsou z výroby připraveny 

otvory pro vedení instalací. Při montáži panelů bude první panel osazen na správné místo 

za asistence pracovníků, kteří budou pracovat montážní plošiny, pro osazení dalších 

mohou asistovat už z osazených panelů, ale musí být dostatečně zajištěny proti pádu. Po 

osazení všech panelů jednoho patra dojde k vytvoření bednění a výztuže dobetonávek 

stropu a vložení výztuže do spár mezi panely a následně dojde k zalití spár mezi panely 

dobetonávce stropní konstrukce s důkladným zhutněním. Uložená výztuž mezi panely má 

průměr 8 mm a před zalitím spár dojde k jejich dostatečnému navlhčení. Při zalévání 

spáry bude průběžně kontrolována poloha výztuže a případně pomocí háků poloha 

upravena. Hutnění dobetonávek bude prováděno ponorným vibrátorem a hutnění spár 

mezi panely za pomocí dřevěného prkna tl. 20 mm.  

10.5.10 Montáž opěrné stěny 

Montáž opěrné stěny bude probíhat po kompletní montáži skeletové konstrukce objektu. 

Opěrná stěna se bude osazovat na podkladní beton do cementové malty a při jejím 

osazování bude dbáno na geometrickou přesnost osazení a na svislost stěny. Svislost bude 

případně pomocí klínů upravována. Po osazení opěrné stěny dojde k vložení nosníků 

mezi opěrnou stěnu a skeletovou konstrukci objektu do vrstvy cementové malty. Tyto 

nosníky budou sloužit k zajištění opěrné stěny po zpětném zásypu. Jednotlivé kusy 

opěrné stěny budou mezi sebou zajištěny svařením ocelových destiček a následně 

k zapravení proti korozi. 

10.5.11 Montáž obvodových panelů 

Montáž obvodových stěnových panelů bude probíhat po montáži nosné skeletové 

konstrukce. Přemístění panelů bude probíhat pomocí úchytů výrobce prvků a panely 

budou osazovány na místo určení do vrstvy cementové malty. Zajištění stability 

obvodových panelů je pomocí svaření ocelových destiček obvodových panelů a destiček 

na sloupech skeletové konstrukce. Spoje budou následně zapraveny proti korozi. 

10.5.12 Montáž anglických dvorků 

Anglické dvorky budou osazovány na podkladní beton, na kterém bude oložen XPS 

polystyren tl. 100 mm. Anglické dvorky budou opatřeny pěnovým sklem v místě styku 
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s obvodovými panely objektu, aby byl přerušen tepelný most. Jednotlivé prvky 

anglických dvorků budou mezi sebou zajištěny svařením destiček a jejich zapravením 

proti korozi. Celková stabilita konstrukce bude zajištěna po provedení zpětného zásypu. 

Při přemisťování prvků budou použity úchyty navržené dodavatelem prvků. Při 

osazování se bude dbát na zajištění potřebné svislosti prvků.  

10.6  Personální obsazení 

THP pracovníci:  1x stavbyvedoucí 

 1x mistr 

Zodpovědnost za provedené práce bude mít stavbyvedoucí s mistrem. Tyto dvě osoby 

budou dohlížet na správnost provádění prací subdodavatele, technologickou kázeň, 

dodržování BOZP při práci. 

Ostatní pracovníci: 2x řidič nákladního automobilu s návěsem 

 1x strojník autojeřábu 

 1x řidič autodomíchávače 

 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

 1x vazač břemen 

 2x montážní pracovník 

 1x svářeč 

 2x pomocný pracovník 

 1x geodet se svým asistentem 

10.7  Stroje, nástroje a pracovní pomůcky 

10.7.1 Stroje 

- 1x nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL s hydraulickou rukou 

- 1x autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

- 2x nákladní automobil MAN TGX 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

- 1x autojeřáb Liebherr LTM 1100-5.2 

10.7.2 Nástroje a pracovní pomůcky 

- Nůžková plošina 

- Bádie 
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- Ponorný vibrátor 

- Svářecí agregát 

- Samosvorné kleště na panely spiroll 

- Závěs na přemisťování prvků 

- Nivelační přístroj 

- Úhlová bruska 

10.7.3 Ochranné pomůcky 

- Pracovní oděv 

- Pevná obuv 

- Ochranná přilba 

- Reflexní vesta 

- Pracovní rukavice 

- Ochranné brýle 

- Svářecí kukla, svářecí oděv 

- Bezpečnostní úvazy 

10.8  Jakost a kontrola kvality 

Kontrolu nad prováděnými pracemi bude provádět zástupce subdodavatele, který 

zodpovídá za kvalitu prováděné práce a stavbyvedoucí a mistr, kteří zajistí převzetí prací 

v odpovídající kvalitě. Jednotlivé kontroly budou popsány bodově níže. 

10.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola PD 

- Kontrola pracoviště 

- Kontrola kvality prací monolitických základových konstrukcí 

- Kontrola dodávaného materiálu 

- Kontrola strojů a nářadí 

10.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola dodržení postupu montáže 
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- Kontrola při přemisťování zavěšeného břemene 

- Kontrola osazení prvků 

- Kontrola zajištění spojů 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola dodržování BOZP 

 

10.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola správnosti montáže 

- Kontrola souhlasu s PD 

- Kontrola ochrany styků prvků 

- Kontrola geometrické přesnosti 

 

10.9  BOZP 

Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být proškoleni a seznámeni 

s možnými riziky, které se mohou vyskytnout při provádění prací. O průběhu školení 

musí být proveden zápis. Staveniště musí být oploceno, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob a při vstupech na staveniště umístěny informační tabule upozorňující 

na případná rizika a na zákaz vstupu nepovolaných osob. Během prací je nutno dodržovat 

všechny platné předpisy, vyhlášky a zákony.  

Závazné zákony a vyhlášky: 

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

zdraví při práci na staveništi 

- 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 

- Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. A dále jeho změny až po aktuální znění 88/2016 Sb. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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10.10  Ekologie 

Stavební práce budou probíhat tak, aby nevznikaly negativní dopady na okolí a životní 

prostředí. Během prací bude nasazeno moderních strojů v dobrém technickém stavu, aby 

nenarušovali okolí hlukem. V okolní zástavbě jsou pouze průmyslové objekty, na které 

se nevztahují maximální povolené hladiny akustického hluku, ale i přesto bude snaha hluk 

z výstavby v maximální míře snížit. Stroje vykonávající práci budou udržovány v dobrém 

technickém stavu, bez úniků provozních kapalin, aby nedošlo ke znečištění půdy a 

podzemních vod ropnými látkami. Srážková voda bude odváděna do příkopů a přirozeně 

vsakována bez zbytků ze stavební činnosti. Omývání nářadí bude probíhat v přistavených 

nádobách. 

Při výstavbě budou vznikat odpady. Odpady budou tříděny a pravidelně odváženy 

k likvidaci. S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu 

odpadů.  

Zatřídění Název Způsob likvidace 

15 01 02 Plastové odpady Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton Odvoz k recyklaci 

17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 

17 04 05 Ocel a železo Odvoz do sběrného dvoru 

20 03 01 Směsný odpad Odvoz na skládku komunálního odpadu 
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11 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a 

zajištění stavební jámy 

11.1 Vstupní kontrola 

11.1.1 Převzetí staveniště 

Při předání staveniště bude zkontrolováno, zda je smlouva s vlastníky pozemků na zábor 

pro zařízení staveniště a smlouva s vlastníkem VN 22kV a zřízení na tomto vedení 

dočasné ochrany vodičů pro zmenšení ochranného pásma. Při předání musí být už zřízena 

provizorní trafostanice a z ní provizorní přeložka NN do stávající budovy investora a 

provedena demontáž stávajících otáčivých fotovoltaických panelů. Při předávání 

staveniště bude také vyřešeno dopravní značení pro úpravu předpisů v okolí stavby. 

Úprava značení v okolí stavby je součástí tohoto dokumentu jako příloha V01 - Širší 

dopravní vztahy. Kontrolován bude také obsah dokumentu o předání staveniště mezi 

investorem a generálním dodavatelem a jeho podepsání oběma stranami a také zápis o 

předání staveniště ve stavebním deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a 

zástupcem investora. 

11.1.2 Převzetí inženýrských sítí 

Kontroluje se vyznačení inženýrských sítí, a zda jejich poloha souhlasí s polohou 

v projektové dokumentaci. Vytyčení sítí bude provedeno vlastníky daných sítí. Sítě 

budou řádně vyznačeny, aby nedošlo k jejich porušení při provádění prací. Bude také 

kontrolováno, zda stávající vedení NN, které bude rušeno je odpojeno a nehrozí úraz 

elektrickým proudem. O předání vyznačených sítí bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Kontrolu vyznačení provede stavbyvedoucí, mistr, zástupce investora, případný 

technický dozor stavebníka a vlastník sítí.  

11.1.3 Kontrola PD, SoD 

Proběhne kontrola projektové dokumentace při předání investorem generálnímu 

zhotoviteli a také obsah smlouvy o dílo. PD musí být platná, úplná, v souladu se 

stavebním povolením a kontroluje se také její správnost, a to autorizovaným inženýrem. 

Smlouva o dílo musí být zkontrolována oběma stranami a musí s jejím obsahem souhlasit 
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a smlouvu podepsat. Při kontrole bude také předložení platné stavební povolení a všechny 

dokumenty se záborem pozemků dotčených stavbou. Kontrolu provádí autorizovaný 

stavbyvedoucí se zástupcem investora, dodavatelem projektové dokumentace a dalšími 

osobami mohou být například technický dozor investora. O kontrole bude proveden zápis 

do stavebního deníku.  

11.1.4 Převzetí geodetických bodů 

Předávané body musí být minimálně dva směrové a jeden výškový. Poloha bodů bude 

vytyčena geodetem a o provedení vyměření bude dodán protokol. Body musí být pevné, 

nesmí být porušeny a musí být určeny v místech, kde se nepředpokládá jejich porušení. 

Body musí být vyznačeny v projektové dokumentaci a na staveništi vyznačeny pro jejich 

dobrou viditelnost. O vytyčení bodů musí být proveden protokol a zápis do stavebního 

deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem investora a geodetem, který body 

vytyčoval. 

11.1.5 Kontrola předchozích prací 

Na výstavbě objektu ještě nebyly prováděny žádné práce. Byla pouze provedena 

demontáž stávajících fotovoltaických panelů a vedení elektrického napětí od těchto 

panelů. Dále zde byla provedena demontáž trafostanice a přeložka VN do provizorní 

kioskové trafostanice a od trafostanice vybudována provizorní přípojka stávající haly 

vedením NN. Tyto práce nejsou součástí dodávky stavby a investor byl povinen provést 

tyto úkoly před předáním staveniště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem 

investora a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deník. 

 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Klimatické podmínky budou kontrolovány průběžně během celé výstavby. Kontrola 

klimatických podmínek už byla popsána v bodě 9.4 Obecné pracovní podmínky. 

Kontrolována bude především teplota vzduchu, rychlost větru a viditelnost. Teplota bude 

zaznamenávána minimálně třikrát denně v časech 7:00, 14:00 a 21:00. Z těchto teplot se 

později dá vypočítat průměrná denní teplota. Při rychlostech větru bude kontrolována 
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maximální rychlost, kdy pro běžné práce je maximální rychlost větru 11 m/s a při 

manipulaci se zavěšenými břemeny nesmí překročit 8 m/s. Při kontrole viditelnosti musí 

být dodržena minimální viditelnost na 30 m. Kontrola klimatických podmínek bude 

probíhat každý den stavbyvedoucím nebo mistrem a získané údaje budou zapisovány 

v denním zápise do stavebního deníku.  

11.2.2 Způsobilosti pracovníků a BOZP 

Pracovníci pohybující se po staveništi musí být řádně proškoleni s předpisy BOZP a 

seznámeni s postupem prací a technologickými předpisy. U vybraných pracovníků bude 

kontrolována platnost osvědčení a různých průkazů, které jsou nutné pro vykonávání 

daného druhu práce. Průběžně bude u pracovníků namátkou prováděna kontrola na 

přítomnost alkoholu a omamných látek. Také bude kontrolováno dodržování předpisů 

BOZP a používání OOPP, zejména pracovní oděv s pevnou obuví, ochranná helma a 

reflexní vesta. Kontrolu provádí vedoucí čety, mistr či stavbyvedoucí a o průběhu 

kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.2.3 Kontrola strojů a zařízení 

Během prací bude před zahájením, po skončení a případně v průběhu prací kontrolován 

technický stav strojů a zařízení. Kontroluje se případný únik provozních kapalin nebo 

různé poruchy a pravidelně dochází k údržbě. Údržba zařízení a jejich četnost je popsána 

v technických listech daných strojů a zařízení. Kontrolu provádí osoba pracující s daným 

strojem, případně vedoucí čety, mistr a stavbyvedoucí. Při výjezdu strojů ze staveniště 

dochází k vizuální kontrole, zda na kolech vozidla a jeho podvozku nedochází k ulpívání 

zeminy či jiného materiálu, kterým by byly znečištěny okolní komunikace. Kontrolu 

provede osoba obsluhující daný stroj, případně mistr nebo stavbyvedoucí. O případných 

poruchách bude informován stavbyvedoucí.  

11.2.4 Kontrola materiálu a jeho skladování 

Kontrolu dodaného materiálu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. Kontroluje se, zda je 

dodán správný materiál, dodávka materiálu včetně množství souhlasí s dodacím listem a 

také stav dodaného materiálu. Při zjištěných problémech s materiálem bude proveden 

zápis do stavebního deníku. Skladování materiálu bude na zpevněných plochách k tomu 

určených a skladovaný materiál bude podložen (např. dřevěnými hranoly či paletami). 
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Místo uložení materiálu na skládce určí stavbyvedoucí nebo mistr s ohledem na termín 

jejich použití. V případě ocelových zápor budou zápory uskladněny na paletách v místě 

skrývky ornice, neboť po dodání materiálu budou zápory používány. 

11.2.5 Kontrola sejmutí ornice 

Proběhne kontrola vytyčení ornice. Ornice bude odebrána v ploše výstavby s hranicí o 1 

m širší, než je poloha záporového pažení. Při odtěžování ornice bude kontrolována 

mocnost odtěžované vrstvy. Mocnost odtěžované vrstvy je navržena 30 cm. Dle potřeby 

bude tloušťka vrstvy upravena, aby došlo skutečně k odtěžení celé vrstvy ornice. Ornice 

bude nákladními automobily odvážena na určenou skládku. V místě staveniště nebude 

z důvodu prostoru uložena žádná zemina. Kontrolu během prací provádí mistr nebo 

stavbyvedoucí měřením tloušťky vrstvy a vizuálně kontroluje odebíranou zeminu. O 

provedení sejmutí ornice bude proveden zápis do stavebního deníku. 

11.2.6 Kontrola vytyčení záporového pažení 

Geodetem budou vytyčeny polohy zápor pro záporové pažení. Budou kontrolovány 

polohy zápor a jejich vytyčení označenými dřevěnými kolíky. Při kontrole polohy bude 

současně kontrolováno, zda nedochází ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Kontrolu provádí 

geodet s mistrem nebo stavbyvedoucím, a o provedení vytyčení bude proveden zápis do 

stavebního deníku a předán protokol.  

11.2.7 Kontrola provedení zápor 

Kontroluje se, zda byly vrty pro zápory provedeny dle vytyčení geodeta a přesnost 

osazení zápory s odchylkou ±30 mm. Kontroluje se také výškové ložení zápory a 

provedení betonové zálivky paty zápory. U zápor se kontroluje především jejich poloha, 

svislost a pootočení. Kontrolu během prací provádí vedoucí čety. Po provedení všech 

zápor dojde k celkové kontrole společně s mistrem nebo stavbyvedoucím. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

11.2.8 Kontrola výkopu jámy I. úrovně a instalace pažin 

Kontrolo provedení výkopu a instalace pažin bude probíhat průběžně během prací 

mistrem. Během výkopů se kontroluje hloubka výkopu s odchylkou ±50 mm a dostatečné 

odtěžení zeminy mezi záporami, aby mohlo dojít k osazení pažin. Hloubka výkopu I. 
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úrovně stavební jámy je předepsána v technologickém předpisu v kapitole č. 9 a bude 

kontrolována rotačním laserem a měřící latí. Při provádění výkopů nesmí v pracovním 

prostoru strojů docházet k pohybu osob, aby nedošlo k jejich zranění. Automobily 

odvážející zeminu budou kontrolovány, zda jsou očištěny od zemin při výjezdu ze 

staveniště. Svahování při výkopu není navrženo, neboť ze tří stran je navrženo pažení a 

na poslední straně je svah, který bude odtěžen. Mezi pažením bude proveden svislý odkop 

zeminy. Na rovinatost jámy není v tomto případě kladen důraz, protože bude celá jáma 

následně ještě dále hloubena.  

Při montáži dřevěných pažin budou pažiny osazovány mezi zápory a bude kontrolována 

poloha mezi záporami a při instalaci pažin bude prostor mezi svahem a pažinami vyplněn 

odtěžovanou zeminou a ručně hutněn pracovníky. Kontroluje se vizuálně, zda je prostor 

řádně vyplněn.  

Kontrolu během prací provádí mistr nebo stavbyvedoucí a o průběhu kontroly bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

11.2.9 Kontrola provedení zemních kotev a převázek 

Zemní kotvy jsou osazeny do zkontrolovaných vrtů, které jsou vyplněny injektážní směsí. 

Při instalaci kotev se kontroluje vyplnění vývrtu injektážní směsí a hloubka osazení kotev. 

Kontroluje se, zda nedochází k napnutí kotev dříve, než je předepsáno v projektu pro 

záporové pažení. Kontroluje se také poloha zemních kotev, zda jsou prováděny dle 

návrhu. Při předpínání se kontroluje předpínací síla a délka vytažení během předpínání. 

Všechny maximální přípustné limity budou uvedeny v technické zprávě záporového 

pažení. Kontrolu provádí mistr nebo stavby vedoucí. Výsledky z předpínání mohou být 

též kontrolovány statikem, který provedl jejich návrh. O kontrole a výsledcích předpínání 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

11.2.10 Kontrola výkopu jámy II. úrovně a instalace pažin 

Před zahájením bude provedena kontrola aktivování zemních kotev, pokud jsou kotvy 

aktivovány, může se zahájit s výkopem pro druhé úrovně. Postup kontroly je stejný jako 

v případě výkopu I. úrovně a instalace pažin v bodě 11.2.8, krom kontroly hloubky 

stavební jámy. Hloubka stavební jámy je konečná a má projektovou výšku -9,400 m. 

Rovinnost dna jámy je přípustná s odchylkou +30 mm, -50 mm. O provedené kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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11.2.11 Kontrola výkopů pro pasy, patky a šachty 

Před zahájením výkopů bude provedena kontrola geometrického vytyčení pro výkop 

pasů, patek a šachet s odchylkou ±30 mm a tvar výkopů bude naznačen značícím sprejem. 

Při hloubení je potřeba kontrolovat svislost výkopů s odchylkou ±50 mm a dále 

kontrolovat hloubky výkopů s přesností ±30 mm. Hloubka výkopů jednotlivých částí pro 

základy je uvedena ve výkrese základových konstrukcí v projektové dokumentaci. 

Kontrolu vytyčení provede mistr nebo stavbyvedoucí společně s geodetem. O průběhu 

vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku a dodán protokol o vytyčení. 

Kontrolu při hloubení bude provádět mistr nebo stavbyvedoucí za pomocí rotačního 

laseru a měřící latě.  

11.2.12 Odvodnění stavební jámy 

Při výkopových pracích bude sledováno, zda nedochází k průsaku spodních vod. 

V případě, že se narazí na spodní vodu, musí být udělán kolem stavební jámy rygol pro 

odvodnění stavební jámy. Zde se kontroluje vyspádování rygolu do vyhloubené jámy pro 

záchyt vody na okraji staveniště a kontroluje se naplnění této jámy a postupné 

odčerpávání vody. Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí a v případě výskytu 

spodní vody bude proveden zápis do stavebního deníku včetně provedených opatření. 

11.2.13 Zabezpečení výkopu 

Při výkopech bude vznikat hluboká jáma. Tato jáma musí být zabezpečena proti pádu 

osob. Kontroluje se, zda je vytvořeno dané opatření a průběžně kontrola jeho stavu. 

Kontroluje výška daného opatření v podobě výstražné pásky nebo oplocení s výškou 

minimálně 1,1 m a vzdálenost min. 1,5 m od hrany stavební jámy. Kontrolu provádí mistr 

nebo stavbyvedoucí během prací a zejména každý den po skončení prací. O zřízení 

zabezpečení a průběžné kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.3  Výstupní kontrola 

11.3.1 Kontrola geometrie 

Po provedení výkopů proběhne konečná kontrola geometrie výkopů s přesností 

s odchylkou ±30 mm a kontrola hloubky výkopů s přesností ±30 mm. Proběhne kontrola 

rovinnosti výkopů s přesností ±50 mm / 3 m.  
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Proběhne také kontrola svislosti záporového pažení s odchylkou ±50 mm.  

Kontrola bude prováděna 3 m latí, pásmem a nivelačním přístrojem a bude ji provádět 

stavbyvedoucí s mistrem a technickým dozorem stavebníka. Po provedení kontroly bude 

udělán zápis do stavebního deníku. 

11.3.2 Kontrola základové spáry 

Kontrola základové spáry bude spočívat v zjištění její rovinnosti, čistoty a únosnosti. 

Základová spára musí být čistá, bez velkých kamenů a výkopku, nesmí být rozbředlá od 

deště a vody či promrzlá. Pro zajištění těchto vlastností může být ponechána vrstva 100-

150 mm zeminy, která bude odtěžena až za vhodných povětrnostních podmínek před 

zhotovením základů. Dále bude provedena zkouška únosnosti základové spáry. Kontrolu 

základové spáry a její převzetí bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího, geologa a 

zástupce investora. O provedení kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku a 

bude doložen protokol ze zkoušky únosnosti základové spáry. 

11.4  Tabulka KZP 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je součástí tohoto dokumentu jako příloha č P15 

– Tabulka KZP pro provádění zemních prací včetně zajištění stavební jámy. V tabulce je 

popis kontrol proveden zjednodušeně, podrobnější popis kontrol je uveden v textu výše. 
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12 Jiné zadání 

Kapitola č. 12 se zabývá následujícími body: 

12.1 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 

Položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt byl zpracován v programu BUILDPower 

S. Pro vytvoření položkového rozpočtu byla podkladem poskytnutá projektová 

dokumentace, z které se vycházelo. Položkový rozpočet je zpracován na platnou 

projektovou dokumentaci, takže neobsahuje nacenění navrženého pažení v průběhu 

vytváření této práce. U některých položek jako jsou elektromontáže apod., nebyla cena 

stanovena na základě výkazu výměr, ale procentuálně dle propočtu THU. Položkový 

rozpočet je součástí tohoto dokumentu jako příloha P13 – Položkový rozpočet hlavního 

stavebního objektu. 

12.2  Propočet stavby dle THU 

Propočet stavby dle THU byl zpracován v programu BUILDPower S. V rámci 

vypracování propočtu byly navoleny jednotlivé stavební objekty, které byly zařazeny dle 

systému třídníku JKSO, který tento program využívá a z jeho databáze byla přidělena 

cena za danou MJ dané položky. Dále bylo vloženo množství měrných jednotek k daným 

stavebním objektům a program automaticky vyhotovil cenu za stavební objekt.  

V propočtu THU není zahrnuta kiosková trafostanice, provizorní přeložky VN a NN, 

protože tyto objekty nebo jejich části budou dle projektové dokumentace zhotoveny před 

nástupem generálního dodavatele stavby. V propočtu dle THU jsou pouze stávající 

přeložky VN a NN. Dále v propočtu není zahrnut objekt D1.02 Spojovací koridor, protože 

se s výstavbou tohoto objektu počítá až při II. etapě výstavby hlavního stavebního objektu 

D1.01 Výrobní hala. 

V rámci objektu D2.01 Zpevněné plochy jsou zde zahrnuty různé zpevněné plochy jako 

komunikace ze zámkové dlažby, okapové chodníky, chodníky v areálu investora, 

venkovní schodiště a další. Proto byla do výkazu množství v programu zadána plocha 

zpevněných komunikací a chodníků Skutečná cena se ovšem může lišit ve velkém 

rozmezí 
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Propočet stavby dle THU je součástí tohoto dokumentu jako příloha P02 – Propočet 

stavby dle THU. 

12.3  Posouzení autojeřábu 

Pro posouzení autojeřábu bylo zapotřebí zajistit výpis prvků skeletové konstrukce 

s váhou jednotlivých prvků, vzdálenosti při zvedání prvků z nákladních automobilů a 

vzdálenosti místa uložení prvků. Pro toto posouzení byla vypracována tabulka 

s jednotlivými prvky a jejich hmotností a také vzdálenosti přiřazené k dané pozici 

autojeřábu. V tabulce je sloupec s posouzením jednotlivých prvků. 

Tabulka posouzení je součástí tohoto dokumentu jako příloha P10 – Posouzení 

autojeřábu. 

12.4  Grafické schéma provádění výkopových prací 

V rámci provádění výkopu stavební jámy probíhají výkopové práce ve třech etapách. 

První etapou je výkop jámy I. úrovně, kde odvoz zeminy probíhá za pomoci nákladních 

automobilů přes areál investora. Následuje výkop jámy II. úrovně, kde příjezd a odjez 

nákladních automobilů přepravujících zeminu probíhá přes zařízení staveniště a 

staveništní komunikace. Poslední etapou je výkop pro základové pasy, patky a šachty. 

Schéma postupu výkopových prací je zaměřeno na znázornění postupu rypadla při těžení 

zeminy a příjezd nákladních automobilů k rypadlu. Schéma je vypracováno pro výkop I. 

a II. úrovně stavební jámy. 

Grafické schéma je součástí tohoto dokumentu jako příloha P14 – Schéma provádění 

výkopových prací. 

12.5  Grafické schéma pozic autojeřábu při montáži skeletu 

Montáž skeletové konstrukce zajišťuje navržený autojeřáb. Při montáži se bude autojeřáb 

přemisťovat a montáž bude probíhat ze třech různých pozic. Využitím různých pozic 

autojeřábu je dosaženo návrhem autojeřábu o potřebné menší nosnosti a tím menších 

nákladů na autojeřáb. V grafickém znázornění je vyznačena poloha autojeřábů a popsána 

poloha nákladních automobilů zajišťující dovoz prvků skeletové konstrukce.  

Grafické schéma je součástí tohoto dokumentu jako příloha P11 – Schéma pozic 

autojeřábu.  
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13 Specializace z oblasti 

Kapitola č. 13 se zabývá následujícími body: 

- Porovnání navrženého zajištění stavební jámy pažením oproti svahování dle PD 

- Plán BOZP 

13.1  Porovnání navrženého zajištění stavební jámy pažením 

oproti svahování dle PD 

Dle PD je pro realizaci objektu navrhnut výkop stavební jámy se svahováním a v severní 

části je navrženo záporové pažení stavební jámy. Zajištění záporového pažení je pomocí 

vzepření o vybudované základové patky objektu. Ostatní dvě stěny výkopu jsou 

svahovány. Sklon svahu není v PD předepsán. Záporové pažení je navrženo na sousedním 

pozemku a budoucí prefabrikovaná stěna bude na hranici pozemků a po jejím vybudování 

bude záporové pažení odstraněno.  V technické zprávě je dle posudku geologa možno 

nechat stěny při výkopu skoro svislé, ale smí takto zůstat pouze po dobu nezbytně nutnou 

pro zajištění jámy nebo navrhnuto svahování pro zajištění jámy po dobu výstavby. Pro 

výstavbu objektu je v technické zprávě doporučen sklon svahu 1:1. S těmito informaci 

byl vypracován položkový rozpočet hlavního stavebního objektu. Pro výpočet kubatur 

zeminy bylo uvažováno se svahováním 1:1 a bez vytvoření terénních lavic po 3 m výšky. 

A už zde se bylo uvažováno o návrhu pažení i z těchto dvou stran kde je navrženo 

svahování. Při rozvaze provádění realizace objektu, zejména při montáži skeletové 

konstrukce bylo při bližším zkoumání výkresu koordinační situace zjištěna přítomnost 

nadzemního vedení VN 22kV. Toto vedení má ochranné pásmo 7 m a při provedení úprav 

vodičů lze snížit ochranné pásmo na pouhé 2 m. Dále byl zpracován návrh hlavního 

zvedacího mechanismu a byl zvolen autojeřáb. Prefabrikované prvky, zejména průvlaky, 

jsou objemné, a tudíž těžké. Z tohoto důvodu je pro montáž skeletové konstrukce 

navrženo více poloh autojeřábu a v jihovýchodní části by po vytvoření svahování výkopu 

jámy 1:1 nezbyl prostor pro bezpečné umístění autojeřábu, jeho zapatkování, a následné 

manipulaci při montáži skeletu. Proto bylo zvoleno zapažení stavební jámy záporovým 

pažením, které už je navrženo v severní části, i z východní a jižní části. Vytvořením 

zapažení jámy z dalších dvou stran dojde sice k prodražení stavby o záporové pažení, ale 

následně se zmenší množství odtěžené zeminy, oproti svahování. Při svahování 
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jihozápadní strany by také došlo k zásahu na sousední pozemek, s kterým by vlastník 

musel souhlasit a při pracích by bylo rušeno oplocení a následně na konci stavby 

obnoveno. Dále při vytvoření pažení dojde ke vzniku vhodných ploch pro pozice 

autojeřábu při montáži skeletu a bude vytvořen širší prostor pro provádění prací ve 

výkopu. V souvislosti se zmenšením množstvím odtěžené zeminy také klesnou náklady 

na přepravu zeminy na skládku a také poplatek za skládku zeminy. Navržená stěna 

záporového pažení v PD je zajištěna vzepřením, ale v případě zapažení celé jámy by bylo 

voleno zajištění pomocí horninových kotev, neboť by dle mého názoru prvky vzepření 

překážely a zhoršovali tak podmínky při provádění stavby. Posouzení pažení a návrh 

horninových kotev by bylo provedeno odpovědnou osobou. 

Při posuzování nebylo uvažováno s výkopy pro patky, pasy a šachty, neboť tyto práce 

zůstávají ve stejném objemu při obou typech provádění výkopu. 

 

Porovnání objemu zemních prací: 

 
Tabulka 16 - Porovnání objemu zemních prací 

 

 
Tabulka 17 - Porovnání cen zemních prací 

Cena byla určena jako průměrná cena za m3 z položkového rozpočtu, kde byl použit 

výkaz výměr pro svahovaný výkop. 

Cena za dopravu a uložení byla převzata z položkového rozpočtu vypracovaném v 

programu BUILDPower S. 

 

Skrývka ornice Výkop jámy Celkem Rozdíl
Svahování 364,71 9 102,14 9 466,85

Zapažení 165,53 7 141,95 7 307,48
2 159,37

Objem zeminy [m3]

Kč/MJ Cena [Kč] Kč/MJ Cena [Kč] Kč/MJ Cena [Kč]
Skrývka ornice 364,71 m3 75,50 27 535,74 252,50 92 089,73 280,00 102 119,31 221 744,79

Výkop jámy 9 102,14 m3 230,76 2 100 410,36 252,50 2 298 290,94 280,00 2 548 599,85 6 947 301,15

Skrývka ornice 165,53 m3 75,50 12 497,52 252,50 41 796,33 280,00 46 348,40 100 642,24

Výkop jámy 7 141,95 m3 230,76 1 648 076,46 252,50 1 803 342,46 280,00 1 999 746,10 5 451 165,02
Zapažení

Zemní práce

Typ zeminy Objem MJ

Náklady

7 169 045,93

5 551 807,26
1 617 238,67

Celková cena [Kč] Rozdíl [Kč]vytěžení doprava Uložení

Svahování
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Tabulka 18 - Náklady na vytvoření navrženého pažení 

 

 
Tabulka 19 - Ekonomická rozvaha 

Dle ekonomické rozvahy je vidět, že vzniknou vytvořením pažení nemalé náklady 

v hodnotě 3 563 149,64 Kč, které jsou sníženy ušetřenou částkou za menší objem 

zemních prací. I přesto jsou náklady navíc necelé dva miliony korun. Ovšem v této 

rozvaze bylo cílem porovnání, o kolik vzrostou náklady při vytvoření pažení stavební 

jámy a nebylo dále uvažováno s tím, že montáž skeletu může probíhat z více pozicí 

autojeřábu, a tak může být zvolen autojeřáb s menší nosností a tím výrazně klesnou 

náklady na pronájem tohoto autojeřábu.  

13.2  Plán BOZP 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při výstavbě nového objektu v 

areálu firmy Rotana je zpracován na základě NV č.136/2016 Sb., kterým se mění NV 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi. Z přílohy č. 6 jsou vybrány pouze body, které se týkají bezpečnosti 

při zemních pracích a zajištění stavební jámy.  

Počet Množství MJ Cena/MJ Cena Celková cena [Kč]
Vrty pro zápory 29 Ks 348,00 m 4 055,00 1 411 140,00
Osazení zápor 29 Ks 348,00 m 2 180,00 758 640,00

Profil HEB 240 29 Ks 28,95 t 28 710,00 831 257,86

Dřevěné pažiny 69,7m 167,28 m2 651,00 108 899,28

Zřízení převázky 13 ks 32,50 m 4 065,00 132 112,50
Odstranění převázky 13 ks 32,50 m 380,00 12 350,00

vrty 32,50 m 2 000,00 65 000,00
kotvy 32,50 m 1 500,00 48 750,00

napnutí 13,00 ks 15 000,00 195 000,00

3 563 149,64

Horninové kotvy

Náklady na vytvoření pažení

Cena [Kč]
Původní návrh výkopů 7 169 045,93

Nový návrh výkopů 5 551 807,26
Ušetřená částka 1 617 238,67

Cena záporového pažení 3 563 149,64
Celkové náklady navíc 1 945 910,96

Ekonomická rozvaha
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace 

a koordinátorovi 

 

1. Údaje o stavbě 

Základní údaje o stavbě jsou napsány v bodě 1.1 Obecné informace o stavbě. 

 

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní 

předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

Dle charakteru dané stavby a výskytu různých technologií apod je pravděpodobné, že 

celou stavbu nepokryje svými prostředky jedna jediná stavební firma a bude nasazeno 

subdodávek. Dle zákona č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění z 1.5.2016 bude dle §14 odst. 

1, kdy na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je nutné zajistit 

koordinátora BOZP a zpracován plán BOZP. Koordinátor musí být zvolen a zajištěn ze 

strany zadavatele stavby. 

Plán BOZP nesmí být zpracován zhotovitelem stavby, ale koordinátorem určeným 

zadavatelem stavby a je nutné ohlásit stavbu na oblastní inspektorát práce.  

 

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Údaje o zpracovateli jsou popsány v bodě 1.1 Obecné informace o stavbě. 

 

B. Situační výkres stavby 

Situace stavby je popsána v kapitole č. 2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras. Dále byl koordinační situační výkres podkladem pro vypracování této 

práce.  

 

C. Požadavky na obsah plánu 

Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 

1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 

stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění 
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z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis 

dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně 

označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora: 

- projektová dokumentace 

- vyjádření dotčených orgánů 

- územní rozhodnutí 

- stavební povolení 

 

2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 

platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 

předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem: 

Zajištění stavby oplocením a uzamykatelnými bránami proti vstupu nepovolaných osob, 

prostory pro skladování a manipulaci s materiálem je podrobněji popsáno v kapitole č. 5 

Projekt zařízení staveniště. 

 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť: 

Neuvažuje se s prací v nočních hodinách. Pro případné osvětlení konkrétního místa na 

pracovišti budou sloužit přenosné reflektory. Buňky pro zázemí pracovníků jsou 

osvětlením vybaveny. 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození: 

V kapitole č. 5 Projekt zařízení staveniště je podrobněji řešen vznik ochrany vodičů VN 

22kV, kterým se sníží ochranné pásmo vedení pro zlepšení podmínek při zhotovení prací 

a jejich kontrola. 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru: 

Na staveništi je zakázáno kouřit a rozdělávat otevřený oheň, čímž se snižuje riziko vzniku 

požáru. Při práci s plamenem při aplikaci asfaltových pásu bude dbáno, aby nedošlo ke 
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vzniku požáru, to samé platí v případě svařování, kdy hrozí vznícení od odpadajících 

jisker svařováním. 

Na stavbě bude u vstupu na staveniště v buňce stavbyvedoucího umístěn hasící přístroj.  

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení: 

Všechny body už byly blíže popsány v kapitole č. 5 Projekt zařízení staveniště. 

V případě podjíždění vedení VN, bude u vjezdu na staveniště kontrolována maximální 

výška vjíždějících automobilů pomocí instalovaného zavěšeného prvku, který bude 

představovat maximální výšku pro vjezd automobilů. 

Prozatímní rozvody vody na staveništi budou řešeny v rýze v hloubce 0,75m z místa 

vyznačeném ve výkrese zařízení staveniště. Potrubí rozvodu vody bude uloženo do 

pískového lože, aby nedošlo k jeho poškození. 

Ochrana rozvodu elektřiny je zajištěna uložením kabelu do chráničky a vedením v zemi 

v hloubce cca 0,5m.  

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 

sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace: 

V okolí staveniště se nenachází významná dopravní tepna, od které by vznikaly otřesy.  

Stavba není navržena v zátopové oblasti, tudíž nehrozí povodně. 

Pro zabránění sesuvu zeminy je navrženo záporové pažení se zajištěním pomocí 

horninových kotev. 

V případě jakékoli krizové situace je nutno postupovat následovně: 

- Pokud možno vyprostit zraněné a poskytnout jim první pomoc 

- Zastavit všechny práce na staveništi, hlavně zdroj rizika 

- Varovat ostatní pracovníky, stavbyvedoucího případně vyhlásit poplach 

- V případě nutnosti zásahu záchranných složek provede stavbyvedoucí ohlášení 

krizové situace konkrétní záchranné složce (policie, HZS, ZZS) 

- Shromáždit všechny pracovníky na místo mimo ohrožení 

- Oznámit krizovou situaci koordinátorovy BOZP 

- Zkoumání vzniku rizika a zřízení opatření proti němu 
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g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 

širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu: 

V případě zemních prací se plánuje s nasazením strojů pro tuto činnost. 

Minimální požadavky na pracovní stroje pro zemní práce: 

- Vybavení akustickým signalizačním zařízením při couvání 

- Seznámení obsluhy strojů s podmínkami na staveništi  

- Kontrola oprávnění obsluhy pro práci s daným strojem 

- Kontrola bezzávadného technického stavu strojů 

- Zákaz pohybu osob kolem strojů, pokud jsou stroje aktivní 

- Zastavit činnosti při špatných povětrnostních podmínkách 

- Po dokončení prací nutné zajištění strojů 

 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 

osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 

do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 

vody: 

Postup provádění zemních prací je uveden v kapitole č. 9 Technologický předpis pro 

zemní práce včetně zajištění stavební jámy. V této kapitole je podrobně popsán postup 

provádění výkopu a zajištění stavební jámy proti sesuvu zeminy. V kapitole je také 

popsáno, jak nakládat s případnou podzemní vodou. Při provádění prací nehrozí narušení 

statiky okolních staveb. 

 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 

se zrakovým postižením: 

Staveniště bude oploceno a opatřeno uzamykatelnými bránami proti vstupu 

nepovolaných osob na staveniště. Při provádění stavby nedojde k záboru chodníků a 

ploch, kde by se mohli pohybovat osoby se sníženou schopností pohybu a tak není 

navrhnuto případné opatření. Na hraně stavební jámy bude zřízeno opatření proti pádu do 

jámy v podobě oplocení výšky min. 1,1m.  
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ZÁVĚR 

Zpracování této práce nebylo jednoduché a bylo časově náročné. Při zpracování jsem 

čerpal ze znalostí ze studia a z nabytých osobních zkušeností, které ovšem mnohdy 

nestačily. Musel jsem si spoustu informací dohledat a doučit. Velkou částí na vypracování 

této práce mi pomohla vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková, Ph.D., se kterou jsem mohl 

diskutovat o různých problémech a řešeních při zpracování práce, například návrh 

záporového pažení stavební jámy, kterým se tato práce také zabývá. Během vypracování 

této práce si troufám říci, že jsem nabyl další zkušenosti a znalosti z problematiky ohledně 

přípravy stavby, a při zpracování práce jsem se naučil lépe pracovat s programy jako je 

BUILDPower S nebo MS Project. Doufám, že získané znalosti ze studia a zpracování této 

práce budou využity v praxi a míra znalostí prohlubována.  
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