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ABSTRAKT  

Předmětem mé diplomové práce je stavebně-technologické řešení realizace 

stavebního objektu skladovací haly v Rousínově. V práci je zpracován časový 

a finanční plán pro všechny stavební objekty akce Skladovací haly, Rousínov. Pro 

stavební objekt hala č. 2 byla zpracována technická zpráva, studie realizace 

jednotlivých etap stavby, návrh a posouzení dopravních tras, návrh zařízení 

staveniště a návrh strojní sestavy. Byl zpracován položkový rozpočet s výkazem 

výměr a časový plán výstavby. Pro proces realizace drátkobetonové průmyslové 

podlahy byl vyhotoven technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. V rámci 

diplomové práce byl zpracován technologický předpis pro realizaci železobetonové 

opěrné stěny. V hlukové studii byl zkoumán a posouzen vliv hluku ze staveniště. Byly 

zpracovány environmentální požadavky pro objekt skladovací haly č. 2. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Skladovací hala, objekt, zařízení staveniště, rozpočet, časový plán, drátkobetonová 

podlaha, opěrná stěna, strojní sestava, technologický předpis, autojeřáb, Rousínov, 

železobetonové prefabrikované prvky. 

ABSTRACT  

The subject of my diploma thesis is a construction-technological solution for realization 

of a storage hall in Rousínov. The work deals with a time and financial plan for all 

buildings of the project Storage Hall, Rousínov. A technical report, a study 

of the implementation of the construction’s individual stages, a design and assessment 

of transport routes, a design of the construction site equipment and a design 

of the machinery were prepared for the building No. 2. An itemized budget 

with a statement of acreage and construction schedule was prepared. A technological 

regulation and a control and test plan were prepared for the implementation process 

of the wire-reinforced concrete industrial floor. Within the diploma thesis, a technological 

regulation for the implementation of a reinforced concrete retaining wall was prepared. 

Noise pollution caused by the construction site was examined and evaluated in a noise 

study. The environmental requirements for the storage hall building No. 2 were 

processed. 

KEYWORDS  

Storage hall, building, construction site equipment, budget, time schedule, wire-

reinforced concrete floor, retaining wall, machine set, technological regulation, truck 

crane, Rousínov, reinforced concrete prefabricated elements. 
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ÚVOD 

Pro zpracování své diplomové práce jsem si zvolila objekt skladovací haly v Rousínově. 

Podkladem pro zpracování diplomové práce bude projektová dokumentace Skladovací 

haly, Rousínov. Objekt jsem zvolila kvůli jeho konstrukčnímu řešení a umístění stavby – 

jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet založený na pilotách, opláštěný 

sendvičovými panely se zastřešením z trapézových plechů. Objekt je situován 

v ochranném pásmu železniční dráhy. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně-technologický projekt pro objekt 

skladovací haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy, přičemž se koncepčně dotknu 

také přidružených objektů. Ve své práci budu řešit stavbu z hlediska finančního, 

časového, kvalitativního. Budu specifikovat potřebné vstupní zdroje pro výstavbový 

proces, ať už se bude jednat o materiály, finance nebo strojní sestavy a pracovníky. 

Zaměřím se i blíže na problematiku technologie provádění některých konstrukcí. K tomu 

využiji znalostí získaných během studia a také zkušeností nabraných během odborné 

praxe. 

Od vypracování této diplomové práce očekávám načerpání nových informací o dané 

problematice, bližší seznámení s použitými technologiemi, seznámení s prací 

v programu Microsoft Project a zdokonalení se v práci s rozpočtovým programem 

BuildPOWER S. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU 

1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

1.1.4 Obecná charakteristika stavby Skladovací haly, Rousínov 

Projekt Skladovací haly, Rousínov, řeší komplexně úpravu areálu stavebníka jako celku, 

konkrétně řeší rekonstrukci stávající haly č. 1 v majetku stavebníka, a dále přístavbu 

nových hal, které budou provedeny v následujících jednotlivých etapách. Jedná se 

o přístavbu haly č. 2, haly č. 3 a haly č. 4. Současně dojde k přeložení komunikačního 

kabelu, výstavbě nové opěrné zdi a vybudování nových zpevněných ploch a sjezdu. 
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1.1.5 Obecná charakteristika stavebního objektu Hala č. 2 

V rámci své diplomové práce se budu blíže zabývat novostavbou první haly, která 

v areálu stavebníka vznikne, a sice haly č. 2. Spolu s halou č. 2 budu řešit zemní práce, 

které souvisí s její výstavbou. 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s administrativní vestavbou. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. Skladovací hala je nepodsklepená a má jedno nadzemní patro, 

obsahuje vestavbu administrativy, která má dvě nadzemní patra. Hala je přístupná 

hlavním vstupem z jižní strany budovy, únikový východ z budovy je situován na východní 

straně budovy, kde je také přístup pro nákladní automobily pro export a import zboží. 

Hlavní vstup do budovy je asi v polovině její délky, kde je přístupná administrativní část 

objektu. Za vstupem se nachází recepce a schodiště, odkud jsou přístupné prostory 

plnící funkci zázemí pracovníků skladu a kancelář na prvním nadzemním podlaží, 

a prostory kanceláří zaměstnanců, kanceláří vedení, archivu, serverovny, a zázemí 

pracovníků administrativy na druhém nadzemním podlaží. Z chodby navazuje na vstupní 

prostor objektu prostor skladové haly. Prostor skladové haly č. 2 bude navazovat 

na prostor skladové haly č. 1. 

 

Obrázek 1: Koordinační situace stavby – objekt SO.02 [1; vlastní úprava] 

1.1.6 Účel stavby 

Hala č. 2 bude sloužit jako skladová hala určená k příjmu, skladování a expedici zboží 

z oblasti nářadí. Součástí skladové haly bude i vestavba administrativní části, kde bude 

zázemí pro zaměstnance. 



22 
 

1.1.7 Orientace ke světovým stranám 

Objekt je umístěn v areálu stavebníka v jeho jižní části. Vestavba administrativy je 

v objektu situována podél jeho jihovýchodní fasády. Tato fasáda je bohatě osázena 

otvorovými prvky tvořícími pásové zasklení budovy. Je zde situován hlavní vstup 

do budovy. Příjezd nákladních automobilů a manipulace se zbožím bude probíhat 

ze severovýchodní strany budovy. Jihozápadní stranou objekt přiléhá ke stávající hale 

č. 1. Ze severozápadní strany budovy není žádný přístup, ani zde není umístěn žádný 

otvorový prvek. V další etapě výstavby komplexu hal zde bude navazovat prostor 

skladovací haly č. 3. 

Administrativní část je dostatečně prosvětlena přirozeným denním světlem. Mimo to jsou 

místnosti vybaveny umělým osvětlením. Část skladovacích hal je prosluněna denním 

světlem skrz střešní bodové a pásové světlíky. Tyto prostory jsou taktéž doplněny 

umělým osvětlením. 

1.2 Členění stavby 

1.2.1 Členění na stavební objekty  

SO.01 – Hala č. 1 

SO.02 – Hala č. 2 

SO.03 – Hala č. 3 

SO.04 – Hala č. 4 

SO.05 – Sjezd a zpevněné plochy 

 SO.05.1 – Sjezd 

 SO.05.2 – Zpevněné plochy 

SO.06 – Opěrné stěny 

SO.07 – Jímky 

SO.08 – Přeložka kabelu 

1.2.2 Kapacitní bilance stavebních objektů 

SO.01 – hala č. 1 

Zastavěná plocha  3 335,0 m2 

Obestavěný prostor  cca 26 730,0 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží  0/1 

Celková užitková plocha  3 271,8 m2 

SO.02 – hala č. 2 

Zastavěná plocha  2 068,5 m2 

Obestavěný prostor  cca 18 140,0 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží  0/2 

Celková užitková plocha  2 368,9 m2 
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SO.03 – hala č. 3 

Zastavěná plocha 2 011,6 m2 

Obestavěný prostor  cca 17 640,0 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží 0/1 

Celková užitková plocha 2 008,1 m2 

SO.04 – hala č. 4 

Zastavěná plocha 1 497,0 m2 

Obestavěný prostor  cca 13 155,0 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží  0/1 

Celková užitková plocha  1 474,7 m2 

SO.05 – sjezd a zpevněné plochy 

SO.05.1 – sjezd 

SO.05.2 – zpevněné plochy 

Zastavěná plocha  2 789,5 m2 

Šířka příjezdové komunikace  7,0 m 

SO.06 – opěrné stěny 

Délka opěrných stěn  155,5 m 

SO.07 – jímky 

Objem jímek  59,3 m3 a 42,7 m3 

SO.08 – přeložka kabelu 

Délka komunikačního kabelu  68,0 m 

1.3 Popis stavebních objektů  

SO.01 – hala č. 1 

Hala č. 1 je stávající čtyřlodní objekt železobetonové montované haly s osovými rozměry 

60 × 54 m. 

Založena je na základových patkách. Sloupy skeletu jsou v modulech o rozponu 15 m 

v příčném směru a 6 m v podélném směru, skelet dotváří sedlové vazníky. Zastřešení je 

provedeno ze skořepinových nosníků, obvodový plášť ze sendvičových stěnových 

izolačních panelů. Střešní plášť je tepelně izolovaný s HI z plastových pásů. 

Hala je využívána pro účely skladování. Bližší řešení této haly není předmětem mé 

diplomové práce. 

SO.02 – hala č. 2 

Hala č. 2 je přístavba ke stávající hale č. 1. Jedná se o dvoulodní železobetonovou 

montovanou halu s osovými rozměry 30 × 66 m. 
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Hala bude založena na železobetonových pilotách. Sloupy skeletu jsou projektovány 

v modulech o rozponu cca 15 m v příčném směru, 6 m v podélném směru. Skelet bude 

dále tvořen základovými nosníky, sedlovými vazníky, ztužidly a průvlaky. Střecha bude 

tvořena z trapézových plechů, obvodový plášť ze sendvičových stěnových izolačních 

panelů. Střešní plášť bude tepelně izolovaný s hydroizolací z plastových pásů. 

Součástí haly je dvoupodlažní vestavba administrativní části. 

Hala bude sloužit jako skladovací, s příjmem a expedicí zboží, s administrativou. 

Součástí haly je i provedení ZTI, elektro a EPS – tyto části byly zpracovány jako 

samostatná projektová dokumentace a nejsou součástí projektu Skladovací haly, 

Rousínov a nejsou součástí řešení mé diplomové práce. 

SO.03 – hala č. 3 

Hala č. 3 je přístavba dvoulodní železobetonové haly k objektům SO.01 a SO.02. Osové 

rozměry objektu jsou 30 × 66 m. Půdorysně se jedná o přístavbu téměř shodnou jako je 

objekt SO.02, oproti němu neobsahuje administrativní vestavbu. Hala č. 3 bude dotvářet 

společně s halou č. 1 a s halou č. 2 jednotný půdorysný celek. 

Hala bude založena na železobetonových pilotách. Sloupy budou v modulech o rozponu 

cca 15 m v příčném směru a 6 m v podélném směru. Skelet bude dotvářen sedlovými 

vazníky. Střecha bude tvořena trapézovými plechy se střešním pláštěm tepelně 

izolovaným s hydroizolací z plastových pásů. Obvodový plášť bude tvořen sendvičovými 

izolačními panely. 

Účel haly je skladovací plocha, společná s halou č. 1 a 2. 

Součástí haly je i provedení ZTI, elektro a EPS, je řešeno samostatnou projektovou 

dokumentací. Bližší řešení této haly není předmětem mé diplomové práce. 

SO.04 – hala č. 4 

Hala č. 4 je novostavba dvoulodní železobetonové montované haly přilehlé k SO.03, 

osově 30 × 48 m. 

Hala bude založena na železobetonových pilotách. Sloupy budou v modulech o rozponu 

cca 15 m v příčném směru a 6 m v podélném směru. Skelet bude dotvářen sedlovými 

vazníky nesoucími střechu z trapézových plechů. Konstrukce haly č. 4 bude navazovat 

na konstrukci haly č. 3.  

Obvodový plášť bude tvořen sendvičovými stěnovými izolačními panely, střešní plášť 

bude tepelně izolovaný s hydroizolací z plastových pásů. 

Účel objektu – samostatná skladovací plocha. 

Součástí objektu je provedení ZTI, elektro a EPS, tyto části jsou řešeny samostatnou 

projektovou dokumentací. Bližší řešení této haly není předmětem mé diplomové práce. 

SO.05 – sjezd a zpevněné plochy 

SO.05.1 – sjezd šířky 6,5 m, napojení z místní komunikace. 

SO.05.2 – jedná se o zpevněné plochy, areálové zpevněné asfaltové a betonové plochy 

pro příjezd nákladních a osobních automobilů, s účelem příjmu a expedice zboží 

a parkování zaměstnanců. 
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Bližší řešení sjezdů a zpevněných ploch není předmětem mé diplomové práce. 

SO.06 – opěrné stěny 

Jedná se o průběžnou opěrnou stěnu kopírující hranice parcel stavebníka a zpevněných 

ploch komunikací, vedoucí od východní části areálu až k jeho jižní části. 

Opěrná stěna je monolitická železobetonová konstrukce dosahující maximální výšky 

5,8 m o délce cca 155,5 m. Po celé délce opěrné stěny bude instalováno zábradlí. 

Ve své diplomové práci se budu opěrné stěně věnovat v kapitole 7. TECHNOLOGICKÝ 

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY. 

SO.07 – jímky 

Budou zřízeny dvě jímky o objemu 59,3 a 42,7 m3. Budou napojeny na areálovou 

kanalizaci. Nově budovaná kanalizace bude realizována z trub KG PVC DN 250 

a 300 mm v celkové délce 250 m. 

Bližší řešení jímek není předmětem mé diplomové práce. 

SO.08 – přeložka kabelu 

Bude přeložen telekomunikační kabel o délce cca 68 m. 

Bližší řešení přeložky kabelu není předmětem mé diplomové práce. 

 

Obrázek 2:Situace komplexu výstavby akce Stavební haly, Rousínov [1; vlastní úprava] 

1.4 Popis staveniště 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí na staveniště bude 

zajištěno oplocením staveniště. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným 

osobám. 
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Prostor staveniště se nachází na soukromém pozemku stavebníka. Veřejné zájmy 

budou dotčeny pouze stavebními pracemi na nově zřizovaném sjezdu z místní 

komunikace. Při výstavbě haly č. 2 nebudou veřejné zájmy dotčeny. 

Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí 

v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v důsledku 

provozu techniky, lehkého a ručního nářadí a dopravních prostředků. Stavební materiál 

a nářadí bude skladován na pozemku stavebníka. 

V rámci etap staveb bude nutné sanovat stávající antropogenní navážku v části 

zájmového území. Navážka je tvořena zejména zeminou různého původu a sutí (beton, 

železo) z výstavby hal v průběhu 70. až 80. let 20. století. V navážce nebyly zjištěny 

žádné nebezpečné látky. Navážka bude na místě tříděna a bude v souladu se zákonem 

o odpadech zlikvidována. V rámci žádné etapy není navržena demolice staveb nebo 

objektů. Současně nedojde ke kácení dřevin, neboť se v zájmovém území žádné 

nenacházejí. 

Areál bude napojený novým sjezdem z místní komunikace. Staveništní vjezd je shodný 

s umístěním napojení nově budovaného připojení na pozemní komunikaci. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu – využití areálových rozvodů. 

Blíže se problematice řešení zařízení staveniště věnuji v kapitole 4. NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ. 

1.4.1 Ochranné pásmo dráhy 

Staveniště se nachází v blízkosti železniční tratě, konkrétně se jedná o koleje Českých 

drah na trati: 

Trať: Brno hl. n. – Přerov (TÚ 2101) 

 km 35,680 – 35,810 

TÚDÚ: 210112 Rousínov – Komořany u Vyškova 

U dráhy celostátní a regionální je dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, definováno ochranné pásmo dráhy, které tvoří prostor po obou 

stranách dráhy ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy. 

Jelikož se podstatná část staveniště a většina půdorysné plochy haly nachází v tomto 

ochranném pásmu, které je pro tento konkrétní případ stanoveno na vzdálenost 60 m od 

osy krajní koleje, je nutné stavbu provádět s důrazem na dodržení podmínek 

definovaných zákonem a podmínek definovaných speciálním stavebním úřadem, kterým 

je příslušný drážní správní úřad. 

Podmínky pro provádění stavby v ochranném pásmu dráhy 

Pro stavbu bylo vydáno souhrnné souhlasné stanovisko Správou železniční dopravní 

cesty a Drážním úřadem a byly definovány podmínky, které budou při realizaci splněny: 

1. Stavba musí být navržena a realizována tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa 

a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací staveb nesmí dojít k ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo 

ke ztížení rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 
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• Opatření: Stavba je navržena na pozemku stavebníka v dostatečné vzdálenosti 

od trati. Stavba nebude nijak narušovat stabilitu drážního tělesa 

ani provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Při provádění stavby nedojde 

k ohrožení bezpečnosti ani plynulosti provozu dráhy. Trať se nachází výškově 

v úrovni pod stavbou, při realizaci projektovaných objektů dojde k vybudování 

opěrné zdi, která zpevní stávající svah. 

2. Požadujeme stavbu koordinovat se zpracovatelem Studie proveditelnosti 

modernizace trati Brno – Přerov, kterým je SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

• Opatření: Stavba bude koordinována se SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

3. V rámci předmětné stavby dochází ke kolizi s telekomunikačním vedením a zařízením 

ve správě ČD-Telematika a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona 

č. 127/2005 Sb., a to kabely ŽDK1 a PK12. Tyto kabely není možné ponechat 

pod navrhovanou asfaltovou plochou, je nutno je přeložit do nové trasy. Na přeložku 

kabelů musí být zpracována samostatná projektová dokumentace, kterou musí 

odsouhlasit uvedený správce. Příslušným stavebním úřadem pro povolení přeložky je 

Drážní úřad. 

Před vlastní realizací přeložky kabelů a také po jejím dokončení musí být provedeno 

měření parametrů kabelů. Po realizaci přeložky stavebník zajistí zhotovení podkladů 

k nové trase kabelů a tyto předá na SKS ČD-Telematika a.s. 

• Opatření: Pro telekomunikační vedení byla zpracována samostatná projektová 

dokumentace. V projektové dokumentaci Skladovací haly, Rousínov je přeložka 

kabelu značena jako stavební objekt SO.08. Bude realizována v etapě před 

vlastní výstavbou SO.02 haly č. 2. Dojde k měření stávajících parametrů kabelu 

a k provedení přeložky novými kabely v koordinaci se zástupci ČD-Telematiky 

a.s. dle stanovených požadavků. Po realizaci bude provedeno měření parametrů 

nových kabelů, bude zpracována projektová dokumentace skutečného 

provedení a geodetické zaměření nové kabelové trasy. 

4. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, 

vibrace, elektrifikace trati). Vlastník, resp. správce dráhy či dopravce, nebudou odpovídat 

za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu, 

resp. její funkčnost. 

• Opatření: Stavba je projektována s ohledem na skutečnost, že se nachází 

v blízkosti železniční trati. Případné negativní vlivy budou eliminovány navrženou 

skladbou konstrukcí (dostatečné izolace zastřešení a opláštění tvořené 

minerálními vlákny, které pohlcují zvuk, trojsklo ve výplních otvorů – řešeno 

pro administrativní část haly č. 2). 

5. Opěrná zeď, terénní úpravy, resp. navážka nesmí zasahovat na drážní pozemky. 

• Opatření: Vše výše jmenované bude realizováno pouze na pozemcích 

stavebníka, nebude zasahovat na drážní pozemky. 

6. Odvedení dešťových a odpadních vod z areálu musí být provedeno do kanalizace, 

resp. areálové ČOV. Srážkové vody nesmí být odváděny do drážních odvodňovacích 

zařízení ani zasakovány v ochranném pásmu dráhy. 
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• Opatření: Řešení dešťových a odpadních vod je součástí objektu SO.07 jímky, 

pro které byla vypracována samostatná projektová dokumentace. Dešťové vody 

budou odváděny ze zpevněných ploch v areálu přes ORL do záchytných jímek, 

kde budou přepadem odvedeny a napojeny do stávající areálové jednotné 

kanalizace. Vody odvedené ze zpevněných ploch pozemku nebudou 

zasakovány. 

7. Před vlastní realizací stavby si stavebník zajistí vytýčení všech podzemních sítí 

a zařízení v prostoru staveniště a jejich ochranu dle pokynů správců. 

• Opatření: Řeší stavebník. Vytýčené sítě a zařízení předá generálnímu dodavateli 

stavby při předání staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem stavby. Bude 

vyhotoven zápis ve stavebním deníku a protokol o předání staveniště. 

8. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek 

dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno 

likvidovat ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. 

• Opatření: Veškeré materiály budou skládkovány pouze na pozemcích 

stavebníka. Skládka zeminy na staveništi se nebude nalézat v ochranném 

pásmu drah. S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Bližší 

řešení nakládání s odpady vzniklých na řešené stavbě je popsáno v kapitole 

8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 

HALA Č. 2. 

9. Zahájení stavby je třeba oznámit 14 dnů předem vedoucímu PSTO Vyškov. 

• Opatření: Zahájení stavby bude oznámeno v dané časové lhůtě před zahájením 

vlastních prací. 

10. Zásah stavby do ochranného pásma vlečky je nutno projednat s jejím vlastníkem. 

• Opatření: V blízkosti areálu stavebníka se nachází stávající koleje pro blízký 

areál Jitony. Bude projednáno s vlastníkem. 

11. O stavební povolení pro přeložku zabezpečovacích kabelů a o souhlas se stavbou 

dle ust. § 9 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách stavebník požádá Drážní úřad, a sice sekci 

stavební v Olomouci. Kopii rozhodnutí, resp. souhlasu, předloží na OŘ Brno. 

• Opatření: Řeší stavebník. Bude provedeno dle požadavku. 

12. Toto souhrnné stanovisko se vztahuje ke stavbě dle předložené a odsouhlasené 

dokumentace. Případné další stavební objekty nebo změny a doplňky PD, pokud budou 

v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy, budou předmětem nového jednání 

a stanoviska OŘ Brno. 

• Opatření: Případné změny budou řešeny dle požadavku. 

1.4.2 Dotčené parcely:  

parc. č. 113/74 

výměra: 657 m2 

číslo LV: 478 

druh pozemku: ostatní plocha 
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vlastník: EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov 

katastrální území: Čechyně 

parc. č. 234/2 

výměra:  3 345 m2 

číslo LV: 478 

druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

stavba na parcele:  bez č. p. /č. e. výroba 

vlastník:  EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov 

katastrální území:  Čechyně 

parc. č. 4349/1 

výměra:  9 759 m2 

číslo LV: 804 

druh pozemku:  ostatní plocha 

vlastník:  EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov 

katastrální území:  Komořany na Moravě 

1.5 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Staveniště je situováno v areálu stavebníka. Nachází se mimo zastavěné území obce, 

mezi obcemi Komořany u Rousínova a Rousínovem. Katastrálně spadá pozemek 

stavebníka do území Komořany na Moravě a Čechyně. 

Areál stavebníka spadá do průmyslové zástavby, dle územního plánu – plochy výroby 

a skladování – lehký průmysl. V okolí staveniště se nachází další haly a průmyslové 

objekty, dále vzrostlá zeleň, travnaté plochy a plochy polí. Na parcelách stavebníka se 

nenacházela orná půda.  

Staveniště se nachází v blízkosti železniční trati na trase 300 – Brno – Přerov 

(– Bohumín), a částečně leží v ochranném pásmu dráhy. Dále je v blízkosti staveniště 

situována silnice č. 430 II. třídy, vedoucí z Brna do Vyškova. Železnice a silnice se 

nachází jihovýchodně od staveniště. 

Příjezd na staveniště je ze severního cípu pozemku z komunikace místního významu 

vedoucí severozápadně od staveniště. 

Všechny stavební objekty akce Skladovací haly, Rousínov, jsou graficky zobrazeny 

v příloze P.16 SITUACE KOMPLEXU STAVEBÍ HALY ROUSÍNOV. 

1.6 Údaje o provedených průzkumech 

Dle mapy radonového rizika z geologického podloží bylo zjištěno přechodné radonové 

riziko, viz obrázek č. 3. Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena 

na základě měření radonu v podloží realizovaných od roku 1990 a určuje míru 

pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité 

geologické jednotce. Tato mapa slouží ke zjištění orientačních hodnot. 
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Obrázek 3: Mapa radonového rizika z geologického podloží [2; vlastní úprava] 

V roce 2015 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. V rámci tohoto průzkumu 

byly provedeny tyto práce: 

• realizace 2 ks vrtaných sond do hloubky 3 m 

• realizace 6 ks penetračních sond do hloubky 5 m 

• realizace 4 ks statických zatěžovacích zkoušek 

• odběr 2 ks porušených vzorků zemin 

• odběr 2 ks poloporušených vzorků zemin 

Byly provedeny laboratorní fyzikální a mechanické rozbory odebraných vzorků zemin 

a hornin a bylo provedeno zhodnocení získaných informací v závěrečné zprávě. 

Během vrtných prací nebyla naražena hladina podzemní vody. 

Zemní těleso nebylo provedeno v souladu s nyní platnou předpisovou základnou 

pro budování zemních těles. Použité zeminy byly použity bez nyní požadované úpravy 

zemin. V zemním tělese nebyly zjištěny zjevné kaverny.  

Minimální modul přetvoření odhadnutý z penetračních zkoušek činí cca 4 MPa, 

maximální dosahuje 40 až 60 MPa. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v hloubkách 

cca 4 m původního terénu. 

Provedený inženýrsko-geologický průzkum popisuje dvě varianty přístupu 

ke stávajícímu zemnímu tělesu, kdy v první variantě popisuje využití stávajícího 
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násypového tělesa s úpravou pouze aktivní zóny a ve druhé řeší odtěžení navážek 

a celkovou úpravu zemního tělesa. 

Vzhledem k požadavkům nové výstavby na únosnost zemin a k nevhodnosti zastižených 

zemin dle výsledků zkoušek je v projektu Skladovací haly, Rousínov a v mojí diplomové 

práci řešena varianta s odtěžením nesourodých neúnosných navážek a zhotovení 

nového zemního tělesa. Díky tomu bude zemní těleso realizováno dle současných 

možností a předpisů a vybudováno v několika etapách. S tím se pojí také vyšší náklady 

stavby v oddíle provádění zemních prací. 

1.7 Konstrukční řešení SO.02 Hala č. 2 

1.7.1 Základy 

Řešený objekt haly č. 2 bude založen na hlubinných základech na velkoprůměrových 

vrtaných pilotách s kalichy. Pro piloty je navržen beton C 25/30 – XC3 a pro kalichy 

C 30/37 – XC3. Výztuž pilot a kalichů bude provedena armokoši z oceli 10 505 R 

(BSt 500 S). Piloty jsou navržené o průměrech Ø1350/600, Ø1350/900, Ø1400/600, 

Ø1400/900, s různou délku piloty od 8,0 do 14,0 m. Základové konstrukce budou řešeny 

jako monolitické. Specifikace jednotlivých pilot viz samostatná projektová dokumentace. 

Po vyrovnání dna kalichů budou do kalichů osazeny prefabrikované železobetonové 

sloupy a bude provedena zálivka z malty. Pro ztužení základů jsou navrženy 

prefabrikované železobetonové základové nosníky, které budou provedeny po obvodu 

půdorysu objektu. 

Pod nosnými stěnami jsou navržené železobetonové základové pasy z betonu C 20/25 

a oceli 10 505 R, viz výkres základů. 

1.7.2 Svislé nosné konstrukce 

Nosným konstrukčním systémem této budovy je prefabrikovaný železobetonový skelet, 

skládající se ze svislých a vodorovných nosných prvků. Svislé nosné prvky jsou sloupy. 

Jsou navrženy v rozponu 15 m v příčném a 6 m v podélném směru haly. Sloupy jsou 

navrženy z betonu C 35/40 a výztuže 10 505 R. Sloupy jsou osazeny do monolitických 

kalichů v patě pilot, pomocí maltové zálivky jsou se základovými konstrukcemi 

zmonolitněny. Jednotlivé sloupy jsou doplněny konzolami, které slouží pro uložení 

vodorovných nosných prvků skeletu. Tyto prvky zajišťují tuhost systému. 

Aby nedocházelo k vzájemnému drcení prvků systému, ukládají se jednotlivé prvky 

do maltového lože, které funguje jako roznášecí vrstva. 

Uvnitř objektu je na úrovni 1. NP navržena nosná zeď po délce objektu. Zeď je tvořena 

broušenými keramickými cihlami šířky 300 mm a je uložena na základové pasy. 

V prostoru schodiště je na základ železobetonového pasu navržena pohledová 

železobetonová zeď, která bude sloužit pro uchycení ocelových schodišťových stupňů. 

Zeď bude tvořena betonem C 30/37 s výztuží 10 505 R. Šířka zdi bude 300 mm a zeď 

bude výškově probíhat ve vestavbě administrativy přes obě patra.  

1.7.3 Svislé nenosné konstrukce 

Svislými nenosnými konstrukcemi jsou sádrokartonové příčky, které budou realizovány 

v obou nadzemních patrech administrativní vestavby haly. Příčky budou sloužit 
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k oddělení jednotlivých prostor kanceláří a sociálního zázemí zaměstnanců. Příčky 

budou v tloušťkách 100 mm, 120 mm, 150 mm. 

Ve 2. NP bude prostor vestavby administrativy od prostoru skladovací haly oddělen 

sádrokartonovou příčkou tloušťky 255 mm. Tato příčka v řezu navazuje na nosnou zeď 

z broušených keramických tvárnic v 1. NP.  

Sádrokartonové příčky jsou navrženy jako dvakrát opláštěné s výplní z minerální izolace. 

V prostorech administrativní vestavby se budou dále nacházet skleněné příčky 

a sanitární příčky. Tyto příčky budou součástí dodávky interiéru a nejsou předmětem mé 

diplomové práce. 

Dalšími svislými nenosnými konstrukcemi jsou sendvičové izolační panely, které 

oplášťují celou budovu. Jsou tvořeny ocelovým plechem s výplní z izolace z minerálních 

vláken. Panely jsou navrženy v tloušťce 200 mm pro podélnou fasádu části 

administrativní vestavby a v tloušťce 120 mm pro další dvě fasády. Jihozápadní fasáda 

přiléhající k hale č. 1 nebude opláštěna, zde budou haly propojeny. Sendvičové panely 

se kotví horizontálně k nosným sloupům skeletu. Spoje panelů v ose nosných sloupů 

budou překryty systémovým oplechováním, stejně jako lemování otvorů a rohů budovy. 

1.7.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovnými nosnými konstrukcemi jsou prvky montovaného prefabrikovaného 

železobetonového skeletu – sedlové střešní vazníky, ztužidla, průvlaky, stropní panely 

Spiroll a střešní konstrukce. Všechny prefabrikované železobetonové tyčové prvky jsou 

vyrobeny z oceli 10 505 R, třída betonu u jednotlivých prvků je různá, viz níže. 

Sedlové střešní vazníky jsou tvaru T se sklonem horní pásnice 5 % a s výškou průřezu 

900–1 260 mm, vyrobeny budou z betonu třídy C 30/37. Vazníky budou osazeny 

do maltového lože na ozub sloupu, v příčném směru haly. 

Průvlaky mají průřez obdélníkový, průřez tvaru L a obráceného T, a budou vyrobeny 

z betonu třídy C 35/45. Průvlaky budou uloženy do maltového lože na ozub sloupu 

a budou sloužit k vynesení 2. NP administrativní vestavby. 

Ztužidla budou mít obdélníkový průřez a budou vyrobena z betonu C 35/45. Budou 

uložena do maltového lože na ozub sloupu. Ztužidla zajišťují podélnou tuhost budovy. 

Po obvodu budovy plní funkci atikového nosníku. 

Duté železobetonové panely Spiroll budou tvořit nosnou konstrukci stropu nad 1. NP 

v části administrativní vestavby v půdorysu haly a vykonzolovaných částí balkonu 1 a 2. 

V objektu haly budou uloženy na železobetonové průvlaky, vně haly budou uloženy na 

nosné ocelové konstrukci balkonu a na průvlaky haly. Panely budou mít tloušťku 

200 mm. 

Střešní nosná konstrukce haly je tvořena trapézovým plechem CB 160/250/1,5 mm, 

zastřešení nad balkony je tvořeno trapézovým plechem 60/235/1,25 mm. 

1.7.5 Vodorovné nenosné konstrukce 

Vodorovnými nenosnými konstrukcemi jsou zde podhledy tvořené sádrokartonovými 

deskami. Podhledy budou realizovány v prostorech administrativní vestavby. 

Jsou zde navrženy dva typy podhledů. Prvním typem je kazetový podhled z desek, které 

jsou kladeny pod strop do zavěšené kovové nosné konstrukce (roštu). Druhým typem 
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jsou akustické panely, které budou zavěšeny pod stropem v horizontální poloze, přičemž 

každý kus bude upevněn samostatně na ocelových lankách. 

1.7.6 Výplně otvorů 

Okna jsou řešena jako hliníková, zasklená izolačním trojsklem, jsou buď fixní, sklopná 

nebo otvíravá. 

Dveře jsou řešeny také jako hliníkové, na vstupní fasádě jsou dveře celoprosklené, 

zasklené izolačním trojsklem. Systémy otvírání dveří jsou otvíravé posuvné a otočné. 

Na příčné fasádě, kde bude probíhat expedice zboží, jsou celohliníkové vstupní dveře 

a průmyslová vrata opatřená hydraulickým můstkem a vratovým klapkovým těsněním. 

Architektonicky jsou výplně otvorů řešeny jako průběžné po fasádě, součástí dodávky 

výplně otvorů jsou také meziokenní vložky. 

Vnitřní výplně otvorů jsou řešeny jako hliníková okna a hliníkové prosklené nebo plné 

dveře a jeden kus dveří dřevěných do ocelové zárubně. 

Na střeše se nachází světlíky bodové a světlíky pásové obloukové s větráním pomocí 

ventilačních klapek na elektropohon. 

Před vlastní instalací výplní otvorů musí být instalována ocelová konstrukce výměn 

do železobetonového skeletu budovy, která slouží pro otvorové prvky jako nosná. 

1.7.7 Schodiště 

V objektu je navrženo jedno schodiště, a to ve vstupní hale. Schodiště je konstrukčně 

řešeno jako dvouramenné s mezipodestou, kde nosným prvkem je středová 

železobetonová zeď z pohledového betonu, do které jsou kotveny ocelové stupně 

a mezipodesta z rýhovaného plechu. 

1.7.8 Konstrukce střechy 

Zastřešení objektu bude řešeno trapézovým plechem CB 160/250/1,5 mm. 

Mezi jednotlivé vlny trapézového plechu bude vložena izolace z minerálních vláken 

ISOVER TRV. Další vrstvy konstrukce jsou tvořeny parozábranou asfaltovým pásem, 

vrstvou zateplení tvořenou minerální vatou a polystyrenem EPS, a hlavní vodotěsnící 

vrstvou řešenou folií na bázi TPO. 

Konstrukce haly je dvoulodní, srážkové vody budou odvedeny do střešních vtoků 

u podélných stran haly a do střešních vpustí v úžlabí uprostřed haly. V atice haly budou 

instalovány pojistné přepady. 

Střecha bude opatřena systémem zabezpečení proti pádu osob z výšky. Dodávku 

a montáž zabezpečení proti pádu osob z výšky bude řešit odborná firma, řešení není 

předmětem mé diplomové práce. 

1.7.9 Podlahy 

Podlahy na terénu jsou řešeny souvrstvím násypů kameniva od nejhrubší frakce 

po nejjemnější. Součástí souvrství je foliová hydroizolace na bázi PVC, která je z obou 

stran chráněna geotextilií. V části administrativy je dále provedeno zateplení podlah 

podlahovým polystyrenem. Po položení separační folie se zde vyhotoví samonivelační 

cementový potěr. V části skladovací haly je po položení hydroizolace a ochranné 

geotextilie vyhotovena odolná drátkobetonová průmyslová podlaha, která je opatřena 
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vsypem. Více o drátkobetonové podlaze viz kapitola 6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 

PRO PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY. 

Ve druhém nadzemním podlaží je podlaha řešena položením kročejové izolace 

a separační PE folie, na kterou bude nanesen samonivelační cementový potěr. 

Podlaha na balkonech bude řešena položením spádové tepelné izolace, na kterou bude 

následovat vodotěsnící vrstva na bázi TPO. Tato skladba bude přitížena a bude na ní 

vyhotoven rošt z dřevěných latí na rektifikačních podložkách, který ponese nášlapnou 

vrstvu z modřínových terasových prken. 

Nášlapné vrstvy podlah v administrativní části jsou řešeny keramickou dlažbou, dubovou 

mozaikou, PVC a antistatickým PVC. Ve skladovací části haly je nášlapnou vrstvou 

drátkobetonová podlaha, která bude pro vyšší odolnost opatřena ochrannými nátěry. 

1.7.10 Úpravy vnitřních povrchů 

Všechny konstrukce zděné a sádrokartonové budou opatřeny dle projektové 

dokumentace buď finální malbou, nebo keramickým obkladem. 

Finální podoba některých povrchů je projektována jako dřevěný obklad či plech v různé 

podobě a úpravě, tyto obklady jsou součástí dodávky interiéru, nejsou předmětem 

mé diplomové práce. 

1.8 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.8.1 Technická infrastruktura 

Inženýrské sítě potřebné pro provoz řešené přístavby a pro provoz staveniště jsou 

v rámci areálu stavebníka. Není tudíž potřeba řešit nové přípojky na veřejnou technickou 

infrastrukturu. Hala bude připojena na stávající areálové rozvody sítí. 

Přeložka telekomunikačního kabelu 

Kvůli výstavbě nových zpevněných ploch a opěrné zdi, které souvisí s výstavbou 

novostaveb hal na pozemku stavebníka, bude třeba řešit přeložku kabelové trasy ČD 

Telematika a.s. Stávající trasa kabelu se nachází v jihovýchodní části staveniště 

a probíhá pod projektovanou zpevněnou plochou a skrz opěrnou zeď. Nová trasa kabelu 

bude posunuta k hranici parcely. Přeložka je řešena samostatnou projektovou 

dokumentací a není součástí mé diplomové práce. 

Vybudování dešťové kanalizace – areálový rozvod 

Kvůli odvodu dešťových vod z nových zpevněných povrchů dojde k vybudování nového 

rozvodu dešťové kanalizace v rámci areálu. Vody budou ze zpevněných ploch určených 

pro stání motorových vozidel vedeny přes odlučovač ropných látek a dále do jednotné 

areálové kanalizace. Dešťové vody ze střechy haly budou svedeny do jímek a odtud 

budou přepadem odtékat do stávající jednotné areálové kanalizace. 

1.8.2 Doprava na staveniště 

Napojení staveniště na veřejnou komunikaci bude řešeno výstavbou nového sjezdu 

a areálové komunikace. Pro potřeby realizace haly č. 2 bude realizován násyp 

z betonového recyklátu, na kterém budou po dokončení haly provedeny další vrstvy nové 
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projektované areálové komunikace a zpevněných ploch. Příjezd ke staveništi bude 

umožněn z komunikace místní třídy, nacházející se severozápadně od staveniště. 

1.9 Stavebně technologické části 

1.9.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

V kapitole 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 

PROJEKTU se zabývám definováním a popisem jednotlivých stavebních objektů a jejich 

kapacitních bilancí, jednoduchým popisem staveniště a podmínek plynoucích z výstavby 

v ochranném pásmu dráhy. Dále je zde řešena geologie pozemku, konstrukční řešení 

stavebního objektu SO.02 Hala č. 2 a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

1.9.2 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 

V kapitole 2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

STAVEBNÍHO OBJEKTU SO. 02 jsou popsány jednotlivé etapy výstavby se stručným 

výkazem prvků, definováním potřebné mechanizace a pracovníků. 

1.9.3 Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Doprava materiálu a strojů na místo stavby je řešena v kapitole 3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. V této kapitole jsem určila graficky podobu 

jednotlivých stěžejních tras a vymezila body zájmu, které jsem posoudila. K této kapitole 

jsem také zhotovila výkres P.01 DOPRAVNÍ VZTAHY V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ, 

kde je zaznačeno dopravní značení a dopravní vztahy v blízkém okolí staveniště. 

1.9.4 Návrh zařízení staveniště 

V kapitole 4. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je řešen návrh jednotlivých částí 

staveniště. K zařízení staveniště byla vypracována technická zpráva a výkres zařízení 

staveniště, který je přiložen v příloze P.02 SITUACE ZS – PREFABRIKOVANÝ ŽB 

SKELET. Je zde určen počet a umístění staveništních buněk, jejich napojení 

na staveništní rozvodné sítě, výpočet potřeby energií, dimenze staveništních přípojek, 

jednotlivé objekty zařízení staveniště.  

1.9.5 Návrh strojní sestavy 

V kapitole 5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY specifikuji stavební stroje a mechanizaci 

potřebnou k realizaci stavebního objektu SO.02 Hala č. 2. K této kapitole patří 

i posouzení hlavního zvedacího mechanismu. Posouzení autojeřábu jsem provedla 

v příloze P.03 UMÍSTĚNÍ PREFA PRVKŮ + DOSAH AUTOJEŘÁBU, kde jsou 

vyznačena jednotlivá břemena v půdoryse stavebního objektu a ve skládce prvků. 

V příloze P.04 POSOUZENÍ AUTOJEŘÁBU je štítek stavebního stroje s kritickými 

břemeny. V příloze P.05 VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ je specifikace 

jednotlivých posuzovaných břemen. 

1.9.6 Technologický předpis pro provádění drátkobetonové podlahy 

V kapitole 6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ 

PODLAHY je blíže řešen technologický postup pro provádění drátkobetonové podlahy, 

výkazy výměr materiálů, potřeba pracovníků, potřebné stroje. Pro předpis jsem graficky 
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zpracovala provádění drátkobetonové podlahy po jednotlivých sekcích, které je přílohou 

P.10 SCHÉMA PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY diplomové práce. 

1.9.7 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán byl vypracován pro provádění drátkobetonové podlahy. 

Obsahuje veškeré kontroly, které se pojí s touto technologií. Kontrolní a zkušební plán 

je v přílohové části mé diplomové práce P.11 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY. 

1.9.8 Technologický předpis pro provádění monolitické opěrné 
železobetonové stěny 

V kapitole 7. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉ 

OPĚRNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY je popsán postup provádění železobetonové 

opěrné stěny, výkazy výměr materiálů, potřeba pracovníků a potřebné stroje. 

1.9.9 Ochrana životního prostředí 

V kapitole 8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 

HALA Č. 2 je řešen vliv výstavby na životní prostředí. Jsou zde uvedeny tabulky odpadů, 

které budou v průběhu realizace stavby vznikat. 

1.9.10 Hluková studie 

V kapitole 9. HLUKOVÁ STUDIE je řešeno hlukové zatížení generované stavbou. Kromě 

hluku v chráněných venkovních prostorech staveb se v této studii zabývám také hlukem 

na pracovišti. 

1.9.11 Plán zajištění zdrojů objektu SO.02 

V kapitole 10. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 popisuji 

zajištění objektu zdroji jako jsou finance, materiály, pracovníci, stroje. K této kapitole 

patří přílohy P.06 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY, P.07 LIMITKA MATERIÁLŮ, 

P.08 LIMITKA PRACOVNÍKŮ, P.09 LIMITKA STROJŮ, které jsou zpracovány pomocí 

programu BUILpowerS, a příloha P.13 HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ. 

1.9.12 Časový plán objektu SO.02 

V kapitole 11. ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.02 je popsán 

harmonogram pro stavební objekt SO.02 Hala č. 2. Harmonogram byl vypracován 

v programu Microsoft Project. Samotný harmonogram je přílohou P.12 ČASOVÝ PLÁN. 

1.9.13 Časový a finanční plán stavby po objektech 

Poslední kapitola č. 12. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY PO STAVEBNÍCH 

OBJEKTECH popisuje časovou a finanční náročnost výstavby celého areálu a 

stavebních objektů akce Skladovací haly, Rousínov. Součástí této kapitoly jsou přílohy 

P.14 ČASOVÝ PLÁN PO OBJEKTECH a P.15 PROPOČET DLE THU + PLÁN 

NÁKLADŮ. 
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2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 

2.1 Základní informace o stavbě 

2.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

2.1.2 Obecná charakteristika stavby Skladovací haly, Rousínov 

Projekt Skladovací haly, Rousínov řeší komplexně úpravu areálu stavebníka jako celku, 

konkrétně řeší rekonstrukci stávající haly č. 1 v majetku stavebníka, a dále přístavbu 

nových hal, které budou realizovány v následujících etapách. Jedná se o přístavbu haly 

č. 2, haly č. 3 a haly č. 4. Současně dojde k přeložení komunikačního kabelu, výstavbě 

nové opěrné zdi a vybudování nových zpevněných ploch a sjezdu. 
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2.1.3 Obecná charakteristika stavebního objektu SO.02 Hala č. 2 

V rámci své diplomové práce se budu blíže zabývat novostavbou první haly, která 

v areálu stavebníka vznikne, a sice haly č. 2. Spolu s halou č. 2 budu řešit zemní práce, 

které souvisí s výstavbou této haly. 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s administrativní vestavbou. 

2.2 Hlavní technologické etapy stavebního objektu a jejich realizace 

2.2.1 Zemní práce 

Výkaz výměr 

 ornice: cca 250 m3 

 zemina, navážky: cca 3 500 m3 

Postup provádění 

Objekty budou založeny na svažitém pozemku. Bude provedena skrývka ornice 

a podorničí. Ornice bude skládkována v prostoru staveniště na předem určené ploše, 

viz příloha P.02 SITUACE ZS + PREFABRIKOVANÝ ŽB SKELET. Ornice bude v závěru 

stavby použita pro konečné terénní úpravy. Na pozemku jsou navážky nehomogenního 

charakteru, které budou odtěženy a odvezeny na skládku zeminy do Dražovic. Odtěžení 

navážek bude provedeno na podloží tvořené sprašovou hlínou, potom se provede násyp 

z betonového recyklátu. Násypy se budou po vrstvách řádně hutnit. Násypy budou 

provedeny až do výšky pracovní roviny pro pilotovací soupravu. 

Jelikož se na pozemku nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře, neřeší se jejich 

odstranění. 

V této fázi stavby bude provedeno vytýčení stavby geodetem, osazení laviček, 

vyvápnění obrysu. 

Mechanizace 

• Dozer 

• Rýpadlo-nakladač 

• Sklápěč 

• Vibrační válec 

• Geodetická souprava s nivelačním strojem 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat práci dle zadání a pod dozorem vedoucího čety 

a stavbyvedoucího. 

• Strojník rýpadlo-nakladače 

• Strojník dozeru 

• Strojník vibračního válce 

• Řidič sklápěče 

• Geodet 
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• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 

2.2.2 Spodní stavba 

Celá nosná konstrukce haly je založena na hlubinných základech – velkoprůměrových 

pilotách s kalichy se ztužením prefabrikovanými železobetonovými základovými nosníky. 

Součástí spodní stavby jsou i monolitické železobetonové pasy, které slouží jako základ 

pod nosné stěny. 

Výkaz výměr pro prefabrikované železobetonové základové nosníky 

 

Tabulka 1: Výpis prefabrikovaných základových nosníků [převzato z PD; vlastní úprava] 

Výkaz výměr dalších konstrukcí spodní stavby 

Položka Počet MJ MJ 

Piloty – vrtání, betonáž – beton C 25/30 591 m 

Piloty – ocelová výztuž 10 505 8,33 t 

Železobetonové patky – bednění  499,64 m2 

Železobetonové patky – ocelová výztuž 10 505 6,49 t 

Železobetonové patky – beton C30/37 85,28 m3 

Železobetonové pasy – bednění 66,55 m2 

Železobetonové pasy – ocelová výztuž 10 505 2,37 t 

Železobetonové pasy – beton C 20/25 15,83 m3 

Tabulka 2: Výkaz výměr spodní stavby 
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Výkaz výměr pro piloty 

 

Tabulka 3: Výpis pilot [převzato z PD] 

Podrobný výkaz výměr všech použitých materiálů je součástí přílohy P.06 POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET STAVBY. Výpis veškerých prefabrikovaných prvků s posouzením kritických 

břemen je součástí přílohy P.05 VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ. 

Postup provádění 

Provedeme vytýčení os pilot. Z určené pilotovací úrovně začneme hloubkové vrtání 

pilotovací soupravou. Při vrtání pilot budou použity ocelové výpažnice. Po zhotovení vrtu 

do něj vložíme armokoš. Poté budou vyvázány hlavy pilot. Výztuž dříku piloty bude 

provázána s výztuží rozšířené hlavy piloty. V hlavách pilot bude vytvořen kalich 

pro následné uložení prefabrikovaných sloupů. Kalich bude vytvořen pomocí ocelové 

formy. Po zhotovení ocelové výztuže piloty bude zahájena betonáž. Betonovat se musí 

pomocí usměrňovací roury umístěné ve středu piloty tak, aby proud betonu nenarážel 

na výztuž pilot a stěny vrtu a nedošlo tak k roztřídění betonu. Před osazením ocelové 

formy pro kalich piloty bude betonáž přerušena. Před další betonáží musí být vzniklá 

pracovní spára očištěna, při znehodnocení spáry zeminou bude provedeno šramování 

povrchu betonu. 

Stěny kalichu budou zdrsněny pomocí profilované folie Delta MS. Folie bude řádně 

připevněna k vnějšímu líci formy pro kalich, aby nedošlo k jejímu uvolnění a vyplavení 

při betonáži hlavy piloty. Folie bude po odbednění odstraněna. 

Po provedení pilot budou vykopány rýhy pro uložení prefabrikovaných železobetonových 

základových nosníků a pro provedení monolitických základových pasů. 

Monolitické pasy budou bedněny, armovány a vybetonovány. Po uplynutí požadované 

doby 7 dní budou základové monolitické pasy odbedněny. Základové konstrukce budou 
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přihrnuty do požadované výškové roviny vykopaným betonovým recyklátem 

skládkovaným na staveništi a zásypy budou zhutněny. 

Mechanizace 

• Vrtná souprava 

• Autočerpadlo 

• Autodomíchávač 

• Ponorný vibrátor 

• Rýpadlo-nakladač 

• Sklápěč 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Invertorová svářečka 

• Vibrační deska 

• Automobilový jeřáb 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat práci dle zadání a pod dozorem vedoucího čety 

a stavbyvedoucího. 

• Geodet 

• Strojník rýpadlo-nakladače 

• Strojník vrtné soupravy 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního auta 

• Řidič sklápěče 

• Strojník autodomíchávače 

• Strojník autočerpadla 

• Vazači výztuže 

• Vazači břemen 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Stavební dělníci 

• Pomocí dělníci 
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2.2.3 Hrubá vrchní stavba 

Výkaz výměr pro prefabrikované železobetonové prvky 

 

Tabulka 4: Výpis prefabrikovaných prvků pro vrchní stavbu [převzato z PD; vlastní úprava] 

Výkaz výměr obsahuje výpis prefabrikovaných železobetonových prvků pro provedení 

vrchní hrubé stavby nosného skeletu. Výpis prvků s nákresem a popisem je k nahlédnutí 

v příloze P.05 VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ, kde jsou určena i kritická 

břemena. Podrobný výkaz výměr všech použitých materiálů je součástí přílohy 

P.06 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY. 
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Výkaz výměr dalších konstrukcí vrchní stavby 

Položka Počet MJ MJ 

Konstrukce ocelových výměn  16474,38 kg 

Stropní panely Spiroll, H 200 mm 62 ks 

Železobetonová zeď – ocelová výztuž 10 505 0,62 t 

Železobetonová zeď – bednění 30,82 m2 

Železobetonová zeď – beton C 30/37 4,15 m3 

Tabulka 5: Výkaz výměr vrchní stavby 

Postup provádění 

Po ukončení základových prací bude zahájena montáž sloupů. Sloupy se osadí 

do připravené kalichové základové patky. Začnou se klást v ose 10 a dále se postupuje 

po jednotlivých osách. Sloupy se přivaří k výztuži pilot. Sloupy musí být podmaltovány, 

aby nedošlo k drcení prvků, prostor v kalichu kolem uloženého sloupu se vyplní 

cementovou maltou. 

Po osazení sloupů a zatvrdnutí betonu proběhne uložení prefabrikovaných základových 

nosníků pomocí automobilového jeřábu. Dále se osadí vodorovné železobetonové 

průvlaky ztužidla a vazníky, které budou společně se sloupy tvořit rámovou nosnou 

konstrukci. Všechny spoje prefabrikovaných železobetonových prvků budou svázány 

a uloženy do maltového lože, aby došlo ke ztužení spojů a spojované prvky nebyly 

vzájemně drceny. Dále bude probíhat montáž ocelové konstrukce pro nosné výměny 

pro budoucí instalace otvorů a montáž nosné ocelové konstrukce balkonů. 

V administrativní části budovy, která bude rozdělena na dvě nadzemní podlaží, budou 

na nosné trámy osazeny předpjaté panely Spiroll, které budou tvořit strop. 

V průběhu montáže ocelových výměn bude provedena nosná schodišťová 

železobetonová zeď. Po dokončení montáží ocelových výměn, nosného systému haly 

a prací spojených s pojížděním těžké techniky na půdorysu haly, bude zarovnáno 

a zhutněno podloží haly, které bude takto připraveno pro další vrstvy podlahové 

konstrukce. 

Mechanizace 

• Automobilový jeřáb 

• Nůžková plošina 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Invertorová svářečka 

• Autočerpadlo 

• Autodomíchávač 

• Ponorný vibrátor 

• Míchačka s nuceným oběhem 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat práci dle zadání a pod dozorem vedoucího čety 

a stavbyvedoucího. 
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• Jeřábník 

• Strojník autodomíchávače 

• Strojník autočerpadla 

• Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

• Vazači břemen 

• Vazači výztuže 

• Tesaři 

• Montážní pracovníci 

• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 

2.2.4 Vnější obálka budovy 

Výkaz výměr 

Položka Počet MJ MJ 

Opláštění panely Kingspan KS 1150 FR tl. 120 mm 

 KS 1150 FR tl. 200 mm 

806,86 

455,43 

m2 

Vnější otvorové prvky – okna a dveře 165,12 m2 

Střešní trapézový plech  160/250/1,5 hala;  

 60/235/1,25 balkony 

2 016,78 

39,65 

m2 

Světlíky obloukové – 2 ks (1,5×30 m; 1,5×18 m) 72 m2 

Světlíky bodové – kopule obdélníková 100×200 cm 10 ks 

Střešní vpusti a chrliče TOPWET s manžetou, do zateplení 30 ks 

Parozábrana – modifikovaný asf. pás s hliníkovou vložkou 2 016,78 m2 

Souvrství tepelné izolace – EPS + minerální vata 4 136 m2 

Vodotěsnící folie na bázi TPO 2 327,35 m2 

Tabulka 6: Výkaz výměr vnější obálky budovy 

Podrobný výkaz výměr všech použitých materiálů je součástí přílohy P.06 POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET STAVBY. 

Postup provádění 

Práce na vnější obálce budovy začnou montáží opláštění tepelně izolačními fasádními 

dílci Kingspan. Dílce se budou osazovat v horizontální poloze k nosným prvkům sloupů. 

Před montáží samotných panelů bude osazena samolepící PE těsnicí páska na nosnou 

konstrukci a spodní díly oplechování. Panely se budou montovat směrem od soklu 

ke žlabu postupně v jednotlivých polích nosné konstrukce vymezených sloupy. Panely 

mají po podélných okrajích ozub, do kterého musí vždy následující panel zapadnout. 

Svislé spoje polí panelů se olemují pomocí krycích lišt a profilů. Stejným způsobem se 

zpracují detaily u parapetů a ostění otvorů, hrany budovy. Pro montáž izolačních panelů 

bude využita nůžková plošina. 
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V návaznosti na montáž fasádního opláštění budovy bude probíhat také osazení rámů 

výplní otvorů a následující montáž vlastních výplní otvorů. 

Dále bude probíhat montáž trapézového plechu na vazníky skeletu. Trapézový plech 

bude tvořit zastřešení objektu. Po položení trapézového plechu bude provedena montáž 

střešních světlíků. Pro světlíky bude zhotoven otvor v trapézovém plechu v místě 

nad osazením nosných ocelových výměn. Na tyto výměny bude osazen rám světlíku 

a postupně konstrukce se zasklením světlíku. V této fázi bude probíhat také montáž 

spodních konstrukčních částí střešních vpustí a chrličů. 

Po zhotovení všech konstrukčních částí střechy bude pokračovat výstavba položením 

povlakových izolací střechy. První bude položena parozábrana, poté tepelná izolace 

střechy a v závěru bude provedena vodotěsnící vrstva z TPO folie. Při provádění těchto 

vrstev je důležité dbát na správné provedení různých detailů na střeše, napojení folií, 

provedení rohů, napojení manžet střešních vpustí atd., aby nedocházelo k průsaku 

dešťových vod do prostoru haly. 

Mechanizace 

• Automobilový jeřáb 

• Nůžková plošina 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Elektrické nůžky na plech 

• Rázový utahovák 

• Hořák pro svařování asfaltových pásů 

• Horkovzdušný automat pro svařování plastových folií 

Personální obsazení 

• Jeřábník 

• Montážní pracovníci 

• Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

• Izolatéři 

• Stavební dělníci 

• Pomocní pracovníci 
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2.2.5 Hrubé vnitřní konstrukce – svislé a podlahové 

Výkaz výměr 

Položka Počet MJ MJ 

Betonový recyklát frakce 0/32 252,74 m3 

Železobetonová deska – bednění  22,05 m2 

Železobetonová deska – ocelová výztuž 10 505 0,78 t 

Železobetonová deska – beton C 25/30  6,48 m3 

Násyp z kameniva těženého frakce 0/4 61,9 m3 

Geotextilie Geofiltex 300 g/ m2 4 652,35 m2 

Hydroizolační folie PVC Alkorplan 2 326,17 m2 

Drátkobetonová směs C 25/30 s rozptýlenou výztuží 25 kg/m3 382,87 m3 

Povrchový vsyp na betonové podlahy s korundem a karbidem 1 823,19 m2 

Tepelná izolace podlah EPS 678,46 m2 

Separační PE folie 678,46 m2 

Samonivelační potěr CemFLow CF 25 712,47 m2 

Tabulka 7: Výkaz výměr hrubých vnitřních podlah a svislých konstrukcí 

Podrobný výkaz výměr všech použitých materiálů je součástí přílohy P.06 POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET STAVBY. V kapitole 6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY je podrobně rozepsán materiál potřebný k realizaci 

drátkobetonové podlahy. 

Postup provádění 

Po dokončení střešní hydroizolace je možné, aby začaly probíhat práce uvnitř budovy. 

V rámci hrubých vnitřních konstrukcí dojde k vyzdění keramického zdiva na úrovni 1. NP 

a vybudování sádrokartonové příčky na úrovni 2. NP, která v řezu navazuje na zděnou 

konstrukci. Vybudováním těchto konstrukcí dojde k oddělení prostoru skladovací haly 

a administrativní přístavby. Po vyhotovení omítek na zděné konstrukce bude možné 

přejít k prováděním souvrství hrubé podlahy. 

Na hutněné hrubé násypy v hale bude provedena další vrstva násypů z betonového 

recyklátu frakce 0/32 v celém půdoryse haly. Nejprve bude proveden násyp 

v administrativní části budovy. Při budování násypů ve skladovací části budovy budou 

v administrativní části provedeny práce bednění, vyvázání výztuže a vlastní betonáž 

základové desky ve vstupní části administrativy. 

Další vrstva násypů bude provedena na 1. NP v části administrativy, kromě prostorů, 

kde je vyhotovena železobetonová deska, a v celém prostoru skladovací haly. Jedná se 

o vrstvu o tloušťce 30 mm z těženého kameniva jemné frakce 0/4. 

Po provedení hutněných násypů jemné frakce bude provedena pokládka souvrství 

na hrubé podlahy na 1. NP sestávajícího z 1. vrstvy geotextilie + foliové hydroizolace + 
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2. vrstvy geotextilie. Souvrství bude provedeno v celém půdoryse prvního nadzemního 

podlaží. Bude se dbát na to, aby v prostorech vstupu do administrativní části bylo 

provedeno souvrství až v poslední fázi pokládky a aby byla železobetonová deska 

vyzrálá a dosahovala požadovaných hodnot vlhkosti pro pokládku foliové hydroizolace. 

Po provedení tohoto souvrství bude možno zahájit práce na průmyslové drátkobetonové 

podlaze. Drátkobetonovou podlahou se podrobně zabývám v kapitole 

6. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY. 

Nejprve dojde k vybednění čel drátkobetonové podlahy v místech stavebních otvorů 

a k osazení ocelového rámu pro hydraulické můstky u otvorů pro expedici zboží 

nákladními auty. Poté bude provedena betonáž a povrchový vsyp podlahy. Podlaha 

bude ošetřována a do 48 hodin od betonáže budou provedeny dilatační spáry. Práce 

na drátkobetonové podlaze budou probíhat po záběrech, více viz vypracovaný 

technologický předpis. 

V součinnosti s prováděním podlah na 1. NP budou prováděny podlahy také na 2. NP. 

Nejprve dojde k zateplení nosné stropní konstrukce, poté k položení separační folie 

a nakonec bude proveden samonivelační potěr. 

Po dokončení pokládky druhé vrstvy geotextilie na 1. NP bude souvrství hrubé podlahy 

dokončeno stejně jako na 2. NP. Bude položena tepelná izolace, separační folie 

a proveden samonivelační potěr. 

Na takto zhotovené konstrukce podlah budou v dalších etapách stavby montovány 

sádrokartonové příčky a zhotoveny kročejové vrstvy. 

Popisované práce budou probíhat již v koordinaci s pracemi jednotlivých profesí, jako 

jsou zdravotně technické instalace, silnoproudé a slaboproudé instalace, vytápění. 

Řešení těchto prací není předmětem mé diplomové práce. 

Mechanizace 

• Automobilový jeřáb 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Sklápěč 

• Vibrační deska 

• Vibrační pěch 

• Horkovzdušný automat pro svařování folií 

• Vibrační lišta 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Jednorotorová strojní hladička 

• Dvourotorová strojní hladička 

• Rotační laser 

• Řezač spár 

• Míchačka s nuceným oběhem 

• Aku šroubovák na sádrokarton 

• Řezačka na desky SDK 

• Příklepová vrtačka 
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Personální obsazení 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

• Řidič sklápěče 

• Strojník autodomíchávače 

• Strojník autočerpadla 

• Betonáři 

• Izolatéři 

• Sádrokartonáři 

• Omítkáři 

• Podlaháři 

• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 

3.1 Základní informace o stavbě 

3.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

3.1.2 Obecná charakteristika stavby Skladovací haly, Rousínov 

Projekt Skladovací haly, Rousínov řeší komplexně úpravu areálu stavebníka jako celku, 

konkrétně řeší rekonstrukci stávající haly č. 1 v majetku stavebníka, a dále přístavbu 

nových hal, které budou realizovány v následujících etapách. Jedná se o přístavbu haly 

č. 2, haly č. 3 a haly č. 4. Současně dojde k přeložení komunikačního kabelu, výstavbě 

nové opěrné zdi a vybudování nových zpevněných ploch a sjezdu. 
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3.1.3 Obecná charakteristika stavebního objektu SO.02 Hala č. 2 

V rámci své diplomové práce se budu blíže zabývat novostavbou první haly, která 

v areálu stavebníka vznikne, a sice haly č. 2. Spolu s halou č. 2 budu řešit zemní práce, 

které souvisí s výstavbou této haly. 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s administrativní vestavbou. 

3.2 Obecné informace o lokalitě 

Obec Komořany se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov. Leží jihozápadně 

od Vyškova, na dopravní spojnici Vyškov – Brno. Řešená stavba se nachází v areálu 

stavebníka v průmyslové zóně. Areál je přístupný sjezdem ze severu z místní 

komunikace. Veškerá doprava na staveniště (stroje, materiály, pracovníci) bude 

přivedena tímto sjezdem. 

3.3 Popis řešení dopravních vztahů 

Doprava potřebných zdrojů na stavbu bude probíhat po místních komunikacích 

v Komořanech a v Rousínově a po panelové cestě vedoucí severně od průmyslové zóny 

a potom sjezdem na staveniště v severní části pozemku. Panelová cesta 

za průmyslovou zónou je přístupná ze dvou směrů – od Komořan a od Rousínova. 

Od Komořan se na této komunikaci nachází železniční most, který má podjezdnou výšku 

pouhých 3,5 m, tudíž je možné, že nebude vyhovovat pro některou mechanizaci. 

Směrem od Rousínova je tato komunikace přístupná z hlavní cesty po ulici Tománkova. 

Tato ulice je obytná a je vydlážděna žulovými dlažebními kostkami. Je zde pouze 

rychlostní omezení na 30 km/h, limity pro hmotnost nákladu či podjezdné výšky zde 

nejsou stanoveny. 

Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu zeminy ze stavby na skládku, betonového 

recyklátu ze skládky na staveniště, dopravu monolitických prefabrikovaných prvků, 

čerstvé drátkobetonové a betonové směsi, hutního materiálu a dalších stavebních 

materiálů, jako jsou izolace tepelné, izolace proti vodě, panely opláštění, suché směsi 

a další materiály, dopravu strojů a také dopravu osob na staveniště osobními automobily. 

Parkovací stání pro osobní automobily bude umožněno po příjezdu na staveniště 

po pravé straně za bránou na zpevněné ploše. 

V této kapitole je blíže řešena doprava konkrétních materiálů. Jedná se o dopravu 

zeminy a betonového recyklátu, která je řešena v trase A, doprava čerstvé betonové 

směsi, která je řešena v trase B. V trase C je řešena doprava pro hutní materiál 

a v trase D doprava pro prefabrikované železobetonové prvky skeletu. 

3.4 Body zájmu 

Při posuzování dopravních tras a zvolených bodů zájmu jsem vycházela z mapových 

podkladů veřejně přístupných na serveru mapy.cz. Grafickým podkladem pro zpracování 

rozboru tras mi byly konkrétně mapy v režimu základní, letecká a sférická. 

Mnou zvolené body zájmu, které se na první pohled jevily jako možné kritické, jsem 

zkoumala a posoudila pro jednotlivé trasy. Jedná se většinou o místa na komunikaci, 

která jsem posuzovala z hlediska nosnosti, zkoumala jsem křižovatky a místa s ostrým 
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odbočením, kde jsem posuzovala poloměr otáčení a mosty, u kterých jsem zkoumala 

jejich podjezdnou výšku. 

V rámci míst s ostřejším odbočením a kruhových objezdů jsem řešila obrysový poloměr 

zatáčení daný údaji z technických listů jednotlivých strojů. Pokud tento údaj nebyl 

konkrétně zadán, vycházela jsem z údajů daných metodikou pro rozšíření jízdních pruhů 

ve směrových obloucích a aplikací vlečných křivek vozidel pro návrhová vozidla, 

viz tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Tabulka určující obrysový poloměr pro návrhová vozidla [60] 
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3.5 Doprava na staveniště 

3.5.1 Doprava zeminy a betonového recyklátu – trasa A 

Jako trasu A jsem označila trasu, na které bude probíhat doprava zeminy odtěžené 

ze staveniště a návoz betonového recyklátu pro zhotovení násypů. Odvoz a návoz 

tohoto materiálu zajistí třístranný sklápěč Tatra Phoenix. 

Sběrný dvůr Tomas Holding a.s. se nachází v Dražovicích, necelých 6 kilometrů 

od staveniště.  

 

Obrázek 4: Trasa A [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu A1 

Výjezd ze staveniště směrem na Komořany. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 5: Trasa A – bod zájmu A1 [1; vlastní úprava]  
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Bod zájmu A2 

Podjezd pod železničním mostem. Snížená podjezdná výška 3,5 m. 

 

Obrázek 6: Trasa A – bod zájmu A2 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu A3 

Odbočka z místní komunikace na silnici II. třídy v Komořanech. Poloměr otáčení 17 m. 

 

Obrázek 7: Trasa A – bod zájmu A2 a A3 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu A4 

Odbočka ze silnice II. třídy v Komořanech na silnici III. třídy. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 8: Trasa A – bod zájmu A4 [1; vlastní úprava]  
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Bod zájmu A5 

Silniční most – podjezd pod dálnicí D1. Není značena snížená výška. 

 

Obrázek 9: Trasa A – bod zájmu A5 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu A6 

Odbočka před vjezdem do Dražovic, směr k areálu skládky. Poloměr otáčení 17 m. 

 

Obrázek 10: Trasa A – bod zájmu A6 [1; vlastní úprava] 

Posouzení trasy A 

Šířka sklápěče 2,5 m 

Výška sklápěče 3,3 m 

Celková hmotnost (plného) sklápěče 30 t 

Hmotnost sklápěče 12 t 

Vnější poloměr zatáčení sklápěče 8,8 m 

Trasa A vyhovuje pro dopravu zeminy ze staveniště na skládku a pro dopravu recyklátu 

ze skládky v Dražovicích na staveniště v Komořanech. Poloměry odboček jsou 

vyhovující pro použitou mechanizaci. Na trase není značeno omezení zatížení. 

Podjezdné výšky na trase jsou vyhovující, mosty jsou dimenzovány s ohledem na pohyb 

nákladních vozidel. Bod zájmu A2 – železniční most se sníženou podjezdnou výškou 

na 3,5 m je pro dopravu zemin také vyhovující, výška nákladního auta je necelých 3,3 m.  
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3.5.2 Doprava čerstvé betonové směsi – trasa B 

Trasa B znázorňuje trasu, po které bude probíhat zásobování stavby čerstvou betonovou 

směsí. Čerstvá betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí autodomíchávače 

SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN. 

Doprava čerstvé betonové směsi a autočerpadla Putzmeister M31-5 Hall Master bude 

probíhat z betonárny TBG BETONMIX a.s. ve Vyškově, z ulice Cukrovarská. 

Délka trasy je 12,3 km. 

 

Obrázek 11: Trasa B [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu B1 

Odbočka z ulice Cukrovarská ve Vyškově. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 12: Trasa B – bod zájmu B1 [1; vlastní úprava] 
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Bod zájmu B2 

Odbočka na ulici Brněnská, silnici II. třídy ve Vyškově. Poloměr otáčení 16 m.  

 

Obrázek 13: Trasa B – bod zájmu B2 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu B3 

Kruhový objezd v Komořanech na Moravě. Poloměr otáčení 17 m. 

 

Obrázek 14: Trasa B – bod zájmu B3 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu B4 

Odbočka v Rousínově ze silnice II. třídy na ulici Tománkova. Poloměr otáčení 18 m. 

 

Obrázek 15: Trasa B – bod zájmu B4 [1; vlastní úprava]  
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Bod zájmu B5 

Most nad železnicí spojující ulici Tománkovu a komunikaci pro průmyslový areál. Bez 

omezení zatížení. 

 

Obrázek 16: Trasa B – bod zájmu B5 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu B6 

Vjezd na staveniště ze směru od Rousínova. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 17: Trasa B – bod zájmu B6 [1; vlastní úprava] 

Posouzení trasy B 

Dopravní výška mobilního čerpadla 3,9 m 

Šířka mobilního čerpadla 2,5 m 

Vnější poloměr zatáčení mobilního čerpadla max. 12 m 

Podjezdná výška bubnu autodomíchávače bez rámu 2,5 m 

Výška rámu auta MAN  1,0 m 

Celková výška autodomíchávače 3,5 m 

Šířka autodomíchávače 2,5 m 

Celková hmotnost (plného) autodomíchávače max. 32 t 

Hmotnost autodomíchávače 13 t 

Vnější poloměr zatáčení autodomíchávače max. 12 m 
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Trasa B byla posouzena pro dopravu čerstvé betonové směsi z betonárny ve Vyškově 

na stavbu. Poloměry odboček jsou pro navrženou mechanizaci vyhovující. Na trase se 

nenachází žádné mosty, tudíž není potřeba řešit podjezdnou výšku. Na trase se 

nenachází žádné omezení pro zatížení. Celá trasa B je pro danou dopravu vyhovující. 

3.5.3 Doprava hutního materiálu – trasa C 

Trasa C řeší dopravu hutního materiálu na stavbu. Jedná se o dopravu ocelových profilů, 

trapézových plechů pro zastřešení objektu a armokošů do hlubinných základů. 

Materiál bude dopraven pomocí nákladního automobilu typu valník MAN TGS 26.360 

6x2-2 BL Drawbar s hydraulickou rukou PALFINGER PK 40001 EL PERFORMANCE. 

Delší prvky, kterými jsou armokoše, budou na staveniště dodány pomocí nákladního 

automobilu typu tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor s třínápravovým návěsem 

Schwarzmuller. 

Materiál bude dopraven z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. z Brna – 

Líšně. 

Délka trasy je 20,4 km. 

 

Obrázek 18: Trasa C [1; vlastní úprava] 
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Bod zájmu C1 

Nadjezd z ulice Drčkova nad rychlostní silnicí č. 50. Není stanoven limit zatížení mostu. 

 

Obrázek 19: Trasa C – bod zájmu C1 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C2 

Kruhový objezd na křižovatce ulice Hviezdoslavova. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 20: Trasa C – bod zájmu C2 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C3 

Most na silnici č. 430 – křížení s dálnicí D1. U mostu není značena snížená výška. 

 

Obrázek 21: Trasa C – bod zájmu C3 [1; vlastní úprava] 
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Bod zájmu C4 

Kruhový objezd na silnici č. 430 před Rohlenkou. Poloměr otáčení 18 m. 

 

Obrázek 22: Trasa C – bod zájmu C4 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C5 

Most na silnici č. 430 vedoucí nad dálnicí D1 za Rohlenkou. Bez omezení zatížení. 

 

Obrázek 23: Trasa C – bod zájmu C5 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C6 

Železniční most na silnici č. 430. Most má sníženou podjezdnou výšku 4,6 m. 

 

Obrázek 24: Trasa C – bod zájmu C6 (pohled) [1; vlastní úprava]  
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U bodu C6 jsem ověřovala také esíčkový tvar silnice pod železničním mostem. Poloměry 

otáčení jsou dostatečně velké – 50 m a 38 m. 

 

Obrázek 25: Trasa C – bod zájmu C6 (ptačí perspektiva) [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C7 

Kruhový objezd v Rousínově na hlavní ulici Rudé armády. Poloměr otáčení 17 m. 

 

Obrázek 26: Trasa C – bod zájmu C7 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu C8 

Odbočení z hlavní ulice U Kapličky na ulici Tomanova. Poloměr otáčení 16 m. 

 

Obrázek 27: Trasa C – bod zájmu C8 [1; vlastní úprava]  
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Bod zájmu C9 

Bod zájmu C9 je shodný s bodem zájmu B6. Jedná se o vjezd na staveniště a poloměr 

otáčení je zde 16 m. 

Posouzení trasy C 

Výška rámu valníku MAN 1,0 m 

Přepravní výška hydraulické ruky 2,3 m 

Celková výška valníku v místě kabiny 2,9 m 

Celková výška valníku v místě hydraulické ruky 3,3 m 

Šířka valníku MAN 2,5 m 

Celková hmotnost (naloženého) valníku s rukou 26 t 

Hmotnost valníku s rukou 12 t 

Vnější poloměr zatáčení valníku s rukou 8,8 m 

Výška tahače MAN 2,9 m 

Šířka tahače MAN 2,5 m 

Celková hmotnost (naloženého) tahače s nápravou 44 t 

Hmotnost tahače bez nápravy 8,185 t 

Vnější poloměr zatáčení tahače 7,9 m 

Vnější poloměr zatáčení nápravy cca 7,9 m 

Celkový vnější poloměr zatáčení tahače s nápravou cca 15,8 m 

Trasa C byla posouzena a vyhovuje pro dopravu hutního materiálu specifikovanou 

mechanizací z velkoobchodu FeroStal v Brně – Líšni na místo stavby. Maximální 

poloměr otáčení pro sestavu tahače s nápravou je 15,8 m, všechny křižovatky mají 

poloměr otáčení minimálně 16 m. Železniční most vyobrazený v bodu zájmu C6 

se sníženou podjezdnou výškou na 4,6 m je pro mechanizaci také vyhovující. Na trase 

se nenachází omezení zatížení. 
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3.5.4 Doprava prefabrikovaných železobetonových prvků – trasa D 

Trasa D řeší dopravu prefabrikovaných železobetonových prvků ze závodu PREFA 

BRNO a.s. v Kuřimi na staveniště. 

Prefabrikáty budou dovezeny pomocí nákladního automobilu typu tahač MAN TGS 6x2/2 

BLS Midlift Tractor s třínápravovým návěsem Schwarzmuller. 

Délka trasy je 39,2 km. 

 

Obrázek 28: Trasa D [1; vlastní úprava] 

Body zájmu D1 a D2 

Dvě odbočky z areálu v Kuřimi na silnici E461 třídy B. Poloměr otáčení 21 a 26 m. 

 

Obrázek 29: Trasa D – body zájmu D1 a D2 [1; vlastní úprava] 
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Bod zájmu D3 

Husovický tunel v Brně. Podjezdná výška 4,8 m. 

 

Obrázek 30: Trasa D – bod zájmu D3 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu D4 

Most na ulici Provazníkova v Brně přes řeku Svitavu. Bez omezení zatížení. 

 

Obrázek 31: Trasa D – bod zájmu D4 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu D5 

Železniční most na ulici Karlova. Snížená podjezdná výška 3,7 m. 

 

Obrázek 32: Trasa D – bod zájmu D5 [1; vlastní úprava] 
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Bod zájmu D6 

Nájezd z ulice Otakara Ševčíka na silnici I. třídy č. 50. Poloměr otáčení je 20 m. 

 

Obrázek 33: Trasa D – bod zájmu D6 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu D7 

Sjezd z dálnice D1 na 216. km u Rousínova. Poloměr otáčení je 18 m. 

 

Obrázek 34: Trasa D – bod zájmu D7 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu D8 

Kruhový objezd na ulici Slavkovská v Rousínově. Poloměr otáčení je 20 m. 

 

Obrázek 35: Trasa D – bod zájmu D8 [1; vlastní úprava]  
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Bod zájmu D9 

Odbočení v Rousínově z ulice Slavkovské na ulici Rudé armády. Poloměr otáčení 16 m.  

 

Obrázek 36: Trasa D – bod zájmu D9 [1; vlastní úprava] 

Bod zájmu D10 

Bod zájmu D10 je totožný s bodem zájmu C7. Kruhový objezd v Rousínově na hlavní 

ulici Rudé armády. Poloměr otáčení 17 m. 

Bod zájmu D11 

Bod zájmu D11je totožný s bodem zájmu C8. Odbočení u hlavní ulice U Kapličky na ulici 

Tomanova. Poloměr otáčení 16 m. 

Bod zájmu D12 

Bod zájmu D12 je totožný s bodem zájmu C9 a s bodem zájmu B6. Jedná se o vjezd 

na staveniště a poloměr otáčení je zde 16 m. 

Posouzení trasy D 

Výška tahače MAN 2,9 m 

Výška rámu návěsu  1,35 m 

Výška nejvyššího prvku 1,7 m 

Celková výška návěsu s naloženým nejvyšším prvkem 3,05 m 

Šířka tahače MAN 2,5 m 

Celková hmotnost (naloženého) tahače s nápravou 44 t 

Hmotnost tahače bez nápravy 8,185 t 

Vnější poloměr zatáčení tahače 7,9 m 

Vnější poloměr zatáčení nápravy cca 7,9 m 

Celkový vnější poloměr zatáčení tahače s nápravou cca 15,8 m 

Trasu D jsem posuzovala pro dopravu prefabrikovaných železobetonových prvků 

ze závodu PREFA v Kuřimi. Trasa byla posouzena dle technických specifikací daných 

strojů a vyhovuje. 
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Maximální poloměr otáčení pro soupravu tahače s návěsem je 15,8 m, posuzovaná 

kritická místa odbočení na komunikacích mají poloměr otáčení 16 m a více. 

Nejnižší podjezdná výška na trase byla určena pod železničním mostem na ulici Karlova 

v Brně. Podjezdná výška mostu je 3,7 m. Pro dopravu prvků na soupravě je tato výška 

vyhovující, tahač bude mít v nejvyšším bodě výškový rozměr 3,05 m. Na trase se 

nachází značné množství dálničních mostů, které nemají sníženou podjezdnou výšku. 

Tato místa byla prověřena a nejsou součástí výpisu bodů zájmů trasy D. 

Na trase se nenachází žádné omezení zatížení, mosty na trasách jsou dimenzovány 

s ohledem na vysoká zatížení nákladní dopravou. 
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4 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Základní informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

4.1.2 Obecná charakteristika stavebního objektu SO.02 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 
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4.2 Popis staveniště 

4.2.1 Obecný popis staveniště 

Staveniště se nachází na parcelách č. 4349/1 o celkové výměře 9 759 m2 a na parcele 

č. 113/74 o výměře 657 m2. V rámci výstavby stavebního objektu SO.02 haly č. 2 

a dalších objektů akce Skladovací haly, Rousínov budou využity obě zmíněné parcely. 

Parcely jsou ve vlastnictví stavebníka, při realizaci haly č. 2 nebude třeba řešit zábor 

pozemku. Hala č. 2 stavebně navazuje na objekt haly č. 1 na parcele č. 234/2, která je 

také v majetku stavebníka a je součástí výstavbového komplexu. Plocha staveniště bude 

10 416 m2. 

Hranice staveniště bude tvořena po většině jeho obvodu mobilním oplocením výšky 2 m. 

V jihozápadní části staveniště, kde je stávající hala č. 1, je hranice staveniště tvořena 

svislými konstrukcemi této haly. Oplocení staveniště bude opatřeno informačními 

tabulemi s informacemi o stavbě a se zákazem vstupu na staveniště pro nepovolané 

osoby, viz kapitola 4.6 Ochrana a značení staveniště. 

Staveniště se nachází v ochranném pásmu dráhy. Stavba bude realizována v souladu 

s podmínkami danými Drážním úřadem a Správou železniční dopravní cesty. Stavba 

a její realizace nenaruší provoz na dráze a neohrozí bezpečnost pracovníků. Řešení 

daných podmínek vyplývajících pro stavbu umístěnou v ochranném pásmu dráhy se 

věnuji v kapitole 1.4.1 Ochranné pásmo dráhy. Stavba nebude nijak narušovat stabilitu 

drážního tělesa ani provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Při provádění stavby 

nedojde k ohrožení bezpečnosti ani plynulosti provozu dráhy. 

Přístup na staveniště bude umožněn sjezdem v severním cípu pozemku stavebníka, 

přístup bude opatřen uzamykatelnou bránou, která bude součástí oplocení staveniště. 

Sjezd a veškeré staveništní komunikace bude tvořit zpevněná navážka betonového 

recyklátu.  

Zázemí staveniště bude tvořeno mobilními kontejnerovými buňkami. Buňky budou 

připojené k dočasným sítím zařízení staveniště z areálových rozvodů. K dispozici budou 

kontejnery šatnové, administrativní, skladové a sanitární. 

Při procesech výstavby bude vznikat stavební odpad, se kterým bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2001 Sb. Jsou navrženy kontejnery na tříděný staveništní odpad 

a popelnice na komunální odpad. Třídění odpadů a nakládání s nimi je řešeno v kapitole 

8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 HALA Č. 2. 

Na staveništi bude zřízena skládka ornice a recyklátu. 

Veškerá popisovaná problematika zařízení staveniště je graficky zpracována v příloze 

P.02 SITUACE ZS – PREFABRIKOVANÝ ŽB SKELET. 

4.2.2 Parcely zařízení staveniště 

parc. č. 113/74 

výměra: 657 m2 

číslo LV: 478 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov 
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katastrální území: Čechyně 

parc. č. 4349/1 

výměra:  9 759 m2 

číslo LV: 804 

druh pozemku:  ostatní plocha 

vlastník:  EURO NÁŘADÍ s.r.o., Sušilovo náměstí 15/23, 683 01 Rousínov 

katastrální území:  Komořany na Moravě 

4.3 Doprava 

4.3.1 Mimostaveništní doprava 

Doprava na staveniště bude probíhat po silnicích I., II. a III. třídy, po dálnici D1 

a po místních komunikacích v okolí staveniště. Vjezd na parcely stavebníka bude 

z přilehlé panelové silnice, která obstarává dopravu a přístup pro celý průmyslový areál 

v Komořanech. 

Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu zdrojů stavby na místo realizace. Jedná se 

o dopravu pracovníků, strojů a materiálu. Pracovníci se na stavbu budou dopravovat 

osobními automobily, pro které je vyhrazeno stání za bránou po pravé straně po příjezdu 

na staveniště. Stroje se na místo realizace dopraví po vlastní ose, v případě strojů 

s pásovými podvozky a drobnějších strojů a pracovních pomůcek, budou tyto na stavbu 

dovezeny specifikovanou dopravní mechanizací v kapitole 5. NÁVRH STROJNÍ 

SESTAVY.  

Materiály na stavbu budou dopraveny také pomocí mechanizace specifikované 

v 5. kapitole. Pro vybrané materiály jsem řešila konkrétní dopravní trasy. Jedná se 

o dopravu zeminy ze stavby a betonového recyklátu na staveniště, dále o dopravu 

čerstvé betonové směsi, hutního materiálu a prefabrikovaných prvků na staveniště. 

Doprava tohoto materiálu je podrobně řešena v kapitole 3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. 

4.3.2 Vnitrostaveništní doprava 

Horizontální doprava 

Horizontální doprava na staveništi bude probíhat po hutněných násypech betonového 

recyklátu. Při realizaci objektu haly č. 2 budou tyto zpevněné plochy tvořené násypy 

zhotovenými v předchozí etapě stavby. Dopravu zemin na staveništi bude zajišťovat 

strojní sestava tvořená dozerem, rýpadlo-nakladačem a nákladním autem 

specifikovanými v kapitole 5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. Odvoz znečištěné zeminy 

a stavebního odpadu bude zajišťovat kontejnerový nosič. Odvoz komunálního odpadu 

ze staveniště bude zajištěn k tomu určenou firmou. 

Vertikální doprava 

Svislou dopravu materiálu na staveništi zajistí automobilový jeřáb Liebherr a nákladní 

auto MAN s hydraulickou rukou Palfinger. Dopravu čerstvé betonové směsi 

do konstrukce zajistí autočerpadlo Putzmeister dodavatelské firmy TBG BETONMIX a.s. 

z Vyškova. 
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Osazení mobilních stavebních buněk na staveništi zajistí dodavatelská firma. 

4.4 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

4.4.1 Vodovod 

Nový objekt bude připojen na stávající vodovodní síť v hale č. 1. 

V areálu staveniště se nachází stávající areálové rozvody vodovodu. V místě stávající 

vodoměrné šachty dojde k vybudování staveništní přípojky vody. Na přípojku bude 

osazen vodoměr. Na vodu bude napojen sanitární kontejner B4 a dále bude voda vedena 

podél hranice zařízení staveniště až ke zpevněné ploše v blízkosti haly, kde bude 

zásobovat procesy výroby. Výpočet potřeby vody je řešen v bodě 4.4.4 Dimenzování 

staveništních přípojek. Vodovodní potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. Délka 

potrubí je cca 62 m. V pozdějších etapách výstavby bude stavba zásobována vodou 

z přípojky z haly č. 1. 

4.4.2 Kanalizace 

Nový objekt bude připojen na stávající areálovou kanalizaci. Do ní budou svedeny také 

odpadní vody ze zařízení staveniště. 

Splaškové vody ze sanitární buňky budou svedeny do stávající kanalizace v rámci 

staveniště, na kanalizaci budou napojeny přípojkou ve stávající revizní šachtě v severní 

části staveniště. Délka staveništní kanalizační přípojky je cca 14 m. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny do nově budovaných jímek a odtud 

svedeny do stávající areálové kanalizace, do které budou napojeny v jižním cípu 

staveniště. 

4.4.3 Elektrická energie 

Elektrická energie bude pro staveniště dovedena ze stávající sítě v rámci staveniště. 

Z hlavního staveništního rozvaděče budou napojeny všechny mobilní buňky. Dále bude 

elektrická energie přivedena ke stavebnímu objektu k místu odběru elektřiny, viz příloha 

P.02 SITUACE ZS – PREFABRKOVANÝ SKELET. Délka přípojky elektrické energie 

bude cca 76 m. Vedení elektrické energie bude opatřeno chráničkou. 

V pozdějších etapách výstavby bude stavba zásobována elektřinou ze stávající skladové 

haly č. 1 a bude opatřena staveništním rozvaděčem. 

Staveništní rozvaděč musí být vždy umístěn na přístupném místě a s jeho polohou musí 

být obeznámeni všichni pracovníci. Výpočtem potřeby elektrické energie se zabývá bod 

4.4.4 Dimenzování staveništních přípojek. 
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4.4.4 Dimenzování staveništních přípojek 

Výpočet příkonu elektrické energie 

Stavební stroj  Příkon [kW] Počet kusů Celkový příkon [kW] 

Svářecí invertor 4,2 2 8,4 

Úhlová bruska 2,0 2 4,0 

Okružní pila 1,2 2 2,4 

Ponorný vibrátor 1,6 2 3,2 

Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 

Nůžky na plech 0,5 2 1,0 

Horkovzdušný automat 5,7 2 11,4 

Příkon elektromotorů P1 celkem 32,6 

Tabulka 9: Potřeba elektrické energie – příkon elektromotorů P1 

Spotřebič Příkon [kW] Počet kusů Celkový příkon [kW] 

Varná konvice 2,2 2 4,4 

Mikrovlnná trouba 1,1 2 2,2 

Lednice 0,3 2 0,6 

Příkon spotřebičů P1 celkem 7,2 

Tabulka 10: Potřeba elektrické energie – příkon spotřebičů P1 

Stavební buňka Příkon [kW] Počet kusů Celkový příkon [kW] 

B1 kancelářská 2,08 2 4,16 

B2 šatna 2,08 3 6,24 

B3 sklad 0,08 2 0,16 

B4 hygienické zázemí 2,08 1 2,08 

Příkon buněk P2 celkem 12,64 

Tabulka 11: Potřeba elektrické energie – příkon vnitřního osvětlení, topení P2 

Vnější osvětlení Příkon [kW] Počet kusů Celkový příkon [kW] 

Halogenový reflektor 0,5 8 4,0 

Příkon osvětlení vnějšího P3 celkem 4,0 

Tabulka 12: Potřeba elektrické energie – příkon vnějšího osvětlení P3 

Vzorec pro výpočet potřeby elektrické energie 

S =  K ∗  √(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + 0,9 ∗ P3)2 + (0,7 ∗ P1)2 
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Výpočet potřeby elektrické energie 

S =  1,1 ∗  √(0,5 ∗ (32,6 + 7,2) + 0,8 ∗ 12,64 + 0,9 ∗ 4,0)2 + (0,7 ∗ (32,6 + 7,2))2 

S =  48,02 kW 

Legenda 

S maximální zdánlivý příkon v kW 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

0,5 koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,9 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

0,7 fázový posun 

P1 instalovaný příkon elektromotorů 

P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení, vytápění 

P3 instalovaný příkon vnějšího osvětlení 

Výpočet potřeby vody 

A – voda pro provozní účely 

Činnost Spotřeba Množství 
Potřebné 

množství [l] 

Ošetřování betonu 10 l/m2 548 m2 5 480 

B – voda pro hygienické a sociální účely 

Činnost Spotřeba 
Počet 

pracovníků 

Potřebné 

množství [l] 

Hygienické účely 40 l 20 800 

Sprchování 45 l 20 800 

C – voda pro technické účely 

Činnost Spotřeba Množství 
Potřebné 

množství [l] 

Očištění nářadí a strojů - odhad 300 

Tabulka 13: Potřeba vody pro staveniště 

Vzorec pro výpočet potřeby vody 

Qn = ∑
Pn ∗ Kn

t ∗ 3600
=

A ∗ 1,5 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0

t ∗ 3600
 

Výpočet potřeby vody 

Qn =
5480 ∗ 1,5 + (800 + 800) ∗ 2,7 + 300 ∗ 2,0

8,5 ∗ 3600
= 0,43 𝑙/𝑠 
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Legenda 

Qn spotřeba vody v l/s 

Pn spotřeba vody v l/den 

Kn koeficient nerovnoměrnosti 

t doba odběru vody 

Kn pro hygienické účely 2,7 

Kn pro provozní účely 2,0 

Kn pro ošetřování betonu 1,5 

Spotřeba vody 

Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 18,0 

Jmenovitá 

světlost [mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Tabulka 14: Tabulka pro určení jmenovité světlosti potrubí 

Pro návrh dimenze vodovodního potrubí byl proveden výpočet potřeby vody. Výpočet 

zahrnuje potřebu vody při kropení čerstvého betonu, potřebu vody na hygienické účely 

pro pracovníky a potřebu vody při očišťování pracovních pomůcek. 

Proces nejnáročnější na potřebu vody na stavbě bude kropení drátkobetonové směsi. 

Pro výpočet vody je uvažována přítomnost průměrného počtu pracovníků na stavbě, 

to je dle grafu potřeby pracovníků 20 osob. Při kombinaci těchto faktorů je potřeba vody 

na staveništi spočítána na 0,43 l/s. Dle tabulky pro určení jmenovité světlosti potrubí bylo 

navrženo potrubí DN 25 s průtokem 0,65 l/s. Jedná se o běžně používaný rozměr 

přípojky. Dimenze vodovodní přípojky pro staveniště je vyhovující. 

V areálu bude zásoba vody v nově zbudované podzemní požární nádrži o objemu 

59,3 m3. Voda při hasebním zásahu bude dopravena auty hasičského záchranného 

sboru. 

4.5 Objekty zařízení staveniště 

Objety zařízení staveniště jsou dočasné objekty, které slouží ke správnému provádění 

a řízení stavby. Jedná se o objekty provozního, výrobního a sociálního zařízení 

staveniště. 

Veškeré popisované objekty zařízení staveniště v této kapitole jsou graficky zpracovány 

ve výkrese zařízení staveniště, který tvoří přílohu této diplomové práce P.02 SITUACE 

ZS – PREFABRIKOVANÝ SKELET. 

4.5.1 Provozní zařízení staveniště 

Skladový kontejner B3 

Skladový kontejner bude sloužit k uložení drobného materiálu, nářadí a pomůcek. 

Kontejner bude uzamykatelný a bude napojený na staveništní rozvod elektrické energie. 

Počet kusů na staveništi 2 

Vnější rozměry buňky D / Š / V: 6 058 / 2 438 / 2 591 mm 
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Vnitřní rozměry buňky D / Š / V: 5 860 / 2 240 / 2 540 mm 

Vybavení buňky dvoukřídlá vrata dle ISO-norem, jištěna uzavíracími tyčemi, 

 opatřena profilovou těsnící gumou (2×) 

Elektroinstalace CEE – venkovní zásuvky  

 1 × rozdělovač  

 1 × zásuvka 

 1 × zásuvka pro topení 2 kW  

 1 × vypínač na světlo 

 2 × zářivka 

 1 × 2 kW topení 

 

Obrázek 37: Skladový kontejner B3 [3] 

Mobilní oplocení staveniště 

Aby bylo zamezeno vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště, bude po jeho 

obvodu instalováno mobilní oplocení výšky 2 m. Drátěná pole oplocení budou vzájemně 

spojena systémovými spojkami a upevněna do betonových patek, které budou zajišťovat 

stabilitu konstrukce. Mobilní oplocení je snadno demontovatelné. 

 

Obrázek 38: Mobilní oplocení [4] 
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Při vjezdu na staveniště bude v oplocení umístěna uzamykatelná brána. Na oplocení 

budou umístěny informační cedule s hlavními údaji o stavbě a se zákazem vstupu pro 

nepovolané osoby. 

Délka oplocení staveniště je cca 389 m, bude tedy potřeba cca 120 kusů plotových dílců. 

Rozměr pole oplocení 3 472 × 2 000 mm 

Hmotnost pole 18,5 kg 

Velikost oka 100 × 200 mm 

Průměry rám ø 42 a 30 mm, výplň ø 3,5 mm 

Materiál ocel pozinkovaná 

Doplňkový materiál betonová patka, kovová spona 

Hasicí přístroje 

Hasicí přístroje budou k dispozici v zázemí pracovníků u staveništních buněk. 

Po zhotovení hrubé vrchní stavby bude další přístroj přístupný i v prostorách haly. 

Všichni pracovníci budou informováni o umístění hasicích přístrojů. 

Osvětlení staveniště 

Stavební práce budou běžně probíhat v klasické pracovní denní době. Při realizaci 

drátkobetonové podlahy ovšem technologie provádění vyžaduje práce v jednom záběru, 

dojde tedy výjimečně k prodloužení pracovní doby této čety do pozdních večerních 

hodin. Proto bude potřeba osvětlit prostor haly, což bude zajištěno stavebními 

halogenovými reflektory. 

Kontejnery na stavební odpad 

Kontejnery budou sloužit ke třídění stavebních odpadů. Budou zde kontejnery 

na stavební odpad, keramický odpad, ocelový odpad, betonový odpad, dřevěný odpad 

a nebezpečný odpad. Tabulka s kontejnery a jejich specifikace jsou obsaženy v kapitole 

8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 HALA Č. 2. 

Staveništní komunikace 

Pro účely pojezdu mechanizace po staveništi bude zřízena staveništní komunikace. 

Komunikace bude šířky 8 m a bude ji tvořit zhutněná vrstva betonového recyklátu, která 

bude do budoucna tvořit podkladní vrstvu pro projektovanou novou areálovou 

komunikaci. 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy na staveništi se budou nacházet po vjezdu do areálu po pravé straně, 

kde bude vybudováno buňkoviště a bude zde prostor pro parkování osobních 

automobilů. Další zpevněné plochy budou zřízeny kolem haly č. 2, na půdoryse 

projektované budoucí haly č. 3, a zpevněných plochách a komunikacích areálu. Tyto 

plochy budou využity pro skládkování stavebních materiálů.  

Skládka ornice a betonového recyklátu 

V rámci staveniště bude zbudována skládka sejmuté ornice a betonového recyklátu 

vykopaného při provádění rýh pro základové pasy. Skládky budou vršeny do výšky 
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max. 1,8 m a budou přikryty zatíženou geotextilií tak, aby v případě nepříznivého počasí 

nedocházelo k jejich odplavování a případnému znečištění staveniště. Skládky budou 

na staveništi téměř po celou dobu výstavby, betonový recyklát se použije do zásypů 

a obsypů základových konstrukcí, či do podloží v další etapě výstavby haly č. 3, ornice 

bude použita na finální terénní úpravy v okolí haly č. 2. 

Likvidace odpadu 

Během realizace stavby bude vznikat stavební odpad. Bude zajištěn jeho pravidelný 

odvoz. Odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odpadová firma v Komořanech, 

odvoz stavebního odpadu bude zajištěn firmou RESPONO Vyškov pomocí 

kontejnerového tahače. Řešením odpadů se zabývám v kapitole 

8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 HALA Č. 2. 

Staveništní přípojky 

Pro potřeby zařízení staveniště budou dočasně zřízeny přípojky vodovodu, kanalizace 

a elektrické energie. Více viz kapitola 4.4 Napojení staveniště na inženýrské sítě. 

Staveništní rozvaděč 

Staveništní rozvaděč s elektroměrem NGS 56 63 202.0 NG ENERGY 

Provedení Přípojná skříň / koncový rozváděč 

Jmenovitý proud 63 A 

Počet CEE-zásuvek 16 A / 400 V / 5-pólová 2 

Počet CEE-zásuvek 32 A / 400 V / 5-pólová 2 

Počet CEE-zásuvek 63 A / 400 V / 5-pólová 1 

Počet zásuvek s ochranným kontaktem 6 

Počet panelů měřidel, polí elektroměru 1 

Počet jističů 11 

Počet pólů hlavní vypínač 3 

Jmenovitý proud hlavního vypínače 63 A 

Počet proudových jističů 30 mA 2 

Počet proudových jističů 300 mA 1 

Stupeň krytí (IP) IP44 

Jmenovité napětí (hodnota) 400 V 

Šířka × výška × hloubka 575 × 1 065 × 300 mm 

Materiál pouzdra Ocelový plech 
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Obrázek 39: Staveništní rozvaděč [5] 

4.5.2 Výrobní zařízení staveniště 

Výrobní zařízení staveniště je místo, kde probíhá výroba směsí, jako jsou malty, omítky, 

zálivkové hmoty pro prefabrikované sloupy a další směsi. Plocha výrobního zařízení 

staveniště bude zpevněná a bude opatřena odběrným místem vody a elektrické energie. 

4.5.3 Sociální zařízení staveniště 

Kancelářský kontejner B1 

Kancelářská buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Na staveništi budou 

v buňkovišti dodavatele umístěny dvě buňky typu B1. Tyto dva modulární kontejnery 

budou propojeny, bude demontována středová dělící stěna a dojde k vytvoření 

společného vnitřního prostoru. 

Modulární kontejnery nabízí možnost sestavení stěn dle specifikovaných požadavků. 

Spojený prostor dvou buněk bude mít okna po delší straně, kde bude mít stavbyvedoucí 

výhled na bránu u vjezdu na staveniště, připojená druhá buňka potom bude mít okenní 

otvor na kratší zadní stěně. 

Buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie. 

 

Obrázek 40: Kancelářský kontejner B1 [6] 
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Počet kusů na staveništi 2 

Vnější rozměry buňky D / Š / V: 6 058 / 2 438 / 2 591 mm 

Vnitřní rozměry buňky D / Š / V: 5 860 / 2 240 / 2 540 mm 

Vybavení buňky 1 × venkovní ocelové dveře 875 × 2 000 mm 

 2 × plastové okno 900 × 1 200 mm s roletami 

Elektroinstalace CEE – venkovní zásuvky  

 1 × rozdělovač  

 1 × zásuvka 

 1 × zásuvka pro topení 2 kW  

 1 × vypínač na světlo 

 2 × zářivka 

 1 × 2 kW topení 

Šatnový kontejner B2 

Šatnový kontejner bude sloužit jako zázemí pracovníkům. Budou jej využívat jako šatnu, 

místo k odpočinku či prostor pro stravování. Šatny budou napojeny na rozvod elektrické 

energie. V jedné buňce bude k dispozici mikrovlnná trouba, lednice a varná konvice. 

Kontejner slouží jako zázemí pro až osm pracovníků. Na staveništi se budou nacházet 

tři šatnové kontejnery, poskytnou zázemí až 24 pracovníkům. 

 

Obrázek 41: Kontejner B2 [7] 

Počet kusů na staveništi 3 

Vnější rozměry buňky D / Š / V: 6 058 / 2 438 / 6 000 mm 

Vnitřní rozměry buňky D / Š / V: 5 860 / 2 240 / 2 540 mm 

Vybavení buňky 1 × venkovní ocelové dveře 875 × 2 000 mm 

 1 × plastové okno 1800 × 1 200 mm s roletami 

 (nebo 2 × plastové okno 900 × 1 200 mm s roletami) 

Elektroinstalace CEE – venkovní zásuvky  

 1 × rozdělovač  

 1 × zásuvka 
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 1 × zásuvka pro topení 2 kW  

 1 × vypínač na světlo 

 2 × zářivka 

 1 × 2 kW topení 

Sanitární kontejner B4 

Sanitární kontejner bude sloužit pro pracovníky jako hygienické zázemí. Kontejner bude 

napojen na staveništní rozvod elektrické energie, vody a kanalizace. 

Kontejner bude vybaven dvěma sprchami, čtyřmi umyvadly, dvěma WC mísami a dvěma 

pisoáry. Takto vybavené hygienické zázemí vyhovuje až pro 50 pracovníků. 

Počet kusů na staveništi 1 

Vnější rozměry buňky D / Š / V: 6 058 / 2 438 / 2 600 mm 

Vnitřní rozměry buňky D / Š / V: 5 860 / 2 240 / 2 540 mm 

Vybavení buňky 1 × venkovní ocelové dveře 875 × 2 000 mm 

 3 × sanitární okno 600 × 600 mm 

 1 × mezistěna s vnitřními dveřmi 

Elektroinstalace CEE – venkovní zásuvky  

 1 × rozdělovač  

 1 × zásuvka 

 1 × zásuvka pro topení 2 kW  

 1 × vypínač na světlo 

 2 × zářivka 

 1 × 2 kW topení 

Segment sprcha 2 × sprchovací kabina 

 1 × elektrický boiler 220 l  

 4 × keramické umyvadlo  

 4 × zrcadlo  

 2 × věšák na oblečení 

Segment WC 2 × toaletní kabina se záchodovou mísou 

 3 × vnitřní dveře  

 2 × držák na papír 

 2 × pisoár 
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Obrázek 42: Sanitární kontejner B4 [8] 

4.6 Ochrana a značení staveniště 

Jak již bylo popsáno v kapitole 4.5.1 Provozní zařízení staveniště, staveniště bude 

po obvodu opatřeno mobilním oplocením. Plot bude instalován kvůli zajištění 

bezpečnosti kolemjdoucích a zabezpečení stavby před vniknutím nepovolaných osob. 

Oplocení bude vysoké 2 m a bude opatřeno uzamykatelnou bránou. 

Pro zřetelné a jasné označení staveniště bude plot opatřen informačními tabulemi, které 

budou kolemjdoucí informovat o probíhajících stavebních pracích, bude zde uvedena 

zodpovědná osoba s kontaktem a název dodavatelské firmy. Tabule bude také 

upozorňovat na zvýšené riziko nebezpečí v blízkosti staveniště a vyjadřovat přísný 

zákaz vstupu osob mimo pracovníků. 

Grafické zobrazení vedení oplocení a umístění informačních tabulí je provedeno 

v příloze P.01 DOPRAVNÍ VZTAHY V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ. 

 

Obrázek 43: Tabulka zákazů [9]  
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5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

5.1 Základní informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

Obecná charakteristika stavebního objektu SO.02 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 
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5.2 Popis prací strojů 

5.2.1 Zemní práce 

Zemní práce na staveništi bude zajišťovat strojní sestava tvořená pásovým dozerem, 

kolovým rýpadlo-nakladačem, třístranným sklápěčem a hutnící mechanizací. 

Doprava stavebních strojů určených pro zemní práce bude zajištěna z části svépomocí. 

Stroje, které se nemohou samy dopravit, budou na staveniště dovezeny pomocí 

nákladního auta – tahače, na valníku. 

Zemní práce zahájí skrývkou ornice pásový dozer CAT D6K2. Ornice bude pomocí 

rýpadlo-nakladače JCB 4CX naložena na korbu třístranného sklápěče TATRA Phoenix 

a přesunuta na skládku zeminy v rámci staveniště. Zde bude skládkována po dobu 

výstavby. Při konečných úpravách přilehlých ploch bude ornice použita na finální úpravy 

pozemku, kdy bude opět manipulována pomocí nakladače, sklápěče a dozeru. 

Po sejmutí ornice budou prováděny výkopové práce, dojde k odkopání navážek pomocí 

rýpadlo-nakladače JCB 4 CX a tato zemina bude odvezena pomocí nákladních aut 

TATRA Phoenix na skládku zeminy v Dražovicích. 

Z Dražovic bude pomocí nákladních aut TATRA Phoenix dovezen betonový recyklát 

pro vybudování nového zemního tělesa. O rozhrnutí recyklátu na staveništi se postará 

pásový dozer CAT D6K2, o průběžné hutnění násypů vibrační válec CAT CB36B. 

V těžce přístupných místech a v místech s větším sklonem provede hutnění vibrační 

válec příkopový BOMAG BMP 8500 ECONOMIZER. 

Výkopy pro provedení základových pasů zajistí rýpadlo-nakladač JCB 4CX. 

5.2.2 Základy 

Práce na základech budou zajištěny strojní sestavou sestávající z vrtné soupravy, 

autodomíchávače, autočerpadla a autojeřábu. 

Stroje se dopraví na stavbu svépomocí, pouze vrtná souprava bude muset být 

přepravena pomocí vhodného tahače s valníkem. Dopravu vrtné soupravy na staveniště 

zajistí dodavatelská firma. 

Přípravu vrtu pro hlubinné základy provede vrtná souprava BAUER BG 20 H. Vyvázané 

ocelové koše budou do vrtu osazeny pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1060-3.1. 

Následnou betonáž pilot zajistí sestava autodomíchávače SCHWING STETTER BASIC 

LINE AM 9 C na podvozku MAN a autočerpadlo halové Putzmeister M31-5 Hall Master. 

Materiál výztuže do železobetonu dopraví na stavbu nákladní automobil typu valník MAN 

TGS 26.360 6x2-2 BL Drawbar s hydraulickou rukou PALFINGER PK 40001 EL 

PERFORMANCE. 

Provedení základových železobetonových konstrukcí pasů, desek, nosných 

železobetonových zdí provede totožná strojní sestava. 

5.2.3 Hrubá vrchní stavba 

Pro realizaci hrubé vrchní stavby bude potřeba především automobilový jeřáb Liebherr 

LTM 1060-3.1, který obstará manipulaci s prefabrikovanými prvky. Tyto prvky budou 

na stavbu dovezeny pomocí nákladního auta typu tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift 

Tractor s nástavbou z třínápravového valníkového návěsu Schwarzmuller. 
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5.2.4 Vnější obálka budovy 

Návoz stavebního materiálu na stavbu zajistí automobil typu valník MAN TGS 26.360 

6x2-2 BL Drawbar s hydraulickou rukou PALFINGER PK 40001 EL PERFORMANCE. 

Těžší nebo prostorově objemnější prvky, jakými jsou například fasádové izolační panely 

Kingspan, budou na stavbu dopraveny pomocí tahače MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift 

Tractor s nízkoložným návěsem Goldhofer MPA. 

Vertikální doprava jednotlivých prvků, jako jsou panely Kingspan, ocelové profily, 

trapézové plechy, výplně otvorů a izolační materiál do konstrukce, bude zajištěna 

pomocí automobilového jeřábu Liebherr a valníkem MAN s hydraulickou rukou 

PALFINGER. 

5.2.5 Hrubé podlahové konstrukce 

Návoz materiálu na stavbu a distribuce materiálu na staveništi bude zajištěna stejnými 

stroji, které jsou popsány v předchozí kapitole 5.2.4 Vnější obálka budovy. 

Pro provedení drátkobetonové podlahy bude potřeba strojní sestava sestávající 

z autodomíchávače SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN 

a autočerpadla halového Putzmeister M31-5 Hall Master, která zajistí dopravu 

drátkobetonové směsi. Výsledného vzhledu a vlastností průmyslové podlahy docílíme 

s použitím hladiček betonových povrchů Barikell. 

5.3 Výpočet potřeby strojů 

5.3.1 Výpočet potřeby strojů na sejmutí ornice (ornice ponechaná na 
staveništi) 

Sejmutí ornice v etapě výstavby haly č. 2 bude provedeno pomocí pásového dozeru CAT 

D6K2, naložení ornice na sklápěč Tatra Phoenix pomocí rýpadlo-nakladače JCB 4CX. 

Ornice bude skladována na deponii na staveništi a bude použita při finálních úpravách 

pozemku. 

Vstupní údaje 

Doba pracovního cyklu rýpadlo-nakladače 60 s 

Objem lopaty nakladače 1,3 m3 

Objem korby sklápěče TATRA 12 m3 

Vzdálenost skládky 0,070 km 

Objemová hmotnost zeminy 2 000 kg/ m3 

Objem odtěžené zeminy 250 m3 

Součinitel nakypření 1,18 (třída horniny 3) 

Celkový objem zeminy 1,18 * 250 = 295 m3 
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Legenda 

VLOP objem lopaty nakladače 

VSKL objem lopaty sklápěče 

t pracovní cyklus 

k1 koeficient plnění (středně rozpojitelná hornina = 0,96) 

k2 koeficient kvality obsluhy (dobrá = 1,0) 

k3 koeficient opotřebení nástroje (průměrné = 0,9) 

k4 časové využití stroje v hodině (50 minut = 0,83) 

Teoretická výkonnost rýpadlo-nakladače 

QT,N = 3600 * VLOP / t = 3600 * 1,3 / 60 = 78 m3/h 

Pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače 

QP,N = QT,N * k1 * k2 * k3 * k4 = 78 * 0,96 * 1,0 * 0,9 * 0,83 = 55,9 m3/h 

Doba nutná k naložení korby T1 

T1 = objem korby sklápěče / pracovní výkonnost nakladače 

T1 = 12 / 55,9 = 0,215 h = 12,88 min 

Doba jízdy na skládku T2 

T2 = vzdálenost skládky / rychlost =0,07 / 5 = 0,014 h = 0,84 min = 50 s 

Doba vyprazdňování korby T3 

T3 = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy zpět T4 

T4 = vzdálenost skládky / rychlost =0,07 / 5 = 0,014 h = 0,84 min = 50 s  

Určení pracovního cyklu sklápěče 

TSKL = T1 + T2 + T3 + T4 = 12,88 + 0,84 + 6 + 0,84 = 20,56 min = 0,34 h 

Stanovení výkonu sklápěče 

QSKL = objem korby sklápěče / TSKL = 12 / 0,34 = 35,3 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů 

PSKL = QP,N / QSKL = 55,9 / 35,3 = 1,6 = 2 sklápěče 

Navrhuji 2× TATRA PHOENIX Euro 6, třístranný sklápěč. 

Doba trvání těžby a odvozu 

Celkový objem zeminy / výkon nakladače za hodinu = 250 / 55,9 = 4,5 h 

Při pracovním nasazení jednoho nakladače JCB 4CX a dvou sklápěčů Tatra Phoenix 

bude ornice naložena a odvezena na deponii za 4,5 hodiny. 
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5.3.2 Výpočet potřeby strojů na odtěžení zeminy (zemina odvezená na 
skládku zeminy) 

Jedná se o kubaturu zeminy odtěženou ve fázi výstavby haly č. 2. Stávající zemní těleso 

sestává z nehomogenních navážek, tyto navážky budou odtěženy a bude zbudováno 

nové zemní těleso. Tyto navážky o kubatuře 3 500 m3 budou vytěženy pomocí rýpadlo-

nakladače JCB 4CX a odvezeny na skládku zeminy nákladními automobily TATRA 

Phoenix Euro 6 

Vstupní údaje 

Doba pracovního cyklu rýpadlo-nakladače 60 s 

Objem lopaty nakladače 1,3 m3 

Objem korby sklápěče TATRA 12 m3 

Vzdálenost skládky Dražovice 6 km 

Objemová hmotnost zeminy 2 000 kg/ m3 

Objem odtěžené zeminy 3 500 m3 

Součinitel nakypření 1,18 (třída horniny 3) 

Celkový objem zeminy 1,18 * 3500 = 4130 m3 

Teoretická výkonnost rýpadlo-nakladače 

QT,N = 3600 * VLOP / t = 3600 * 1,3 / 60 = 78 m3/h 

Pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače 

QP,N = QT,N * k1 * k2 * k3 * k4 = 78 * 0,96 * 1,0 * 0,9 * 0,83 = 55,9 m3/h 

Doba nutná k naložení korby T1 

T1 = objem korby sklápěče / pracovní výkonnost nakladače 

T1 = 12 / 55,9 = 0,215 h = 12,88 min 

Doba jízdy na skládku T2 

T2 = vzdálenost skládky / rychlost = 6 / 30 = 0,2 h = 12 min 

Doba vyprazdňování korby T3 

T3 = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy zpět T4 

T4 = vzdálenost skládky / rychlost = 6 / 50 = 0,12 h = 7,2 min 

Určení pracovního cyklu sklápěče 

TSKL = T1 + T2 + T3 + T4 = 12,88 + 12,0 + 6,0 + 7,2 = 38,08 min = 0,63 h 

Stanovení výkonu sklápěče 

QSKL = objem korby sklápěče / TSKL = 12 / 0,63 = 19,0 m3/h 
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Určení potřebného počtu sklápěčů 

PSKL = QP,N / QSKL = 55,9 / 19,0 = 2,94 = 3 sklápěče 

Navrhuji 3× TATRA PHOENIX Euro 6, třístranný sklápěč. 

Doba trvání těžby a odvozu 

Celkový objem zeminy / výkon nakladače za hodinu = 3500 / 55,9 = 62,61 h = 7,8 dnů 

Při pracovním nasazení jednoho nakladače JCB 4CX a tří sklápěčů Tatra Phoenix bude 

zemina naložena a odvezena za 62,61 hodin. Při osmihodinové pracovní směně to 

znamená, že v této sestavě by měly zemní práce zahrnující výkop a odvoz navážek trvat 

8 pracovních dnů. 

5.3.3 Výpočet potřeby strojů na odtěžení zeminy pro pasy 

Po zhotovení násypů z betonového recyklátu provede rýpadlo-nakladač výkopy rýh 

pro provedení základových pasů. Vykopaný recyklát z násypů bude skládkován 

na staveništi a bude znovu použit do podloží v další etapě výstavby. 

Vstupní údaje 

Doba pracovního cyklu rýpadlo-nakladače 60 s 

Objem lopaty rýpadla 0,16 m3 

Objem korby sklápěče TATRA 12 m3 

Vzdálenost skládky 0,080 km 

Objemová hmotnost recyklátu 1 800 kg/ m3 

Objem odtěženého recyklátu 373,94 m3 

Součinitel nakypřen 1,13 (třída horniny 2) 

Celkový objem recyklátu 1,13 * 373,94 = 422,55 m3 

Teoretická výkonnost rýpadlo-nakladače 

QT,N = 3600 * VLOP / t = 3600 * 0,16 / 60 = 9,6 m3/h 

Pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače 

QP,N = QT,N * k1 * k2 * k3 * k4 = 9,6 * 0,96 * 1,0 * 0,9 * 0,83 = 6,9 m3/h 

Doba nutná k naložení korby T1 

T1 = objem korby sklápěče / pracovní výkonnost rýpadla 

T1 = 12 / 6,9 = 1,739 h = 104,35 min 

Doba jízdy na skládku T2 

T2 = vzdálenost skládky / rychlost = 0,08 / 5 = 0,016 h = 0,96 min 

Doba vyprazdňování korby T3 

T3 = 0,1 h = 6 min 
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Doba jízdy zpět T4 

T4 = vzdálenost skládky / rychlost = 0,08 / 5 = 0,016 h = 0,96 min 

Určení pracovního cyklu sklápěče 

TSKL = T1 + T2 + T3 + T4 = 104,35 + 0,96 + 6 + 0,96 = 112,27 min = 1,87 hod 

Stanovení výkonu sklápěče 

QSKL = objem korby sklápěče / TSKL = 12 / 1,87 = 6,42 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů 

PSKL = QP,N / QSKL = 6,9 / 6,42 = 1,07 = 1 sklápěč 

Navrhuji 1× TATRA PHOENIX Euro 6, třístranný sklápěč. 

Doba trvání těžby a odvozu 

Celkový objem recyklátu / výkon nakladače za hodinu = 422,55 / 6,9 = 61,24 h = 7,7 dnů 

Při pracovním nasazení jednoho nakladače JCB 4CX a jednoho sklápěče Tatra Phoenix 

bude recyklát naložen a odvezen za 61,24 hodin. Při osmihodinové pracovní směně to 

znamená, že v této sestavě by měly zemní práce zahrnující výkop a odvoz recyklátu 

trvat 8 pracovních dnů. 

Vyhodnocení práce strojů pro odtěžení a odvoz zeminy 

Po sejmutí ornice dozerem CAT D6K2 bude potřeba 1 rýpadlo-nakladač JCB 4CX 

k naložení ornice a celkem 2 sklápěče Tatra Phoenix pro odvezení zeminy na deponii 

na staveništi. S touto sestavou budou trvat zemní práce na sejmutí ornice jeden pracovní 

den. 

Při výkopu navážek bude potřeba 1 rýpadlo-nakladač JCB 4CX a celkem 3 sklápěče 

Tatra Phoenix pro odvoz vytěžené zeminy na skládku do Dražovic. Při nasazení tohoto 

počtu strojů budou zemní práce pro výkop stavební jámy trvat 8 pracovních dnů. 

V poslední fázi výkopů dojde k hloubení rýh. V této fázi vychází na 1 rýpadlo-nakladač 

JCB 4CX 1 sklápěč Tatra Phoenix. Při nasazení tohoto počtu strojů by měly výkopy rýh 

trvat 8 pracovních dnů. 
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5.4 Strojní sestavy 

5.4.1 Strojní sestava pro zemní práce 

Pásový dozer CAT D6K2 

Dozer CAT na pásovém podvozku bude použit pro sejmutí ornice z pozemku. Dále bude 

využit pro finální terénní úpravy pozemku. 

 

Obrázek 44: Pásový dozer CAT D6K2 [10] 

 

Obrázek 45: Pásový dozer CAT – statické rozměry [11] 

Statické rozměry dozeru (typ LGP)  [m] 

1 Rozchod pásů 2,00 

2 Šířka dozeru (radlice v přepravní poloze) 2,85 

3 Výška stroje od hrany záběrových břitů 2,958 

4 Výška tažného závěsu 0,483 

5 Délka pásu ve styku se zemí 2,645 

6 Délka základního stroje 4,22 
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 s radlicí VPAT, nakloněná v úhlu 25° +1,179 

7 Výška horního okraje výfuku od hrany záb. břitů 2,914 

8 Výška záběrových břitů 0,048 

9 Světlá výška od dosedací plochy desek pásů 0,360 

Technické parametry dozeru (typ LGP) 

 Šířka radlice VPAT 3,682 m 

 Objem radlice VPAT 3,35 m3 

 Provozní hmotnost 13 948 kg 

Rýpadlo–nakladač JCB 4CX 

Stavební stroj rýpadlo-nakladač JCB 4CX bude na stavbě provádět výkopové práce, 

bude těžit stávající navážky, dělat výkop stavební jámy a základových pasů. Zeminu 

bude nakládat na sklápěč TATRA. 

 

Obrázek 46: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX – statické rozměry [12] 

Statické rozměry [m] 

A Celková přepravní délka 5,91 

B Rozvor náprav 2,22 

C Střed otoče od středu zadní nápravy 1,36 

D Světlá výška podpěr 0,34 

E Světlá výška nosníku rýpadla 0,5 

F Výška ke středu volantu 1,88 

G Výška po středu kabiny 3,03 

H Celková přepravní výška 3,54 

J Šířka zadního rámu 2,36 

K Šířka lopaty 2,33 
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Obrázek 47: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX - rozměry rýpadla [12] 

Rozměry rýpadla [m] 

A Max. hloubka výkopu 4,32 

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

C Dosah v úrovni povrchu od osy otoče 5,40 

D Dosah v plné výšce od osy otoče 2,82 

E Boční dosah od osy stroje 6,02 

F Provozní výška 5,45 

G Max. nakládací výška 3,84 

H Celkový příčný posuv rýpadla 1,16 

J Rotace lopaty 201° 

Technické parametry 

 Objem lopaty rýpadla 0,16 m3 

 Šířka lopaty rýpadla 457 mm 

 Hmotnost lopaty rýpadla 122 kg 

 Objem lopaty nakladače 1,3 m3 

 Šířka lopaty nakladače 2 350 mm 

 Provozní hmotnost rýpadlo-nakladače 8 178 kg 
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Sklápěč TATRA PHOENIX Euro 6, třístranný sklápěč 6x6 

Sklápěč TATRA bude sloužit k manipulaci se zeminou. Zajistí odvoz zeminy na skládku 

v Dražovicích, odkud také doveze materiál betonového recyklátu pro vytvoření nového 

únosného zemního tělesa pod halu. 

 

Obrázek 48: TATRA PHOENIX Euro 6 [13] 

 

Obrázek 49: TATRA PHOENIX Euro 6 - rozměry [14] 

Technické parametry 

1 Motor PACCAR MX-11 Euro 6 

2 Počet válců 6 

3 Šířka podvozku 2 550 mm 

4 Přední rozvor 1 942 mm 

5 Zadní rozvor 1 774 mm 

6 Výška auta 3 240 ± 30 mm 

7 Celková maximální hmotnost 30 t 

8 Hmotnost podvozku s korbou 12 t 

9 Max. zatížení předních náprav 9 t 

10 Max. zatížení zadních náprav 2 × 11,5 t 
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11 Vnější obrysový průměr zatáčení 17,5 ± 1,0 m 

12 Maximální rychlost 85 km/h 

13 Korba VS-mont třístranně sklopná 

14 Objem korby 12 m3 

Vibrační válec CAT CB36B 

Vibrační válec bude sloužit k hutnění jednotlivých vrstev násypů z betonového recyklátu 

pod prostorem a v okolí haly a k hutnění zpevněných ploch zařízení staveniště. 

 

Obrázek 50: Vibrační válec CAT – statické rozměry [15] 

Statické rozměry vibračního válce [m] 

1 Celková délka 2,859 

2 Celková šířka 1,50 

3 Šířka běhounu 1,40 

4 Výška s konstrukcí ROPS/FOPS s přístřeškem 2,66 

5 Přepravní výška (se sklopenou konstrukcí ROPS) 1,93 

6 Rozvor 2,05 

7 Světlá výška u obrubníku 0,520 

8 Světlá výška 0,284 

Technické parametry vibračního válce 

 Provozní hmotnost 3 803 kg 

 Maximální hmotnost 4 017 kg 

 Statické lineární zatížení 13,6 kg/cm 
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5.4.2 Strojní sestava pro vrtání hlubinných základů 

Vrtná souprava BAUER BG 20 H 

Vrtná souprava BAUER BG 20 H bude použita ke zřízení vrtů pro provádění hlubinných 

základů – vrtaných velkoprůměrových pilot. Pomocí této soupravy budou provedeny vrty 

pro piloty o průměrech: Ø1350/600, Ø1350/900, Ø1400/600, Ø1400/900. 

 

Obrázek 51: Vrtná souprava BAUER BG 20 H – rozměry [16] 

Rozměry vrtné tyče – typ BK20/368/3/21 [m] 

A Délka tyče v horní poloze 9,40 

B Délka tyče pro vrtání 23,65 

Hw Volná výška pod zvednutou vrtací tyčí 8,60 

T Maximální hloubka vrtání od pracovní roviny 21,50 

Technické parametry vrtné soupravy 

 Rychlost vrtání 7 m/min 

 Motor CAT C7 205 kW 
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 Maximální průměr vrtu 1 500 mm 

 Hydraulický tlak 300 bar 

 

Obrázek 52: Přepravní rozměry vrtné soupravy [16] 

Přepravní specifikace vrtné soupravy se segmentovým stožárem 

1 Celková délka se sklopenou hlavou stožáru 15,82 m 

2 Celková délka  19,42 m 

3 Šířka soupravy 3,0 m 

4 Výška soupravy 3,39 m 

5 Hmotnost soupravy 53,3 t 

5.4.3 Strojní sestava pro dopravu betonové směsi 

Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN 

Autodomíchávače Schwing Stetter BASIC LINE s objemem bubnu 9 m3 zajistí dovoz 

čerstvé betonové směsi pro použití do základů a dovoz čerstvé drátkobetonové směsi 

pro průmyslovou podlahu z betonárny TBG BETONMIX a.s. ve Vyškově. 

 

Obrázek 53: Autodomíchávač Schwing Stetter BASIC LINE [17] 
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Obrázek 54: Rozměry bubnu Schwing Stetter [17] 

Technické parametry 

1 Jmenovitý objem 9 m3 

2 Geometrický objem 15 810 l 

3 Vodorys 10 390 l 

4 Stupeň plnění 56,9 % 

5 Sklon bubnu 11,20° 

6 Otáčky za minutu cca 0–12/14 

7 Hmotnost nástavby 3 920 kg 
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Autočerpadlo halové Putzmeister M31-5 Hall Master 

Dopravu směsi na staveništi přímo do konstrukce z autodomíchávače Schwing zajistí 

autočerpadlo zapůjčené betonárnou TBG BETONMIX ve Vyškově. Jedná se 

o autočerpadlo halové Putzmeister M31-5 Hall Master s dosahem 26,6 m. 

Pracovní rozměry autočerpadla [m] 

1 Potřebná výška pro ustavení stroje 5,7 

2 Šířka zapatkovaného čerpadla vpředu 6,3 

3 Šířka zapatkovaného čerpadla vzadu 6,3 

4 Maximální výška dosahu 31,0 

5 Maximální vzdálenost dosahu 26,6 

6 Hloubka dosahu 20,4 

7 Vzdálenost od kabiny auta 24,3 

 

Obrázek 55: Graf nabídky autočerpadel betonárny TBG BETONMIX a.s. Vyškov [18] 

Technické parametry autočerpadla  

8 Celková délka autočerpadla 10,85 m 

9 Dopravní výška autočerpadla 3,90 m 

10 Počet sekcí výložníku 5 

11 Maximální výkon 160 m3/h 

12 Pracovní tlak 85 bar 



102 
 

 

Obrázek 56: Autočerpadlo halové Putzmeister [19] 

 

Obrázek 57: Dosahy autočerpadla [19] 
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5.4.4 Strojní sestava pro dopravu materiálu 

Automobilový jeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 

Automobilový jeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 bude na staveništi po většinu doby výstavby 

objektu haly, především u hrubých prací na základech, horní stavbě a zastřešení budovy. 

Autojeřáb jsem navrhla s ohledem na nejtěžší prvky systému, kterými jsou 

prefabrikované železobetonové prvky skeletu. 

 

Obrázek 58: Autojeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 [20] 

Autojeřáb zajistí vertikální dopravu prefabrikovaných železobetonových prvků hrubé 

vrchní stavby a dalších těžkých prvků na stavbě, jako jsou ocelové armokoše pro piloty, 

ocelové prvky konstrukčních výměn, trapézový plech zastřešení, palety cihel a další 

stavební materiál. 

Autojeřáb zajistí složení a naložení pracovních pomůcek a strojů, které se nemohou kvůli 

pásovému podvozku pohybovat po komunikacích a dopravit se po vlastní ose. 

Posouzení únosnosti tohoto zvedacího mechanismu jsem řešila v příloze 

P.04 POSOUZENÍ AUTOJEŘÁBU a v příloze P.03 UMÍSTĚNÍ PREFA PRVKŮ + 

DOSAH AUTOJEŘÁBU. 
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Obrázek 59: Rozměry autojeřábu LTM 1060-3.1 [20] 

Technické parametry autojeřábu 

A Celková výška autojeřábu 3,75 m (3,80 m) 

B Celková šířka autojeřábu 2,55 m (2,69 m) 

C Osová vzdálenost kol 2,16 m (2,10–2,07 m) 

D Výška D  2,863 m (2,913 m) 

E Výška podvozku E 1,71 m (1,76 m) 

F Úhel F  18° (19°) 

G Světlá výška pod podvozkem 0,375 m (0,425 m) 

H Úhel H  11° (12°) 

I Úhel I   13° (15°) 

 Maximální nosnost autojeřábu 60 t 

 Maximální přepravní rychlost autojeřábu 80 km/h  
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Nákladní automobil typu valník MAN TGS 26.360 6x2-2 BL Drawbar 
s hydraulickou rukou PALFINGER PK 40001 EL PERFORMANCE 

Nákladní automobil MAN bude sloužit k dopravě stavebního materiálu na stavbu. Díky 

hydraulické ruce Palfinger bude moci materiál na stavbě i složit. Nákladní automobil 

zajistí dopravu hutního materiálu na stavbu a také bude dopravovat stavební materiál ze 

stavebnin, jako jsou pytlované směsi, cihly, povlakové izolace. Nákladní automobil bude 

zajišťovat spíše dopravu primární na staveniště, díky hydraulické ruce bude sloužit i jako 

pomocná vertikální doprava na staveništi. 

 

Obrázek 60: MAN TGS [21] 

 

Obrázek 61: MAN TGS 26.360 6x2-2 BL – boční pohled [22] 
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Obrázek 62: MAN TGS 26.360 6x2-2 BL – horní pohled [22] 

Rozměry valníku [mm] 

L1 Rozvor náprav 4 200 

L2 Rozvor zadních náprav 1 350 

L5 Přední převis 1 475 

L7 Zadní převis 2 150 

L9 Konec kabiny od osy přední nápravy 805 

L17 Minimální doporučená délka těla 6 300 

 Maximální doporučená délka těla 6 500 

H3 Výška rámu při naloženém vozidle 938 

 Výška rámu při prázdném vozidle 968 

Technické parametry valníku 

1 Vnější obrysový průměr zatáčení 17,6 m 

2 Celková operační hmotnost 26 t 

3 Zatížení předních náprav 8 t 

4 Zatížení hnacích náprav 11,5 t 

5 Zatížení zadních náprav 7,5 t 

6 Hmotnost valníku 7,82 t 

7 Výška L kabiny 1 645 mm 

8 Výška valníku 2,9 m 
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Hydraulická ruka PALFINGER PK 40001 EL PERFORMANCE 

Hydraulická ruka zajistí naložení a složení stavebního materiálu. Bude zajišťovat 

společně s autojeřábem vertikální dopravu na staveništi. 

 

Obrázek 63: Hydraulická ruka Palfinger PK 40001 EL PERFORMANCE [23] 

 

Obrázek 64: Rozměry hydraulické ruky Palfinger PK 40001 EL PERFORMANCE [23] 
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Technické parametry hydraulické ruky 

1 Maximální manuální dosah 32,4 m 

2 Maximální hydraulický dosah 25,4 m 

3 Maximální nosnost 5 000 kg 

4 Maximální pracovní tlak 330 bar 

5 Zabudované protizávaží 3 500 kg 

6 Přídavné protizávaží 2 300 nebo 4 200 kg 

 

Obrázek 65: Nosnosti hydraulické ruky Palfinger při různých vyloženích [23] 
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Nákladní automobil typu tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor 

Nákladní automobil typu tahač bude sloužit pro dopravu materiálu na stavbu, bude použit 

s třínápravovým valníkovým návěsem SCHWARZMULLER a bude přepravovat 

prefabrikované železobetonové prvky. Tahač MAN s podvalníkem GOLDHOFER dále 

na staveniště dopraví izolační fasádní panely, pásový dozer a armokoše. 

 

Obrázek 66: Tahač MAN TGS 6x2/2 [24] 

 

Obrázek 67: Tahač MAN TGS 6x2/2 Midlift Tractor [25] 

Rozměry tahače [mm] 

L1 Rozvor náprav 2 600 

L2 Rozvor zadních náprav 1 350 

L5 Přední převis 1 475 

L7 Zadní převis 800 

L9 Konec kabiny od osy přední nápravy 805 

B1 Šířka 2 500 
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H3 Výška rámu  naložené 961 

  nenaložené 991 

H4 Standardní výška pátého kola  naložené 1 224 

  nenaložené 1 254 

Technické parametry tahače 

1 Vnější obrysový průměr zatáčení 15,8 m 

2 Zatížení předních náprav 8 t 

3 Zatížení středních náprav 7,1 t 

4 Zatížení hnacích náprav 11,5 t 

5 Celková hmotnost soupravy 44 t 

6 Celková hmotnost vozidla 26 t 

7 Celková délka tahače 6 225 mm 

8 Výška L kabiny 1 645 mm 

9 Výška tahače 2 869 mm 

Třínápravový valníkový návěs – roztahovatelný Schwarzmuller 

Třínápravový valníkový návěs bude použit pro dopravu železobetonových 

prefabrikovaných prvků ze závodu PREFA v Kuřimi na staveniště. Návěs bude připojen 

k návěsovému tahači MAN. Prvky jsou různých délek, nejdelší z nich dosahují 15 m. 

Výpis prvků viz příloha P.05 VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ. Valníkový návěs 

je pro přepravu těchto prvků vyhovující. Dále zajistí dopravu armokošů na stavbu, 

nejdelší armokoš má délku 14 m, viz tabulka armokošů v PD. 

 

Obrázek 68: Třínápravový valníkový návěs [26] 
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Technické parametry návěsu 

1 Max. délka přepravovaného prvku bez roztažení 12,0 m 

2 Max. délka přepravovaného prvku po roztažení 18,0 m 

3 Celková délka valníku bez roztažení 13,84 m 

4 Celková délka valníku po roztažení 19,84 m 

5 Vlastní hmotnost 7,8 t 

6 Zatížení náprav 27,00 t 

Nízkoložný návěs Goldhofer MPA 

Nízkoložný návěs Goldhofer MPA využívá technologie s hydraulickým vyrovnáváním. 

Technologie zajišťuje klidnou a stabilní jízdu, kdy každá strana návěsu samostatně 

vyrovnává nerovnosti. Návěs jezdí na tzv. tříbodu. 

Návěs Goldhofer bude využit pro dopravu izolačních panelů pro opláštění budovy 

Kingspan a pro dopravu pásového dozeru na staveniště. Nízkoložný návěs firmy 

Goldhofer se připojí za tahač MAN TGS.  

 

Obrázek 69: Příklad použití návěsu Goldhofer [27] 

 

Obrázek 70: Nízkoložný návěs Goldhofer [28] 
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Technické parametry návěsu 

1 Zatížení nápravy při rychlosti 80 km/h 10–12 t 

2 Zatížení nápravy při rychlosti 20 km/h 15,6 t 

3 Zatížení točnice 20–35 t 

4 Nakládací výška 785 mm 

5 Šířka vozidla 2 550–2 750 mm 

6 Rozteč náprav 1 360–1 510 mm 

7 Maximální úhel řízení 60° 

8 Počet náprav 2–11 

 

Obrázek 71: Návěs Goldhofer MPA [27] 

Skříňový automobil MAN TGE 

V průběhu celého procesu výstavby bude na stavbě automobil MAN TGE. Bude 

zajišťovat dopravu drobného materiálu, pomůcek a nářadí. 

 

Obrázek 72: Skříňový automobil MAN TGE [29] 
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Obrázek 73: Skříňový automobil MAN TGE Panel van Standard s vysokou střechou – rozměry [29] 

Rozměry [m] 

1 Celková délka 5,986 m 

2 Šířka automobilu 1,832 m 

3 Celková šířka automobilu (se zrcátky) 2,427 m 

4 Průjezdná výška automobilu 2,625 m 

Technické parametry 

1 Úložný prostor 11,3 m3 

2 Vnější obrysový průměr zatáčení 13,9–14,2 m 

3 Hmotnost automobilu 3,5 t 

4 Maximální hmotnost automobilu s nákladem 5,5 t 
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5.4.5 Strojní sestava pro odvoz tříděného odpadu 

Kontejnerový nosič AVIA D120N 4x4 

Kontejnerový nosič bude zajišťovat odvoz tříděných odpadů v průběhu celé výstavby do 

sběrného dvora RESPONO, a.s. ve Vyškově. 

 

 

Obrázek 74: Kontejnerový nosič AVIA D120N 4x4 [30] 

Technické parametry 

1 Typ motoru Cummins E5 

2 Celková hmotnost vozidla 11,99 t 

3 Teleskopický nosič pro kontejnery délky 2,8 až  

  4,3 m, doporučeno 3,8 m 
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5.5 Pomocné stroje a nářadí 

5.5.1 Pomocné stroje a nářadí pro zemní práce 

Ježkový válec příkopový BOMAG BMP 8500 ECONOMIZER 

Vibrační válec bude využit k hutnění zeminy a násypů v hůře dostupných místech, 

v místech násypů svahu a při finálních úpravách v okolí stavebního objektu. 

 
Hmotnost 1 595 kg 

Výkon 14,5 kW 

Pracovní šířka 610 × 850 mm 

Pracovní rychlost 46 m/min 

Odstředivá síla 72 kN 

Tabulka 15: Vibrační příkopový válec [31] 

 

Vibrační deska SCHEPPACH HP 3000 S 

Vibrační deska bude využita ke zhutnění zásypů a obsypů budovy v místech, kam se 

nedostane vibrační válec. Vibrační deska bude sloužit ke zhutnění jemnějších 

podkladních vrstev kameniva pod drátkobetonovou podlahou. 

 

Hmotnost 162 kg 

Výkon 6,6 kW 

Rozměr desky 730 × 450 mm 

Hloubka zhutnění 50 cm 

Hutnící síla 30,5 kN 

Tabulka 16: Vibrační deska [32] 

 

Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 

Vibrační pěch bude využit ke zhutnění zeminy a podkladních vrstev v těžko přístupných 

místech, např. v rozích haly. 

 
Hmotnost 78 kg 

Výkon 4,0 kW 

Velikost stopy pěchu 310 × 300 mm 

Hloubka zhutnění 40–60 cm 

Hutnící síla 10 kN 

Tabulka 17: Vibrační pěch [33]  
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Totální stanice TOPCON ES-107 BG 

Totální stanice bude využita k zaměření staveniště a vytýčení stavby. Bude sloužit 

k vytýčení a kontrole vytýčení jednotlivých důležitých bodů. 

 

Hmotnost: 5,6 kg 

Rozsah v bezhranol. 

modu 
0,3–500 m 

Rozsah v hranol. modu 4 000 m na 1 hranol 

Zvětšení 30× 

Provozní doba 36 hodin 

Tabulka 18: Totální stanice [34] 

 

5.5.2 Pomocné stroje a nářadí pro betonáž základových konstrukcí 
a práce přidružené 

Ponorný vibrátor HUSQVARNA AME 1600 

Ponorný vibrátor bude využit při betonování základových pasů, nosné schodišťové stěny 

a opěrné zdi. 

 

Hmotnost sestavy 10,8 kg 

Napětí 230 V / 50 Hz 

Příkon 1,6 kW 

Délka vibrační hlavice 39 mm 

Délka ohebné hřídele 3,0 m 

Tabulka 19: Ponorný vibrátor [35] 

 

Benzínová vibrační lišta HUSQVARNA Atlas Copco BV 20 G 

Vibrační lišta bude použita po betonáži základové desky a drátkobetonové podlahy 

pro základní zahlazení povrchu drátkobetonu. 

 

Hmotnost 14,8 kg 

Motor Honda 0,8 kW 

Délka × šířka lišty 2 000 × 170 mm 

Délka rukojeti 1,8 + 1,8 m 

Hladina hluku 91 dB(A) 

Tabulka 20: Vibrační lišta [36] 
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Svářecí invertor TECNICA 171/S 

Svářecí invertor se bude používat při sváření ocelové výztuže v základech, 

v armokoších, v nosné schodišťové stěně, pro sváření výztuže při výstavbě opěrné zdi. 

 

Hmotnost 4,3 kg 

Napětí 230 V 

Příkon 60 % / max 2,4 / 6,2 kW 

Napájecí proud 

60 % / max 
17 / 28 A 

Svařovací proud 10–150 A 

Tabulka 21: Svářecí invertor [37] 

 

Úhlová bruska BOSCH GWS 20-230 JH Professional 

Úhlová bruska bude využita při úpravě výztuže. 

 
Hmotnost 5,1 kg 

Volnoběžné otáčky 6 600 ot/min 

Příkon 2 kW 

Průměr kotouče 230 mm 

Délka × šířka 450 × 140 mm 

Tabulka 22: Úhlová bruska [38] 

 

Ruční okružní pila BOSCH GKS 600 Professional 

Bude použita při úpravě dřevěného bednění. 

 

Hmotnost 3,6 kg 

Volnoběžné otáčky 5 200 ot/min 

Příkon 1,2 kW 

Průměr kotouče 165 mm 

Průměr otvoru kotouče 20 mm 

Tabulka 23: Ruční okružní pila [39] 
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Příklepová vrtačka BOSCH GSB 24-2 Professional 

Příklepová vrtačka bude použita pro případné vrtání do betonu. 

 

Hmotnost 2,9 kg 

Volnoběžné otáčky 0–900 / 3 000 ot/min 

Příkon 1,1 kW 

Upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 

Max. kroutící moment 40 / 14,5 Nm 

Tabulka 24: Příklepová vrtačka [40] 

 

Akumulátorový kombinovaný šroubovák BOSCH GSB 18V-60 C Professional 

Akumulátorový šroubovák bude využit pro vrtání vrutů, šroubů. 

 

Napětí akumulátoru 18 V 

Volnoběžné otáčky 

(1. / 2. stupně) 

0–600 / 0–1900 

ot/min 

Výška × šířka 248 × 184 

Upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 

Průměr vrtání 

dřevo / ocel / zdivo 
38 / 13 / 13 

Tabulka 25: Akumulátorový kombinovaný šroubovák [41] 

 

5.5.3 Pomocné stroje a nářadí pro montáž ocelových konstrukcí 

Rázová aku utahovačka MILWAUKEE M18 ONEFHIWF34-502X 

Utahovačka bude sloužit k utahování šroubových spojů při montáži ocelové konstrukce 

výměn. 

 
Napětí 18 V 

Max. kroutící moment 1 627 Nm 

Hmotnost 3,5 kg 

Otáčky 750 ot/min 

Kapacita baterie 5 Ah 

Tabulka 26: Rázová aku utahovačka [42] 

  



119 
 

Nůžky na plech elektrické EXTOL INDUSTRIAL 

Nůžky na plech budou sloužit ke stříhání a drobným úpravám plechů přímo na stavbě. 

 

Napětí / frekvence 230 V / 50 Hz 

Příkon 0,5 kW 

Hmotnost 1,6 kg 

Počet zdvihů 2 000/min 

Max. tl. plechu ocel 

400N/mm2 
1,6 mm 

Tabulka 27: Nůžky na plech [43] 

 

5.5.4 Pomocné stroje a nářadí pro svařování izolací 

Horkovzdušný automat LEISTER VARIMAT V2 

Horkovzdušný automat bude na stavbě provádět svařování hydroizolačních folií jak 

v konstrukci podlahy, tak na střeše. Je vhodný pro folie typu PVC i TPO. 

 
Napětí 400 V 

Příkon 5,7 kW 

Hmotnost 35 kg 

Max. teplota 620 °C 

Rychlost 0,7–12 m/min 

Tabulka 28: Horkovzdušný automat [44] 

 

Souprava pro svařování asfaltových pásů 

Souprava bude na stavbě použita pro svařování pásů ve skladbě střešní konstrukce. 

 

Teplota 1 800 °C 

Mas. tlak plynu 2,5 bar 

Rozměr hořáku 60 mm 

Hadice 5 m 

Koncovka hořáku G 3/8“ 

Tabulka 29: Souprava pro svařování asfaltových pásů [45] 
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5.5.5 Pomocné stroje a nářadí pro provádění drátkobetonové podlahy 

Dvourotorová hladička betonu BARIKELL OL 120 HCS 

Dvourotorová hladička betonu bude použita pro úpravu povrchu drátkobetonové 

podlahy. 

 

Hmotnost 377 kg 

Motor Kohler čtyřdobý 

Průměr hladicích 

lopatek 
2 × 1 200 mm 

Výkon motoru 37,0 hp 

Tabulka 30: Dvourotorová hladička Barikell [46] 

 

Jednorotorová krajová hladička BARIKELL Moskito C4-60 

Jednorotorová hladička Barikell bude použita také pro úpravu drátkobetonové podlahy. 

Její menší rozměr zajistí zahlazení podlahy na hůře přístupných místech. 

 

Hmotnost 47 kg 

Motor Honda čtyřdobý GX 160 

Průměr hladicích 

lopatek 
600 mm 

Výkon motoru 5,5 hp 

Tabulka 31: Jednorotorová hladička Barikell [47] 

 

Vsypový vozík BARIKELL BR100 

Vsypový vozík bude použit na aplikaci vsypu na povrch drátkobetonové podlahy. 

 

Hmotnost násypky 100 kg 

Vlastní hmotnost 70 kg 

Pohon Manuální 

Tabulka 32: Vsypový vozík Barikell [48] 
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Rotační laser se stativem BOSCH GRL 400 H set 

Rotační laser bude sloužit k vyměření výšky drátkobetonové podlahy a dalších litých 

podlah, také ke kontrole přesnosti dokončených konstrukcí. Součástí setu je kromě 

laseru také stativ, měřicí lať a laserový přijímač. 

 

Rozsah s přijímačem 400 m 

Rozsah bez přijímače 20 m 

Hmotnost 2 kg 

Přesnost +- 0,08 mm 

Provozní teplota  -10–50 °C  

Tabulka 33: Rotační laser BOSCH [49] 

 

Řezač spár NORTON CLIPPER C 51 

Pomocí řezače spár Norton Clipper budou nařezány dilatační spáry v drátkobetonové 

podlaze. Stroj umožňuje suché i mokré řezání. 

 

Max. průměr kotouče 350 mm 

Max. hloubka řezu 125 mm 

Hmotnost 76 kg 

Motor Honda GX 200 4,8 kW 

Objem vodní nádrže 20 l 

Tabulka 34: Řezač spár Norton Clipper [50] 

 

5.5.6 Další pomocné stroje a nářadí 

Míchačka s nuceným oběhem ML 150 

Míchačka s nuceným oběhem bude sloužit k míchání směsí. Je vhodná pro míchání 

širokého spektra stavebních hmot, například lepidel, stěrek, malt, omítacích směsí. 

 
Max. užitný objem 145 l 

Otáčky míchadla  47 ot/min 

Výkon elektromotoru 2,2 kW 

Max. zrnitost materiálu  10 mm  

Hmotnost 130 kg 

Tabulka 35: Míchačka s nuceným oběhem [51] 
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Elektrická nůžková pracovní plošina COMPACT 10 

Elektrická nůžková pracovní plošina bude na stavbě složit pro dopravu pracovníků 

za účelem provádění drobných ručních stavebních prací umístěných ve vyšších místech 

konstrukce, například pod stropem nebo při montáži fasádních panelů. Je vhodná pro 

práci v exteriéru i interiéru. 

 

Pracovní výška 10,14 m 

Nosnost koše 450 kg 

Hmotnost 2 330 kg 

Pohon AKU 

Stranový dosah Nespecifikováno 

Tabulka 36: Elektrická nůžková pracovní plošina [52]  
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY 

6.1 Obecné informace 

6.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

Obecné informace o stavbě a staveništi 

Projekt Skladovací haly, Rousínov, který je podkladem mé diplomové práce, řeší 

výstavbu nových skladovacích hal na pozemku stavebníka v Rousínově. V této 

projektové dokumentaci je podrobně zdokumentována výstavba haly č. 2, kterou se také 

v diplomové práci zabývám. 
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Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s administrativní částí v jeho prvním patře. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 

Staveniště se bude nacházet na kraji zastavěné části obce, v průmyslové zóně, 

na parcele č. 4349/1 o výměře 9 759 m2. Zde budou probíhat veškeré podstatné procesy 

a stavby. Dále se staveniště bude nacházet na parcele č. 113/74 o výměře 657 m2 

a parcele č. 234/2 o výměře 3 345 m2. 

 

Obrázek 75: Umístění stavby – mapa [1; vlastní úprava] 

6.1.2 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis se zabývá řešením konstrukce průmyslové drátkobetonové 

podlahy. Tato podlahová konstrukce je navržena v místnostech číslo 104 a 105, které 

jsou určeny pro skladování, příjem a expedici zboží, kde bude podlaha více zatěžována 

technikou, proto je zde navržen odolný povrch. 

Drátkobetonová podlaha je nosná konstrukce podlahy tvořená betonem C25/30 

s rozptýlenou výztuží v dávce 25 kg/m3. Součástí procesu je i provedení smršťovacích 

spár a finálního epoxidového nátěru. 

Tento technologický předpis obsahuje identifikační údaje, obecné informace o stavbě 

a staveništi, převzetí staveniště, materiál, dopravu, obecné pracovní podmínky, postup 

provádění prací, pracovní četu, strojní sestavu, kontroly prací, BOZP a environmentální 

plán. 

6.2 Připravenost a převzetí staveniště 

6.2.1 Připravenost staveniště 

Plocha staveniště bude 9 989 m2. Hranici staveniště bude tvořit stávající budova haly 

a mobilní oplocení. Oplocení bude výšky 2 m, vstup na staveniště bude tvořit 
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uzamykatelná brána tvořená dvěma prvky tohoto oplocení. Na oplocení budou 

připevněny informační a výstražné tabule s údaji o dodavatelské firmě, s důležitými 

telefonními čísly, zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, dalšími zákazy 

a příkazy. Na příjezdové cestě ke staveništi bude umístěno dopravní značení 

upozorňující uživatele veřejné komunikace na vjezd a výjezd vozidel stavby. 

Přístup na staveniště bude umožněn ze severního cípu staveniště z veřejné komunikace 

místního významu. Přístup k vlastnímu objektu bude umožněn po novém zpevněném 

a zhutněném násypu, který bude připraven v místě budoucí nové vnitroareálové 

komunikace. 

6.2.2 Převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště mezi generálním zhotovitelem stavby a zhotovitelem 

podlahy proběhne před započetím prací na drátkobetonové podlaze, přičemž staveniště 

musí být připraveno dle popisu v předchozí podkapitole. O předání se vyhotoví protokol 

a provede se zápis do stavebního deníku, případně se vyhotoví další dokumenty 

stanovené ve smlouvě o dílo.  

6.3 Materiál 

Hlavním materiálem potřebným pro realizaci průmyslové podlahy je drátkobeton. Tento 

technologický předpis se zabývá také pokládkou geotextilie, hydroizolační PVC folie, 

která předchází realizaci samotné průmyslové podlahy, a dále také řeší následný vsyp 

pro drátkobetonové podlahy (dry to wet), penetraci a finální nátěr zvyšující odolnost proti 

obrusu. Součástí procesu je také vyčištění a uklizení povrchu a provedení smršťovacích 

spár. 

6.3.1 Geotextilie 

Podkladní geotextilie je zvolena gramáže 300 g/m2. Bude sloužit k oddělení vrstvy 

hutněné zeminy a hydroizolační PVC vrstvy. Druhá vrstva geotextilie se bude klást 

po položení hydroizolační vrstvy k oddělení PVC folie a drátkobetonu. 

Potřeba geotextilie: 

Geotextilie 

M.Č. 
Délka 

místnosti [m] 
Hloubka 

místnosti [m] 
Plocha [m2] 

+ 10 % 
přesahy 

Včetně 2. 
vrstvy 

104 30,00 30,47 914,10 1 005,51 2 011,02 

105 37,80 24,05 909,09 1 000,00 2 000,00 

Celkem 2 005,51 4 011,02 
Tabulka 37: Potřeba geotextilie 

Potřeba geotextilie na jednu vrstvu je 2 005,51 m2. Geotextilie se bude pokládat ve dvou 

vrstvách. Konečná potřeba geotextilie je tedy 4 011,02 m2. Jedna role obsahuje 100 m2.  

4011,02 m2 / 100 m2 = 40,11 ks => 41 ks 

Bude potřeba 41 ks 100 m2 rolí geotextilie FILTEK 300 g/m2. 

6.3.2 Hydroizolační PVC folie 

Na geotextilii bude položena hydroizolační vrstva PVC folií Alkorplan. 
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Potřeba PVC folie: 

PVC folie 

M.Č. Délka místnosti [m] 
Hloubka místnosti 

[m] 
Plocha [m2] + 5 % přesahy 

104 30,00 30,47 914,10 959,81 

105 37,80 24,05 909,09 954,54 

Celkem 1 914,35 
Tabulka 38: Potřeba PVC folie 

Potřeba PVC folie je 1 914,35 m2. Jedna role PVC folie obsahuje 43 m2. 

1914,35 m2 / 43 m2 = 44,52 ks => 45 ks 

Bude potřeba 45 ks 43 m2 rolí folie PVC-P Alkorplan. 

6.3.3 Drátkobetonová směs 

Podlaha je tvořena betonem C 25/30 s rozptýlenou výztuží v dávce 25 kg/m3. Velikost 

kameniva Dmax je až 22 mm. 

Čerstvá betonová směs bude dovezena z betonárny ve Vyškově, již v betonárně bude 

do směsi přimíchána výztuž ve specifikované dávce. Jedná se o výrobek 

FLOORCRETE C 25/30. 

Objem betonu potřebný pro betonáž průmyslové podlahy: 

Objem drátkového betonu pro průmyslovou podlahu 

M.Č. 
Délka místnosti 

[m] 
Hloubka 

místnosti [m] 
Plocha [m2] 

Tloušťka 
podlahy [m] 

Objem [m3] 

104 30,00 30,47 914,10 0,20 182,82 

105 37,80 24,05 909,09 0,20 181,82 

Celkem 364,64 

Tabulka 39: Potřeba drátkobetonové směsi 

+ 5 % ztratné => 364,64*1,05 = 382,87 m3 ≐ 383 m3 FLOORCRETE C 25/30 

Dle výpočtu bude potřeba 383 m3 drátkobetonu, Objem bubnu autodomíchávače je 9 m3, 

směs bude dovezena celkem 45 autodomíchávači. Výpočet potřeby drátkobetonové 

směsi a autodomíchávačů v jednotlivých dnech je zobrazen v tabulce č 40: Potřeba 

drátkobetonové směsi po dnech. 

Realizace betonáže drátkobetonové podlahy bude rozdělena do čtyř etap, do čtyř 

pracovních dnů, graficky znázorněno dále v textu v obrázku č. 76. 

Při rozdělení realizace drátkobetonové podlahy do etap po dnech bude umožněn plynulý 

průběh realizace.  
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V tabulce je vidět potřeba objemu směsi a autodomíchávačů rozdělená po dnech: 

Potřeba drátkobetonové směsi po dnech 

Den Osa 
Délka 
úseku 

[m] 

Hloubka 
úseku 

[m] 

Plocha 

[m2] 

Tloušťka 
podlahy 

[m] 

Objem 
betonu 

[m3] 

+ ztratné 
5 %  

Počet 
aut           
[ks] 

1 10 - 14 19,80 24,05 476,19 0,20 95,24 100,00 12 

2 14 - 17 18,00 24,05 432,90 0,20 86,58 90,91 11 

3 17 - 20 18,00 30,47 548,46 0,20 109,69 115,18 13 

4 20 - 22 12,00 30,47 365,64 0,20 73,13 76,78 9 

Celkem 364,64 382,87 45 

Tabulka 40: Potřeba drátkobetonové směsi po dnech 

6.3.4 Povrchový vsyp pro průmyslovou podlahu 

Vsyp je určen pro povrchovou úpravu čerstvých betonových podlah se středně těžkým 

provozem a zvýšenými nároky na odolnost proti obrusu. 

Plocha podlahy 

M.Č. Délka místnosti [m] Hloubka místnosti [m] Plocha [m2] 

104 30,00 30,47 914,10 

105 37,80 24,05 909,09 

Celkem 1 823,19 
Tabulka 41: Potřeba povrchového vsypu 

Vsypem na finální vrstvu průmyslové podlahy bude třeba upravit 1 823,19 m2 plochy. 

Na úpravu povrchu bude použit výrobek MFC Cobet 130, posypová směs s korundem 

a karbidem. Spotřeba této směsi je 3–5 kg/m2. Jedno balení má hmotnost 25 kg. 

1823,19 m2 *4 kg/m2 = 7292,76 kg 

7292,76 kg / 25 kg = 291,71 => 292 balení 

Pro úpravu povrchu bude objednáno 292 balení po 25 kg výrobku MFC Cobet 130. 

6.3.5 Penetrační nátěr 

Před finálním nátěrem podlahy bude nanesen podkladní penetrační nátěr. Bude použit 

výrobek systémové řady MFC Ekopox 660. 

Spotřeba na jednu vrstvu penetrace je 0,05–0,075 kg/m2, dle doporučení výrobce budou 

provedeny vrstvy dvě. Jedno balení obsahuje 23 kg výrobku. 

1823,19 m2 * 0,06 kg/ m2 * 2 vrstvy = 218,78 kg 

218,78 kg / 23 kg = 9,5 => 10 ks 

Pro penetraci povrchu před finální úpravou bude objednáno 10 ks balení po 23 kg 

penetrace MFC Ekopox 660. 

6.3.6 Finální nátěr podlahy 

Finální nátěr podlahy bude řešit 1823,19 m2 podlahové plochy, stejně jako vsyp 

a penetrace. 
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Na finální úpravu povrchu pro zajištění vysoké pevnosti a odolnosti proti obrusu povrchu 

podlahy bude použit výrobek z produktové řady MFC, například MFC Ekopox 640. 

Spotřeba na vrstvu je 0,2 kg/m2. Výrobcem jsou doporučeny dvě vrstvy. Jedno balení 

má hmotnost 23 kg. 

1823,19 m2 * 0,2 kg/m2 * 2 vrstvy = 729,28 kg 

729,28 kg / 23 kg = 31,7 => 32 ks  

Pro provedení finálního nátěru podlahy bude potřeba 32 balení po 23 kg výrobku MFC 

Ekopox 640. 

6.4 Doprava a skladování 

Doprava materiálu na stavbu bude probíhat dle navržených tras v kapitole 

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Dopravu materiálu 

na staveniště a po staveništi zajistí strojní sestava, která je blíže specifikována v kapitole 

5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

Pytlovaný materiál a materiál v kanystrech bude uskladněn na zpevněné, suché 

a zastřešené ploše přímo v objektu. 

6.4.1 Primární doprava 

Primární doprava bude řešena pro čerstvou drátkobetonovou směs, pro pytlované směsi 

a pro nátěrový materiál. 

Čerstvá drátkobetonová směs 

Doprava směsi na stavbu bude zajištěna pomocí autodomíchávačů firmy TBG 

BETONMIX a.s. z betonárny ve Vyškově.  

Na trase je vyznačeno několik bodů zájmu, které jsem posuzovala z hlediska nosnosti, 

podjezdné výšky a poloměrů otáčení, všechny body vyhověly. 

Nátěrové hmoty a pytlované směsi 

Dopravu směsí nátěrových a pytlovaných zajistí nákladní automobil MAN ze stavebnin 

DEK v Brně. 

6.4.2 Sekundární doprava 

Dopravu čerstvé drátkobetonové směsi na staveništi zajistí autodomíchávač a čerpadlo. 

Horizontální dopravu nátěrových hmot a pytlovaných směsí na staveništi zajistí nákladní 

automobil MAN s hydraulickou rukou. Vertikální dopravu po staveništi zajistí také 

automobil MAN a dále pracovníci pomocí koleček. 

6.4.3 Skladování 

Pytlované směsi a nátěrové hmoty se budou skladovat na zpevněné, rovné, suché 

a zastřešené ploše, nejlépe přímo v objektu, v uzamykatelném prostoru stavby. 
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6.5 Pracovní podmínky 

6.5.1 Obecné pracovní podmínky 

Zařízení staveniště bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, které se skládá ze tří 

šatnových kontejnerů a jednoho sanitárního kontejneru. Sanitární kontejner je vybavený 

WC, umývárnou, sprchami. V kontejneru je k dispozici studená i teplá voda. Každý 

z kontejnerů má podlahovou plochu 13,13 m2. Více podrobností v kapitole 4.5 Objekty 

zařízení staveniště. Zařízení staveniště je graficky zobrazeno na výkrese v příloze 

P.02 SITUACE ZS – PREFABRIKOVANÝ SKELET. 

Běžná pracovní doba je stanovena na 8 hodin a půlhodinovou pauzu, 5 dní v týdnu, 

od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:30 hodin. Při realizaci drátkobetonové 

podlahy ovšem technologie provádění vyžaduje práce v jednom záběru, dojde tedy 

výjimečně k prodloužení pracovní doby této čety do pozdních večerních hodin. Prostor 

haly bude pro tyto potřeby osvětlen. 

Pracovníci budou osoby proškolené, oprávněné pracovat v daném oboru s kvalifikací 

pro danou činnost. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou proškoleny 

o BOZP. Školení osob a pracovníků provede stavbyvedoucí, který o školení vyhotoví 

zápis do stavebního deníku, a vyhotoví protokol, který proškolené osoby stvrdí svým 

podpisem. Tímto účastníci potvrdí, že jsou obeznámeni s pravidly BOZP a s riziky, které 

mohou na stavbě vzniknout. 

6.5.2 Obecné podmínky procesu 

Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Za nepříznivých 

klimatických podmínek budou práce pozastaveny. Nepříznivé klimatické podmínky 

pro betonáž a hlazení jsou: teplota pod +3 °C, teplota nad +28 °C, intenzivní deště, 

bouřky, krupobití, vítr rychlosti nad 11 m/s, nárazový vítr, viditelnost pod 30 m. Jelikož 

práce budou probíhat v zastřešeném prostoru haly, která bude opláštěna, neočekává se 

omezení prací z důvodu nepřízně počasí. 

6.6 Pracovní postup 

Jelikož jde o velkou plochu přes 1 823 m2 a velký objem drátkobetonové směsi 383 m3, 

bude plocha podlahy rozdělena do čtyř dilatačních celků a celý níže popsaný postup se 

bude provádět čtyřikrát, postupně na každém dilatačním celku zvlášť. 

Každý den bude probíhat kladení geotextilie, PVC hydroizolačních pasů a druhé vrstvy 

geotextilie na zhutněný podklad ze štěrkodrti frakce 0/4, na svařené PVC pásy chráněné 

geotextilií bude probíhat betonáž drátkobetonové směsi, do uhlazené mokré 

drátkobetonové směsi se bude realizovat a zahlazovat vsyp. Tento technologický postup 

je časové náročný a musí se vždy realizovat návazně za sebou, proto je potřeba 

uvažovat s prací až do pozdních večerních hodin. 

Na obrázku č. 76 je znázorněno rozdělení průběhu prací realizace drátkobetonové 

podlahy. Modrý rámeček zobrazuje půdorysně ohraničenou plochu drátkobetonové 

podlahy, červené čáry značí oddělení dilatačních a pracovních celků. Barevný podkres 

ploch potom plochu realizovanou v jednotlivých dnech. První den bude realizována 

plocha žlutá (20 autodomíchávačů), druhý den modrá (18 autodomíchávačů), třetí den 

zelená (23 autodomíchávačů) a poslední, čtvrtý den, plocha růžová (15 

autodomíchávačů). 
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Mechanizace bude najíždět do haly mezi osami 20 a 21 ze severní části objektu, kde 

bude vynecháno pole opláštění právě pro pohyb techniky. Mechanizace bude opatrně 

a pomalu pojíždět po hutněném povrchu kameniva jemné frakce 0/4, aby nedošlo 

k rozrytí vrstvy. Po opuštění prostoru mechanizací se jemné nerovnosti dorovnají 

vibrační deskou. 

Po dodržení technologické přestávky pro tvrdnutí betonu mohou být aplikovány nátěry, 

například penetrace a finální nátěr pro odolnost podlahy proti obrusu. 

 

Obrázek 76: Provádění drátkobetonu po dnech [převzato z PD; vlastní úprava] 

6.6.1 Připravenost pracoviště, vstupní podmínky 

Před zahájením prací na drátkobetonové podlaze je třeba zajistit dokončenost prací 

předcházejících. 

Prostor objektu musí být před vlastní realizací drátkobetonové podlahy zastřešen 

(včetně zaizolování střechy a světlíků) a opláštěn (včetně výplně otvorů). Objekt musí 

být v této stavební připravenosti z důvodu zajištění proti působení nepříznivých 

klimatických vlivů jako je průvan, zatékání a úkapy vody, které by znamenaly chybu 

v technologii a mohly být příčinou následných vad v konstrukci. 

Prostor realizace podlahy musí být volně přístupný pro techniku autodomíchávače 

a čerpadla betonu, nesmí se zde pohybovat pracovníci ostatních řemesel, místo musí 

být uklizené a čisté. 

Pro pohyb mechanizace kvůli dopravě betonu podlahy na určené místo zůstane 

v konstrukci volný vjezd mezi osami 20 a 21 v severním cípu objektu (delší strana 

objektu přístupná od příjezdu na staveniště). 

Na pracovišti musí být zabezpečen zdroj elektrické energie a zdroj vody. 

6.6.2 Pokládka geotextilie 

Po provedení hutněného násypu z kameniva frakce 0/4 bude na tuto vrstvu položena 

geotextilie. Podkladní vrstva musí být rovinná, bez balvanů a kamenů s ostrými hranami. 

Podklad musí být zhutněn dle projektové dokumentace a dle požadavku pevnosti 

dodavatele drátkobetonové podlahy. Podklad musí dosahovat předepsaných hodnot 

Edef2 = min. 80 MPa. Budou provedeny dvě statické zkoušky, které musí těchto hodnot 

dosahovat. 
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Při pokládce geotextilie se během jejího rozvíjení zatíží volný konec a okraje textilie. 

Překrytí dvou sousedních pruhů geotextilie bude široké minimálně 10 cm. 

6.6.3 Pokládka PVC folie 

Po zhotovení podkladní vrstvy geotextilie bude probíhat pokládka hydroizolační PVC 

folie. Folie se aplikuje rozvinutím role v pásech. Při pokládce PVC folie se budou 

jednotlivé pásy překrývat minimálně 5 cm. Toto překrytí se spojí (svaří) pomocí 

horkovzdušného přístroje. Folie se nahřátím povolí do plastického stavu a poté se dvě 

vrstvy konců k sobě stlačí. Svařované plochy musí být suché a čisté. Při pokládce se 

folie svaří nejprve bodově, až po kontrole vzájemné rovinnosti sousedních pásů se 

provede pevný svar v celé délce. Správně provedený svar je vodotěsný. 

 

Obrázek 77: Horkovzdušný automat LEISTER VARIMAT při sváření PVC folie [53] 

Po položení PVC folie se musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po folii, aby nedošlo 

k poničení a protržení folie – pohybovat se po ní mohou už jen pracovníci, nikoliv 

mechanizace. Pracovníci dbají na to, aby měli čistou obuv, aby nedošlo k protržení folie 

z důvodu uvíznutí ostrého kamínku v podrážce obuvi. Pokud by došlo k lokálnímu 

poškození folie, je nutno ji ihned opravit přeplátováním a následným svařením. 

Izolatérské práce s foliemi by měly být prováděny za teplot vyšších než minimálních 

doporučených. Minimální doporučené teploty pro provádění a kontrolu hydroizolací jsou: 

Minimální teplota vzduchu a podkladu doporučená pro svařování folií 

ALKORPLAN 
5 °C 

Minimální teplota vzduchu nutná pro spolehlivou kontrolu těsnosti 5 °C 

Minimální teplota folie nutná pro spolehlivou kontrolu těsnosti 0 °C 

Minimální teplota podkladu nutná pro spolehlivou kontrolu těsnosti 0 °C 

Tabulka 42: Minimální doporučené teploty pro práci s folií ALKORPLAN 
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Konstrukční detaily, jako jsou kouty, rohy, prostupy, musí být řádně zaizolovány, folie 

vytažena, přeplátována, vyhotovení dle technologických postupů výrobce. 

 

Obrázek 78: Ukázka vyhotovení rohu izolace PVC folie [54] 

6.6.4 Druhá vrstva geotextilie 

Na zhotovenou hydroizolační vrstvu se položí vrstva geotextilie. Tato vrstva zabraňuje 

poškození hydroizolační vrstvy z PVC při pokládání čerstvé drátkobetonové směsi. 

6.6.5 Bednění a dilatace 

Před samotnou betonáží podlahy bude vyhotoveno bednění pro drátkobeton. Jedná se 

především o místa stavebních otvorů administrativní části, kde bude na 1. NP 

vyhotovena podlaha s jinou skladbou. Dále budou bedněny záběry betonáže 

v jednotlivých dnech. Bednění bude ošetřeno vhodným odbedňovacím přípravkem. 

Před betonáží posledního úseku budou osazeny a kotveny ocelové rámy pro přípravu 

pro montáž hydraulických můstků. 

Po obvodu betonované plochy a po obvodu prefabrikovaných železobetonových sloupů 

bude uložena dilatace z měkčených PUR pásů v tl. 10 mm kolem konstrukcí sloupů 

a stěn. 

6.6.6 Uložení betonu drátkobetonové podlahy 

Před provedením vlastní betonáže musí být podklad čistý a zametený. Doporučená 

teplota prostředí pro realizaci podlahy je mezi 5–28 °C. 

Na staveniště bude dopravena již hotová směs z betonárny společnosti TBG 

BETONMIX a.s. ve Vyškově. Doprava a čerpání směsi se neliší od běžných 

transportbetonů. 

Ukládání betonu do konstrukce bude probíhat pomocí čerpadla se světlým průměrem 

hadic minimálně 125 mm. Výška ukládané směsi neboli tloušťka podlahy je 200 mm. 

Při ukládání se bude výška ukládky kontrolovat digitálními rotačními lasery. 

Hutnění betonu bude probíhat plovoucími vibračními lištami délky 2,5 m. 
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6.6.7 Úprava povrchu čerstvé drátkobetonové podlahy vsypem 

Úprava povrchu betonu se provádí v době zavadnutí betonu, asi 3–5 hodin po položení. 

Provádí se leštičkami a použitím minerálních vsypů, konkrétně směsí MFC Cobet 130 

s korundem a karbidem. 

Vsyp se aplikuje metodou „suchý do mokrého“. Po dosažení počátku tuhnutí směsi se 

provede stažení přebytečné vody a cementového mléka z povrchu zavadlého betonu. 

Povrch betonu se pomocí hladiček Barikell „oživí“. Poté se provede násyp suché směsi 

pomocí vozíku se vsypem a ponechá se asi 20 minut nasát vlhkost z podkladu. Následně 

se povrch znovu zahladí pomocí strojních hladiček. Stejným způsobem se provede 

druhá vrstva vsypu se zahlazením povrchu hladičkami až do požadované kvality. 

V blízkosti stěn, sloupů a v rozích je potřeba povrch zahladit menší jednorotorovou 

hladičkou, případně ručně pomocí ocelového hladítka. 

Zatížitelnost podlahy je po 7 dnech od pokládky, kdy má beton 50% pevnost. Po 28 

dnech dosahuje betonová podlaha 100 % garantovaných vlastností. 

6.6.8 Ošetřování povrchu podlahy 

Pro zamezení rychlého odpařování vody bude povrch bezprostředně ošetřen ochranným 

prostředkem, například MFC – Stoplak 610, nebo zakrytím povrchu geotextilií 

s pravidelným kropením vodou. 

6.6.9 Řezání a výplň smršťovacích spár 

Řezání smršťovacích spár bude prováděno 48 hodin po betonáži podlahy. Hloubka 

spáry je dle výrobce minimálně 1/3 tloušťky podlahy. Spára bude provedena do hloubky 

100 mm pomocí diamantových řezacích nástrojů. 

Výplň smršťovacích spár bude realizována po vytvrdnutí betonu po uplynutí 28denní 

technologické pauzy. Spáry budou provedeny v mřížce o rozměrech cca 6 × 6 m. Spáry 

budou vyplněny polyuretanovým tmelem. 

6.6.10 Finální úprava povrchu podlahy – penetrace  

Finální úpravy povrchu je možné začít realizovat po uplynutí 28denní technologické 

pauzy, kdy je beton zralý a má své deklarované vlastnosti. 

V této fázi bude realizován penetrační nátěr podlahy prostředkem MFC Ekopox 660. 

Tento nátěr je určen k uzavření a zpevnění betonových podkladů, které mají zvýšené 

požadavky na soudržnost nanášených vrstev. Je vhodný jako primární penetrační nátěr 

pro přípravek MFC Ekopox 640. 

Podklad musí být před použitím přípravku čistý, soudržný, zbavený prachu a mastnot, 

jeho maximální vlhkost může být 10 %. Po namíchání přípravku dle pokynů výrobce je 

možné penetraci aplikovat pomocí válečku a gumové stěrky. Aplikovat se budou dvě 

vrstvy přípravku. Teplota při nanášení je 20 °C, teplota podlahy by neměla být nižší než 

15 °C. Při dodržení těchto podmínek je možná aplikace dalšího nátěru po 24 hodinách. 

6.6.11 Finální úprava povrchu podlahy – epoxidový nátěr 

Po vyschnutí penetračního nátěru bude proveden epoxidový nátěr přípravkem MFC 

Ekopox 640. Přípravek slouží jako finální povrchová úprava betonových ploch hal, 

garáží, skladišť, supermarketů atd. 
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Nátěr bude aplikován na čistý, soudržný povrch, zbavený prachu, nečistot a mastnot, 

s maximální vlhkostí 10 %. Po namíchání přípravku dle pokynů výrobce se provede 

aplikace rozetřením na ploše válečkem. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, kdy 

druhá vrstva se bude aplikovat 24 hodin po vrstvě první. Teplota prostředí pro provádění 

nátěru je optimálně 20 °C, teplota podlahy 15 °C. 

Takto připravený a hotový povrch je pochozí po 24 hodinách, plně zatížit se smí po 72 

hodinách. 

6.6.12 Čištění a údržba podlahy 

Průmyslová podlaha se může udržovat mytím vodou se stíráním zásaditými čisticími 

prostředky. Je potřeba vyhnout se hromadění vody ve spárách. 

6.7 Personální obsazení 

6.7.1 Obecné informace 

Na průběh veškerých prací bude dohlížet stavbyvedoucí, který bude koordinovat a řídit 

průběh výstavby. Pracovní četa, provádějící práce na drátkobetonové podlaze, bude mít 

svého hlavního řídícího pracovníka, vedoucího čety, který bude koordinovat 

a kontrolovat realizaci podlahy. 

Všichni pracovníci musí být k provádění úkolů způsobilí, obsluha strojů bude mít platný 

strojní průkaz k obsluze daného stroje.  

Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s pravidly BOZP, kterými se budou řídit. Musí 

být také seznámeni s projektovou dokumentací tak, aby výsledek jejich činností byl 

proveden v očekávané kvalitě. Tyto skutečnosti pracovníci stvrdí svým podpisem. 
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6.7.2 Personální obsazení pro realizaci drátkobetonové podlahy 

Pracovník Počet Druh práce Kvalifikace 

Řidič nákladního 

automobilu + strojník 

hydraulické ruky 

1 
Dovoz strojů a materiálu, 

manipulace s materiálem 

Řidičské oprávnění sk. C, 

strojnický průkaz na 

automobilové jeřáby 

Řidič 

autodomíchávače 
1 

Doprava materiálu na 

stavbu 
Poučení, certifikace 

Řidič čerpadla 

betonové směsi 
1 

Doprava materiálu do 

konstrukce 
Poučení, certifikace 

Podlaháři 

subdodavatele 
6 

Umístění směsi do 

konstrukce, rozhrnování, 

zapravení povrchu, obsluha 

rotorových hladiček, 

ošetřování povrchu, řezání 

betonu 

Poučení, certifikace 

Pomocní pracovníci 

subdodavatele 
2 

Pomoc ve všech fázích 

podlahářům 

Základní vzdělání, 

výuční list 

Izolatéři 9 

Položení podkladních 

vrstev geotextilie a PVC 

folie 

Základní vzdělání, 

výuční list 

Pomocní pracovníci 8 

Pomoc při pokládce 

podkladních vrstev, při 

zhotovení bednění 

Základní vzdělání, 

výuční list 

Tesaři 3 Bednění čel desky 
Základní vzdělání, 

výuční list 

Tabulka 43: Personální obsazení pro realizaci drátkobetonové podlahy 

6.8 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Veškeré použité stroje a drobnější mechanizace jsou blíže specifikovány v kapitole 

5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY této diplomové práce. 

Schéma postupu betonáže a dosah halového autočerpadla jsou vyobrazeny v příloze 

P.10 SCHÉMA PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY. 

6.8.1 Velké stroje 

• Autočerpadlo halové Putzmeister M31-5 Hall Master 

• Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN 

• Nákladní automobil typu valník MAN TGS 26.360 6x2-2 BL Drawbar 

s hydraulickou rukou PALFINGER PK 40001 EL PERFORMANCE 

6.8.2 Drobnější mechanizace 

• Dvourotorová hladička betonu Barikell OL 120 HCS 

• Jednorotorová krajová hladička betonu Barikell Moskito C4-60 

• Řezač spár Norton Clipper C 51 
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• Benzínová vibrační lišta Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

6.8.3 Pomůcky 

• Vsypový vozík Barikell 

• Rotační laser se stativem BOSCH GRL 400 H set 

• Ocelové hladítko 

• Hrábě 

• Lopata 

• Vodováha 

• Svinovací metr 

• Značkovací sprej 

6.8.4 Pomůcky BOZP 

Pracovníci musí být vybaveni ochrannými osobními pracovními pomůckami, jako jsou: 

pracovní přilba, pracovní rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátor, pracovní 

oděv, bezpečnostní pracovní obuv, reflexní vesta. 

6.9 Kontrola kvality 

Kontrolní a zkušební plán pro provádění drátkobetonové podlahy je zpracován v příloze 

P.11 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ DRÁTKOBETONOVÉ 

PODLAHY. 

6.9.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola PD a souvisejících dokumentů 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola a převzetí pracoviště 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů 

• Kontrola přejímky materiálů 

• Kontrola skladování materiálů 

6.9.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola geotextilie 

• Kontrola PVC folie 

• Kontrola druhé vrstvy geotextilie 

• Kontrola dilatačních pásků 

• Kontrola bednění a osazení ocelových rámů pro hydraulický můstek 

• Kontrola konzistence čerstvé betonové směsi 

• Kontrola rozptýlení drátkové výztuže ve směsi 

• Kontrola mocnosti vrstvy ukládané směsi drátkobetonu 

• Kontrola místní rovinnosti povrchu čerstvého drátkobetonu 

• Kontrola vsypu povrchu 

• Kontrola hlazení povrchu 
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• Kontrola ošetřování povrchu 

• Kontrola řezů smršťovacích spár 

• Kontrola výplně smršťovacích spár 

• Kontrola finálních nátěrů 

6.9.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola celkové geometrické přesnosti a souladu s PD 

• Kontrola pevnosti betonu 

• Kontrola čistoty staveniště 

6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

6.10.1 Úvodní informace 

Před započetím prací na konstrukci drátkobetonové podlahy musí být všichni pracovníci 

poučeni a seznámeni s technologickými předpisy, pracovními postupy, musí být 

proškoleni a obeznámeni s BOZP. O proškolení v oblasti BOZP se udělá zápis 

do stavebního deníku a pracovníci stvrdí své seznámení s těmito pravidly podpisem. 

Nastavbě se podle těchto pravidel musí řídit a používat OOPP. 

Při provádění prací se musí všichni přítomní na stavbě chovat zodpovědně a nevytvářet 

rizikové situace, musí jednat v souladu s platnou legislativou. 

V rámci této kapitoly diplomové práce se budu zaobírat nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Budou vybrány a popsány body, které se 

přímo vztahují k provádění drátkobetonové podlahy. 

6.10.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely nařízení vlády č. 136/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 

Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko 

Vstup nepovolaných osob na staveniště, ohrožení bezpečnosti osob nacházejících se 

v blízkosti staveniště. 

Opatření 

Areál staveniště bude po svém obvodu oplocen mobilním oplocením výšky 2 m. Na 

oplocení bude osazena uzamykatelná brána a budou na něm zavěšeny cedule 

zakazující vstup nepovolaných osob do prostoru staveniště. V blízkosti staveniště budou 

umístěny cedule upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby. V okolí vjezdu 

na staveniště bude snížena maximální rychlost na 30 km/h, v areálu staveniště pak 

na 5 km/h. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko 

Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem. 

Opatření 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie bude odpovídat druhu 

a výkonu rozváděné energie. Rozvody energie po staveništi budou řádně značeny, 

hlavní vypínač elektrického zařízení bude snadno přístupný, označený a zabezpečený 

proti neoprávněné manipulaci. Všechny fyzické osoby budou obeznámeny s umístěním 

hlavního vypínače elektrického zařízení. Při přerušení prací na staveništi budou 

elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č 591/2006 Sb. – Bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko 

Nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci se strojem, ztráta stability stroje, škody 

způsobené na majetku. 

Opatření 

Obsluha strojů dané etapy bude seznámena s místními provozními a pracovními 

podmínkami, které ovlivňují bezpečnost práce, především s umístěním nosných 

konstrukcí v hale, světlou výškou pro manipulaci s autočerpadlem, místy přístupu 

a pohybem mechanizace v hale. Při manipulaci se stroji bude zajištěna jejich stabilita, 

stroje se budou používat v souladu s návody k používání, pokud stroje mají být při práci 

zapatkovány, bude toto dodrženo. Stroje obsluhují pracovníci školení k obsluze 

konkrétního stroje s patřičným strojním průkazem. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, převrácení stroje. 

Opatření 

Výsypné zařízení dopravního prostředku bude v souladu s návodem k obsluze zajištěno 

v přepravní poloze. Při přejímce materiálu a při ukládání směsi do konstrukce bude 

vozidlo umístěno na únosném místě. 

VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, škody způsobené na majetku. 

Opatření 

Hadice bude zabezpečena tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání bednění 

a konstrukčních částí stavby, či k jejich poškození. Pokud je nádoba pod tlakem, nesmí 

se otevírat, čistit ani rozebírat, tyto činnosti je možné vykonávat v souladu s návodem 
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k použití, až po uvolnění přetlaku pomocí odvzdušňovacího ventilu. Při provozu čerpadel 

nesmí dojít k přehnutí hadice, nesmí se vstupovat na konstrukci čerpadla a do prostoru 

u koncovky hadice, vyústění potrubí hadice bude zajištěno tak, aby nedošlo ke zranění 

osob vlivem nenadálého pohybu dynamického účinku dopravy směsi. 

Pro manipulaci s rozvinutým výložníkem bude autočerpadlo ustavené v zapatkované 

poloze na přehledném místě a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 

autočerpadla nesmí být překážky. Pracovníci se nebudou zdržovat v pracovním prostoru 

výložníku autočerpadla. S autočerpadlem se bude zacházet v souladu s návodem 

k používání, výložník nesmí být používán k přemisťování břemen. Při přepravě vlastního 

autočerpadla bude výložník složen v přepravní poloze. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, poškození stroje, samovolný pohyb stroje. 

Opatření 

Budou se zaznamenávat případné závady či provozní odchylky strojů, se kterými bude 

seznámena i další obsluha stroje. Při přerušení či ukončení práce se strojem musí být 

stroj ustaven do bezpečné polohy v souladu s návodem k používání, stroj bude 

zabrzděn, případně dále jinak mechanicky zabezpečen proti samovolnému pohybu. 

Pracovní zařízení stroje v době nečinnosti stroje bude spuštěno na zem, aby se zamezilo 

samovolnému pohybu této části stroje. Stroj musí být zabezpečen před neoprávněnou 

manipulací fyzickou osobou (uzamknutí kabiny, vyjmutí startovacího klíče, uzamknutí 

ovládání stroje). Stroj bude odstaven na vhodné, únosné stanoviště, kde nebude 

ohrožen okolními činnostmi či padajícími předměty. 

XV. Přeprava strojů 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, poškození stroje, samovolný pohyb stroje. 

Opatření 

Se strojem se bude vždy při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění 

manipulovat dle postupů uvedených v návodu pro používání. Při těchto úkonech se 

v kabině stroje, na stroji, ani na ložné ploše dopravního prostředku nebudou vyskytovat 

fyzické osoby, pokud není stanoveno jinak. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního 

prostředku musí být daný stroj v přepravní poloze a musí být náležitě kotven tak, aby 

nedošlo k jeho posunu v žádném směru, či k jeho převržení. Při dopravě stroje budou 

jeho pracovní zařízení bezpečně zajištěna v přepravní poloze. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, poškození či zničení materiálu. 

Opatření 

Materiál bude skladován a dopraven dle podmínek výrobce. Skladovací plochy materiálu 

budou zpevněné, odvodněné a rovné. Materiál bude skladován tak, aby byl dobře 

přístupný a aby nebyl způsobem skladování poškozen. Sypké hmoty v pytlích budou 

skladovány do výšky max. 1,5 m, v případě skladování na paletách do výšky 3 m musí 

být zabezpečeny, aby nedošlo k jejich sesuvu. Tekutý materiál bude skladován 

v uzavřených nádobách tak, aby tyto nádoby byly přístupné otvorem v horní části 

nádoby. Při skladování ve více vrstvách budou jednotlivé vrstvy proloženy podklady. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

Riziko 

Zhroucení bednění, poškození bednění, ohrožení bezpečnosti osob. 

Opatření 

Bednění bude provedeno dle průvodní dokumentace. Bednění bude únosné, těsné, 

prostorově tuhé, v každém stadiu montáže i demontáže bude zajištěno proti pádu jeho 

prvků. Před zahájením betonáže bude bednění fungovat jako celek a dojde k předání 

hotové bednicí konstrukce, o čemž bude proveden písemný záznam. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: 

Poškození bednění, ohrožení bezpečnosti osob. 

Opatření 

Při přečerpávání betonové směsi a jejím ukládání do konstrukce budou pracovníci 

pracovat z bezpečných a stabilních pracovních podlah, aby nedošlo k zalití pracovníků 

betonovou směsí. Pro přístup a dopravu betonové směsi budou zajištěny bezpečné 

přístupové komunikace. V průběhu betonáže se bude kontrolovat konstrukce bednění. 

Při dopravě čerstvé betonové směsi do konstrukce čerpadlem bude mezi pracovníky 

použit předem dohodnutý způsob komunikace. 

IX.3 Odbedňování 

Riziko 

Ohrožení bezpečnosti osob, poškození bednění, poškození betonové konstrukce. 

Opatření 

Odbedňování bude zahájeno na pokyn zodpovědného pracovníka po uplynutí 

technologické pauzy takovým způsobem, aby nedošlo k poškození betonované 
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konstrukce. Ohrožený prostor odbedňovacích prací bude zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob. Bednicí dílce budou skladovány před dalším použitím na rovné, 

zpevněné a odvodněné ploše v hale takovým způsobem, aby nepřekážely dalším 

činnostem a procesům. 

Vybraná legislativa pojednávající o BOZP 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění novely nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely nařízení vlády č. 136/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 

Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.11 Ochrana životního prostředí 

6.11.1 Úvodní informace 

V procesu výstavby budou na stavbě vznikat odpady. Odpady budou v rámci staveniště 

tříděny v souladu s kategorizací odpadů do příslušných kontejnerů. Stavba významným 

způsobem neovlivní ani neohrozí životní prostředí. 

Odpady budou tříděny podle kategorizace dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.11.2 Rozdělení odpadů 

Zatřídění Materiál Klasifikace 
Způsob 

likvidace 
Společnost 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

15 01 02 Plastové obaly Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 01 01 Beton Stavební odpad R RESPONO a.s. 

17 02 01 Dřevo Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 02 03 Plasty Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 04 05 Železo a ocel Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 06 04 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 09 04 

Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

Stavební odpad R RESPONO a.s. 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
Směsný komunální 

odpad 
S RESPONO a.s. 

Tabulka 44: Třídění odpadů pro proces drátkobetonové podlahy 

Legenda 

R Recyklace 

S Skládka 

Odpad se bude již na staveništi ekologicky třídit do přistavených kontejnerů, dle druhu 

daného odpadu. Odpady bude pravidelně vyvážet firma RESPONO, a.s. Vyškov. 

Zemina ze staveniště bude odvezena na skládku společnosti TOMAS HOLDING, a.s. 

v Dražovicích.  
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7 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY 

7.1 Obecné informace 

7.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

Obecné informace o stavbě a staveništi 

Projekt Skladovací haly, Rousínov, který je podkladem mé diplomové práce, řeší 

výstavbu nových skladovacích hal na pozemku stavebníka v Rousínově. V této 

projektové dokumentaci je podrobně zdokumentována výstavba haly č. 2, kterou se také 

v diplomové práci zabývám. 
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Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 

Součástí projektové dokumentace je řešení dalších stavebních objektů. Tento 

technologický předpis se bude zabývat řešením objektu SO.06 – opěrné stěny.  

Staveniště se bude nacházet na kraji zastavěné části obce, v průmyslové zóně. Opěrná 

stěna se bude nacházet na severovýchodní a jihovýchodní části staveniště a tvořit 

hranici pozemku. Opěrná stěna bude sloužit ke srovnání výškového rozdílu 

na pozemcích stavby a okolních pozemcích a také jako opora pro budoucí zpevněné 

plochy a vnitroareálové komunikace, které budou užívat osobní i nákladní automobily. 

Výška stěny bude proměnlivá po délce, od 3,87 m až po 6,27 m, její délka bude 125,5 m 

a bude dělena na osm dilatačních celků s rozdílným průřezem. 

Staveniště se bude nacházet především na parcele č. 4349/1 o výměře 9 759 m2. Zde 

budou probíhat veškeré podstatné procesy a stavby. Dále se staveniště bude nacházet 

na parcele č. 113/74 o výměře 657 m2 a parcele č. 234/2 o výměře 3 345 m2. 

 

Obrázek 79: Umístění stavby – mapa [1; vlastní úprava] 

7.1.2 Obecné informace o procesu 

Proces provádění opěrné železobetonové stěny se bude skládat z několika subprocesů, 

kterými jsou: zemní práce, zřízení bednění vodorovné části opěrné stěny, provedení 

výztuže, betonování, odbednění, zřízení výztuže a bednění pro svislou část opěrné 

stěny, betonáž, odbednění, provedení zásypů, obsypů a hutnění zeminy. 

Tento technologický předpis obsahuje identifikační údaje, obecné informace o stavbě 

a staveništi, převzetí staveniště, materiál, dopravu, obecné pracovní podmínky, postup 

provádění prací, pracovní četu, strojní sestavu, kontroly prací, BOZP a environmentální 

plán. 
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7.2 Připravenost a převzetí staveniště 

7.2.1 Připravenost staveniště 

Plocha staveniště bude velká 9 989 m2. Hranici staveniště bude tvořit stávající budova 

haly a mobilní oplocení. Oplocení bude výšky 2 m, vstup na staveniště bude tvořit 

uzamykatelná brána. Na oplocení budou připevněny informační a výstražné tabule 

s údaji o dodavatelské firmě, s důležitými telefonními čísly, zákazem vstupu 

na staveniště nepovolaným osobám, dalšími zákazy a příkazy. Na příjezdové cestě 

ke staveništi bude umístěno dopravní značení upozorňující uživatele veřejné 

komunikace na vjezd a výjezd vozidel stavby. 

Přístup na staveniště bude umožněn ze severního cípu staveniště z veřejné komunikace 

místního významu. Na staveništi neexistuje žádná stávající zpevněná komunikace. 

Pohyb vozidel přítomných v této etapě bude probíhat po hutněné zemině. Proto se bude 

dbát zvýšené pozornosti na čistotu vozidel před opuštěním staveniště. V případě 

znečištění vozidel opouštějících staveniště budou tato vozidla očištěna od hrubé špíny 

v prostoru před výjezdem ze staveniště. 

7.2.2 Převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem stavby proběhne před 

započetím veškerých prací. Tohoto úkonu se může zúčastnit také projektant a technický 

dozor stavebníka. O předání a převzetí staveniště se vyhotoví předávací protokol 

a provede se zápis do stavebního deníku. Při předání a převzetí staveniště se budou 

předávat také následující dokumenty: 

• Schválená projektová dokumentace 

• Platné stavební povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů 

• Protokol o geologickém průzkumu 

• Dokumenty o vytýčení stávajících inženýrských sítí 

• Protokol o hlavních výškopisných a polohopisných bodech a jejich vyznačení 

na staveništi 

• Případně další dokumenty stanovené ve smlouvě o dílo 

7.3 Materiál 

Materiálem potřebným pro realizaci stěny bude betonářská ocel, kari sítě, čerstvá 

betonová směs, bednění a příslušenství k bednění. 

Stěna i její základ jsou navrženy z betonu C 30/37-XC4-XF2. Bude použita nosná výztuž 

B500B vázaná z prutů 10505. Pod pohledovým lícem zdi budou použity kari sítě 

z důvodu zamezení vzniku trhlin v pohledovém betonu.  

Čerstvá cementová směs bude dovezena z betonárny TBG BETONMIX, a.s. 

ve Vyškově, ocel z hutního velkoobchodu firmy FeroStal, a.s. v Brně, bednění bude 

zapůjčeno od firmy PERI, spol. s r.o. ze skladu v Prostějově. 
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7.3.1 Bednění 

Výpočet bednění základu stěny: 

Plocha základu stěny 

úsek výška základu [m] délka [m] plocha [m2] 

1 0,50 10,00 5,00 

2 0,50 20,00 10,00 

3 0,50 20,00 10,00 

4 0,50 35,48 17,74 

5 0,50 11,05 5,53 

6 0,50 10,00 5,00 

7 0,50 26,65 13,33 

8 0,50 12,84 6,42 

Plocha stěny celkem   73,01 

Plocha bednění celkem 146,02 
Tabulka 45: Výpočet potřeby bednění 1 

Výpočet bednění pro svislou část stěny: 

Plocha svislé části stěny 

úsek výška stěny [m] délka [m] plocha [m2] 

1 3,37 10,00 33,70 

2 4,44 20,00 88,80 

3 5,02 20,00 100,40 

4 5,77 35,48 204,72 

5 4,40 11,05 48,62 

6 3,27 10,00 32,70 

7 2,73 26,65 72,75 

8 2,56 12,84 32,87 

Plocha stěny celkem   614,56 

Plocha bednění celkem 1 229,13 
Tabulka 46: Výpočet potřeby bednění 2 

Celková potřeba bednění: 

146,02 + 1229,13 = 1375,15 m2 

Bude potřeba celkem 1 375,15 m2 bednícího materiálu. 

V tabulkách je vypočítaná potřeba bednění vyjádřena v metrech čtverečních. Konkrétní 

prvky – bednící dílce a doplňky – budou řešeny v koordinaci s dodavatelskou firmou 

PERI, spol. s r.o. Dodavatelská firma dodá výkresy bednění. 



149 
 

 

Obrázek 80: Bednění PERI MAXIMO [55] 

7.3.2 Betonová směs 

Objem betonu základu stěny 

úsek výška základu [m] délka základu [m] 
délka  
[m] 

objem 
[m3] 

1 0,50 2,40 10,00 12,00 

2 0,50 3,10 20,00 31,00 

3 0,50 3,40 20,00 34,00 

4 0,50 3,80 35,48 67,41 

5 0,50 3,00 11,05 16,58 

6 0,50 2,30 10,00 11,50 

7 0,50 1,80 26,65 23,99 

8 0,50 1,60 12,84 10,27 

Celkem 206,74 
Tabulka 47: Výpočet potřeby betonové směsi 1 

Objem betonu svislé části stěny 

úsek 
výška stěny 

[m] 
tloušťka stěny 

[m] 
délka  
[m] 

objem 
[m3] 

1 3,37 0,40 10,00 13,48 

2 4,44 0,40 20,00 35,52 

3 5,02 0,50 20,00 50,20 

4 5,77 0,50 35,48 102,36 

5 4,40 0,40 11,05 19,45 

6 3,27 0,40 10,00 13,08 

7 2,73 0,40 26,65 29,10 

8 2,56 0,40 12,84 13,15 

Celkem 276,34 
Tabulka 48: Výpočet potřeby betonové směsi 2  
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Pro betonáž stěny byla počítána potřeba betonové směsi pro základovou vodorovnou 

patku stěny a pro svislou část stěny. Potřeba betonové směsi celkem: 

206,74 + 276,34 = 483,08 m3 

Pro betonáž stěny bude celkem potřeba 483,08 m3 betonu. 

7.3.3 Ocel betonářská 

Jako výztužná ocel bude použita ocel B500B. Dle statika bude pro výpočet materiálu 

uvažováno s vyztužením 150 kg oceli na 1 m3 betonu. 

483,08 m3 betonu * 0,15 t = 72,46 tun 

Dle výpočtu bude potřeba 72,46 tun betonářské oceli. 

7.3.4 Kari sítě 

Kari sítě budou použity z jedné strany stěny, a sice z pohledové strany betonu. 

Celkem tedy bude potřeba cca 615 m2 kari sítě (viz tabulka Výpočet potřeby bednění 2 

– plocha stěny celkem). 

7.3.5 Odbedňovací přípravek 

Ke snadnému odbednění plastového bednění bude použit odbedňovací olej MAPEI 

DMA 3000. Spotřeba oleje je 15–25 g/m2. Při uvažované spotřebě 20 g/m2 bude výpočet 

vypadat takto: 

0,02 kg * 1375,15 m2 = 27,5 kg 

Bude tedy potřeba 27,5 kg odbedňovacího přípravku MAPEI DMA 3000. 

7.4 Doprava a skladování 

Doprava materiálu na stavbu bude probíhat dle navržených tras v kapitole 

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Dopravu materiálu 

na staveniště a po staveništi zajistí strojní sestava, která je blíže specifikována v kapitole 

5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

Zemina vytěžená z výkopů před prováděním opěrné stěny bude skladována 

na staveništi a po zhotovení stěny bude použita k opětovnému zasypání výkopů. 

7.4.1 Primární doprava 

Primární doprava bude řešena pro hutní materiál, pro bednění a pro čerstvou betonovou 

směs. 

Hutní materiál 

Doprava hutního materiálu pro vyztužení opěrné stěny bude probíhat z hutního 

velkoskladu FeroStal v Brně. Bude dovezena ocel B500B a kari sítě dle výpočtů statika. 

Dopravu hutního materiálu z FeroStalu zajistí nákladní automobil typu valník MAN TGS. 

Na trase je vyznačeno několik bodů zájmu, které jsem posuzovala z hlediska nosnosti, 

podjezdné výšky a poloměrů otáčení, všechny body vyhověly. 
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Čerstvá betonová směs 

Doprava betonové směsi na stavbu bude zajištěna pomocí autodomíchávačů firmy 

TBG BETONMIX, a.s. z betonárny ve Vyškově.  

Na trase je vyznačeno několik bodů zájmu, které jsem posuzovala z hlediska nosnosti, 

podjezdné výšky a poloměrů otáčení, všechny body vyhověly. 

Bednění 

Dopravu bednicí techniky zajistí firma PERI, spol. s r.o., bednění bude dovezeno ze 

skladu v Prostějově. 

7.4.2 Sekundární doprava 

Doprava výztuže po staveništi bude zajištěna nákladním automobilem MAN TGS, 

vertikální dopravu zajistí autojeřáb Liebherr LTM 1060-3.1. 

Dopravu čerstvé betonové směsi na staveništi zajistí autodomíchávač a čerpadlo. 

Horizontální dopravu bednění po staveništi zajistí subdodavatel bednění, vertikální 

dopravu bednicích dílů a prvků zajistí autojeřáb.  

7.4.3 Skladování 

Ocelová výztuž se bude skladovat na zpevněné ploše na staveništi v blízkosti stěny 

a jednotlivých dilatačních úseků. Ocel bude vypodložena dřevěnými hranoly. 

Bednící desky se budou skladovat stejným způsobem. Drobné části bednění, stejně jako 

odbedňovací přípravek, budou skladovány v uzamykatelném stavebním skladovacím 

kontejneru. 

7.5 Pracovní podmínky 

7.5.1 Obecné pracovní podmínky 

Zařízení staveniště bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, které se skládá ze tří 

šatnových kontejnerů a jednoho sanitárního kontejneru. Sanitární kontejner je vybavený 

WC, umývárnou, sprchami. V kontejneru je k dispozici studená i teplá voda. Každý 

z kontejnerů má podlahovou plochu 13,13 m2. Více podrobností v kapitole 4.5 Objekty 

zařízení staveniště. Zařízení staveniště je graficky zobrazeno na výkrese v příloze 

P.02 SITUACE ZS – PREFABRIKOVANÝ SKELET. 

Pracovní doba je stanovena na 8,5 hodiny s půlhodinovou pauzou, 5 dní v týdnu, 

od pondělí do pátku, v době od 8:00 do 16:30 hodin. 

Pracovníci budou osoby proškolené, oprávněné pracovat v daném oboru s kvalifikací 

pro danou činnost. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou proškoleny 

o BOZP. Školení osob a pracovníků provede stavbyvedoucí, který o školení vyhotoví 

zápis do stavebního deníku, a vyhotoví protokol, který proškolené osoby stvrdí svým 

podpisem. Tímto účastníci potvrdí, že jsou obeznámeni s pravidly BOZP a s riziky, které 

mohou na stavbě vzniknout. 

7.5.2 Obecné podmínky procesu 

Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Za nepříznivých 

klimatických podmínek budou práce pozastaveny. Nepříznivé klimatické podmínky 
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pro proces jsou: teplota pod +5 °C, teplota nad +35 °C, intenzivní deště, bouřky, 

krupobití, vítr rychlosti nad 11 m/s, nárazový vítr, viditelnost pod 30 m. 

7.6 Pracovní postup 

Před započetím prací na vlastní opěrné stěně je třeba mít dokončené veškeré práce 

předcházející. Jde o výkopy a svahování, musí být proveden podkladní polštář pro stěnu 

ze štěrkodrti o mocnosti 60 cm, který bude hutněn a zpevněn cementovým mlékem. 

Po kontrole těchto prací se může začít s realizací stěny. 

Stěna se bude realizovat po jednotlivých úsecích. 

V první fázi se vyhotoví železobetonový základ, který se bude realizovat po úsecích 

o délce 4 m. S pracemi se začne zhruba v polovině délky stěny, kde bude výsledná 

stěna nejvyšší, což je úsek příčného řezu 4, dilatační úsek D a E (viz dokumentace 

statika 004-PODELNY REZ-100). Délka úseku bude vždy 4 m nebo kratší 

(dle dilatačních celků). Od tohoto místa zhruba v polovině délky stěny se dále bude 

pokračovat v realizaci stěny na obě strany zároveň, vždy po čtyřmetrových úsecích 

a v souladu s dokumentací. 

Po skončení prací na vodorovném základu stěny v celé délce se započnou práce 

na svislé části. Svislá část stěny se bude provádět po stejně velkých úsecích. S realizací 

se začne na stejném místě, kde se začínalo se základovou částí stěny, kde je beton 

nejvíce vyzrálý. Realizace svislé části stěny bude probíhat stejným postupem, jak je 

specifikováno u základu. 

7.6.1 Vytýčení polohy stěny 

Zodpovědný geodet provede vytýčení základu opěrné stěny. Vytýčení provede pomocí 

dvou výškových a jednoho směrového bodu, které byly předány spolu s předáním 

staveniště. Vytýčení bude prováděno pomocí totální stanice TOPCON a provedeno 

dle příslušného výkresu projektové dokumentace. 

7.6.2 Provedení výztuže základu stěny 

Na zpevněném povrchu štěrkového podkladového polštáře v místech vyměřených 

geodetem vyvážou vazači železovou výztuž pro základ stěny. Výztuž bude uložena 

dle výkresů projektové dokumentace, vhodně spojována a opatřena distančními 

podložkami. Musí být zajištěna, aby během betonování nedošlo k deformacím. 

Jednotlivé dráty budou spojeny smyčkami z tenkého páleného drátu. Postupně se výztuž 

vyváže do prostorově tuhého celku. 
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Obrázek 81: Provedení výztuže základu stěny [56] 

Výztuž bude provedena postupně po celé délce stěny. Začne se uprostřed délky stěny 

a pak budou dvě čety pracovat směrem od sebe po délce stěny. 

7.6.3 Bednění základů stěny 

Po provedení výztuže bude následovat bednění základů. Bednění se bude provádět 

od středu stěny, v místě její nejvyšší projektované výšky. Dvě čety pracovníků poté 

budou postupovat směrem od sebe na obě strany. 

Bednění bude probíhat dle kladečských výkresů dodavatele bednění. Bednění musí být 

před zabudováním do konstrukce zkontrolováno, zda není znečištěné či poškozené. 

Poškozené dílce budou nahrazeny, případné znečištění se očistí. Bednění musí být 

provedeno tak, aby bylo spolehlivé a odolalo účinkům zatížení, které na něj bude 

při betonáži působit, aby nedošlo k deformacím a odchylkám daných geometrických 

parametrů. 

Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem pro snadnější odbedňování 

po betonáži. Při této práci se musí dbát opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu s výztuží – 

v místě kontaktu výztuže s odbedňovacím prostředkem by nedošlo k soudržnosti mezi 

betonem a ocelí, ocel by nepřenášela zatížení a došlo by k oslabení celé konstrukce. 

7.6.4 Betonáž základů 

Poté, co byly předchozí práce dokončeny a zkontrolována pevnost a celistvost bednění 

a shodnost provedení bednění a vyvázání výztuže s projektovou dokumentací, se 

provede betonáž. 

Beton na stavbu dopraví autodomíchávač a betonáž bude probíhat pomocí čerpadla. 

Betonáž začne ve shodě s pracovním harmonogramem a v návaznosti na dokončené 

předcházející práce, to vše na pokyn stavbyvedoucího. Druh a třída betonu je 

specifikována v projektové dokumentaci. Při přebírce betonu je potřeba ověřit 

v předávacím listu, zda tyto údaje odpovídají. 
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Betonovat se může pouze za příznivých klimatických podmínek, to znamená při teplotě 

v rozmezí +5 °C až +25 °C a při příznivých klimatických podmínkách. Nesmí se 

betonovat v případě deště, bouřek, nárazového větru a jiné nepřízni počasí. Betonování 

se začne zhruba v polovině délky stěny po zmiňovaných celcích dlouhých čtyři metry. 

 

Obrázek 82: Betonáž patky stěny [56] 

7.6.5 Ošetřování betonu 

S ošetřováním betonu se může začít, až čerstvá betonová směs zatuhne, aby nedošlo 

k vyplavování cementu z betonu. Beton se tedy smí ošetřovat nejdříve až druhý den 

po betonáži. Beton ošetřujeme nejlépe rosením, případně proudem vody, pro kropení 

nepoužíváme vysokotlaké přístroje. Při poklesu teploty pod +5 °C se nesmí používat 

ošetřování vodou, beton je při nižších teplotách třeba spíše ohřívat, nesmí dojít 

k narušení betonu mrazem. Naopak při vyšších teplotách, tzn. při teplotách nad +25 °C, 

je třeba beton ošetřovat vodou častěji. 

7.6.6 Odbedňování 

Konstrukce se může začít odbedňovat, když beton dosáhne normově předepsané 70% 

pevnosti. Čela stěn vodorovné části stěny se mohou odbedňovat již po pěti dnech. 

Jelikož k betonáži jednotlivých celků docházelo postupně, odbednění musí taktéž 

probíhat postupně. Je důležité kontrolovat, kdy byly jednotlivé úseky betonovány. 

Odbedňování tedy bude probíhat v souladu se zápisy o betonáži ve stavebním deníku. 

Odbedňování systémového bednění se provádí dle instrukcí od firmy PERI. Uvolněné 

bednicí desky se pomocí autojeřábu uskladní na zpevněné ploše k tomu určené. Desky 

se skladují zbavené nečistot tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.6.7 Dilatační spára 

Stěna je rozdělena na osm dilatačních celků, tyto celky dělí 20 mm široká spára. Spára 

bude tvořena polystyrenem. 
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Při postupné betonáži jednotlivých celků bude po odbednění čel stěn v místě přechodu 

na jiný dilatační celek k realizované železobetonové stěně připevněn polystyren tloušťky 

20 mm. Tento polystyren se z druhé strany zabetonuje další částí stěny a zajistí tak 

dilataci těchto celků. 

Po demontáži bednění se spára zapraví zaškrábnutím polystyrenu a zamazáním 

cementovou směsí. 

7.6.8 Realizace svislé části – dříku stěny 

Konstrukce svislé části opěrné stěny bude probíhat ve stejném postupu a stejným 

způsobem, jakým je popsána realizace vodorovného základu stěny (viz body 1.6.2 až 

1.6.7). 

 

Obrázek 83: Bednění čela stěny PERI MAXIMO [55] 

Započetí svislé části stěny bude realizováno na místě, kde se začínalo s vodorovným 

základem, přičemž všechny práce – vázání výztuže, bednění, betonáž, ošetřování 

betonu, odbedňování – budou začínat tamtéž a pokračovat stejným způsobem v obou 

směrech po délce stěny. 

Pracovní spára musí být čistá – nesmí být znečištěna hrubou špínou a musí být očištěna 

i od prachu a drobnějšího znečištění. 

Při vázání výztuže dříku dojde k provázání s výztuží ze základu stěny. Kromě betonářské 

výztuže bude k pohledovému líci stěny vyvázána také kari síť, která bude sloužit jako 

zpevnění pohledové strany zdi a bude zamezovat vzniku prasklin. 

Dilatační spára bude z pohledové strany stěny po zamazání cementovou směsí 

zapravena filcováním, aby bylo docíleno vizuálně jednolitého a čistého povrchu zdi. 

7.7 Personální obsazení 

7.7.1 Obecné informace 

Na průběh veškerých prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Bude koordinovat a řídit průběh 

celé výstavby. 
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Každá pracovní četa podílející se na výstavbě bude mít svého hlavního řídícího 

pracovníka, který bude koordinovat činnost čety a dohlížet na provádění činností. 

Všichni pracovníci musí být k provádění daných úkonů způsobilí. Obsluha strojů musí 

mít platný strojní průkaz k obsluze dané kategorie stroje. 

Podmínkou pro provádění prací v dané technologické etapě je, aby byli pracovníci řádně 

proškoleni a zdravotně způsobilí k provádění prací. Zaměstnanci musí být seznámeni 

s pravidly BOZP, musí se jimi řídit a dodržovat bezpečnostní předpisy. Musí být také 

seznámeni s projektovou dokumentací a konat tak, aby výsledek jejich činností byl 

proveden v dané kvalitě a naplnil očekávání projektu. Tyto skutečnosti zaměstnanci 

stvrdí svým podpisem. 

7.7.2 Personální obsazení pro realizaci opěrné stěny 

Pracovník Počet Druh práce Kvalifikace 

Geodet 1 Zaměření stěny 
Odborné vzdělání SŠ 

nebo VŠ 

Pomocný pracovník 

geodeta 
1 Zaměření stěny Základní vzdělání 

Vazači výztuže 4 Armování stěny 
Základní vzdělání, 

výuční list 

Betonáři 4 Betonáž stěny 
Základní vzdělání, 

výuční list 

Tesaři 4 Bednící konstrukce 
Základní vzdělání, 

výuční list 

Strojník čerpadla 2 Čerpání betonové směsi Poučení, certifikace 

Strojník 

autodomíchávače 
2 Čerpání betonové směsi Poučení, certifikace 

Řidič nákladního 

automobilu 
1 Dovoz materiálu 

Řidičské oprávnění 

sk. C 

Strojník autojeřábu 1 Manipulace s materiálem a stroji 
Strojnický průkaz na 

automobilové jeřáby 

Pomocný pracovník 12 Pomocné práce 
Základní vzdělání, 

výuční list 

Tabulka 49: Personální obsazení pro realizaci opěrné stěny 

7.8 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

7.8.1 Velké stroje 

• Automobilový jeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1 – vertikální doprava břemen. 

• Nákladní automobil typu valník MAN TGS 26.360 s hydraulickou rukou 

PALFINGER – vodorovná doprava materiálu na stavbu i po staveništi, dále 

zajišťuje svislou dopravu na staveništi za pomoci hydraulické ruky. 
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• Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku MAN 

zajistí dopravu čerstvé betonové směsi z betonárky na staveniště. 

• Autočerpadlo halové PUTZMEISTER M31-5 Hall Master zajistí dopravu 

čerstvého betonu na staveništi pomocí rukávu přímo do vybedněných konstrukcí. 

7.8.2 Drobnější mechanizace 

• Vázací aku pistole betonářských výztuží TJEP ULTRA GRIP. 

• Míchačka s nuceným oběhem ML 150 – mísení cementové směsi pro použití do 

dilatačních spár. 

• Benzínová vibrační lišta HUSQVARNA Atlas Copco BV 20 G – vibrování čerstvé 

betonové směsi vodorovné části stěny. 

• Ponorný vibrátor HUSQVARNA AME 1600 – k vibrování čerstvé betonové směsi 

ve stěně. 

• Svářecí invertor TECNICA 171/S – ke sváření výztuže. 

7.8.3 Pomůcky 

• Totální stanice TOPCON ES-107 BG 

• Lopata 

• Hrábě 

• Lišta 

• Stavební kolečko 

• Měřicí pásmo 

• Značkovací sprej 

• Kýbl 

• Zednická lžíce 

• Zednické hladítko 

7.8.4 Pomůcky BOZP 

Pracovníci musí být vybaveni ochrannými osobními pracovními pomůckami, jako jsou: 

pracovní přilba, pracovní rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátor, pracovní 

oděv, pracovní obuv, reflexní vesta. 

7.9 Kontrola kvality 

Pro kontrolu správného provádění prací na železobetonové stěně se budou provádět 

následující kontroly. 

7.9.1 Vstupní kontroly 

• Kontrola PD a souvisejících dokumentů 

• Kontrola a převzetí pracoviště 

• Kontrola předchozích prací 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů 

7.9.2 Mezioperační kontroly 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola pracovníků 
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• Kontrola materiálu 

• Kontrola vytýčení stěny 

• Kontrola armatury 

• Kontrola čerstvého betonu 

• Kontrola betonáže 

• Kontrola hutnění 

• Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

• Kontrola odbednění 

• Kontrola pracovní spáry 

• Kontrola zapravení dilatační spáry 

7.9.3 Výstupní kontroly 

• Kontrola celkové geometrické přesnosti a souladu s PD 

• Kontrola pevnosti betonu 

• Kontrola čistoty staveniště 

7.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před započetím prací na provádění opěrné stěny musí být všichni pracovníci poučeni 

a seznámeni s technologickými předpisy, pracovními postupy, musí být proškoleni 

a obeznámeni s BOZP. O proškolení v oblasti BOZP se provede zápis do stavebního 

deníku a pracovníci stvrdí své seznámení s těmito pravidly podpisem. Na stavbě se 

podle těchto pravidel musí řídit a používat OOPP. 

Při provádění prací se musí všichni přítomní na stavbě chovat zodpovědně a nevytvářet 

rizikové situace, musí jednat v souladu s platnou legislativou. 

7.10.1 Vybraná legislativa pojednávající o BOZP 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely nařízení vlády č. 136/2016 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády 

č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění novely nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.11 Ochrana životního prostředí 

7.11.1 Úvodní informace 

V procesu výstavby budou na stavbě vznikat odpady. Odpady budou v rámci staveniště 

tříděny v souladu s kategorizací odpadů do příslušných kontejnerů. Stavba významným 

způsobem neovlivní ani neohrozí životní prostředí. 

Odpady budou tříděny podle kategorizace dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 

odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.11.2 Rozdělení odpadů 

Zatřídění Materiál Klasifikace 
Způsob 

likvidace 
Společnost 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

15 01 02 Plastové obaly Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 01 01 Beton Stavební odpad R RESPONO a.s. 

17 02 01 Dřevo Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 04 05 Železo a ocel Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
Zemina S 

TOMAS 

HOLDING a.s. 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Tříděný odpad R RESPONO a.s. 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a  

17 09 03 

Stavební odpad R RESPONO a.s. 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
Směsný 

komunální odpad 
S RESPONO a.s. 

Tabulka 50: Třídění odpadů pro proces železobetonové monolitické stěny 
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Legenda: 

R Recyklace 

S Skládka 

Odpad se bude již na staveništi ekologicky třídit do přistavených kontejnerů dle druhu 

daného odpadu. Odpady bude pravidelně vyvážet firma RESPONO, a.s. Vyškov. 

Zemina ze staveniště bude odvezena na skládku společnosti TOMAS HOLDING, a.s. 

v Dražovicích. 
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8 ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT 
SO.02 HALA Č. 2 

8.1 Základní informace o stavbě 

8.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

8.1.2 Obecná charakteristika stavby 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy. 
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Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 

8.1.3 Návrh opatření pro možnost certifikace LEED 2009 CORE & SHELL 

Kapitola diplomové práce č. 8. ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ 

OBJEKT SO.02 HALA Č. 2 byla koncipována jako návrh opatření pro možnost certifikace 

LEED 2009 CORE & SHELL. Byly zpracovány vybrané body. 

Certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně 

uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných 

a udržitelných budov. Jde o mezinárodně uznávanou značku kvality, která poskytuje 

vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického 

a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správ tzv. zelených budov.  

Certifikát LEED byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy. Poskytuje nezávislé 

ověření, že budova či komplex budov byl navrhnut a postaven za pomoci postupů 

a strategií cílených na dosažení vysokých požadavků v základních oblastech zdravého 

životního prostředí. Tím je myšleno např. udržitelná výstavba budovy, úspory vody, 

energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. [61] 

8.2 SS P1 – Umístění stavby a její vliv na okolí 

 

Obrázek 84: Umístění stavby – mapa [1; vlastní úprava] 

a) Zabránění erozi půdy 

Stavební parcela se nachází v průmyslové zóně mezi obcemi Rousínov a Komořany, 

na okraji jejich zastavěného území. Na parcelách dotčených stavbou je nejnižší bod 

ve výšce 260,50 m n. m. a nejvyšší bod ve výšce 267,50 m n. m., převýšení na celém 

staveništi je tedy 7 metrů. V místě výstavby nového objektu je převýšení terénu pouze 

1,5 m. Toto převýšení bude srovnáno výkopy a násypy. 

První realizovaný objekt bude přeložka kabelu, následovat bude vybudování jímek. Poté 

bude vyhotovena železobetonová monolitická opěrná zeď, která zajistí srovnání 
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převýšení pozemku a umožní přístup mechanizacím k místě výstavby nové haly. Příjezd 

ke stavbě bude v místech projektované budoucí komunikace, pro výstavbu haly bude 

jako příjezd sloužit podklad ze zhutněného betonového recyklátu, aby nedocházelo 

k nalepení a odvozu půdy ze staveniště a znečišťování komunikací. 

b) Ochrana ornice 

Z pozemku bude sejmuta ornice o objemu 250 m3. Tato ornice bude odvezena 

na skládku na staveništi a bude zde skladována až do finálních prací dané etapy, kdy 

bude použita k finálním úpravám pozemku. Ornice zde bude skladována do maximální 

výšky 1,8 m a bude zakrytá geotextilií. Geotextilie bude zatížená vhodným materiálem 

nacházejícím se na skládce – např. plnými pálenými cihlami, kamennými bloky, 

tvárnicemi. Prostor skladování ornice musí být odvodněný a nesmí být jakkoliv 

znečišťován. 

c) Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Veškeré stroje opouštějící staveniště budou před opuštěním areálu a vjezdem 

na veřejnou komunikaci řádně očištěny. Proto u výjezdu ze staveniště bude připraven 

vysokotlaký čistič. 

Stroje budou podrobeny technické kontrole a budou v odpovídajícím technickém stavu, 

to mimo jiné znamená, že z nich nebude unikat žádná kapalina či oleje. 

Pod mechanismy, které dlouhodobě pracují, parkují a vyskytují se na jednom místě, 

budou vkládány záchytné vany. 

V případě úniku oleje či jiné kapaliny ze stroje bude na staveništi k dispozici havarijní 

souprava DENSORB k absorpci olejů. Zemina znečištěná oleji se pak zlikviduje – 

odveze vytřídit do kontejneru na staveništi k tomu určenému. 

V blízkosti staveniště se nevyskytují vodní toky. Aby nedošlo ke znečištění kanalizačního 

systému dešťové kanalizace, bude vpusť opatřena jemnou geotextilií, která bude 

pravidelně kontrolována a v případě potřeby vyměněna, minimálně však bude měněna 

jednou týdně. 

d) Prevence proti znečištění ovzduší 

Stroje, které budou využívané na stavbě při realizaci zemních prací, splňují emisní limity. 

V průběhu činností na stavbě může dojít ke zvýšení prašnosti, budou však provedeny 

kroky k omezení tohoto krátkodobého zhoršení. Sypký materiál bude vhodně skladován, 

aby nedošlo k jeho šíření větrem. Nebude se zbytečně dlouho skladovat na staveništi, 

bude rychle zpracován. Na mobilní oplocení staveniště bude přidána textilie. Prašnost 

určitých prací lze snižovat skrápěním. Bude se dbát na průběžné čištění staveništních 

komunikací, aby se předešlo šíření prachu a nečistot.  

8.3 MR C2 – Management stavebního odpadu 

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. 

Odpad se bude již na staveništi ekologicky třídit do přistavených kontejnerů dle druhu. 

Odpady bude pravidelně vyvážet firma RESPONO, a.s. Vyškov. Zemina ze staveniště 

bude odvezena na skládku v Dražovicích. 
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Zatřídění Materiál Klasifikace 
Způsob 

likvid. 
Společnost 

Objem 

[t] 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Tříděný odpad R RESPONO a.s. 0,4 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

Nebezpečný 

odpad 
L RESPONO a.s. 0,1 

15 02 02 

Absorpční činidla, 

filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy 

znečištěné 

nebezpečnými látkami 

Nebezpečný 

odpad 
L RESPONO a.s. 0,2 

17 01 01 Beton 
Stavební 

odpad 
R RESPONO a.s. 0,5 

17 02 01 Dřevo Tříděný odpad R RESPONO a.s. 0,3 

17 02 02 Sklo Tříděný odpad R RESPONO a.s. 0,3 

17 02 03 Plasty Tříděný odpad R RESPONO a.s. 1,1 

17 04 05 Železo a ocel Tříděný odpad R RESPONO a.s. 0,8 

17 06 04 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03 

Tříděný odpad R RESPONO a.s. 0,2 

17 09 04 

Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a  

17 09 03 

Stavební 

odpad 
R RESPONO a.s. 2,5 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 

Směsný 

komunální 

odpad 

S RESPONO a.s. 0,65 

Tabulka 51: Zatřídění odpadů 

Legenda: 

R Recyklace 

S Skládka 

L Likvidace nebezpečného odpadu – způsob určí odborná firma 
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Druhy kontejnerů 

Jak již bylo zmíněno, odpady se budou třídit dle druhu do kontejnerů. Na staveništi budou 

proto k dispozici tyto následující odpadové kontejnery: 

Kontejner Druh odpadu KS Objem 

Uzavřený plastový Směsný komunální odpad 1 1 100 l 

Uzavřený plastový Tříděný plastový odpad 1 1 100 l 

Uzavřený plastový Tříděný skelný odpad 1 1 100 l 

Uzavřený plastový Tříděný papírový odpad 1 1 100 l 

Otevřený kovový – typ AVIA Stavební odpad 1 9 m3 

Otevřený kovový – typ AVIA Keramický odpad, cihly 1 9 m3 

Otevřený kovový – typ AVIA Ocelový odpad 1 9 m3 

Otevřený kovový – typ AVIA Betonový odpad 1 9 m3 

Otevřený kovový – typ AVIA Dřevěný odpad 1 9 m3 

Uzavřený plastový Nebezpečný odpad 4 250 l 

Tabulka 52: Výpis kontejnerů 

 

Obrázek 86: Velkoobjemový kontejner Avia 9 m3 [57] 

8.4 IEQ C3 – Kvalita vnitřního prostředí 

a) Ochrana systému vzduchotechniky proti znečištění 

Je třeba ochránit instalované rozvody vzduchotechniky, především před prachem 

vzniklým při řezání materiálu. Veškeré volné otvory vzduchotechniky proto budou 

zalepeny PE folií. 

Materiál, který lze řezat mimo interiér budovy, se bude řezat venku. 

b) Kontrola zdrojů znečištění 

Při výstavbě bude docházet k činnostem, které s sebou nesou riziko znečištění. Jedná 

se především o řezání keramických bloků výplňového zdiva, kdy dochází ke zvýšené 

prašnosti. Aby se zamezilo tomuto znečištění, musí se zvolit vhodná technologie 

Obrázek 85: Plastový kontejner 
na nebezpečný odpad [58] 
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provádění, což bude řezání tvárnic na stolní pile s vodním chlazením. Vodní proud 

zamezí vzniku prachu a zároveň chladí řezací kotouč. 

Dalším zdrojem znečištění ve vnitřním prostředí budovy mohou být sypké pytlované 

směsi a manipulace s nimi. Proto je nutné, aby pracovníci s nimi manipulovali opatrně, 

přidávali sypkou směs při záměsu pomalu a po malých dávkách. Pokud pracovníci 

nespotřebují celý pytel směsi, je potřeba tento pytel uzavřít a vhodně skladovat, 

aby nedocházelo k dalšímu prášení a roznášení směsi. V průběhu procesu se bude 

skladovat na stavbě na místě ke skladování materiálu k tomu určenému tak, 

aby nepřekážel jiným pracovníkům. Po skončení procesu, ke kterým jsou tyto směsi 

potřeba, se tyto pytle uschovají do uzamykatelné skladové stavební buňky. 

Zamezení vzniku prašnosti při realizaci sádrokartonových příček se zajistí volbou 

vhodného postupu provádění. Vysoká prašnost vzniká při přebroušení tmelení 

sádrokartonu. Pro zamezení prašnosti uvnitř budovy z tohoto zdroje je zvolena 

technologie celoplošného tmelení. Po zatmelení spár se pouze odstraní nadbytky tmelu 

a sádrokarton se celoplošně zatmelí. Broušení při této technologii nebude prováděno. 

Povrch je takto nachystán v kvalitě Q3 pro výmalbu. 

Drážky na vedení instalací budou prováděny řezáním drážkovací pilou vybavenou 

odsáváním. 

Obklady budou řezány řezačkou na obklady, kdy nevzniká žádná prašnost. Při řezání 

detailů v obkladu ruční bruskou je nutné tyto práce provádět mimo budovu. 

Při zvýšené prašnosti ve vnitřním prostředí budovy bude pracovní prostředí řádně 

odvětráno, přenosu prachu na stavbě bude zamezeno průběžným úklidem staveniště. 

c) Zamezení šíření nečistot do okolí stavby 

Prašnosti v interiéru budovy bude zamezováno, viz předchozí bod. Pro případ nenadálé 

situace způsobující vysokou prašnost budou otvory do vedlejších místností, kde se 

realizují dokončovací práce, zakryty geotextilií, aby se zamezilo znečištění finálních 

povrchů (např. při schnutí spárovací hmoty na nové dlažbě). 

Veškeré materiály budou skladovány dle pokynů výrobce na ploše k tomu určené, 

zabalené a v suchu. Veškeré obaly materiálů budou průběžně řádně uklízeny – tříděny 

do kontejnerů na staveništi k tomu určených. Tekuté materiály skladované v nádobách 

budou skladovány uzavřené, sypké směsi budou skladovány zavřené.  

d) Zamezení znečištění dokončených konstrukcí 

V prostorech, kde stále dochází k nějakému znečištění, budou veškeré dokončené 

konstrukce zakryty plachtou, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Musí se udržovat 

čistota na pracovišti, případné znečištění se musí hned odstranit. Prašnost se omezí 

odsáváním vysavačem při samotném procesu. Dokončené místnosti budou uzavřeny 

dveřmi a nebude se do nich zbytečně vstupovat. 

V objektu je zákaz kouření, není zde zřízena žádná kuřácká místnost. Pro účely kouření 

je vyhrazen vnější prostor v areálu staveniště. 

8.5 MR C5 – Regionální materiály 

Za regionální materiál či výrobek se považuje ten, který byl vyroben a zpracován 

v maximální vzdálenosti 800 km od staveniště. 
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Betonová směs 

Čerstvá betonová směs se bude dovážet z betonárny TBG BETONMIX, a.s. ve Vyškově. 

Betonárna TBG BETONMIX a.s. Vyškov je členem skupiny Českomoravský beton, a.s., 

která spadá do koncernu HeidelbergCement. Dalšími členy tohoto koncernu jsou 

společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s. 

Původ složek jednotlivých směsí je určen odhadem dle členů koncernu a jejich 

provozoven – kamenolomy, cementárny. Jednotlivé složky a jejich původ je součástí 

receptury. Původ jednotlivých složek bude v rámci České republiky – splňuje podmínku 

maximální vzdálenosti 800 km od staveniště pro regionální materiály. 

Kamenivo Českomoravský štěrk a.s. Kamenolom Luleč (CZ) 5 km 

Cement Českomoravský cement a.s. Závod Mokrá – Brno (CZ) 15 km 

Přísady STACHEMA CZ s.r.o. Kolín (CZ) 180 km 

Tabulka 53: Regionální materiály 

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího – betonárny. Obsah a původ 

jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření 

dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí 

osobě. [62] (Výňatek z ceníku 2020 transportbetonu provozu Vyškov, člena skupiny 

Českomoravský beton, a.s.) 
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9 HLUKOVÁ STUDIE 

9.1 Základní informace o stavbě 

9.1.1 Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Skladovací haly, Rousínov 

Místo stavby: Region: Jihovýchod CZ06 (NUTS 2) 

 Kraj: Jihomoravský CZ064 (NUTS 3) 

 Okres: Vyškov CZ0646 (LAU 1) 

 Město: Rousínov 593559, Komořany 593168 (LAU 2) 

 Ulice: - 

Kat. území: Čechyně 618934, Komořany na Moravě 668907 

Parcelní čísla: 113/74, 234/2, 4349/1 

Údaje o stavebníkovi 

Název: EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Sídlo: Sušilovo náměstí 15/23, 683 01, Rousínov u Vyškova 

IČ: 26821265 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název: Ing. Bc. Hynek Dvořáček 

Sídlo: Pazderna 362/24, 682 01, Vyškov – Dědice 

IČ: 74828410 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Hynek Dvořáček 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Pirochta 

 autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb 

Hlavní projektant PBŘ: Ing. Markéta Bogárová 

Odpovědný projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka 

 autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti 

9.1.2 Obecná charakteristika stavby 

Nově navržený objekt haly č. 2 je situován v areálu stavebníka, v jeho jihovýchodní části, 

a přiléhá k již existující hale č. 1, k její severovýchodní fasádě. Jedná se o skladovací 

objekt haly s dvoupodlažní vestavbou administrativy. 

Přístavba haly č. 2 je projektovaná jako dvoulodní montovaná železobetonová hala, 

založená na pilotách se střechou z trapézových plechů a obvodového pláště 

ze sendvičových panelů. 
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Objekt je výškově umístěn svým prvním nadzemním podlažím +0,000 na kótě 

266,16 m n. m., výška objektu v atice je +8,825 m. 

9.2 Úvod k hlukové studii 

V hlukové studii se zabývám hlukovým zatížením generovaným stavbou a stavebními 

procesy v okolí staveniště. Jelikož se stavba vyskytuje v průmyslové zóně mimo obytnou 

část obce a místo staveniště je odděleno vysokým porostem a zelenými pásy zatravnění 

a polí od těchto obytných zón, bude znečištění hlukem podle mého názoru splňovat 

hygienické limity. Tuto domněnku jsem ověřila v programu HLUK+ a dále jsou v této 

hlukové studii popsány výsledky měření.  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanovuje hodnotu A LAeq,T 50 dB jako hygienický limit 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro chráněné venkovní prostory staveb 

a chráněný venkovní prostor. Tato hodnota není výsledná, počítá se zde s korekcemi. 

Nařízení zohledňuje zvýšený hluk způsobený stavební činností, proto dle části B přílohy 

č. 3, která rozlišuje denní doby pro práci na stavbě, přičteme korekci +15 dB. Tato 

korekce se vztahuje ke stavební činnosti probíhající na stavbě v časovém rozmezí mezi 

7:00 a 21:00 hodinou. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

LAeq,S bude tedy dle následujícího vztahu 65 dB: 

LAeq,T + k = LAeq,S = 50 + 15 = 65 dB 

Kromě hluku v chráněných venkovních prostorech staveb se v této studii budu zabývat 

také hlukem na pracovišti. Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku 

při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h 

dle NV č. 272/2011 Sb. se rovná 85 dB. 

9.3 Situace staveniště 

Obydlené zóny, které budou hlukem pravděpodobně ovlivněny, jsou označeny jako RD1 

a RD2 – jedná se o bydlení v rodinných domech. Dále jsou zkoumány hygienické limity 

znečištění hlukem přímo v průmyslové zóně, kde se nachází administrativní pracoviště. 

Specializovaný software Hluk+, který byl použit pro tuto hlukovou studii, umožňuje 

pracovat s různými parametry. Podkladem je situace staveniště stažená z portálu ČÚZK 

obsahující katastrální mapu a ortofotomapu. Po zadání dalších parametrů program 

zobrazí průběh izofon na podkladové situaci. 
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Obrázek 87: Situace širších okolních vztahů [59; vlastní úprava] 

9.4 Posouzení akustického tlaku při provádění stavebních prací 

V této studii jsou řešeny dvě hlukově nejnáročnější etapy stavby. Jedná se o etapu 

zemních prací a etapu provádění pilotových základových konstrukcí. Na stavbě se budou 

při těchto dvou etapách pohybovat následující stroje, které budou zdrojem hluku: 

• Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX 104 dB (2) 

• Sklápěč Tatra Phoenix Euro 6 89 dB (3) 

• Autodomíchávač Schwing 100 dB (4) 

• Autočerpadlo Putzmeister 119 dB (5) 

• Pilotovací souprava BG 20 H 112 dB (6) 

• Dozer pásový Cat D6K2 111 dB (7) 

• Automobilový jeřáb Liebherr 98 dB (8) 

9.4.1 Posouzení akustického tlaku při etapě zemních prací 

Pro výpočet hluku při provádění etapy zemních prací program pracoval s těmito zdroji 

hluku: 

• rýpadlo-nakladač (2), 

• sklápěč (3), 

• pásový dozer (7). 

Stroje byly pro výpočet umístěny v situaci na místě, kde je očekávaná jejich práce 

a zároveň nejhorší možný dopad znečištění hlukem na vyšetřovanou oblast. 



173 
 

9.4.2 Posouzení akustického tlaku při etapě pilotáže 

Pro výpočet znečištění hlukem při provádění etapy realizace základových pilotových 

konstrukcí program pracoval s těmito zdroji hluku: 

• autodomíchávač (4), 

• autočerpadlo (5), 

• pilotovací souprava (6), 

• automobilový jeřáb (8). 

Stroje pro potřeby výpočtu byly opět umístěny v situaci na pozice, kde je uvažován 

při výstavbě nejhorší dopad znečištění na okolí. 

9.5 Práce s programem Hluk+ 

9.5.1 Vložení situace 

V prvním kroku byla vložena situace do programu. Pro správný výpočet bylo nutné 

respektovat a přenést měřítko. 

 

Obrázek 88: Vyšetřovaná situace [výstup z programu Hluk+] 
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9.5.2 Vložení objektů 

V druhém kroku se do programu zadaly zelené plochy a okolní budovy (šedě) – 

vykreslení půdorysných ploch budov a porostu a zadání výšky těchto objektů. Výška 

objektů byla odborně odhadnuta na základě prohlídky 3D mapových podkladů. 

 

Obrázek 89: Vložené objekty, zeleň [výstup z programu Hluk+] 

9.5.3 Umístění strojů 

V dalším kroku byly do programu zadány stavební stroje – zdroje hluku popsané v bodě 

č. 9.4 Posouzení akustického tlaku při provádění stavebních prací. 

 

Obrázek 90: Zadání zdrojů hluku [výstup z programu Hluk+] 
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9.5.4 Umístění posuzovaných bodů 

V tomto kroku byly zadány body, které budou ve výpočtu posuzovány. Body se nacházejí 

ve vzdálenosti 2 m od fasády v chráněném venkovním prostoru staveb u okenních otvorů 

v různých výškách v závislosti na výšce okenního otvoru. Celkem bylo posuzováno 

14 bodů.  

 

Obrázek 91: Zadání bodů u fasády [výstup z programu Hluk+] 

Výpis zadaných bodů: 

• kanceláře administrativní budovy (1) 

• kanceláře administrativní budovy (2) 

• kanceláře administrativní budovy (3) 

• kanceláře administrativní budovy (4) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD2 (5) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD2 (6) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD2 (7) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD2 (8) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD2 (9) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD1 (10) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD1 (11) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD1 (12) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD1 (13) 

• bydlení v rodinných domech oblast RD1 (14) 
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9.5.5 První varianta výpočtu – sestava strojů pro zemní práce 

 

Obrázek 92: Zdroje hluku – aktivní sestava pro zemní práce [výstup z programu Hluk+] 

Pro výpočet zatížení hlukem byly vhodně rozmístěny pracovní stroje pro zemní práce 

(2), (3), (4). Ostatní stroje v programu byly v tento okamžik nastaveny jako neaktivní 

(0 dB). Níže uvedená tabulka zobrazuje hladinu akustického tlaku naměřenou 

ve zvolených bodech před fasádou (sloupec „celkem“). 

Tabulka bodů výpočtu – zemní práce 

 

Tabulka 54: Tabulka bodů u fasády pro zemní práce [výstup z programu Hluk+]  
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9.5.6 Výpočet izofon a pásem hluku – zemní práce 

 

Obrázek 93: Vyobrazení izofon a pásem hluku pro zemní práce [výstup z programu Hluk+] 

Pro výpočet izofon byla nastavena výška 2 metry nad povrchem zadané situace. 

Obrázek zobrazuje průběh izofon a pásem hluku v okolí prováděné stavby při etapě 

zemních prací. 

Hluková pásma jsou odlišena barevně. Největší znečištění je v modré oblasti. Pak se 

znečištění přes růžovou, červenou, až ke žluté snižuje. Modré pásmo zobrazuje hluk 

vyšší než 65 dB, růžové pásmo 60–65 dB, červené 55–60 dB, zelené 50–55 dB, modré 

45–50 dB, žluté 40–45 dB. Na plochách, které již nejsou vybarvené, je hladina 

akustického tlaku nižší než 40 dB. 

9.5.7 Druhá varianta výpočtu – sestava strojů pro pilotáž 

Druhá varianta výpočtu počítala s hlukovým znečištěním produkovaným stroji 

provádějícími pilotáž. Tato strojní sestava je nejhlučnější z celé výstavby, obsahuje 

stroje s největším hlukovým zatížením – až 119 dB. V programu byly nastaveny jako 

aktivní stroje pilotovací souprava (6), automobilový jeřáb (8), autočerpadlo (5), 

autodomíchávač (4). Ostatní stroje byly nastaveny jako neaktivní (0 dB). 
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Obrázek 94: Zdroje hluku – aktivní sestava pro pilotáž [výstup z programu Hluk+] 

Následující tabulka ukazuje opět hladinu akustického tlaku v posuzovaných bodech. 

Aktuální hladina se nachází ve sloupci „celkem“, ve sloupci „předch.“ můžeme vidět 

hladiny akustického tlaku v daných bodech v porovnání s předchozím hlukovým 

zatížením od zemních prací. Někde došlo k navýšení hladiny, jinde ke snížení. Tyto 

změny jsou způsobené rozmístěním aktivních strojů v situaci. 

Tabulka bodů výpočtu – pilotáž 

 

Tabulka 55: Tabulka bodů u fasády pro pilotáž [výstup z programu Hluk+]  
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9.5.8 Výpočet izofon a pásem hluku – pilotáž  

Obrázek pod textem zobrazuje průběh pásem hluku pro pilotáž. Použité barvy pásem 

značí stejné zatížení, jaké je popsané u obrázku vyobrazení pásem hluku pro zemní 

práce. Oproti výsledkům ze zemních prací můžeme v tomto barevném zobrazení jasně 

vidět, že je tato etapa hlukově náročnější. 

 

Obrázek 95: Vyobrazení pásem hluku pro pilotáž [výstup z programu Hluk+] 

Obrázek 96 zobrazuje průběh izofon pro provádění etapy pilotáže hlubinných základů. 

 

Obrázek 96: Vyobrazení izofon pro pilotáž [výstup z programu Hluk+] 
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9.5.9 Posouzení hluku v lokalitách bydlení 

V následujícím obrázku jsem přiblížila lokalitu bydlení v rodinných domech označenou 

jako RD1. Obrázek ukazuje průběh izofon při zatížení hlukem z prací při provádění 

pilotáže v této lokalitě. Po přiblížení je vidět, že u této lokality se nachází izofona 

s hladinou akustického tlaku 55 dB a méně. Rodinný dům nejvíce na jihu v této lokalitě 

je ještě ovlivněn izofonou s hladinou akustického tlaku 60 dB. 

 

Obrázek 97: Bližší vyobrazení izofon v oblasti bydlení RD1 – pilotáž [výstup z programu Hluk+] 

Obrázek 98 zobrazuje druhou lokalitu bydlení v rodinných domech RD2, kterou jsem 

zkoumala. I zde je nejvyšší naměřená hladina akustického tlaku 60 dB u rodinných domů 

v severní části oblasti, směrem na jih se pak snižuje. 

 

Obrázek 98: Bližší vyobrazení izofon v oblasti bydlení RD2 – pilotáž [výstup z programu Hluk+] 
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9.6 Vyhodnocení 

Dle výpočtů provedených na základě NV č. 272/2011 Sb. je limit hladiny akustického 

tlaku hluku pro hluk ze stavební činnosti mezi 7:00 a 21:00 hodinou 65 dB. Jelikož se 

na stavbě v posuzovaných etapách počítá s prací probíhající pouze v denních hodinách, 

neobsahuje řešení posouzení nočních hodin. 

V programu byly ověřeny dvě kritické situace – etapa provádění zemních prací a etapa 

provádění pilotových základových konstrukcí. Z těchto dvou etap, jak je vidět 

na výstupech programu, je na zatížení hlukem náročnější etapa pilotování. 

Nadlimitní hluk je ve výstupech programu vyobrazen v zobrazení pásem hluku modrou 

barvou. Toto nadlimitní zatížení se v obou pozorovaných případech vztahuje pouze 

na prostor staveniště, přilehlé komunikace a okolní pole. 

Bylo zkoumáno celkem 14 míst, která mohou být negativně ovlivněna hlukem 

ze stavební činnosti. V těchto místech byly naměřeny hodnoty splňující limity stanovené 

nařízením vlády. Maximální naměřená hodnota byla 59 dB v bodě (1) – zde je umístěno 

okno kanceláře administrativní budovy. V oblastech pro bydlení v rodinných domech 

byla maximální naměřená hodnota 56,6 dB. 

Znečištění hlukem splňuje hygienické limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

Ze splnění požadavků limitů hluku tedy vyplývá, že nebude třeba realizovat žádná 

ochranná opatření. 

Toto nařízení vlády definuje také limit akustického tlaku na pracovišti, který je stanoven 

na 85 dB. V první variantě výpočtu, při hodnocení hluku produkovaného stroji 

při provádění zemních prací, zobrazují izofony maximální hladinu akustického tlaku 

na staveništi 71 dB. V druhé variantě výpočtu, při hodnocení hluku produkovaného stroji 

při pilotáži, zobrazují izofony maximální hladinu akustického tlaku na staveništi 83 dB. 

Obě situace tedy splňují dané limity.  

Jelikož všechny tyto stroje jsou velice hlučné (mezi 86 a 119 dB ve zdroji), budou všichni 

pracovníci při práci s nimi a v jejich blízkosti vybaveni osobními pracovními pomůckami 

ochrany sluchu. 
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10 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO.02 

10.1 Položkový rozpočet 

K nacenění prací stavebního objektu SO.02 Hala č. 2 byl použit program BUILDpower S, 

proces Rozpočty a kalkulace s aktuální cenovou úrovní RTS 2020/II. S použitím tohoto 

programu byl sestaven položkový rozpočet s výkazem výměr. 

V položkovém rozpočtu jsem řešila nacenění zemních prací, základů, svislých 

a vodorovných nosných i nenosných konstrukcí, zastřešení, podlahové konstrukce, 

prvků výplní otvorů, omítek, úprav povrchů a nášlapné vrstvy, izolace tepelné a proti 

vodě, vnitřní kanalizace, lešení, a rovněž vedlejší a ostatní náklady. 

V rámci tvorby ceny jsem narazila na materiály a práce, které v rozpočtové základně 

nejsou obsaženy, proto jsem cenu těchto položek vytvořila vlastní kalkulací. Cenu jsem 

určila z podkladů cenových nabídek od dodavatelů, ke kterým jsem měla přístup v rámci 

své praxe, nebo jsem oslovila obchodní zástupce konkrétních dodavatelských firem 

daných výrobků. Jednalo se především o hliníkové výplně otvorů, prefabrikované 

železobetonové prvky, trapézový plech, klínovou minerální izolaci pro výplň trapézového 

plechu ISOVER TRV, akustické minerální panely ECOPHON SOLO zavěšené 

na ocelových lankách, průmyslová sekční vrata, vyrovnávací hydraulický můstek, 

vratové těsnění, obloukové pásové světlíky a fasádní dílce DEKCASSETTE. 

U každé této položky jsem na základě informací poskytnutých dodavatelem zkalkulovala 

jednotkovou cenu, ve které jsem obsáhla náklady na materiál, práci a dopravu. 

Vyexportovaný položkový rozpočet je přílohou této diplomové práce P.06 POLOŽKOVÝ 

ROZPOČET STAVBY. 

10.2 Histogram pracovníků 

Z potřeby pracovníků, která vyplynula ze zpracovaného položkového rozpočtu 

a časového plánu výstavby haly č. 2, jsem sestavila graf potřeby pracovníků 

v jednotlivých měsících. V tomto histogramu se nachází ve sloupcích každého měsíce 

dvě hodnoty. První sloupec ukazuje průměrnou potřebu pracovníků za měsíc při realizaci 

prací dle harmonogramu, druhý ukazuje maximální počet pracovníků ve špičce v jednom 

dni daného měsíce na stavbě. 

Dle potřeby pracovníků bylo dimenzováno zařízení staveniště. Na staveništi jsou 

navrženy tři šatnové kontejnery, které mohou poskytnout zázemí až 24 pracovníkům. 

V měsíci srpnu, na který připadne nejvyšší průměrný počet uvažovaných pracovníků 

na stavbě, se zde bude nacházet průměrně 20 pracovníků, v denním maximu 21 

pracovníků. Zařízení staveniště je vyhovující. 

Z histogramu v měsíci září je patrné, že dojde k nárůstu maximálního počtu pracovníků 

v jednom dni. Tento nárůst je způsoben prováděním prací na drátkobetonové podlaze. 

Drátkobetonová podlaha bude realizována pracovníky subdodavatelské firmy. Na stavbě 

je v denním maximu uvažováno s celkem 28 pracovníky, z toho s 20 pracovníky 

vlastními a s 8 pracovníky dodavatele. Pro dodavatelské firmy je v zařízení staveniště 

ponechána plocha pro zřízení vlastního zařízení staveniště. Dodavatel si na této ploše 

vybuduje dočasné zázemí pro vlastní pracovníky. 

Graf potřeby pracovníků je v příloze P.13 HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ. 
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10.3 Limitky zdrojů 

Na základě zhotoveného položkového rozpočtu v programu BUILDpower S byly jako 

export dat tohoto programu vytvořeny limitky zdrojů. Konkrétně se jedná o limitky 

materiálů, pracovníků a strojů. Limitky jsou seřazeny sestupně od finančně 

nejnáročnějších položek až po ty nejméně finančně náročné. 

Limitky jsou přílohou diplomové práce – P.07 LIMITKA MATERIÁLŮ, P.08 LIMITKA 

PRACOVNÍKŮ, P.09 LIMITKA STROJŮ. 
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11 ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.02 

11.1 Harmonogram 

Časový plán pro stavební objekt SO.02 Hala č. 2 jsem zpracovala v programu Microsoft 

Project. Jako vstupní údaje jsem použila práci, výkazy výměr, měrné jednotky 

a normohodiny získané z programu BUILDpower S. Některé normohodiny byly upraveny 

na základě zkušeností a doporučení kolegů z praxe na reálnější hodnotu. Dosazením 

počtu pracovníků jsem získala dobu trvání jednotlivých činností. Činnosti jsem provázala 

vazbami a posloupností, ve které budou probíhat při výstavbě. 

Řádkový harmonogram zobrazuje naplánované procesy zahrnující činnosti probíhající 

při zemních pracích, při výstavbě spodní a vrchní hrubé stavby, při provádění vnější 

obálky budovy zahrnující zastřešení, opláštění a zaizolování stavby, a hrubé podlahové 

konstrukce. Odlišuje úkoly běžné a úkoly ležící na kritické cestě. U úkolů neležících 

na kritické cestě zobrazuje časovou rezervu. 

Harmonogram je přílohou diplomové práce č. P.12 ČASOVÝ PLÁN. 

Legenda zkratek v příloze P.12 

žb železobeton, železobetonový 

adm. administrativa, administrativní část 

sklad. skladovací část 

db drátkobeton, drátkobetonové 

samoniv. samonivelační 

cem. cementový 

SDK sádrokarton, sádrokartonová 
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12 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY PO STAVEBNÍCH 
OBJEKTECH 

12.1 Časový plán po objektech 

V programu Microsoft Project jsem zpracovala časový plán stavebních objektů projektu 

Skladovací haly, Rousínov. Časový plán zobrazuje postup výstavby jednotlivých 

stavebních objektů – přeložku kabelu, jímky, opěrné zdi, rekonstrukci haly 

č. 1 a novostavbu hal č. 2, 3 a 4. Všechny stavební objekty akce Skladovací haly, 

Rousínov, jsou graficky zobrazeny v příloze P.16 SITUACE KOMPLEXU STAVEBNÍ 

HALY ROUSÍNOV. 

Stavba bude zahájena rekonstrukcí stavebního objektu hala č. 1 SO.01 a přeložkou 

komunikačního kabelu SO.08 společnosti ČD-Telematika a.s. Přeložka kabelu bude 

probíhat v letních měsících, budou vyhotovena veškerá požadovaná měření kabelu 

specifikovaná v kapitole 1.4.1 Ochranné pásmo dráhy. Výstavba bude následovat 

vybudováním jímek SO.07. Po dokončení jímek se práce přesunou na realizaci 

stavebního objektu opěrné zdi SO.06. Práce na opěrné zdi zahrnují betonáž, proto jsou 

naplánované na měsíce srpen, září a říjen. Dokončení opěrné zdi podmiňuje výstavbu 

haly č. 2 SO.02, která je naplánována až na březen dalšího roku, pro výstavbu opěrné 

zdi tedy zbývá časová rezerva v dalších týdnech během listopadu a prosince, kdy jsou 

ještě teploty příznivé pro provádění betonáže, odbedňovacích prací a zemních prací 

(obsypy a násypy u zdi). 

V rámci rekonstrukce haly č. 1 SO.01, která bude probíhat souběžně, bude provedeno 

zateplení a hydroizolace střechy, opláštění budovy izolačními sendvičovými panely, 

zhotovení nových klempířských a zámečnických konstrukcí, výměna výplní otvorů 

a vnitřní úpravy objektu zahrnující úpravy sociálního zázemí pro pracovníky, úpravy 

povrchů a případné další položky dle přání stavebníka. 

Po dokončení rekonstrukce objektu SO.01 bude probíhat výstavba nové skladovací haly, 

objektu SO.02, která je předmětem této diplomové práce. Po dokončení objektu SO.02 

budou realizovány areálové zpevněné plochy a sjezd, které budou společné pro všechny 

haly. Dále dojde k výstavbě dalších skladovacích hal, a to hal č. 3 a 4. Hala č. 3 má 

půdorysně stejné rozměry jako hala č. 2 a navazuje na halu č. 2 a halu č. 1. Hala č. 4 

má opět podobné půdorysné rozměry jako hala č. 2 a 3. 

Veškeré práce na spodní a vrchní hrubé stavbě hal bude probíhat v teplotně příznivých 

měsících na jaře, v létě a na podzim, v zimě budou probíhat práce dokončovací 

v interiéru opláštěných a izolovaných budov. 

Harmonogram je přílohou diplomové práce č. P.14 ČASOVÝ PLÁN PO OBJEKTECH. 

12.2 Propočet dle THU 

Pro potřeby určení finančních nákladů jednotlivých stavebních objektů v čase jsem 

udělala propočet nákladů dle technicko-hospodářských ukazatelů. Výpočet vychází 

z určení objemu měrných jednotek jednotlivých stavebních objektů a jejich zařazení dle 

jednotné klasifikace stavebních objektů. Výpočet celkové ceny objektu je proveden 

po přiřazení ceny za měrnou jednotku dle klasifikace objektu. 

Propočet dle THU je přílohou diplomové práce č. P.15 PROPOČET DLE THU + PLÁN 

NÁKLADŮ. 
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12.3 Finanční plán nákladů v čase 

Na základě propočtu nákladů dle THU a určení časového plánu realizace stavebních 

objektů akce Skladovací haly, Rousínov jsem vyhotovila plán nákladů pro všechny 

stavební objekty v jednotlivých čtvrtletích. 

Finanční plán nákladů je přílohou diplomové práce č. P.15 PROPOČET DLE THU 

+ PLÁN NÁKLADŮ. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se věnovala zpracování stavebně-technologického projektu 

pro stavební objekt skladovací haly v Rousínově. Na základě podkladní projektové 

dokumentace Skladovací haly, Rousínov poskytnuté projektantem jsem zpracovala 

propočet nákladů stavby dle technicko-hospodářských ukazatelů celého projektovaného 

komplexu výstavby nových hal a finanční a časový plán výstavby tohoto projektu. 

V práci jsem blíže řešila výstavbu skladovací haly č. 2. Pro tento objekt jsem zpracovala 

studii realizace jednotlivých etap, technickou zprávu dopravních vztahů, která zahrnuje 

určení a posouzení tras dopravy vybraných materiálů, návrh zařízení staveniště 

s výpočtem pro dimenze přípojek a popis objektů zařízení staveniště. V technické zprávě 

ke stavebně-technologickému objektu jsem zkoumala podmínky vyplývající pro stavbu 

realizovanou v ochranném pásmu drah. V práci je zpracován návrh stavebních strojů 

pro realizaci objektu haly a posouzen jejich vliv na okolí v rámci hlukové studie. 

Blíže jsem se věnovala konstrukcím prefabrikovaného skeletu, drátkobetonové podlahy 

a železobetonové opěrné monolitické stěny. Pro prefabrikované prvky skeletu jsem 

navrhla umístění na skládce materiálu a dimenzovala dle nich zvedací mechanismus. 

Pro drátkobetonovou podlahu a opěrnou stěnu jsem zhotovila technologický předpis 

s výpisem materiálu a popisem pracovního postupu. V rámci technologického předpisu 

pro konstrukci drátkobetonové podlahy jsem zpracovala kontrolní a zkušební plán. 

Seznámila jsem se s prací v programu Microsoft Project, který jsem použila k sestavení 

časového plánu celé stavby a blíže řešeného stavebního objektu. Při zpracování 

diplomové práce jsem využila vědomosti nabyté během studia, které jsem při řešení 

dané problematiky rozšířila a prohloubila. Pro tvorbu diplomové práce mi byla velice 

přínosná i odborná praxe, která byla součástí magisterského studia.  
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