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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá výstavbou areálu společnosti Milmar, s.r.o., 

konkrétně se zaměřuje na stavebně technologický projekt objektu SO02 Výrobní 

hala. Práce podrobněji řeší formou technologických předpisů výstavbu 

železobetonového prefabrikovaného skeletu haly a následně realizaci betonové 

podlahy se vsypem. Pro stavbu haly byl vypracovaný položkový rozpočet 

s výkazem výměr, časový plán, plán BOZP, návrh zásobování stavby a posouzení 

dopravních tras, byly vybrány hlavní stavební mechanismy a posouzeny varianty 

hlavních stavebních mechanismů, kontrolní a zkušební plány. Pro celou stavbu 

byla vypracována průvodní a technická zpráva, stavebně technologická studie, 

certifikace udržitelnosti systémem LEED 2009. Textová i výkresová část byla 

vypracována dle zadání diplomové práce.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Výrobní hala, administrativní budova, železobetonový prefabrikovaný skelet, 

betonová podlaha se vsypem, technologický předpis, technická zpráva, autojeřáb, 

bezpečnost práce, časový plán, zařízení staveniště, zvedací mechanismus, 

finanční plán, studie hlavních technologických etap, propočet dle THU 

ABSTRACT  

The final thesis is focused on construction of the complex Milmar s.r.o. company,  

specifically, it focuses on the construction technology project of the SO02 

Production Hall building. Diploma thesis detail solved through technological 

regulations prefabricated reinforced concrete skeleton construction of the hall and 

then implement concrete floors with infill. For the construction of the hall, an 

itemized budget was prepared with a statement of area, time schedule, health and 

safety plan, design of construction supply and assessment of transport routes, the 

main construction mechanisms were selected and variants of the main 

construction mechanisms, control and test plans were assessed. An 

accompanying and technical report, a construction technology study, and the 

sustainability certification of the LEED 2009 system were prepared for the entire 

construction. The text and drawing part was prepared according to the assignment 

of the diploma thesis. 

KEYWORDS  

Production hall, office building, reinforced concrete prefabricated skeleton, 

concrete floor with infill, technological regulation, technical report, truck crane, 

work safety, time schedule, construction site equipment, lifting mechanism, 

financial plan, study of main technological stages, calculation according to THU 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výrobní haly 

v Hodějicích společnosti MILMAR s.r.o.. Objekt je tvořen dvěma samostatnými celky- 

výrobně skladovací halou (SO02) a administrativní budovou (SO01). Oba objekty jsou 

napojeny na technickou infrastrukturu. Celý areál je na dopravní infrastrukturu napojen 

nově zbudovaným sjezdem na místní komunikaci.  

Náplní diplomové práce je řešení objektu SO02- Výrobní hala. Práce se blíže zabývá 

realizací železobetonového nosného skeletu haly, na který byl vypracovaný 

technologický předpis. Dále byly porovnány dvě varianty pro podlah pro část haly, na 

vhodnější variantu- betonovou podlahu se vsypem byl vypracován technologický 

předpis.  

Součástí diplomové práce je průvodní a technická zpráva pro stavebně technologický 

projekt, studie hlavních technologických etap, jsou vypracovány situační výkresy 

stavby, časový a finanční plán, položkový rozpočet a další textové kapitoly, které jsou 

vypracované dle zadání diplomové práce. 

 

Jako podklad pro diplomovou práci sloužila část projektové dokumentace, zapůjčená 

od Ing. arch. Jindřicha Šlesingera.  
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A     Průvodní zpráva 
 

A.1. Identifikační údaje 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

       parc.č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a výrobní 

Charakteristika stavby:  Hlavní stavební objekt- skladovací a výrobní hala bude 
sloužit pro skladování zdravotnického materiálu. Ve 
výrobní části bude docházet ke zpracování tohoto 
materiálu, především zpracování netkaných textilií a 
balení těchto výrobků. Na halu navazuje administrativní 
budova, která slouží jako zázemí pro pracovníky firmy. 
Součástí stavby je zbudování doplňkových provozních 
objektů například přístřešku pro kola, oplocení a brány. 
Objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Název:    Milmar spol. s.r.o., 
Sídlo:     Křižanovice 254, 68501 
IČO:     2555XXXX 

Firma Milmar spol. s.r.o. bude zastoupena Ing. Pavlem Dlouhým 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatelská firma:  ATELIER ARCHITECTON–projekční konsorcium 
Hlavní projektant: Ing.arch. Jindřich Šlesinger, autorizovaný architekt ČKA, 

Bohunická 89, 619 00 Brno 

IČ:1631XXXX, tel.: 60256XXXX, autorizace se 

všeobecnou působností ČKA č. 1480 

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Ivan K., Ph.D.       ČKAIT 1004252 

Požárně-bezp. řešení: Ing. Jan T.         ČKAIT 0011898 
Vzduchotechnika:  Ing. Jiří H.        ČKAIT 001714 
Zdravotechnika, UT: Ing. Zbyněk R.       ČKAIT 1005898 
Elektroinstalace:  Bc. Jaroslav M.       ČKAIT 1004078 
Vodohospodářské stavby:  Ing. Jiří M.        ČKAIT  1001879 
Dopravní řešení:   Ing. Antonín K.       ČKAIT 1003135 
PENB:    Ing. Petr S.        ČKAIT 1000896 
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A.2 Členění stavby na objekty 
 

Stavba je členěna na objekty: 

SO01 Administrativní budova 

SO02 Výrobní a skladovací hala 

SO03 Přístřešek pro jízdní kola 

SO04 Oplocení, vjezdová brána, vstupní branka 

SO05 Zpevněné plochy 

SO06 Nezpevněné plochy 

 

IO01 Přípojka vody 

IO02 Dešťová kanalizace 

IO03 Splašková kanalizace 

IO04 Přípojka silnoproud NN, trafostanice 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Bylo provedeno místní šetření, studie zadání investora, projekt DUR. Radonový, 

hydrogeologický a geologický průzkum. Geodetické zaměření pozemků.  

Dále jsou k dispozici podklady od správců inženýrských sítí. 

Vyjádření orgánů k ochrannému pásmu železnice.  

Umožnění výstavby dle územního plánu, vynětí pozemku z půdního fondu. 
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Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku. Zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území  
Stavba se nachází v extravilánu katastrálního  území   640239 obce  593044 Hodějice, 

jižně od silnice I. třídy I/50 - dopravně významného silničního tahu evropské silnice 

E/50  v úseku Brno - Uherské hradiště v části mezi městy  Slavkov u Brna - Bučovice. 

Blok pozemků, ležících na parcelách č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15, je vymezen 

na severní straně silnicí I. třídy  I/50 (parc. č. 1085/12), na jižní straně účelovou 

komunikací Hodějice – Křižanovice. Na západní straně sousedí s průmyslovou halou 

firmy Sarda Medtech s.r.o.  a na východní straně je zemědělská půda. 

Pozemek je v současné době neohrazený a neoplocený a fyzicky  volně přístupný ze 

všech stran. Pozemky byli dříve využívány jako zemědělská půda.  

Tato část obce, ve které je stavba zamýšlena je určená pro průmyslovou výstavbu, 

stavba splňuje charakter území. 

 

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

veřejnoprávní smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

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

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

  
Obrázek č. 1a,b: Uzemní plán Hodějice, legenda k územnímu plánu [1] 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Pro stavbu bylo vydáno povolení od drážního úřadu, jelikož se stavba nachází 

v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Brno – Uherské Hradiště. 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska drážního úřadu jsou zohledněna. Vzhledem k charakteru a 

umístění stavby se závazné požadavky v projektové dokumentaci neprojevily. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů- geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci předprojektové přípravy byly provedeny průzkumy: 

 

1.Všeobecný průzkum 

Projektantem byla na staveništi provedená povšechná vizuální prohlídka se závěry: 

-   staveniště má částečně omezené, ale vyhovující předpoklady pro výstavbu 

uvažované stavby;  

-  možnosti připojení pozemku na silniční dopravní síť jsou dobré  

- podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu jsou průměrné  

-  stavbu je možno napojit tlakovou přípojkou na stávající řad tlakové splaškové 

kanalizace; 

- podmínky pro napojení budou po provedení prodloužení vedení VN a osazení 

kioskové trafostanice VN-NN dobré;  

- konfigurace terénního profilu je dobrá, orientace ke světovým stranám je dobrá; 

- pozemek je bez vzrostlých porostů a náletů, pro realizaci je nutné kácení 1ks 

keře/stromu v silniční aleji; 

-  hlukové zatížení pozemku je nízké; 

-  orientace pozemku ke světovým stranám je vyhovující; 

-  pozemkem prochází ochranné pásmo silniční komunikace I. třídy; 

-pozemkem prochází ochranné pásmo železniční tratě; 

- staveniště se nenachází v památkově chráněném území a zóně a stavba 

nebude památkou, provádění stavebně historického průzkumu je bezpředmětné; 

 

2. Geologický a hydrogeologický průzkum; 

Z provedeného průzkumu plynou závěry: 

-  lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, 

který by mohl mít za následek poruchy stavby; 

-  pozemek je pokryt orniční vrstvou mocnosti 0,3m, bez navážek; 

-  ustálená hranice spodní vody, vytvářející slabě agresivní prostředí vůči 

stavebním materiálům, byla zastižena v hl. 4,2 - 4,6m; 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. Radonový průzkum; 

Z provedeného průzkumu plynou závěry: 

-  pozemku hodnocenému jako celek je přiřazen střední radonový index rizika z 

ozáření půdním radonem; 

-  při výstavbě j nutno v místech, kde budou v kontaktním podlaží pobytové a 

obytné prostory provádět přiměřená opatření proti průniku radonu z podloží 

(izolace)  dle § 6 odst.4 zák.č. 18/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 

0601 ochrana staveb proti pronikání radonu 2.1. Jedná se o místnosti 

v administrativní budově. V hale se opatření řešit nemusí. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno dle jiných předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území (dle mapového podkladu OŽP JmK, 

záplavová území), ani v poddolované oblasti. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území  

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry 

v území.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou zde žádné požadavky na asanace, demolice, bude pokácen 1 stromokeř, před 

započetím prací na staveništi. Kácení je povoleno odborem životního prostředí MÚ 

Slavkov U Brna. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba je zamýšlena na pozemcích zemědělského půdního fondu, předpokládá se 

zábor pouze na pozemcích ve vlastnictví investora. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

Na jižní straně pozemku se nachází zpevněná místní komunikace, na kterou bude 

pozemek napojen novým sjezdem V blízkosti stavby jsou realizovány inženýrské sítě 

– vodovod, dešťová povrchová kanalizace, sdělovací kabely.  

Pro stavbu není v těsné blízkosti rozvod plynu. Připojení k plynovodu není dle povahy 

stavby zamýšleno. 

Bezbariérovost je řešena v bodu B.2.4. 

 

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

-přeložky stávajících technický sítí se nepředpokládají; 

-odkrytí a úprava vodovodního řadu pro napojení; 

-prodloužení stávajícího vodovodního řadu a vybudování domovní přípojky; 
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- napojení na stávající vodovod; 

-odkrytí a úprava tlakového kanalizačního řadu splaškové kanalizace pro napojení; 

- napojení na stávající splaškovou kanalizaci; 

-instalace propustku + revizních a čisticích šachet pod nově navrženým 

sjezdem, úprava příkopu; 

- výstavba nové trafostanice VN - NN; 

 

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

Jedná se o katastrální území   640239 Hodějice, pozemky s parc.č. 1077/5, 1077/6, 

1079/14, 1079/15. 

Níže je uvedeno vyobrazení pozemků v katastrální mapě.  

 

Pozemek 1077/5 

Vlastnické právo:  Milmar, spol. s r.o., č. p. 254, 

68501 Křižanovice 

Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany  

Výměra:  224m2  
Číslo LV:  1037 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  
Druh pozemku:  Ostatní plocha  
Katastrální území:  Hodějice 640239 

  
  

 

Obrázek č. 2: Pozemek 1077/5, zdroj [2] 
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Pozemek 1077/6 

Vlastnické právo:  Milmar, spol. s r.o., č. p. 254, 

68501 Křižanovice 

Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany  

Výměra:  181m2  
Číslo LV:  1037 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  
Druh pozemku:  Ostatní plocha  
Katastrální území:  Hodějice 640239 

 
  

 

Obrázek č. 3: Pozemek 1077/6, zdroj [2] 

 

 

Pozemek 1079/14 

Vlastnické právo:  Milmar, spol. s r.o., č. p. 254, 

68501 Křižanovice 

Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany  

Výměra:  4491m2  
Číslo LV:  1037 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  
Druh pozemku:  Orná půda  
Katastrální území:  Hodějice 640239 
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Obrázek č. 4: Pozemek 1079/14, zdroj [2] 

Pozemek 1079/15 

Vlastnické právo:  Milmar, spol. s r.o., č. p. 254, 

68501 Křižanovice 

Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany  

Výměra:  3942m2  
Číslo LV:  1037 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí  
Druh pozemku:  Orná půda  
Katastrální území: 

 

Hodějice 640239 
 
 
 
 
  

Obrázek č. 5: Pozemek 1079/15, zdroj [2] 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo  
Na pozemky určené pro výstavbu zasahují uvedená ochranná pásma vedení: 

-veřejné osvětlení, šířka ochranného pásma 1,0 m na obě strany 
-vodovodní řad, šířka ochranného pásma 2,5 m na obě strany 
- podzemní vedení elektřiny do 110 kW - šířka ochranného pásma 1,0 m na obě 
strany 

Stávající ochranné pásmo železniční dráhy, ochranné pásmo komunikace I. Třídy. Na 
pozemcích č. 1079/14,1079/15 ve vlastnictví investora. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

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

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude primárně využívána jako skladovací hala, s výrobní částí a 

administrativní budovou. Jedná se o výrobní a sladovací prostory pro zdravotnický 

materiál a výrobky. Administrativní budova slouží jako zázemí pro zaměstnance. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Objekt je 

navržen dle platných norem a předpisů 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek, jejich velikost apod.  

 

Zastavěná plocha: 

Novostavba haly včetně administrativy:   1618 m2  

Zpevněné plochy komunikace:    3206 m2 

Plochy zeleně:       2062 m2 

Celkem:        6886 m2 

 

Obestavěný prostor: 

Novostavba haly včetně administrativy:   16 827 m3  

Celkem:        16 827 m3 

 

 

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

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

třída energetické náročnosti budov atd.  

 

Zdravotně technické instalace 

 

Voda, prodloužení vodovodního řadu, domovní přípojka vody, požární vodovod 

Nejbližší vodovodní řad LT DN100 se nachází na pozemku parc.č. 1077/4. K 

zásobování novostavby pitnou vodou bude nově vybudováno prodloužení vodovodu s 

napojením stávající litinový vodovod DN100. Na vodovodu bude osazen podzemní 

hydrant sloužící k odvzdušnění a odkalení vodovodu. Materiál vodovodu bude potrubí 

HDPE spojované elektrotvarovkami o délce 44.19m. Vodoměrná šachta bude plastová 

s obetonováním o rozměrech 1500x1000x1600 mm s třídou zatížení D400.  

Pro zavlažování vegetace v předpolí hlavní budovy bude zřízena závlahová soustava. 

Bude zřízena podzemní závlahová kumulační jímka, napojená na vnitřní vodovodní 

rozvody s ručním ovládáním přítoku vody. Specifikace systému bude v realizační 

dokumentaci dle návrhu specialisty. Tato specifikace není součástí příloh diplomové 

práce. 

Podle ČSN 73 0873 se v objektu navrhuje požární vodovod, vnitřní odběr - hadicový 

systém s výtokem Q= 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí délky 30 m – dostřiková vzdálenost 

10 m, jmenovitá světlost alespoň 25 mm. Tento systém (požární vodovod) bude 

napojen na vnitřní vodovod a bude trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou 

dodávkou vody. Vnitřní rozvod vody bude dimenzován tak, aby i na přítokovém ventilu 

nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 

MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-

1.  
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Bilance spotřeby vody (výpočet převzatý z podkladů k DP) 

Administrativa  6 osoba 72.00 l/osoba.den  432.00 l/den 

Výroba   44 pracovník 100.00 l/pracovník.den 4400.00 l/den 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem         4832.00 l/den 

 

Průměrná denní potřeba vody      4832.00 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d = 1.5   7248.00 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody koef.h = 2.1   0.18 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN     3.43 l/s 

Roční potřeba vody        1252.00 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)      0.60 l/s 

 

Kanalizace 

 

Kanalizace splašková, domovní přípojka splaškových vod 

Nejbližší kanalizační řad splaškové tlakové kanalizace výtlak V1 z PE 100RC DN 

110x6,6mm, vedoucí do ČOV v obci Hodějice, se nachází na pozemku parc.č. 1077/4. 

Na tuto kanalizaci bude stavba připojena novou domovní splaškovou tlakovou 

kanalizační přípojkou PE SDR11 D63 délky 32,9m. Na přípojce na pozemku 

stavebníka bude realizována čerpací stanice splaškových vod s akumulačním 

prostorem a čerpadlovým vybavení dle provozovatele tlakové kanalizace. Na přípojce 

bude instalován zemní uzávěr. 

 

Výpočet jsem převzala z vypůjčené projektové dokumentace: 

Průměrný denní odtok splaškové vody   4832.00 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody   7248.00 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody  0.18 l/s 

Maximální odtok splaškové vody    0.40 l/s 

Maximální odtok vody podle ČSN   3.00 l/s 

Roční odtok splaškové vody    1252.00 m3/rok 

 

Kanalizace dešťová, domovní přípojka, retenční nádrže 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou likvidovány přes retenční nádrže s 

řízeným odtokem na maximální průtok 8.44l/s. Řízený odtok bude zajišťovat čerpadlo 

s max. odtokem 8.44 l/s. Napojení na stávající povrchovou dešťovou kanalizaci (hlavní 

odvodňovací zařízení) z retenčních nádrží bude provedeno novou potrubní přípojkou. 

Kanalizační potrubí přípojky je navrženo z trub a tvarovek z PVC KG DN250, Délka 

přípojky je 8,87 m. 

Dešťové vody z parkovacích stání budou zaústěny přes liniové vpusti do samostatné 

větve kanalizace do odlučovače ropných látek a dále do retenční nádrže.  

      velikost souč.C 

Redukovaná plocha střechy Fs 2990 m2     1.00  Střecha      2990.0m2 

Redukovaná zpevněná plochaFz 2251 m2     0.80  ZP              800.8m2 

558 m2       0.60  Zám. dlažba 334.8m2 

Redukovaná plocha celkem Fc 5799 m2      5125.6m2 

Intenzita  5min. srážky      0.016 l/s.m2 
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Odtok ze střechy (plocha střechy)     47.84  l/s 

Odtok ze zpevněných ploch      34.17  l/s 

Celkový max. odtok dešťové vody     82.01  l/s 

Intenzita 15min. srážky      0.016 l/s.m2 

Max. intenzita denní srážky      70     mm 

Roční srážka        550     mm 

Roční odtok dešťové vody           2819.08  m3/rok 

 

Ústřední vytápění 

V celém objektu je navrženo komplexní teplovodní vytápění bez lokálních topidel 

s vývinem spalin.  

Jsou navrženy tyto zdroje tepla: 

- 2x peletový kotel BIOPEL 80 (2x80kW), určený k dodávce tepla výrobní haly a 

skladové haly 

- 1x elektrokotel DAKON DALINE 60 PTE(1x 60kW)  s regulačním rozsahem 

30/45/60 kW, určený jako záložní určený k dodávce tepla výrobní haly a skladové 

haly,  umístěný v samostatné kotelně ve 2.NP středového technického krčku; 

-  1x elektokotel DAKON DALINE 24 PTE(1x 24kW), určený k dodávce tepla a 

ohřevu TU 

 

Třída energetické náročnosti 

V rámci projektové dokumentace byl zpracován průkaz energetické náročnosti 

budovy a budova spadá do kategorie C. Výpočet energetické náročnosti budovy 

není součástí příloh diplomové práce. 

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

etapy 
Předpoklad zahájení stavby 03/2020. Předpoklad dokončení stavby dle THU  

02/2021. 

V rámci první etapy výstavby bude postavena výrobně skladovací hala a 

administrativní budova. V budoucnu je možnost rozšíření haly do severní části 

pozemků v majetku investora. V nynější fázi se výstavba rozšíření neuvažuje. 

 

j) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu viz položkový rozpočet a propočet stavby dle THU – přílohy č. 

16 - P16 Propočet dle THU a č. 10 – P10 Položkový rozpočet vybraných 

technologických procesů diplomové práce. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V blízkosti stavby se nachází skladovací hala, benzinová stanice a opuštěný motorest. 

V okolí je do budoucna plánovaná výstavba průmyslových objektů. Stavba nemá 

přímou návaznost na obytnou část obce. Na území není vydán regulativ, který by 

omezoval vzhled stavby.  

Urbanistické řešení vychází z reálné situace stávajícího stavu a umístění sousedních 

budov, polohy, tvaru a orientace, přístupových podmínek a prostorových možností 

pozemku, ze zadávacích podmínek uživatele, dopravních podmínek, stávající 

technické infrastruktury a požadavků na vnitřní dispoziční uspořádání.  

 

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

řešení 

Stavba je obdélníkového půdorysu, je navržena jako jednoduchý halový objekt. 

Vzhled, tvar i dispozice jsou voleny s ohledem na funkčnost.  

Administrativní budova je členitějšího půdorysu, s obloukovým vstupem a vysunutým 

schodišťovým prostorem. 

Administrativní část je zděná, výrobně-skladovací část je železobetonový skelet 

opláštěný sendvičovými panely. Obě části mají plochou střechu s fólií. 

Barevné řešení je dle firemních standardů v kombinaci šedé a červené barvy.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Administrativní budova  

Stavba je navržena v souladu OTP, ČSN 73 5305 Administrativní budovy a ČSN 73 

4108 Hygienická zařízení a šatny.  

Budova je obdélného půdorysu o dvou nadzemních podlažích. Funkční využití bude 

rozděleno do jednotlivých podlaží: 

1.NP (přízemí) je vyhrazeno pro úsek administrativy se samostatným sociálním  

zázemím,  

2.NP bude využito jako sociální zázemí výrobních pracovníků, částečně i pro oddělený 

kancelářský provoz, jenž je úzce provozně spojený s výrobou. Obě podlaží jsou 

vertikálně propojena dvouramenným schodištěm.  

Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy z chodníkové plochy na JV nároží pro 

administrativní patro a výrobní pracovníky odděleně. Z chodby je přístup do všech 

místností podlaží. Při jižním průčelí jsou navrženy 3 kanceláře. V závěru chodby bude 

umístěn archív, na opačné straně je navrženo provozní a sociální zařízení – sklad 

DKP, úklidová a technická místnost - kotelna pro vytápění a přípravu TUV obou pater, 

serverovna, oddělené WC pro muže a ženy, zasedací místnost spojená s recepcí pro 

pohoštění návštěv a navazující průchozí čajovou kuchyňkou  

Přístup do 2.NP je přes samostatný vstup dvouramenným schodiště. Na schodiště 

naváže podélná hala – chodba, která bude jako hlavní komunikační prostor zároveň 

sloužit jako denní místnost výrobních pracovníků. V závěru místnosti bude průchozí 

čajová kuchyňka a úklidová a technická místnost, sociální zařízení žen, šatna. Ze 
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šatny bude přístup do hygienických zařízení – umývárny. Sociální zařízení mužů, 

šatna. Ze šatny bude přístup do hygienických zařízení – umývárny.  

 

Výrobně-skladovací hala 

Jedná se o velkokapacitní jednoprostorovou místnost. Prostor je rozdělen pomocí 

montované příčky na dvě části. Hygienické zázemí je řešeno pomocí montovaného 

vestavku. Prostor bude prosvětlen fasádními podélnými okny a otevíravými 

segmentovými liniovými  střešními světlíky s elektrickým pohonem a ovládáním. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

Stavba a dvojsměnný provoz v ní jsou výrobního charakteru, areál je privátním 

neveřejným zařízením. Charakter fyzicky náročné výrobní činnosti a manipulace 

s nadměrnými nezajištěnými materiály neumožňuje při dodržení požadavků na 

bezpečnost při práci zaměstnání osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

tyto osoby nejsou v pracovním týmu zařazeny a uživatel stavby jejich výhledové 

zařazení do pracovního procesu nepředpokládá. Proto se dle ustanovení odst. (d) §2 

vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a následná ustanovení této vyhlášky na stavbu 

nevztahují. 

Proběhne zbudování hmatových pásů na pochůzných plochách a zbudování 

parkovacího stání v rozměrech pro vozidlo případné ojedinělé návštěvy areálové 

plochy osobou těžce pohybově postižené. Imobilní návštěvě je tak umožněna 

bezbariérová doprava do prostor 1.NP AB. Vybudování interiérových úprav (sociální 

zařízení) v budově není v plánu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Bezpečnost bude prvotně zajištěna volbou vhodných konstrukčních materiálů a 

vybavení.  

V objektu se budou nacházet požární únikové cesty ve vyhovující šířce a počtu. Tato 

skutečnost bude doložena dle požární zprávy.  

Bezpečnost při užívání strojů a technologií zajistí řádné proškolení pracovníků, 

seznámení s riziky a návody na obsluhu zařízení a strojů. K bezpečnosti bude 

přispívat i jejich pravidelná údržba a servis. Schodiště je vybaveno zábradlím 

v dostatečné výšce a schody mají protiskluzovou úpravu. Je třeba dodržovat 

provozní řád objektu, se kterým musí být seznámeni všichni zaměstnanci.   

Pracovníci budou seznámeni s požadavky na bezpečnost dle nařízení vlády číslo 

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Stavba haly bude mít obdélníkový půdorys, z části bude dvoupodlažní, základová 

konstrukce na základových pasech. Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový 

skelet. Střecha je plochá s fóliovou krycí vrstvou.  

Administrativní část je dvoupodlažní zděná budova. Stropy administrativní části jsou 

železobetonové.  

Výplně otvorů - plastová okna a dveře, pro výrobní a skladovou část vrata. Opláštění 

je řešeno sendvičovými panely a na administrativní části je silikonová fasádní omítka. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy jsou řešeny formou pasů z železobetonu.  

Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový skelet. Střecha je plochá, nosná část je 

tvořena trapézovými plechy. Na nich je uloženo souvrství střechy dle zapůjčené 

projektové dokumentace, svrchní vrstva je hydroizolační fólie Fatrafol. Opláštění je 

provedeno ze sendvičových panelů Kingspan tl. 150mm. Povrchová úprava je 

pozinkovaný ocelový plech v barevném provedení šedá a červená.  

Stropy v administrativní části jsou navrženy jako železobetonové desky. Nosné i 

nenosné svislé konstrukce jsou zděné, ze systému Ytong. Střecha je stejná jako na 

hale. Vnitřní konstrukce budou s interiérovou omítkou a bílým nátěrem. Sociální 

zařízení bude mít stěny obloženy obkladem. Podlahy jsou z PVC, v některých 

místnostech je použit zátěžový koberec. 

Okna jsou plastová, dveře také, pro výrobní a skladovou část jsou použita vrata.   

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude provedena z materiálů a dle technologií zajišťujících bezpečné užívání 

objektu. Objekt bude splňovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 

Objekt bude postaven ve shodě se statickým posudkem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Technická zařízení pro provoz objektu budou navržena a realizována dle platných 

předpisů a postupů. Budou splňovat požárně-bezpečnostní podmínky.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Základní technická zařízení: 

Vytápění: zdrojem tepla budou dva stacionární kotle na peletky a dva elektrokotle. 

Kotle budou napojeny na fasádní komín s kouřovodem o průměru 180mm. Pro přívod 

spalovacího vzduchu pro kotel je nutné umístit v místnosti s kotlem neuzavíratelný 

otvor. 
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Základní technologická zařízení: 

Výrobní část: jedná se o stroje na zpracování netkaných textilií, balení finálních 

výrobků pro expedici. Bude zde umístěna řezačka, převíjecí a prohlížecí stroj, 

automatický paspulátor pro dělení rolí, balicí stroj. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Požárně bezpečností řešení je zpracováno v samostatné zprávě, která není součástí 

diplomové práce.  

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Stavba bude vytápěna elektrokotly a kotly na peletky. Panely, použité na opláštění, 

mají součinitel prostupu tepla U=0,22 W/m2K. Snížení spotřeby energie bude zajištěno 

použitím úsporných LED žárovek.  

Součinitele prostupu tepla: 

-opláštění sendvičovými panely  0,22 W/m2K 

-okna a dveře    1,0 W/m2K 

-vrata      1,6 W/m2K 

-střecha     0,26 W/m2K 

Stavba je dle PENB zařazena do kategorie C. Její zařazení bylo vypracováno v rámci 

projektové dokumentace, není součástí diplomové práce. 

 

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

prostředí 

 

Větrání výrobně-skladovací části je řešeno pomocí oken a světlíků. V administrativní 

části jsou otevíravá okna, kterými je také možné zajistit výměnu vzduchu.  

Vytápění je řešeno kotly na biomasu a elektrokotly, rozvodem ústředního topení do 

radiátorů.  

Osvětlení je řešeno kombinací denního ze světlíků a oken a umělého. Je zajištěno 

dostatečné osvětlení prostor. Jsou použity LED žárovky. 

Zásobování vodou je řešeno přípojkou na hlavní vodovodní řad. 

Svoz odpadů zajišťuje externí firma RESPONO, a.s.. 

Stavba nebude zdrojem hluku, prachu ani vibrací, nebude mít vliv na okolí. V objektu 

je zajištěno dostatečné sociální zázemí pro daný počet pracovníků. Ženy a muži 

budou mít oddělené šatny a prostory sociálních zařízení.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před unikáním radonu z podloží 

Střední radonový index, ve kterém se bude nacházet stavba bude zohledněn 

skladbami podlah na terénu v administrativní budově. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v oblasti stavby nevyskytují dle informací z podkladů k diplomové 

práci. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita se nepředpokládá, v okolí není žádný zdroj seismicity. V budově 

haly se nebudou nacházet zdroje technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

Není zde zvýšená ochrana před hlukem, hluková zátěž je v souladu s povolenými 

hygienickými limity. Výplně otvorů splňují legislativní hlukové požadavky. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt není umístěn v poddolované oblasti, výskyt metanu se nepředpokládá. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení vodovodní přípojky bude provedeno v JZ části staveniště na novém 

prodlouženém vodovodním řadu na pozemku parc.č. 1077/5 v majetku stavebníka. 

Napojení přípojky tlakové splaškové kanalizace bude provedeno na stávající řad 

tlakové kanalizace na pozemku parc.č. 1077/4. 

Napojení přípojky dešťové kanalizace bude provedeno v JZ části staveniště do 

nového zatrubnění v pozici stávajícího silničního příkopu na pozemku parc.č. 1077/5 

v majetku stavebníka. 

Napojení na NN bude provedeno vnitroareálovou přípojkou přímo z trafostanice VN-

NN, umístěné v JZ části staveniště na pozemku parc. č. 1079/14. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Délky a rozměry jsou převzaté z podkladů pro diplomovou práci. 

Prodloužení vodovodního řadu HDPE DN100, 44,19m. 

Domovní přípojka vody PE SRD11D63 + vodoměrná šachta plastová 

r.1200x900x1600mm + vodoměrná souprava Qn=6m3/h, 9,00m. 

Domovní přípojka splaškové kanalizace PE SDR11 D63 + kumulační jímka + čerpadlo, 

32,90m. 

Domovní přípojka dešťové kanalizace PVC KG DN250, 8,87m. 

Vnitroareálové rozvody vodovodní pitné vody - hlavní přípojka z VŠ do objektu, 

47,00m. 

Vnitroareálové rozvody vodovodní zavlažovací soustavy, závlahová kumulační jímka, 

čerpadlo, 220,00m. 

Vnitroareálové rozvody splaškové kanalizace, 133,00m. 

Vnitroareálové rozvody dešťové kanalizace + retenční nádrže 103,57m3 = 

2x2,4x601x3,6m+ čerpadlo + odlučovač lehkých kapalin NS6, 251,00m. 



33 
 

Drenáže 412,00m. 

Vnitroareálové rozvody silnoproudé nízkonapěťové SP NN - Trafostanice  VN - NN 

PET MINI 22kV/400V + hlavní vnitroareálová přípojka EI - NN do objektu,  46,00m. 

Vnitroareálové rozvody silnoproudé nízkonapěťové SP NN (venkovní osvětlení, brána, 

čerpadla 183,00m. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek není v současné době dopravně připojen. Po jeho jižní hranici a na pozemku 

stavebníka probíhá účelová komunikace, která se nedaleko pozemku křižovatkou T 

připojuje na silnici na ul. Fenstarové a odtud pokračuje podél jižní hranice polí do obce 

Křižanovice. Komunikace je lineární, zpevněná, s opraveným svrškem novým živičným 

kobercem.  

Charakter výrobního areálu vyžaduje dopravní připojení, zajišťující dopravu materiálu 

a osob. Doprava bude externí a interní vnitroareálová. 

Areál bude dopravně připojen ke stávající účelové komunikaci novým sjezdem, který 

bude ukončen vjezdovou bránou. Za bránou bude sjezd pokračovat podél východní 

pozemkové hranice hlavní pojezdovou komunikací, která bude ukončená u severního 

průčelí před vstupem do skladové haly manévrovací, otočnou a čekací plochou. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd a přístup na pozemek bude z jižní strany ze stávající účelové komunikace 

Hodějice - Křižanovice novým sjezdem o š. 6,0m a novým chodníkem. Sjezd bude 

ukončen automatickou bránou, chodník vstupní brankou. Na sjezd naváže lineární 

vnitroareálová dvouproudová dvojsměrná pojezdová komunikace š. 6,0m, ukončená 

v severní části za novostavbou obratištěm. Rozhledové podmínky sjezdu vyhoví. 

 

c) doprava v klidu 

Pro krátkodobé odstavení osobních motorových vozidel zaměstnanců budou zřízena 

2 paralelní půdorysně totožná venkovní parkoviště se středovou pojezdovou uličkou š. 

6,0m a kolmým řazením stání. Dvě stání budou umístěna v závěru pojezdové uličky. 

Rozměry stání jsou v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 

vozidel + Z1 02/2001 2,5 - 2,75 - 3,0x5,0m. Kapacita stání = 2x 14 = 28 stání.   

Dvě stání budou navržena pro vozidla zdravotně postižených osob. Rozměry 

standardních stání jsou v souladu s ČSN 73 6058  

Před vstupem do AB je navrženo parkovací stání pro osobní vozidlo dovážkové a 

doručovací služby r. 3000x5400mm (ČP, balíková a kurýrní služba, pizza atd.). 

Pro odstavení jízdních kol je navržen krytý přístřešek. 

Odstavení nákladních vozidel v areálu se nepřepokládá.  

Vysokozdvižné vozíky pro vnitřní dopravu budou odstaveny v prostoru skladové haly.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Budování pěších a cyklistických stezek se nepředpokládá. Na pozemku bude 

zbudován chodník, pro pěší příchozí. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

Polohopisný i výškopisný návrh stavby je proveden s respektem ke stávající terénní 

konfiguraci pozemku tak, aby terénní úpravy byly omezeny na minimální míru. Pro 

vegetační účely budou využity plochy jinak pro účely stavby nevyužité. 

V souvislosti s navrženými vegetačními úpravami budou provedeny základní terénní 

úpravy: 

-uliční neoplocené předpolí - úprava, vyspádování a vysvahování ploch určených k 

ozelenění a jejich příprava k osázení vzrostlé vegetace; 

-uliční oplocené předpolí mezi uličním předpolím a hlavní budovou -    úprava, 

vyspádování a vysvahování ploch určených k ozelenění a jejich příprava k osázení 

vzrostlé vegetace; 

-    pásy podél V a Z oplocení - úprava, vyspádování a vysvahování ploch určených k 

ozelenění; 

-severní oplocené předpolí - úprava, vyspádování a vysvahování ploch závěru 

stavebního zářezu za otočnou plochou,  určených k ozelenění a jejich příprava k 

osázení vzrostlé vegetace pásu izolační zeleně; 

-provedení valu v severní části pozemku, kvůli optickému oddělení od blízké 

komunikace I. třídy.  

Před realizací konečných terénních úprav a před zahájením ozelenění budou 

uloženy veškeré podzemní rozvody IS. 

 

b) použité vegetační prvky 

Pro regulované zatravnění ploch bude použito standardní travné osivo se 

zaválcováním. Prostor stavby bude v určených částech opatřen výsadbou vzrostlé 

zeleně. Výběr rostlin vzrostlé zeleně, jejich specifikace, množství a způsob osázení 

byl proveden specialistou -  dendrologem. 

 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření, zahrnující terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, 

ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice-

dráhy soustředěného odtoku a výsadbu břehových porostů se nepředpokládají. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší  

    

Stavba nebude zdrojem nadměrného emisního znečištění ovzduší a nevyžaduje 

zvláštní opatření. Zdrojem znečištění budou motorová vozidla, využívaná pro dopravní 

obsluhu, interní dopravu a standardní privátní přepravu osob. Dalším zdrojem 

znečištění budou peletové kotle UT. 
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Hluk 

 

Navržená stavba nebude nadměrným zdrojem hluku, akusticky negativně neovlivní a 

podstatně nezvýší akustickou zátěž okolního prostředí a nevyžaduje zvláštní opatření. 

Zdrojem hluku bude motorizovaná doprava (zásobování, doprava osob, interní 

doprava venkovní a vnitřní), provoz výrobní technologie, provoz provozní technologie 

a pohyb osob po pracovišti.   

 

Voda 

 

Stavba se nenalézá v pásmu vodního zdroje, nezasahuje do pásma vodního toku a  

nebude zdrojem znečištění povrchových a průsakových vod. 

 

Odpady 

 

Stavba nebude zdrojem nestandardního odpadu, vyprodukovaný běžný komunální a 

výrobní odpad bude krátkodobě kumulován a následně odvážen odborným subjektem 

na řízenou skládku k ekologické likvidaci, svoz odpadů zajistí firma RESPONO, a.s.. 

Zatřídění odpadů vzniklých během provozu stavby je provedeno podle Katalogu 

odpadů dle vyhl. 93/2016 a její přílohy I a ES 1272/2008. 

 

Půda  

 

Stavba nebude zdrojem kontaminace půdy ropnými produkty, chemickými produkty, 

pesticidy, bakteriologickými kulturami. 

Odtokové poměry okolí stavby se zásadně nezmění, veškeré splaškové a povrchové 

vody budou regulovány a sváděny do kanalizace a v malé míře i do přirozeného 

půdního průsaku na pozemku stavebníka. Povrchy nově navržených zpevněných 

ploch budou provedeny z asfaltobetonu, betonové plošné a zámkové dlažby na 

vodopropustném hutněném podloží s drenáží a s částečným vsakem povrchových 

vod.  

Realizací navržených staveb, stavebních úprav a souvisejících ploch a terénních 

úprav nedojde k zásadní změně a ovlivnění stávajících odtokových poměrů území. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod. 

Stavba neovlivní okolní přírodu, krajinu a krajinné ekologické vazby, v řešeném území 

se nenalézají dřevnaté porosty, chráněné stromy a biotopy fauny a flóry. Realizací 

stavby nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko posouzení záměru na životní prostředí není podkladem. 
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e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, 

základní parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných 

technikách, nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. Nebylo vydáno integrované 

povolení. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vymezení ochranných a bezpečnostních pásem.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

S využitím stavby pro ochranu obyvatelstva a civilní obrany se neuvažuje. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu je nutné zajistit dodávku vody a elektrické energie a napojení staveniště 

na dešťovou kanalizaci.  

Pro výstavbu budou použity standardní stavební hmoty - štěrkové a štěrkopískové 

materiály, monolitický beton a železobeton, montované konstrukční betonové 

železobetonové prefabrikáty, pórobetonové zdicí materiály YTONG, ocelové 

konstrukční prvky, ocelové sendvičové izolační panely s minerální výplní KINGSPAN, 

asfaltobetonové směsi, izolační fólie, keramické  obklady, maltoviny a omítkoviny a 

doplňující výrobky PSV (podlahy, vnější a vnitřní keramické a kamenné obklady, 

plastové, ocelové a dřevěné výplně otvorů, klempířské výrobky z pozinkovaného 

(titanzinkového) plechu, truhlářské výrobky, zámečnické ocelové výrobky.  

 

b) odvodnění staveniště 

V současné době jsou povrchové vody ze staveniště likvidovány v převážné míře 

gravitačním povrchovým odtokem do silničního příkopu na jižní hranici pozemku a 

odtud do propustku pod přilehlým silničním tělesem účelové komunikace, částečně v 

malé míře přirozeným půdním průsakem. Odtokové poměry staveniště a okolí jsou pro 

aktuální stav dobré a plně funkční. 

Bude instalována projektovaná finální přípojka dešťové kanalizace, provedena její 

ochrana a stávající silniční příkop bude pročištěn, eventuálně doplněn staveništními 

žlabovkami. V JZ části pozemku bude na ose příkopu osazena staveništní 

bezpečnostně zajištěná (např. poklopem n. mříží) odkalovací jímka s přepadem, 

opatřená lapačem mechanických nečistot, který bude průběžně během výstavby 

kontrolován a čištěn, aby nedošlo nanášením staveništních splavenin ke zhoršení 

průtočnosti příkopu a jeho koncového propustku. Po vybudování konstrukcí HSV 

hlavní budovy budou srážkové vody ze zpevněných ploch (podlah, stropů, střech) 

napojeny staveništní povrchovou nebo na postupně budovanou finální vnitroareálovou 

dešťovou kanalizaci, zaústěnou do přípojky. 
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Případné stavebně technologicky kontaminované vody bude realizátor nepropustně 

kumulovat k organizované likvidaci. 

Pro odvodnění staveniště nejsou potřebné žádné další zvláštní úpravy. Stavba nebude 

zdrojem nadměrných povrchových vod a jejich likvidace bude během stavby bude 

probíhat stejným způsobem.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno v místě nového sjezdu na stávající zpevněnou cestu. Tato 

místní komunikace ústí do komunikace III. třídy, která spojuje obec Hodějice a silnici 

E50. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v bodě B.3 a).  

Staveništní rozvody a přípojky jsou zakresleny v příloze P4, P8, P9 - Zařízení 

staveniště. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby zatíží okolní stavby a pozemky zvýšeným stavebním hlukem, 

prašností, zvýšenou migrací osob, osobní a těžké techniky, z ní plynoucí zvýšenou 

zátěží ovzduší exhaláty z výfukových plynů a krátkodobým znečištěním příjezdových 

vozovek. Realizace bude prováděna v denních hodinách, motorové jednotky techniky 

budou spuštěny jen při účinném výkonu, při vytěžování, nakládání a rozprostírání 

suchých sypkých materiálů bude použito kropení. Použitá technika bude mít platné 

osvědčení o technické způsobilosti (TP), aby nedocházelo ke kontaminaci prostředí 

ropnými látkami. K zabránění devastace okolí stavebním a biologickým odpadem bude 

na stavbě řízené skladové hospodářství a zařízení staveniště pro pracovníky stavby s 

organizovanou odbornou likvidací.  V blízkosti staveniště se nenalézají stavby pro 

bydlení. 

Stavba nevyvolá nároky na zábor okolních pozemků.  
 

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

kácení dřevin 

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní ochranu. 

Dodavatel přijme preventivní opatření proti nadbytečné kontaminaci stávajících 

vozovek a zabezpečí jejich pravidelnou očistu. 

Stroje budou spuštěny jen při funkčním využití. 

Před zahájením výstavby sjezdu je nutno provést odstranění stávajícího keře/stromu. 

Další požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory budou pouze na pozemcích staveniště, budou dočasné.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou zde požadavky na bezbariérové obchozí trasy. V místě, kde bude probíhat 

stavba nejsou komunikace pro pěší.  

 

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

likvidace 
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Odpad vyprodukovaný v průběhu výstavby bude průběžně likvidován v souladu se zák. 

č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech. Zatřídění bylo provedeno dle vyhlášky č. 

93/2016, neboť nová vyhláška ještě nevstoupila v platnost. 

V diplomové práci nebylo odhadováno množství vznikajícího odpadu, proto zde není 

uvedeno jako samostatný sloupec. 

Specifikace, zatřídění, navržené zneškodnění předpokládaných odpadů vznikajících 

při výstavbě podle Katalogu odpadů dle vyhl. 93/2016 a její přílohy I a ES 1272/2008: 

 

 
 

Zatřídění odpadů 

 

Místo produkce 

 

 

Doporučené zneškodnění 

01 04 09 Odpady z geologického průzkumu - 

odpadní písek a jíl 

kat. O stavba rozprostření na pozemku, opětné 

použití 

03 01 99 Odpady ze zpracování dřeva jinak blíže 

neurčené 

kat. O stavba recyklace, spalovna 

03 02 04 Odpady z impregnace dřeva - anorganická 

činidla k impregnaci dřeva 

kat. N stavba ekologická likvidace, skládka 

08 01 11 Odpady z používání nátěrových hmot, 

lepidel, těsnicích materiálů - odpadní 

barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla 

kat. N stavba ekologická likvidace, skládka 

08 02 01 Odpady z používání nátěrových hmot, 

lepidel, těsnicích materiálů - odpady z 

používání ostatních nátěrových hmot - 

odpadní práškové barvy 

kat. O stavba ekologická likvidace, skládka 

08 04 09 Odpady z používání nátěrových hmot, 

lepidel, těsnicích materiálů - odpady z 

používání lepidel a těsnicích materiálů - 

odpadní lepidla a těsnicí materiály 

obsahující organická rozpouštědla 

kat. N stavba ekologická likvidace, skládka 

08 04 10 Odpady z používání nátěrových hmot, 

lepidel, těsnicích materiálů - odpady z 

používání lepidel a těsnicích materiálů - 

jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 

kat. N stavba spalovna 

10 02 99 Odpady z tepelných procesů jinak blíže 

neurčené 

kat. O stavba spalovna 

11 01 13 Odpady z povrchových úprav kovů a 

jiných materiálů - odpady z odmašťování 

obsahující nebezpečné látky 

kat. N stavba ekologická likvidace, skládka 

11 01 99 Odpady z povrchových úprav kovů a 

jiných materiálů  blíže neurčené 

kat. O stavba recyklace 

12 01 01 Odpady z tváření a z fyzikální a 

mechanické povrchové úpravy kovů a 

plastů - piliny a třísky železných kovů 

kat. O stavba recyklace 
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12 01 05 Odpady z tváření a z fyzikální a 

mechanické povrchové úpravy kovů a 

plastů - plastové hobliny a třísky 

kat. O stavba recyklace 

15 01 01 Odpadní obaly, absorbční činidla, čisticí 

tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

oděvy - obaly - papírové a lepenkové 

obaly 

kat. O stavba recyklace 

15 01 02 Odpadní obaly, absorbční činidla, čisticí 

tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

oděvy - obaly - plastové obaly 

kat. O stavba recyklace 

15 01 03 Odpadní obaly, absorbční činidla, čisticí 

tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

oděvy - obaly - dřevěné obaly 

kat. O stavba recyklace 

15 01 07 Odpadní obaly, absorbční činidla, čisticí 

tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

oděvy - obaly - skleněné obaly 

kat. N stavba recyklace 

15 02 03 Odpadní obaly, absorbční činidla, čisticí 

tkaniny, filtrační materiály, ochranné 

oděvy  

kat. O stavba recyklace 

17 01 01 Stavební a demoliční odpady - beton kat. O stavba úprava drcením, recyklace, použití v 

zásypech 

17 01 07 Stavební a demoliční odpady -  - směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků bez nebezpečných 

látek  

kat. O stavba úprava drcením, recyklace, použití v 

zásypech 

17 02 01 Stavební a demoliční odpady - dřevo kat. O stavba recyklace, spalovna 

17 02 02 Stavební a demoliční odpady - sklo kat. N stavba recyklace 

17 02 03 Stavební a demoliční odpady - plasty kat. O stavba recyklace 

17 03 01 Stavební a demoliční odpady - asfaltové 

směsi obsahující dehet 

kat. N stavba recyklace, spalovna, skládka 

17 04 05 Stavební a demoliční odpady - železo a 

ocel 

kat. O stavba recyklace, sběr surovin 

17 04 11 Stavební a demoliční odpady - kabely bez 

nebezpečných látek 

kat. O stavba recyklace, sběr surovin 

17 05 04 Stavební a demoliční odpady - zemina 

bez nebezpečných látek 

kat. O stavba Odprodej +  rozprostření na pozemku 

17 09 04 Stavební a demoliční odpady - směsné 

stavební a demoliční odpady neuvedené 

kat. O stavba spalovna 

20 01 01 Komunální a průmyslové odpady - papír a 

lepenka 

kat. O stavba recyklace 

20 01 02 Komunální a průmyslové odpady - sklo kat. N stavba recyklace 

20 01 21 Komunální a průmyslové odpady - zářivky kat. N stavba odborná ekologická likvidace 
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20 01 33 Komunální a průmyslové odpady - baterie 

a akumulátory 

kat. N stavba odborná ekologická likvidace - 

recyklace 

20 03 01 Komunální a průmyslové odpady - 

směsný komunální odpad 

kat. O stavba spalovna, skládka 

20 03 03 Komunální a průmyslové odpady - uliční 

smetky 

kat. O stavba rozprostření na pozemku, skládka 

20 03 06 Komunální a průmyslové odpady - odpad 

z čištění kanalizace 

kat. O stavba ekologická likvidace 

20 03 99 Komunální a průmyslové odpady - blíže 

neurčené 

kat. O stavba skládka 

Tabulka č.1: Tabulka odpadů  

 

 

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

Na pozemcích se nachází hodnotná zemina, skrývka ornice a deponie bude dle 

pokynů OŽP. Přebytečná zemina bude uložena v odlehlé části pozemku. 

Jednotlivá množství jsou uvedena ve výkazu výměr.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude od veřejného prostranství i sousedních pozemků prostorově oddělena. 

Případné stavebně technologicky kontaminované vody bude realizátor nepropustně 

kumulovat k organizované likvidaci. 

Přebytečný obalový materiál bude skladován a organizovaně likvidován. Výstavba 

bude probíhat v denních hodinách. Stavba nebude během realizace zdrojem 

nadměrného hluku, otřesů a vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a komunikací, 

zastínění budov, exhalátů, kyselin, ropných produktů, bakteriologických kultur, 

chemického odpadu a nebezpečného záření. Dodavatel bude provádět denní očistu 

případných znečistěných částí vozovky.  Stavbou nedojde k masívnímu kácení 

vzrostlé vegetace - ke kácení určen a povolen 1 strom, za nějž bude provedena 

násobná substituce. 

Stavební práce v blízkosti IS nutno provádět s nejvyšší opatrností ručně a s použitím 

malé techniky. Použitá stavební technika bude mít platné osvědčení STK se splněním 

emisních limitů. 

Azbestové prvky nebyly na staveništi průzkumem zjištěny a jejich výskyt se 

nepředpokládá. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavby budou všechny stávající energetické, telekomunikační, 

vodovodní, stokové a plynové sítě v dotčeném území zjištěny a výškopisně a 

polohopisně barevně zřetelně označeny. Při provádění zemních prací v blízkosti sítí je 

nutno postupovat s největší opatrností jen s použitím ručního jednoduchého nářadí 

bez použití stavebních a zemních strojů a dle instrukcí a s vědomím správců dotčených 

sítí.  
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Odborné práce budou provádět adekvátně proškolení pracovníci, práce vázané 

koncesovanou živností budou provádět povolaní odborníci. Budou dodrženy veškeré 

technologické postupy. Stavba bude prováděna dle realizační dokumentace, která 

bude dopracována v intencích tohoto projektu následně po odsouhlasení DSP, na 

stavbě bude dodavatelem určen technický nebo stavební dozor, zodpovědný za 

vedení stavebního deníku a bezpečnost práce. Odchylky od PD nebo alternativní 

návrhy k obměně stavebně technického řešení budou zaznamenány do deníku a 

odsouhlaseny projektantem a stavebníkem, případně jím pověřenou osobou. 

V případě nových reálných zjištění, rozporu PD s realitou nebo nejistoty bude přizván 

ke konzultaci a určení dalšího postupu projektant. 

Pracovníci budou náležitě proškoleni a poučeni ve smyslu dodržování zásad 

bezpečnosti práce s povinností používat ochranných pomůcek. Na stavbě bude 

přístupná lékárnička se základním zdravotnickým vybavením. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neovlivní bezbariérové využívání okolních staveb. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Jsou zde požadavky na označení stavby (vjezdu a výjezdu), snížení rychlosti 

projíždějících vozidel. 

 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. Staveniště je bez zástavby, 

je bez provozu a případné účinky vnějšího prostředí, ovlivňující plánovanou výstavbu, 

nejsou známy a novostavbu neovlivní. 

Okolo pozemku jsou zbudované inženýrské sítě, stavba na ně bude napojena. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Počátek stavby je 03/2020, konec stavby je 02/2021. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Stavba bude napojena přípojkou na hlavní vodovodní řad. Dešťová a splašková voda 

je svedena do příslušné kanalizace. Část dešťové vody bude svedena do retenčních 

nádrží, kde se bude akumulovat a tím regulovat odtok do kanalizace. 
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1. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 

Studie hlavních technologických etap byla vypracována pro halu i administrativní 

budovu, v rámci cvičení. Dále se diplomová práce zabývá výhradně halovým 

objektem. 

 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 

1.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

       parc.č. 1077/5, 1077/6,1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a výrobní 

 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Název:    Milmar spol. s.r.o., 
Sídlo:     Křižanovice 254, 68501 
IČO:     2555XXXX 

 

1.1.3 Údaje o projektantovi 

Hlavní projektant:  ATELIER ARCHITECTON–projekční konsorcium 

Ing.arch. Jindřich Šlesinger, autorizovaný architekt ČKA, 

Bohunická 89, 619 00 Brno 

IČ:16315570, tel.: 60256XXXX, autorizace se všeobecnou 

působností ČKA č. 1480 

Stavebně konstrukční řešení: Ing. Ivan K., Ph.D.       ČKAIT 1004252 

Požárně-bezp. řešení: Ing. Jan T.        ČKAIT 0011898 
Vzduchotechnika:  Ing. Jiří H.        ČKAIT 001714 
Zdravotechnika, UT: Ing. Zbyněk R.       ČKAIT 1005898 
Elektroinstalace:  Bc. Jaroslav M.       ČKAIT 1004078 
Vodohospodářské stavby:  Ing. Jiří M.        ČKAIT  1001879 
Dopravní řešení:   Ing. Antonín K.       ČKAIT 1003135 
PENB:    Ing. Petr S., Ph.D       ČKAIT 1000896 

 

1.1.4 Zastavěná plocha, obestavěný prostor, předpokládané zahájení výstavby 

 

Zastavěná plocha: 6 886 m2 

Obestavěný prostor: 16 827 m2 

Přepokládané zahájení výstavby: březen 2020 
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1.2.Přehled provedených průzkumů a zkoušek 
 

1.2.1 Všeobecný průzkum 

 

Projektantem byla na staveništi provedena vizuální prohlídka a informační 

vyhodnocení dostupných podkladů se závěry: 

-    staveniště má vyhovující předpoklady pro výstavbu uvažované stavby 

-   možnosti připojení pozemku na silniční dopravní síť jsou dobré 

- podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu jsou dobré 

- konfigurace terénního profilu je dobrá, orientace ke světovým stranám je dobrá 

- pozemek je bez vzrostlých porostů a náletů, pro realizaci je nutné kácení 1ks 

stromu 

-  hlukové zatížení pozemku je nízké; 

-  orientace pozemku ke světovým stranám je vyhovující; 

- staveniště se nenachází v památkově chráněném území a zóně a stavba 

nebude památkou, provádění stavebně historického průzkumu je 

bezpředmětné; 

Průzkum proveden 08/2018. 

 

1.2.2 Geologický a hydrogeologický průzkum  

 

Provedl: Ing. B. Brno - Mgr.B. Brno 

Z provedeného průzkumu plynou závěry: 

-  lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního 

tělesa, který by mohl mít za následek poruchy stavby; 

-  přírodní a základové poměry v lokalitě jsou dobré 

 -  pozemek je pokryt orniční vrstvou mocnosti 0,3m, bez navážek; 

-  ustálená hranice spodní vody 

Průzkum proveden 08/2018. 

 

1.2.3 Radonový průzkum 

 

Provedl: Ing. B., Brno 

Z provedeného průzkumu plynou závěry: 

-  pozemku hodnocenému jako celek je přiřazen střední radonový index 

rizika z ozáření půdním radonem; 

-  při výstavbě je nutno v místech, kde budou v kontaktním podlaží 

pobytové a obytné prostory provádět přiměřená opatření proti průniku 

radonu z podloží (izolace) dle § 6 odst.4 zák.č. 18/97 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a ČSN 73 0601 ochrana staveb proti pronikání 

radonu , jedná se o přízemí administrativní budovy 

Průzkum proveden 08/2018. 
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1.3 Členění stavby na stavební objekty 
 

SO01 Administrativní budova 

SO02 Výrobní a skladovací hala 

SO03 Přístřešek pro jízdní kola 

SO04 Oplocení, vjezdová brána, vstupní branka 

SO05 Zpevněné plochy 

SO06 Nezpevněné plochy 

 

IO01 Přípojka vody 

IO02 Dešťová kanalizace 

IO03 Splašková kanalizace 

IO04 Přípojka silnoproud NN, trafostanice 

 

1.4 Popis stavebních objektů 
 

1.4.1 SO01 Administrativní budova 

Administrativní budova je navržena jako dvoupodlažní, o rozměrech 16x24,5m. Bude 

sloužit pro administrativní účely a také jako zázemí pro zaměstnance. V 1NP je 

umístěna administrativní část se samostatným sociálním zařízením. 2.NP bude využito 

jako sociální zázemí výrobních pracovníků, částečně i pro oddělený kancelářský 

provoz, jenž je úzce provozně spojený s výrobou. 

Svislé konstrukce budou zděné, stropní konstrukce monolitické železobetonové s 

věncem, překlady nad okny monolitické, součástí věnce, nad dveřmi systémové. 

Zděné obvodové a vnitřní nosné konstrukce administrativní budovy budou z 

pórobetonových tepelně izolačních tvárnic tl.450mm a tl.300mm. 

 

1.4.2 SO02 Výrobní a skladovací hala 

Firma se zabývá výrobou a kompletací zdravotnického materiálu. V hale bude probíhat 

drobná výroba, balení hotových výrobků a skladování. 

Hala je navržena jako jednoduchý obdélníkový objekt o rozměrech 54,95x24,6m. 

Jedná se o velkokapacitní jednoprostorovou místnost, předělenou montovanou a 

mobilní příčkou na úsek ruční výroby a strojové výroby.  

Část bude dle potřeby sloužit pro skladování materiálu na výrobu nebo hotových 

výrobků. 

Prostor bude prosvětlen fasádními podélnými okny a otevíravými střešními světlíky s 

elektrickým pohonem a ovládáním. 

Konstrukci halových objektů bude tvořit monolitický železobetonový skelet.  

Fasáda je z PUR panelů Kingspan tl. 150mm. 

Střecha je plochá s fóliovou krytinou. 

 

1.4.3 SO03 Přístřešek pro jízdní kola 

Jedná se o obezděný prostor pro možné uschování jízdních kol. Kola budou 

chráněna střechou proti přírodním vlivům, zaměstnanci mohou zamknout svá kola 

zámkem.  
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1.4.4 SO04 Oplocení, vjezdová brána, vstupní branka 

Oplocení pro účely stavby bude zvoleno mobilní, výšky 2m. Vjezdová brána pro 

účely stavby bude otevíravá dvoukřídlá. 

Mobilní oplocení bude po dokončení stavby nahrazeno pevným oplocením z pletiva. 

Vjezdová brána bude automatická na dálkové ovládání a bude nerezová. 

Vstupní branka bude umístěna vedle vjezdové brány a bude sloužit pro vstup pěších 

zaměstnanců. Bude uzamykatelná, nerezová. 

 

1.4.5 SO05 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby a pojezdové plochy s asfaltovým 

povrchm. Budou zbudovány parkovací stání, příjezd k hale a cesta pro pěší. Na 

příjezdu k hale bude zvolen povrch asfaltový, kvůli pojezdu nákladních automobilů 

 

1.4.6 Nezpevněné plochy 

Jedná se o plochy v okolí haly a při vstupu. Nezpevněné plochy budou zatravněny a 

částečně osázeny keři. Výběr rostlin vhodných pro osázení proběhl s odborníky. 

 

1.4.7 IO01 Přípojka vody 

Bude provedeno prodloužení vodovodního řadu z potrubí HDPE DN100 a následně 

provedena vodovodní přípojka z PE SRD11D63. Celková délka přípojky je 53,2m.  

 

1.4.8 IO02 Dešťová kanalizace 

Napojení přípojky dešťové kanalizace bude provedeno v JZ části staveniště do 

nového zatrubnění v pozici stávajícího silničního příkopu na pozemku parc.č. 1077/5 

v majetku stavebníka. Délka přípojky je 8,87m, délka vnitroareálových rozvodů je 

103,6m, z potrubí PVC KG DN250. 

 

1.4.9 IO03 Splašková kanalizace  

Napojení přípojky tlakové splaškové kanalizace bude provedeno na stávající řad 

tlakové kanalizace. Délka přípojky je 32,9m, vnitroareálové rozvody délky 133,0m, 

materiál potrubí PE SDR11 D63. 

 

1.4.10 IO04 Přípojka silnoproud NN, trafostanice 

Napojení na NN bude provedeno vnitroareálovou přípojkou přímo z trafostanice VN-

NN, umístěné v JZ části staveniště na pozemku parc. č. 1079/14. Délka přípojky 

46,0m, délka vnitroareálových rozvodů 183,0, PET MINI 22kV/400V. 

 

1.5 Technické řešení stavby 
 

Administrativní budova 

 

Administrativní budova je zděný dvoupodlažní objekt. Nosné stěny jsou navrženy nad 

sebou.  

Svislé konstrukce budou zděné, stropní konstrukce monolitické železobetonové. 
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Zděné obvodové a vnitřní nosné konstrukce administrativní budovy budou z 

pórobetonových tepelně izolačních tvárnic YTONG LAMBDA+ P2-350 PDK 

450x249x599mm pro zdivo tl. 450mm na zakládací a tenkovrstvou zdicí maltu YTONG 

a z přesných tvárnic YTONG  P4-500 PDK 300x249x599mm pro zdivo tl. 300mm na 

zakládací a tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. V exponovaných místech s koncentrací 

zatížení jsou navrženy železobetonové sloupy C 50/60 s výztuží  

B 500. Vše je ověřeno statickým výpočtem. 

Konstrukci vnitřního dvouramenného schodiště s mezipodestou bude tvořit zalomená 

monolitická deska tl. 150mm z železobetonu C 30/37 s nadbetonovanými stupni. 

Nadokenní překlady jsou součástí věnce. Překlady otvorů ve vnitřních nosných i 

nenosných zdech tl. 300mm budou systémové YTONG NOP 300, v příčkách do 

šířkové světlosti otvoru 1000mm systémové YTONG NEP 150-1250. 

Střecha je plochá, standardní skladba s fóliovou krytinou a trapézovým plechem nad 

jako nosnou konstrukcí. 

 

Výrobní a skladová hala 

 

Konstrukci halového objektů bude tvořit monolitický železobetonový skelet, sestávající 

z nosných prvků ve vzájemné osové vzdálenosti 6,0m. Vazbu budou tvořit svislé 

podpory - sloupy, kotvené do základových pasů, do jejichž hlavy budou kladeny 

vazníky. Spoj sloupu a základu bude dle statického výpočtu řešen pomocí spojovacího 

systému Peikko. Pro uložení vazníků bude v hlavách sloupů provedena drážka 

(vybrání) a vazníky se uloží do takto vymezeného prostoru, kde budou zabezpečeny 

proti "vyklopení" ze svislé osy. Žb. konstrukce bude v podélném směru vyztužena 

podélnými ztužidly.  

Opláštění bude tvořeno z tepelně izolačních panelů. Střecha bude stejná jako na 

administrativní části. 

 

1.6 Koncept zařízení staveniště 
 

Jelikož bude stavba probíhat jen na části z rozsáhlého pozemku investora, není 

problém se zbudováním deponií a skladovacích prostor v severní části pozemků.  

Plocha pro staveništní zázemí (buňka pro stavbyvedoucího a pracovníky, šatny a 

sociální zázemí) bude umístěna v prostoru před administrativní budovou. Bude 

vysypaná betonovým recyklátem, který bude později součástí skladby finální krytiny.  

Na staveništi budou umístěny stavební buňky od společnosti Toi Toi. Bude zde 

buňka sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, dále buňka pro zázemí zaměstnanců 

a také buňka se sociálním zařízením. Buňka obsahující WC a sprchy bude mít pod 

sebou fekální tank pro odvod splaškových nečistot a o jeho výměnu se bude starat 

pronajímající společnost. Frekvence vyvážení fekálního tanku je uvedena v technické 

zprávě k zařízení staveniště. Dále zde bude umístěna uzamykatelná buňka, která 

bude sloužit jako sklad drobného nářadí a materiálu. 

K buňkám bude dle potřeby přivedena voda a elektrika dočasnými stavebními 

přípojkami. Elektrická přípojka bude napojena z trafostanice. Vjezd na staveniště 
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bude z místní komunikace, pro účely staveniště zde bude umístěna dvoukřídlá 

uzamykatelná brána. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením ve výšce 2m. Tato výška splňuje 

požadavek na minimální výšku oplocení 1,8m. Vjezdová uzamykatelná staveništní 

brána bude opatřena informativní cedulí proti vstupu nepovolaných osob. 

Celé staveniště (kromě krajního pásu) bude vysypáno betonovým zhutněným 

recyklátem, po kterém se bude jezdit po staveništi. Umístění objektů staveniště je 

uvedeno na výkrese v příloze P4, P8, P9 které je přílohou diplomové práce. 

Mechanizace je popsána v samostatné kapitole diplomové práce- Hlavní stavební 

stroje a nářadí. 

 

1.7 Studie realizace hlavních technologických etap 
 

1.7.1 Přípravné a zemní práce 

 

1.7.1.1 Přípravné práce 

 

Popis pracovní etapy 

V rámci přípravných prací dochází ke zbudování staveniště. Jako první na řadě je 

oplocení okolo staveniště, včetně uzamykatelné brány, aby bylo zabráněno vniku 

nepovolaným osobám. Zároveň bude probíhat skrývka vrchní vrstvy zeminy o 

mocnosti 0,3m, navážka a zhutnění betonového recyklátu na plochu, na které bude 

zřízeno staveniště a bude probíhat výstavba.  Dále se na staveniště navezou 

staveništní buňky a zařízení, zbudují se staveništní přípojky.  

 

Pracovní postup 

- zbudování oplocení po celém obvodu staveniště a uzamykatelné dvoukřídlé brány, 

oplocení výšky 2m 

- skrývka ornice o mocnosti 300mm 

- zemina se odveze na skládku ornice, která bude umístěna v odlehlé severní části 

pozemku. 

- navezení betonového recyklátu 0-16 v tloušťce 120mm, který se zhutní a bude 

sloužit jako podloží pod staveništní buňky a také jako staveništní komunikace. 

- navezení staveništního zařízení a zřízení staveništních přípojek 

 

Výkaz výměr 

-délka oplocení 562m, celkem 281ks plotních panelů 

-betonový recyklát 656,6t 

-brána dvoukřídlá uzamykatelná 1ks 

-ornice 1303,5m3 

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

- Pásové rýpadlo CAT 320 

- 3-stranný sklápěč MAN TGM 18.290 4x2 BB 

- Vibrační válec- ježek BOMAG BMP 8500 ECONOMIZER 

Personální obsazení 



49 
 

-vedoucí pracovní čety  

-geodet  

-strojník rýpadla  

-řidič NA  

-pomocný dělník  

-řidič vibračního válce 

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontrola  
Kontrola projektové a montážní dokumentace  
Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola strojů a nářadí 
Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 
Kontrola pozemku  
 
Mezioperační kontrola  
Kontrola vytyčení inženýrských sítí v souladu s dokumentací  
Kontrola zbudování oplocení a brány 
Kontrola skrývky ornice 
Kontrola hutnění betonového recyklátu  
 

Výstupní kontrola  
Kontrola skrývky zhutnění recyklátu  
Kontrola oplocení 
Kontrola staveništních přípojek  
 

 

1.7.1.2 Zemní práce 

 

Popis pracovní etapy 

Stavba bude založena na betonových pasech. Skrývka ornice proběhla během 

přípravných prací. Dále bude probíhat hloubení rýh pro pasy. 

 

Pracovní postup 

-vytyčení polohy pasů 

-výkopy pasů, odvoz zeminy na skládku v severní části pozemku a část na skládku 

mimo areál, na pozemek investora 

 

Výkaz výměr 

-zemina z výkopů 623,1 m3 

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

- Pásové rypadlo CAT 308 

- 3-stranný sklápěč MAN TGM 18.290 4x2 BB 

 

 

 

Personální obsazení 
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-geodet 

-strojník rýpadla 

-řidič NA 

-pomocní dělníci  

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontrola  
Kontrola projektové a montážní dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště  
Kontrola strojů a nářadí  
Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 
Kontrola zhutnění recyklátu  
 
Mezioperační kontrola  
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola vytyčení pasů  
 

Výstupní kontrola  
Kontrola umístění výkopů dle PD  
Kontrola rozměrů výkopů 
 

1.7.2 Hrubá spodní stavba 

 

1.7.2.1 Základové konstrukce 

 

Popis pracovní etapy 

Základy budou povedeny pod obvodovými, vnitřními nosnými zdmi z železobetonu a 

výztuže B 500. Základová spára bude opatřena podkladem z podkladního betonu. Pod 

železobetonovými sloupy halového skeletu bude připravena výztuž pro instalaci 

sloupů. 

Základové desky budou provedeny jako monolitické z betonu C 25/30 se svařovanou 

kari sítí 150/150/6, kladené na stabilizačním hutněném polštáři s geotextilií.  

 

Pracovní postup 

- vytyčení základových pasů dle projektové dokumentace  
-podkladní beton 
- bednění pasů 
- uložení výztuže pasů, výztuž B500 
- vybetonování pasů, beton C25/30 
- odbednění pasů 
-bednění základové stěny 
-výztuž základové stěny 
-betonáž základové stěny 
-odbednění základové stěny 
- zásyp (hlínou) pod horní okraj pasů a základových stěn, hutnění dle statického 
výpočtu  
- instalace inženýrských sítí 
- srovnávací vrstva recyklátu tl. 200mm 
- vrstva kameniva 0-32mm, hutnění 
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- pokládka geotextilie 
- výztuž základové desky 
 -bednění krajů základové desky 
- betonáž základové desky  
- odbednění desky, čištění bednění 
 

Výkaz výměr 

-železobeton pro základové desky C25/30 134,8m3 

-výztuž základových desek 2,7t 

-železobeton základových pasů C25/30 301m3 

-výztuž základových pasů 14t 

-bednění základových pasů 608,9m2 

-železobeton základových zdí C25/30 143,6m3 

-výztuž základových zdí 22,24t 

-bednění základových zdí 339,8m2 

-bednění základových desek 25,68m  

-geotextilie 2670m2  

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

- Autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB mix Stetter 8x4 

- Autočerpadlo betonu SCHWING S 31 XT 

- BARIKELL plovoucí lišta 

- Ponorný vibrátor Wacker HSM 2000 

- Rotační hladička betonu krajová BARIKELL C4-60/H  

- Dvourotorová hladička betonu BARIKELL MK8- 120 Duetto  

- Vázačka výztuže TJEP ULTRA GRIP 40 

 

Personální obsazení 

- geodet  
- řidič autodomíchávače  
-obsluha autočerpadla 
- betonáři  
- železáři  
- tesaři  
- pomocníci  
 

Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola vytyčení základových konstrukcí 
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Mezioperační kontrola 

Kontrola podkladního betonu 

Kontrola uložení výztuže 

Kontrola bednění pasů 

Kontrola betonování pasů  

Kontrola bednění zdí 

Kontrola výztuže zdí 

Kontrola betonování zdí 

Kontrola hutnění zásypu 

Kontrola tloušťky vrstvy zásypu 

Kontrola pokládky geotextilie 

Kontrola bednění desky 

Kontrola výztuže desky 

Kontrola betonování desky 

 

Výstupní kontroly  

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola povrchu betonu 

Kontrola čistoty betonu 

Kontrola čistoty bednění 

 

1.7.2.2 Izolace spodní stavby 

 

Popis pracovní etapy 

Izolace spodní stavby bude provedena pomocí hydroizolace Sikkaton A. 

Hydroizolace se aplikuje přímo do mixu s betonem, na jeden mix o objemu 9m3 

připadá 45l hydroizolace. 

Po obvodě svislých základových konstrukcí bude nopová folie, dole bude ohlá do 

písmene L, v horní části bude končit 30 cm na terénem a zakončena bude speciální 

lištou ve tvaru Z. 

 

Pracovní postup 

-jakmile zkontrolujeme beton dle dodacího listu na stavbu, přidáme do mixu 

hydroizolaci a mix směs promíchá 

-uložení betonu standartním způsobem 

 

Výkaz výměr 

-Sikkaton A (balení 25kg) 59ks 
-nopová folie 617m2  

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

-akumulátorový vrtací šroubovák HILTI SF 10W-A22 ATC 

 

Personální obsazení 

pracovník proškolený pro aplikaci hydroizolace 

pomocní pracovníci 
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Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola povrchu základové desky 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola množství přidávané hydroizolace 

Kontrola přesahu nopové fólie dle PD 

 

Výstupní kontroly 

Kontrola povrchu betonu 

Kontrola čistoty betonu 

Kontrola neporušenosti, čistoty a připevnění nopové fólie 

 

1.7.3 Hrubá vrchní stavba 

 

1.7.3.1 Nosné svislé konstrukce 

 

Popis pracovní etapy 

V administrativní budově jsou svislé nosné konstrukce tvořeny zdivem Ytong tloušťky 

450mm a 300mm, v exponovaných částech jsou navrženy železobetonové sloupy. 

Sloupy budou napojeny na výztuž vyčnívající ze základové desky.  

V hale budou realizovány podezdívky z betonových tvárnic ztraceného bednění. 

V hale jsou to potom železobetonové prefabrikované prvky- sloupy. Jednotlivé sloupy 

budou umístěny na připravené botky Peikko. V suterénu haly jsou železobetonové 

monolitické sloupy. 

 

Pracovní postup 

-podezdívky z betonových tvárnic 

-výztuž a betonáž betonových tvárnic 

-bednění sloupů v suterénu haly 

-výztuž sloupů 

-betonáž sloupů 

-odbednění sloupů 

-sestavení železobetonové prefabrikované konstrukce haly pomocí autojeřábu 

Demag AC100 

-výztuž a bednění sloupů monolitických sloupů v administrativní části 

-betonáž sloupů a hutnění betonu 
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-zdění svislého zdiva v částech administrativní budovy, kde nejsou sloupy a zdění 

nosných stěn 

-odbednění monolitických sloupů 

 

 

Výkaz výměr 

-bednění sloupů v hale 56,32m2 

-výztuž sloupů 9,16t 

-železobeton sloupů C30/37 5,63m3 

-sloupy v hale prefabrikované 22ks 

-ztužidla v hale prefabrikované 36ks 

-vazníky v hale 9ks  

-bednění sloupů v administrativě 18,77m2 

-výztuž sloupů v administrativě 3,02t 

-železobeton sloupů administrativní budovy 1,68m3 

-Ytong Lambda+ tl. 450mm 75,57m2 

-Ytong pero-drážka tl. 300mm 896,8m2 

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

autojeřáb Demag AC 100 

Autodomíchávač MAN TGS 33.420 6x4 

Autočerpadlo betonu SCHWING S 39 SX 

Ponorný vibrátor Wacker HSM 2000 

míchadlo 

ruční pila na porobeton 

zednická lžíce 

vázačka drátu 

 

Personální obsazení 

- řidič autodomíchávače  
 -autojeřábník  
- obsluha autočerpadla 
- betonáři  
- železáři  
- tesaři  
- pomocníci  
- zedníci 
 
Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 
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Kontrola povrchu základové desky 

Kontrola přichystané výztuže pro napojení výztuže monolitických sloupů 

Kontrola výztuže pro posazení sloupů skeletu 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pozice a osazení skeletové prefabrikované konstrukce 

Kontrola výztuže a bednění sloupů 

Kontrola betonáže sloupů 

Kontrola založení zdiva administrativní budovy 

Kontrola rovinatosti zdiva administrativní budovy 

Kontrola vazby zdiva, geometrie (svislost, pravoúhlost, úhlopříčky)  
Kontrola tloušťky malty ve spáře  
Kontrola lešení  
Kontrola polohy a rozměrů otvorů  
Kontrola poslední vrstvy zdiva  

Kontrola odbednění sloupů 

 

Výstupní kontroly 

Kontrola povrchu betonu sloupů 

Kontrola geometrické přesnosti prefabrikovaných sloupů 

Kontrola geometrické přesnosti monolitických sloupů 

Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola neporušenosti povrchu zdiva 

Kontrola rovinatosti, umístění a rozměrů zděných konstrukcí 

 

1.7.3.2 Nosné vodorovné konstrukce, nosné konstrukce zastřešení a schodiště 

 

Popis pracovní etapy 

Vodorovné nosné konstrukce v administrativní budově budou železobetonové desky o 

tloušťce 300mm a 200mm. Tato deska bude ve 2.NP sloužit jako nosná konstrukce 

pro střešní plášť. Stropní desky budou vybetonovány z betonu třídy C20/25. 

Dále budou provedeny ztužující věnce, které zároveň plní funkci nadokenních 

překladů. Překlady nad dveřmi ve vnitřních stěnách budou zvoleny systémové, dle 

šířky otvoru.  

Konstrukci vnitřního dvouramenného schodiště s mezipodestou bude tvořit zalomená 

monolitická deska tl. 150mm z železobetonu C 30/37 s nadbetonovanými stupni. 

Nosné vodorovné konstrukce v hale jsou vazníky, uložené na sloupech, které jsou 

podpěrami pro nosnou část střechy- trapézové plechy. V hale se dále v kolmém směru 

na vazníky nacházejí ztužidla. Nosné prvky haly jsou prefabrikované. 

V hale bude železobetonový monolitický strop nad suterénní částí. 

 

Pracovní postup 

-železobetonový strop v hale 

-uložení prefabrikovaných vazníků do vybrání ve sloupech haly 

-uložení ztužidel na sloupy a vazníky 

-montáž trapézových střešních plechů 
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-sestavení bednění věnce a desky, osazení ochranných prvků (zábradlí) 

-bednění schodiště, uložení výztuže schodiště 

-ošetření bednění odbedňovacím přípravkem 

-uložení výztuže věnce a desky 

-betonáž věnce, hutnění 

-betonáž desky, hutnění 

-betonáž schodiště 

-ošetřování betonu, technologická pauza 

-odbednění vodorovných konstrukcí a očištění bednění 

 

Výkaz výměr 

-bednění stropů 1065m2 

-železobeton stropů 368m2 

-výztuž stropů 16,4t 

-ztužidla celkem 36ks 

-vazníky celkem 9ks 

-železobeton schodiště 5,83m3 

-výztuž schodiště 0,58t 

-bednění schodnic 13,16m2 

-bednění stupňů 12,3m2 

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

- Autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB mix Stetter 8x4 

- Autočerpadlo betonu SCHWING S 39 SX 

- BARIKELL plovoucí lišta 

- Ponorný vibrátor Wacker HSM 2000 

- Vázačka výztuže TJEP ULTRA GRIP 40 

 

Personální obsazení 
- řidič autodomíchávače  
-autojeřáb 
-obsluha autočerpadla 
- betonáři  
- železáři  
- tesaři  
- pomocníci  
- zedníci 
 
Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí  

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 
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Kontrola umístění a nepoškozenosti prefabrikovaných sloupů 

Kontrola geometrie a nepoškozenosti zdiva 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pozice a osazení skeletové prefabrikované konstrukce 

Kontrola výztuže a bednění 

Kontrola ukládání a hutnění při betonáži 

Kontrola odbednění a čistoty bednění 

 

Výstupní kontroly 

Kontrola geometrické přesnosti prefabrikovaných prvků 

Kontrola povrchu monolitických konstrukcí 

Kontrola rovinatosti desky 

Kontrola pevnosti betonu 

 

1.7.3.3 Nenosné konstrukce 

 

Popis pracovní etapy 

Nenosné konstrukce budou zhotoveny v administrativní části z tvárnic Ytong o šířce 

150mm, zděné na tenkovrstvou maltu. Zdění příček bude probíhat po zhotovení 

stropní desky. 

V hale bude montovaná lehká příčka, kterou bude dodávat firma Liko-s. a,s.  

 

Pracovní postup 

-osazení dveřních ocelových zárubní a jejich zajištění pomocí vzpěr 

-založení první řady zdiva v rozích, určení stavební roviny pomocí provázku 

-vyzdění první řady zdiva 

-zdění dalších řad zdiva až po strop  

-instalace příčky v hale 

 

Výkaz výměr 

-Ytong tl. 150mm 637,2m2 

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

-míchadlo Einhell Classic TC-MX 1200E 

-zednické nářadí (lžíce, provázek, vodováha, kyblík…) 

 

Personální obsazení 

-zedníci 

-pomocní pracovníci 

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  
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Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola povrchu základové nebo stropní desky 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola založení zdiva 

Kontrola rovinatosti zdiva 

Kontrola vazby zdiva, geometrie (svislost, pravoúhlost, úhlopříčky)  
Kontrola tloušťky malty ve spáře  
Kontrola umístění dveřních otvorů 
 

Výstupní kontroly 

Kontrola neporušenosti povrchu zdiva 

Kontrola rovinatosti, umístění a rozměrů zděných nenosných konstrukcí 

 

1.7.4 Zastřešení 

 

Popis pracovní etapy 

Střecha je na celém objektu plochá, jako krytina je zvolena střešní fólie Fatrafol. 

Nosnou konstrukcí v hale jsou vazníky a na nich uložené trapézové plechy. 

V administrativní části je nosnou konstrukcí železobetonová stropní deska, na kterou 

je položeno souvrství střechy.  

V halové části bude pokládka střechy probíhat postupně. Nejprve budou položeny 

trapézové plechy, poté bude hala opláštěna sendvičovými panely a v další fázi bude 

doděláno souvrství střechy a lišty. V části administrativní jsou po obvodu vyzděné 

atiky. Střechy budou atikami rozděleny na dva samostatné celky.  

Skladba střechy je stejná, liší se jen nosnou konstrukcí. Na nosnou konstrukci je 

uložena PE fólie, tepelná izolace, skelné rouno a střešní fólie. 

 

Pracovní postup 

-instalace trapézových plechů na halovou část 

-pokládka PE fólie 

-pokládka tepelné izolace 

-pokládka skelného rouna 

-pokládka hydroizolační fólie Fatrafol 

-montáž dokončovacích prvků 

 

Výkaz výměr 

-trapézový plech 1370m2 

-střešní fólie Fatrafol parotěsná zábrana 2050m2 

-skelné rouno 2050m2 

-minerální vata 3566m2 

-tepelná izolace EPS 3244m2 
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Stroje, mechanizace, nástroje 

- Autojeřáb Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 

- Plošina GS 12R  

- Horkovzdušná svářečka na střešní fólie Airtherm 3000 

- Elektrické nůžky na plech INDUSTRIAL 

 

Personální obsazení 

fóliář 

Montážní dělníci 

Klempíř 

Zámečník 

Pomocní dělníci 

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace  

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola železobetonové konstrukce  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola železobetonové stropní desky 

 

Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola uložení trapézových plechů na halové části 

Kontrola plechu v patě atiky  

Kontrola položení a napojení parozábrany  

Kontrola tepelné izolace  

Kontrola položení a napojení separační vrstvy ze skelného rouna 

Kontrola uložení hydroizolační fólie  

Kontrola dokončovacích prvků 

Kontrola těsnosti zkušební jehlou a podtlakem 

 

Výstupní kontroly 

Kontrola čistoty povrchu  

Kontrola celistvosti povrchu 
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1.7.5 Dokončovací práce 

 

1.7.5.1 Vnitřní dokončovací práce 

 

Popis pracovní etapy 

Administrativní budova:  

V rámci vnitřních dokončovacích prací budou nainstalovány stropní sádrokartonové 

podhledy, bude provedeno osazení plastových oken dveřních zárubní, vnitřní 

vápenocementová omítka s výmalbou a obložení sociálních zařízení keramickým 

obkladem. Dále bude položena PVC podlaha, zátěžový koberec a dlažba ve 

vstupních prostorech. 

Hala: 

V hale bude instalována vzduchotechnika, budou osazeny plastová okna a dveře. 

 

Pracovní postup 

-osazení plastových oken do rámů v konstrukci na hale 

-osazení plastových oken do vyzděných otvorů dle projektové dokumentace 

-osazení ocelových dveřních zárubní do otvorů, osazení zárubně pro posuvné dveře 

-instalace SDK podhledů 

-instalace elektrických a vodovodních vnitřních rozvodů, zapravení 

-nanesení vnitřní omítky mimo místnosti s hygienickým zařízením 

-provedení keramického obkladu, dlažby a omítky v místnostech se sociálním 

zařízením 

-pokládka dlažby ve zbylých prostorách administrativní budovy 

-instalace hygienických zařízení 

-výmalba bílým interiérovým nátěrem Primalex Polar 

-instalace radiátorů 

-natření zárubní nátěrem Alkyton 

-pokládka PVC podlahy a zátěžového koberce 

-instalace osvětlení, kompletace elektro instalací (montáž zásuvek, vypínačů), 

instalace okenních parapetů 

-instalace elektro v hale 

-instalace vzduchotechniky v hale 

 

Výkaz výměr 

-dveřní zárubně ocelové 36ks 

-dveřní zárubně pro posuvné dveře 5ks 

-SDK 686m2 

-omítka 2648m2 

-obklad keramický 69,32m2 

-keramická dlažba 154m2 

-interiérový nátěr 2928,78 m2  

-nátěr Alkyton (balení 250ml) 15ks 
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Stroje, mechanizace, nástroje 

-akumulátorový šroubovák  

-zednické pomůcky 

-míchadlo Einhell Classic TC-MX 1200E 

-malířské pomůcky 

-řezačka dlažby a obkladů 

-křížový laser 

 

Personální obsazení 

-sádrokartonář 

-zedníci 

-vzduchař 

-topenář 

-obkladač 

-podlahář 

-malíř 

-pomocní pracovníci 

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace  

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola okenních a dveřních otvorů dle projektové dokumentace 

Kontrola povrchu vodorovných a svislých konstrukcí 

 

Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola osazení plastových oken (vodorovnost, rovinnost) 

Kontrola osazení dveřních zárubní (vodorovnost, rovinnost) 

Kontrola rovinatosti, vodorovnosti SDK podhledu 

Kontrola spojů SDK desek 

Kontrola umístění rozvodů dle projektové dokumentace 

Kontrola zapravení vnitřních rozvodů 

Kontrola vnitřních omítek (rohů, tloušťky vrstvy, vlhkosti) 

Kontrola svislosti a vodorovnosti obkladů, rovinatosti dlažby 

Kontrola tloušťky spár v obkladech  

Kontrola ukončení obkladu lištou (vodorovnost, povrch) 

Kontrola hygienických zařízení (vodorovnost umyvadel a zrcadel, umístění dle PD) 

Kontrola výmalby (souvislost vrstvy) 

Kontrola nátěru ocelových zárubní (souvislost vrstvy, provedení) 

Kontrola instalace radiátorů, vodorovnosti a svislosti, počtu 

Kontrola kročejové izolace pod PVC podlahou 
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Kontrola pokládky PVC podlahy 

Kontrola rozměrů a návaznosti zátěžového koberce 

Kontrola umístění osvětlení dle PD, umístění kompletačních elektro zařízení 

Kontrola vodorovnosti okenních parapetů 

 

Výstupní kontroly 

Kontrola otevírání platových oken 

Kontrola čistoty a nepoškození okenních výplní a rámů 

Kontrola čistoty a nepoškození dveřních zárubní 

Kontrola čistoty a povrchu podhledu 

Kontrola celistvosti a prasklin v omítce, rovinnost 

Kontrola čistoty a neporušenosti povrchu obkladů a dlažeb, výška obkladu, čistota 

spár 

Kontrola neporušenosti, čistoty a počtu zařizovacích hygienických předmětů 

Kontrola čistoty interiérového nátěru 

Kontrola neporušenosti nátěru ocelových zárubní 

Kontrola spojů PVC desek podlahy 

Kontrola znečištění, zvlnění zátěžového koberce 

Kontrola funkčnosti osvětlení, zásuvek, vypínačů aj. 

Kontrola čistoty a neporušení povrchu okenních parapetů 

Kontrola funkčnosti vzduchotechniky 

 

1.7.5.2 Vnější dokončovací práce 

 

Popis pracovní etapy 

V rámci vnějších dokončovacích prací bude provedena fasáda s kontaktním 

zateplovacím systémem na administrativní budově, dále proběhne úprava zelených 

ploch a výsev travin a okrasných keřů.  

 

Pracovní postup 

-nanesení penetrace na stěny 

-montáž soklových lišt 

-lepení fasádních desek polystyrenu: naneseme lepidlo ve formě buchet na zadní 

stranu polystyrenové desky. Začínáme klást desky od soklové lišty, ve vodorovných 

řadách. 

-kotvení talířovými hmoždinkami min 4ks/m2 

-instalace dokončovacích lišt 

-přebroušení plochy do roviny 

-nanesení stěrky s vložením výztužné tkaniny (perlinky), ta musí být zcela ponořená 

do stěrky, při napojení přesah min 10cm 

-penetrační vrstva 

-osazení klempířských prvků 

-zatmelení spár okolo oken pružným akrylátovým tmelem  

-nanesení finální vrstvy omítky v šedé barvě 
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-zelené plochy budou srovnány ručně, pomocí hrábí a bude na ně nasypána směs 

semínek trávy 

-okolo chodníku pro pěší budou vysazené keře, předem vypěstované rostliny se vloží 

do vyryté díry a přikryjí se hlínou okolo kmene 

 

Výkaz výměr 

-soklové lišty 94,6m 

-polystyren 970,62m2 

-perlinka 970,62m2 

-fasádní omítka 38,8ks  

 

Stroje, mechanizace, nástroje 

-míchadlo Einhell Classic TC-MX 1200E 

-drobné zednické nářadí 

-rýč 

-lešení 

 

Personální obsazení 

-pracovníci proškolení k dělání fasád 

-pomocní pracovníci 

-zahradník 

 

Kontrola kvality 

Vstupní kontroly 

Kontrola projektové dokumentace  

Kontrola připravenosti staveniště  

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola skladování materiálu  

Kontrola strojů a nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace, proškolení pracovníků 

Kontrola povrchu svislých konstrukcí 

 

Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola souvislosti vrstvy nanesení penetrace 

Kontrola umístění a vodorovnosti soklových lišt 

Kontrola postupu lepení fasádních polystyrenových desek 

Kontrola počtu hmoždinek na m2 

Kontrola umístění, rovinnosti dokončovacích lišt 

Kontrola rovinnosti celé plochy 

Kontrola vložení perlinky, zda je ponořená v tmelu, přesahy 

Kontrola klempířských prvků (umístění, vodorovnost) 

Kontrola nanášení omítky (tloušťka vrstvy, souvislost vrstvy) 
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Výstupní kontroly 

Kontrola rovinnosti povrchu fasády 

Kontrola nepoškození a znečištění povrchu fasády 

Kontrola čistoty klempířských prvků a lišt 

 

1.8 BOZP 
 

Všechny osoby, pohybující se na staveništi musí být pověřenou osobou řádně 

proškoleny o možných rizicích při pohybu a práci na staveništi a používání osobních 

ochranných pomůcek.  

O proškolení a poučení bude provede zápis ve stavebním deníku a budou 

uschovány podepsané protokoly a proškolení. 

Vjezd na staveniště musí být opatřen informační cedulí pro pohyb na stavbě a 

používání ochranných osobních pomůcek a pro zákaz vniku nepovolaných osob.  

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb.  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006  
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
 

1.9 Enviromentální aspekty výstavby 
 

Během průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno okolní prostředí. V blízkosti se 

nenacházejí žádné obytné stavby a okolní stromy a zeleň nebudou dotčeny. 

Odpady, vzniklé při výstavbě budou v dle zákona  č.541/2020 Sb. o odpadech, jeho 

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány odvozem do 

sběrných surovin nebo na skládku. Zatřídění odpadů dle vyhlášky č.93/2016 Sb., 

jelikož nová vyhláška ještě nevešla v platnost. 
 

Kód odpadu  Kategorie 
odpadu  

Popis  Nakládání s 
odpadem  

17 01 01  O  Beton  Recyklace  

17 01 02  O  Cihly  Recyklace  

17 01 03  O  Tašky a keramické výrobky  Recyklace  

17 01 07  O  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramiky 
neuvedené pod číslem 17 01 06  

Recyklace  

17 02 01  O  Dřevo  Spalovna 
energické využití  

17 02 02  O  Sklo  Skládka  

17 02 03  O  Plasty  Spalovna 
energické využití  
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17 04 05  O  Železo a ocel  Recyklace  

17 04 07  O  Směsné kovy  Recyklace  

17 04 09*  N  Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami  

Skládka pro 
nebezpečný 
odpad  

17 05 04  O  Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03  

Skládka zeminy  

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

Skládka  

17 08 02  O  Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01  

Skládka  

17 09 03*  N  Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadu) obsahující 
nebezpečné látky  

Skládka pro 
nebezpečný 
odpad  

17 09 04  O  směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03  

Recyklace  

15 01 01  O  Papírový obal  Sběrna papíru  

15 01 02  O  Plastový obal  Skládka  

15 01 03  O  Dřevěný obal  Spalovna  

15 01 06  O  Směsný obal  Spalovna  

20 03 01  O  Směsný komunální odpad  Komunální 
skládka  

20 03 03  O  Uliční smetky  Skládka  
Tabulka č. 2: Tabulka odpadů k STS 

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

 

V technologických předpisech jsou uvedeny konkrétní místa pro likvidaci odpadů. 
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Situační výkresy stavby jsou přílohami diplomové práce 

Příloha číslo 1: P1 Koordinační situace vyobrazuje celkovou situaci stavby. Výkres 

byl převzatý ze zapůjčené projektové dokumentace, je upravený dle potřeb 

diplomové práce. 

Příloha číslo 2: P2 Situace s vazbami na okolí. Výkres upřesňuje polohu stavby 

v rámci okolní zástavby, umístění v mapě katastrální, dopravních tras a umístění na 

mapě. 

Příloha číslo 3: P3 Situace stavby s dopravním značením. Ve výkrese je uvedeno 

potřebné dopravní omezení v rámci výstavby objektu.   
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1. Poloha a napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 

Stavba se nachází na území obce Hodějice, na pozemcích, určených dle územního 

plánu pro průmyslovou výstavbu. Hodějice se nacházejí asi 30 km od Brna v okrese 

Vyškov, v Jihomoravském kraji. Obec Hodějice má velmi výhodnou polohu z hlediska 

dostupnosti kamionové i osobní dopravy, jelikož leží nedaleko silnice E50, která je 

hlavní spojovací trasou mezi Brnem a Uherským Hradištěm. 

 

 
Obrázek č.6.: Poloha Hodějic v širším dopravním měřítku, Hodějice jsou označeny bodem č.1  [3] 

 

 

Samotná stavba bude napojena na stávající místní zpevněnou komunikaci 

s asfaltovým povrchem novým sjezdem. Tato stávající obecní komunikace se napojuje 

na místní komunikaci III. třídy, vedoucí souběžně s pozemky stavby, která spojuje 

obec Hodějice a silnici E50. 

Sjezd se nachází na jižní hraně pozemku, bude zbudován na pozemku ve vlastnictví 

stavebníka.  

V okolí se nachází benzínová pumpa, vedle je skladovací hala firmy Sarda Medtech 

s.r.o.. Přes ulici se nachází výrobní a skladovací závod firmy Fenstar zabývající se 

výrobou plastových oken. 

Samotná novostavba haly bude sloužit pro výrobu a skladování výrobků pro 

zdravotnický průmysl, s přístavbou administrativní budovy. Níže na obrázku je červeně 

vyznačena hranice staveniště. 

Poloha stavby v rámci okolí je vyznačena v příloze č. 2 Situace s vazbami na okolí. 

Dopravní omezení nutné pro stavbu je vyznačeno ve výkrese v příloze č. 3 Situace 

stavby s dopravním značením.  
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Obrázek č.7: Umístění výrobní haly v rámci přilehlých dopravních tras [3] 

 

2. Dopravní trasy 
 

V této části diplomové práce je řešena doprava materiálu a velkých strojů na 

staveniště.  

Všichni dodavatelé materiálu a strojů pro stavbu byli vybráni s ohledem na vzdálenost 

jejich sídla od stavby, aby byla doprava na staveniště co nejekonomičtější a 

nejjednodušší. Na žádné z uvedených tras se v době výstavby nevyskytují dopravní 

omezení, ani nebudou probíhat práce na silnici.  

Je potřeba dopravit na místo stavby prefabrikované dílce, s ohledem na jejich velikost 

se bude jednat o nadrozměrný náklad. Ostatní materiály ani stroje nespadají do 

nadrozměrných nákladů.  

 

2.1 Doprava prefabrikovaných konstrukcí haly 

 

Název firmy: Prefa Brno, a.s. 

Sídlo: Kulkova 4231/10, Brno 615 00 

Počátek trasy: Blanenská 1190, Kuřim 664 34 

Délka trasy: 40,3km 

Čas: předpoklad minimálně 60 minut 

 

Prefabrikované díly na stavbu budou dopraveny ze závodu společnosti Prefa Brno, 

s.r.o. v Kuřimi pomocí tahače MAN TGX 6x4 s teleskopickým podvalníkem 

Faymonville. Při porovnání rozměrů nákladního automobilu s nákladem s požadavky 
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dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti 

vozidel, se jedná o nadrozměrný náklad.  

 

Limitní parametry dané vyhláškou: 

-největší povolení šířka vozidla: 2,55m 

-největší povolená výška vozidla 4,08m 

-největší dovolená délka tahače s návěsem: 16,5m 

-největší povolená hmotnost silničních vozidel jízdní soupravy: 48 t 

 

Z důvodu přesahujících parametrů u vazníků je třeba zažádat o povolení k přepravě 

nadrozměrného nákladu. O povolení bylo požádáno na Ministerstvu dopravy, kde 

byla vyplněna žádost o povolení k přepravě nadrozměrného nákladu, parametry 

žádosti jsou dány vyhláškou č. 104/1997 Sb. Ministerstvo žádost přezkoumalo a 

vydalo kladné rozhodnutí. S nadrozměrným nákladem musí jet technické doprovodné 

vozidlo, které bude pomocí vysílaček v kontaktu s řidičem nákladního automobilu. 

V případě potřeby bude řidič doprovodného vozidla asistovat při pozastavení 

dopravy. Přeprava nadrozměrného nákladu bude probíhat v brzkých ranních 

hodinách, mimo dopravní špičku. 

Při přepravě sloupů a průvlaků již není potřeba mít povolení pro nadrozměrný náklad, 

prvky splňují parametry vyhlášky pro běžný automobil s návěsem.  

Náklad bude vyjíždět z Kuřimy, bude se držet zvolené trasy. Na trase je pouze pár 

zatáček, jinak automobil pojede po hlavní silnici. Pokud bude riziková zatáčka, řidič 

doprovodného vozidla zastaví dopravu a náklad může využit na odbočení oba jízdní 

pruhy. 

 

 
Obrázek č.8: Trasa Prefa Brno-Hodějice [4] 

 

 



72 
 

2.2 Doprava betonu 

 

Název firmy: TRANSBETON, s.r.o. 

Sídlo: č.p.397, Hodějice 684 01 

Délka trasy: 1,8km 

Čas: 2 minuty 

 

Doprava betonu na stavbu bude zajištěna autodomíchavačem MAN TGS 32.420 BB 

mix Stetter 8x4 z betonárny TRANSBETON s.r.o., která má svoji pobočku mezi 

obcemi Křižanovice a Hodějice. Jelikož je velmi malá vzdálenost mezi betonárkou a 

stavbou, na trase se téměř nevyskytují body k řešení průjezdu. Bodem k řešení je 

odbočení ze silnice E50 směr obec Hodějice, kde se po místní komunikaci 

autodomíchávač dostane k odbočce na silnici vedoucí až ke stavbě. 

 

Obrázek č.9: Trasa Trasnbeton-Hodějice [3] 

Křížení silnice E50 a ulice 

Fenstarová 

Poloměr zatáčky je 16m 

poloměr autodomíchávače je 

8m.  

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek č.10: Křížení silnice E50 

s ulicí Fenstarová [3] 
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křížení ulice Fenstarová a 

místní komunikace  

Poloměr zatáčky je 18m 

poloměr potřebný je 8m. 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Obrázek č. 11: Křížení ulice Fenstarová a místní komunikace [3] 

 

2.3 Doprava sendvičových fasádních panelů a montované lehké příčky v hale 

 

Název firmy: Liko-s, a.s. 

Sídlo: U Splavu 1419, Slavkov U Brna 684 01 

Délka trasy: 7km 

Čas: 7 minut 

 

Doprava materiálu na stěnové opláštění haly a nosné konstrukce střechy, bude 

zajištěna ze skladu firmy Liko-s, a.s.. Dále bude firma dodavatelem lehké montované 

příčky uvnitř haly. Materiál bude dopraven tahačem Volvo FH s plachtovým valníkem 

z nedalekého města Slavkov u Brna, ve kterém firma sídlí, vzdáleného od místa 

výstavby asi 7km.  

V mapě (obrázek č.10) jsou vidět také varianty dalších tras, trasa která je na kilometry 

kratší je pro nákladní automobily nevhodná z důvodu omezení průjezdu vozidel nad 

3,5t. Trasa která je stejně dlouhá jako vybraná je nevhodná z důvodu nutnosti projetí 

centrem města. Vybraná trasa je vedena po obchvatu města, který je dimenzovaný 

pro průjezd nákladních vozidel. 

Nákladní automobil vyjede ze skladu ve Slavkově U Brna po místní obslužné 

komunikaci - ulicí U Splavu, která dál pokračuje pod názvem Dvůr Rybník, z ní najede 

na silnici č. 416, která ústí na hlavní silnici E50. Po této komunikaci bude dále 

pokračovat po obchvatu města Slavkov u Brna. Ze silnice E50 sjede automobil na 

úrovni Hodějic – odbočení do ulice Fenstarová. Dále se po komunikaci III. třídy dostane 

až na místo stavby.  
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Obrázek č.12: Kritická místa na trase Liko-s, a.s. – stavba [4] 

 

 

 

most přes řeku Litavu 

v ulici U Splavu 

Únosnost mostu je 28t, 

hmotnost nákladního 

automobilu včetně 

nákladu je max 20 t.  

Únosnost mostu vyhoví. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.13.: Most přes řeku Litavu [3] 
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křížení ulice Dvůr Rybník a 

silnice č. 416 

Poloměr zatáčky je 17m, 

poloměr potřebný je  12m. 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č.14: Křížení Dvůr Rybník a silnice č.416 [3] 

 

 

 

 

 

křížení silnice č. 416 a 

silnice E50 

Poloměr zatáčky je 20m, 

poloměr potřebný je  12m. 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Obrázek č.15: Křížení silnice č.416 a silnice E50 [3] 

 

 

 



76 
 

Most přes řeku Litavu č.2 

Únosnost mostu je 60 t, 

hmotnost nákladního 

automobilu včetně nákladu 

je max 20t.  

Únosnost mostu vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek č.16: Most přes řeku Litavu 2 [3] 
 

 

 

 

 

Most Československé 

armády 

Podjezdová výška mostu je 

6,7m, výška automobilu 

s návěsem je 4m.  

Podjezdná výška vyhoví. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č.17: Most Československé armády [3] 
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Most přes řeku Litavu č.3 

Únosnost mostu je 60t, 

hmotnost nákladního 

automobilu včetně nákladu je 

max 20t.  

Únosnost mostu vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.18: Most přes řeku Litavu č.3 [3] 

 

 

 

 

Křížení silnice E50 a ulice 

Fenstarová 

Poloměr zatáčky je 20,m 

vyhoví na požadovaný 

poloměr automobilu 12m 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.19: Křížení silnice E50 a ulice Fenstarová [3] 
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křížení ulice Fenstarová a 

místní komunikace  

Poloměr zatáčky je 18m 

poloměr potřebný je 12m. 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č.20: Křížení ulice Fenstarová a místní komunikace [3] 

 

2.4 Stavební materiál, montážní materiál 

 

Název firmy: STANAM stavebniny 

Sídlo: Špitálská 730, Slavkov U Brna 684 01 

Délka trasy: 5km 

Čas: 5 minut 

 

Stavební a montážní materiál, ostatní drobný materiál a materiál na souvrství střechy 

bude dopraven na stavbu automobilem Iveco Daily 72C17, ze stavebnin STANAM, 

které sídlí ve Slavkově U Brna. Trasa začíná na ulici Špitálská č.p. 730, z ulice se 

automobil napojí na silnici E/50. Mosty na této trase nejsou řešeny, jejich posouzení je 

uvedeno výše viz bod 2.3 této kapitoly. Šedě vyznačená trasa v mapě není vhodná 

z důvodu nutnosti projetí centrem Slavkova U Brna. 

 

 
Obrázek č.21: Trasa ze stavebnin STANAM na místo stavby [4] 
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Křížení ulice Špitálská a 

silnice E50 

Poloměr zatáčky je 22m, 

požadovaný poloměr pro 

automobil je 10,5m 

Poloměr zatáčky vyhoví. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek č.22: Křížení ulice Špitálská a silnice E50 [3] 
 

2.5 Doprava autojeřábu 

 

Název firmy: Martin Hanák 

Sídlo: Ždánská 30, Bučovice-Kloboučky 685 01 

Délka trasy: 9,8 km 

Čas: 11 minut 

 

Autojeřáb přijede na stavbu z firmy Martin Hanák, sídlící v Bučovicích – Kloboučky. 

Autojeřáb se na stavbu dopraví po vlastní ose. Stroj nejprve pojede po místní 

komunikaci III. třídy č. 431, poté se napojí na světelnou křižovatkou na silnici E50 

v obci Bučovice, po které bude pokračovat až k odbočce na Hodějice. Sjede na silnici 

III. třídy, po které se dostane až na místo stavby. 

 

 
Obrázek č.23: Trasa z firmy Martin Hanák na místo stavby [4] 
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most v ulici Nádražní 

Únosnost mostu je 26t, 

hmotnost autojeřábu je 24t. 

Únosnost mostu vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.24: Most v ulici Nádražní [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Křížení silnice č 431 a 

silnice E50 

Poloměr zatáčky je 23m, 

poloměr autojeřábu 8m. 

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Obrázek č.25: Křížení silnice č. 431 a E50 [3] 

 

 

 



81 
 

 

 

Křížení silnice E50 a ulice 

Fenstarová 

Poloměr zatáčky je 16m 

poloměr autojeřábu 8m.  

Poloměr zatáčky vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.26: Křížení silnice E50 s ulicí Fenstarová [3] 

 

 

 

2.6 Doprava nůžkové plošiny 

 

Název firmy: Liko-s, a.s. 

Sídlo: U Splavu 1419, Slavkov U Brna 684 01 

Délka trasy: 7km 

Čas: 7 minut 

 

Montážní plošina bude zapůjčena od firmy Liko-s, a.s., která dodává také materiál na 

fasádní opláštění ze sendvičových panelů a plechy na střechu. Plošina bude 

dopravena nákladním automobilem MAN TGM, který bude k dispozici od firmy Liko-s, 

a.s.. Trasa automobilu s plošinou bude stejná jako v 2.3 Doprava sendvičových 

fasádních panelů a střešních plechů. Posouzení trasy je stejné jako v bodě 2.3, jelikož 

tahač s plošinou má menší rozměr i hmotnost než nákladní automobil, uvedená trasa 

také vyhoví. Minimální poloměr zatáček pro automobil je 10,5m, všechny zatáčky na 

trase vyhoví. 
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2.7 Doprava rypadla CAT 320 a CAT 308 

 

Název firmy: Zeppelin CZ, s.r.o. 

Sídlo firmy: Lipová 72, Modletice 251 70 

Výchozí bod trasy: Tuřanka 119, Brno 627 00 

Délka trasy: 21,1km 

Čas: 19 minut 

 

Obě rypadla budou dopravena na podvalníku NOTEBOOM OSD-48-03 s tahačem 

MAN TGX 6x4. Nejprve bude na stavbu dopraveno rypadlo CAT 320, jakmile 

dokončí skrývku ornice, bude vráceno zpět a na stavbu přijede rypadlo CAT 308.  

Trasa započne v půjčovně stavební techniky Zeppelin, sídlící v Brně-Tuřany. Při 

posouzení nákladního automobilu s podvalníkem dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. 

Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, se nejedná ani v jednom 

případě o nadrozměrný náklad.  

Na trase budou dvě kritická místa- jeden kruhový objezd a sjezd na Slavkov u Brna.  

 

 

 
                                                  Obrázek č.27: Trasa Zeppelin-Hodějice [4] 
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Kruhový objezd 

Poloměr objezdu je 16m 

poloměr autojeřábu 10m.  

Poloměr objezdu vyhoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.28: Kruhový objezd na trase Zeppelin-Hodějice [3] 

 

 

 

Sjezd na Slavkov U Brna 

Sjezd je dimenzovaný pro 

nákladní automobily, jelikož 

se cesta používá v případě 

neprůjezdné dálnice. Sjezd 

vyhoví pro nákladní 

automobil s valníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.29: Sjezd na Slavkov U Brna [3] 
 

 

 

 

Drobné stroje a nářadí bude dopraveno na stavbu pomocí dodávky Renault Master, 

která se na trase nesetká s rizikovými místy, jelikož se jedná o standardní rozměr 

vozidla. 
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Časový a finanční plán stavby je zpracován formou příloh.  

Příloha číslo 11: P11 Časový plán vybraných technologických procesů hlavního 

stavebního objektu 

Příloha číslo 12: P12 Bilance pracovníků 

Příloha číslo 13: P13 Nasazení strojů 

Příloha číslo 14: P14 Časový a finanční plán objektový 

Příloha číslo 16: P16 Propočet stavby dle THU 

 

Příloha P11 je vypracována pro zbudování zařízení staveniště, výkopové a 

základové práce pro halu i administrativní budovu, včetně nových přípojek, dále se 

zabývá výstavbou haly a dokončovacími pracemi na hale, předání dokončené haly. 

Následovala by výstavba administrativní budovy, přístřešku na kola a finální 

dokončení terénních úprav a zpevněných ploch. Tyto práce nejsou v časovém plánu, 

který je zpracován v rámci diplomové práce zahrnuty. 

Příloha P12 je bilance pracovníků zpracovaná na stejné procesy výstavby, jako 

příloha P11 popsaná výše. Součástí přílohy P12 je i grafické znázornění počtu 

pracovníků v čase. 

Příloha P13 je vypracovaná pro hlavní a nejvyužívanější stroje a mechanizaci na 

stavbě. 

Příloha P14 je vypracována dle propočtu THU na celou výstavbu areálu- na stavbu 

haly i administrativy a kompletní dokončovací a terénní práce. Cena za jednotlivá díla 

byla převzatá z přílohy P16. Délka trvání prací byla buď odhadnuta dle skutečné 

doby trvání realizace stavby, nebo dle normohodin v databázi prací z programu 

Contec a BUILDpower S. 

Příloha 16 je vypracovaná pomocí programu BUILDpower S, v režimu propočtu dle 

THU. Zatřídění bylo provedeno dle systému JKSO.  
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1. Informace o objektu 
 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

        parc.č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a výrobní 

 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Území pro plánovanou stavbu objektu se nachází v obci Hodějice, v její části 

vyhrazené pro průmyslovou výstavbu. Lokalita je vzdálená od občanské výstavby, 

takže svým provozem stavba negativně neovlivní podmínky v obci. Zastavěné 

pozemky p. č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 k.ú. Hodějice jsou v majetku 

investora. Výrobní hala bude sloužit pro zpracování a lehkou výrobu pomůcek pro 

zdravotnický průmysl, skladování těchto výrobků a jejich balení. Na halu navazuje 

administrativní budova se zázemím pro pracovníky. Výstavba proběhne nezávisle na 

sobě, nejprve bude postavena hala a následně administrativní budova. 

 

2. Informace o staveništi 
 

2.1 Popis staveniště a jeho poloha 

Před zahájením výstavby se na pozemcích staveniště nenacházely žádné stávající 

objekty, pouze bylo nutné odstranit vzrostlý strom před zahájením zemních prací. 

Území bylo využíváno jako orná půda. Terén je svažitý od severu k jihu. Na staveništi 

se bude nacházet staveništní rozvaděč, který bude napojen na trafostanici, která bude 

přivádět elektrickou energii do objektu po jeho dokončení. Dále je zhotovena dešťová 

kanalizace s vsakovacími nádržemi, přípojka vody do objektu haly a splašková 

kanalizace.  

Celé staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2m, které je zajištěno proti 

rozebrání a na vjezdu opatřeno uzamykatelnou bránou. Výška oplocení odpovídá 

minimálnímu požadavku na oplocení, který je 1,8m. Vjezd na staveniště se nachází 

v jižní části pozemku. Na staveniště se bude vjíždět nově zbudovaným sjezdem, který 

je napojený na stávající místní zpevněnou komunikaci III. třídy. 

Dopravní omezení a dopravní značky použité v okolí staveniště jsou uvedeny na 

výkrese v příloze P3 Situace stavby s dopravním značením. 

Staveniště je vyznačeno červeným obrysem na obrázku níže. Konkrétní podoba 

zařízení staveniště pro vybrané etapy výstavby je uvedena v přílohách P4, P8, P9 této 

diplomové práce. 
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Obrázek č. 30- Hranice staveniště [3] 

 

2.2 Předání a převzetí pracoviště 

K předání a převzetí dojde v den, který bude uveden ve smlouvě mezi investorem a 

zhotovitelem. Pracoviště bude předáno jako jeden celek. Budou předány klíče od 

vstupní brány a bude odečten stav elektroměru a vodoměru. Předání proběhne mezi 

investorem a zhotovitelem. V rámci předání a převzetí dojde i k předání projektové 

dokumentace, včetně stavebního povolení. O celém průběhu bude sepsán protokol a 

záznam ve stavebním deníku.  

 

3. Doprava a skladování 

 

3.1 Primární doprava 

Vjezd a výjezd na staveniště se nachází v jižní části pozemku. Brána bude dostatečně 

široká na průjezd všech vozidel stavby, navrhovaná šířka je 5,8m. Poloha sjezdu a 

brány je naznačena v příloze P4, P8, P9 na kterých je vidět zařízení staveniště pro 

vybrané etapy výstavby. Dále vozidla pokračují po místní zpevněné komunikaci, ulicí 

Fenstarová a poté na silnici I. třídy E50. Bližší trasy vozidel jsou popsány v kapitole 

č.4. Řešení širších dopravních vztahů – návrh zásobování stavby 

 

3.2 Sekundární doprava 

Doprava materiálu na stavbě bude probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku, pomocí 

nůžkové plošiny, autojeřábu nebo ručně. Bližší informace o dopravě jednotlivých 

materiálů na stavbě jsou uvedeny v technologických předpisech. Je třeba dbát na 

hmotnost a rozměry materiálu a poté využívat vhodnou formu dopravy. 
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3.3 Skladování materiálu  

Skladování materiálu bude probíhat na zpevněných plochách v okolí haly, na ploše 

uvnitř skeletu haly (při montáži sloupů a ztužidel prefabrikované konstrukce), drobný 

materiál bude skladovaný v uzamykatelném skladu. Polohy skladovacích ploch jsou 

označeny ve výkresech v příloze P4, P8, P9.  

 

4. Etapy výstavby staveniště 
 

4.1 První etapa 

V první etapě zařízení staveniště dojde k jeho zbudování. Jedná se o nejrozsáhlejší 

etapu výstavby zařízení staveniště. U většiny objektů zbudovaných v této etapě se 

předpokládá umístění po celou dobu výstavby.  

Nejprve se staveniště oplotí mobilním oplocením a bude opatřeno uzamykatelnou 

bránou. Zbudují se staveništní přípojky vody a elektřiny. Dále bude sejmuta vrchní 

vrstva ornice o mocnosti 0,3m na ploše staveniště, ornice bude uskladněna v severní 

části staveniště, na pozemcích ve vlastnictví investora a v rámci terénních úprav 

bude použita pro zbudování terénního valu na severní hranici staveniště a na další 

terénní úpravy. Plocha staveniště, na které nebude probíhat výstavba se zhutní a 

zasype betonovým recyklátem frakce 0-16. Na příslušná místa budou navezeny 

stavební buňky pro zázemí pracovníků, uzamykatelné sklady a odpadní kontejner a 

popelnice na tříděný a komunální odpad. Zpevněné plochy staveniště a polohy 

stavebních buněk jsou vyznačeny ve výkrese P4, P8, P9, které jsou přílohou 

diplomové práce. Poté započne zbytek zemních prací a následně práce na 

základech.  

 

4.2 Druhá etapa 

Druhá etapa bude sloužit pro výstavbu železobetonového skeletu haly. Na stavbě 

bude přítomen autojeřáb Demag AC 100. Budou již připraveny plochy pro pojezd 

nůžkové plošiny, autojeřábu a ostatní mechanizace. Jako pojezdovém plochy budou 

sloužit plochy se zhutněným betonovým recyklátem. Autojeřáb bude měnit svou 

polohu dle potřeby výstavby skeletu. Polohy autojeřábu při montáži nosného skeletu 

jsou vyznačeny v příloze P5, P6, P7 – Schémata postupu výstavby nosného skeletu.  

Dále v této etapě proběhne stěnové opláštění haly pomocí sendvičových stěnových 

panelů Kingspan a montáž střechy s fóliovou krytinou Fatrafol.  Při těchto pracích se 

po staveništi bude pohybovat autojeřáb Liebherr LTM -1032/2 a nůžková plošina. 

Pozice autojeřábu jsou uvedeny v příloze P8 zařízení staveniště pro opláštění stěn. 

Jakmile bude dokončeno opláštění haly, včetně instalace výplní otvorů, započnou 

práce na betonové podlaze v hale v části B a následně dokončovací práce na hale, 

především instalace VZT, montáž lehké příčky uvnitř haly, montáž regálového 

skladovacího systému a také zabudování strojů pro lehkou výrobu. 

Buňky se sociálním zázemím, kancelářemi a pro skladování budou ponechány na 

původním místě z první etapy výstavby zařízení staveniště.  
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4.3 Třetí etapa 

Ve třetí etapě bude zařízení staveniště použito pro výstavbu administrativní budovy.  

Buňky s kancelářemi, sociálním zázemím a pro skladování budou ponechány beze 

změny. Po staveništi se bude pohybovat vysokozdvižný vozík, betonářská souprava.  

Ve třetí etapě ubyde prostor pro skladování a proběhnou dokončovací práce na 

objektu administrativní budovy. 

 

4.4. Čtvrtá etapa 

V rámci čtvrté, poslední etapy budou provedeny konečné terénní úpravy, výsadba 

zeleně a zbudování zpevněných ploch pro pěší. Zařízení staveniště bude omezeno, 

potřebné buňky budou přesunuty do severní části pozemku, aby na jejich místě 

mohlo být zbudováno parkoviště. Mobilní oplocení bude postupně nahrazeno 

oplocením stávajícím, včetně ocelové automatické brány. 

Po dokončení sadových úprav a zbudování zpevněných ploch bude odstraněno i 

zbývající zařízení staveniště. 

5. Zařízení staveniště v průběhu výstavby 
 

Pro průběh stavby budou na staveništi umístěny staveništní buňky a nádoby na odpad. 

Bude zde mobilní staveništní buňka pro kancelář stavbyvedoucího. Dále zde budou 

mobilní buňky sloužící jako zázemí pro zaměstnance. Také zde bude hygienická 

buňka s fekálním tankem (TOI TOI). Jako uzamykatelný sklad bude použita buňka 

s dvoukřídlými vraty, umístěná poblíž ostatních staveništních buněk. Všechny buňky 

budou uložené na připravených zpevněných plochách, které budou zbudovány v první 

etapě výstavby staveniště. Rozmístění buněk, zpevněných ploch, uzamykatelného 

skladu a nádob na odpad bude zakresleno ve výkresu staveniště, který je přílohou P4, 

P8, P9. 

 

5.1 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude zbudováno v první etapě zařízení staveniště 

z neprůhledného mobilního oplocení značky Dixi, typ Heras. Jedná se o mobilní 

oplocení z trapézového plechu s pevným obvodovým rámem. Výhodou je rychlá a 

pohodlná montáž, jednotlivé dílce jsou vsazeny do betonového podstavce a spojeny 

sponami. Rám tvoří U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm, rozměr pole je 

šířka 2 160, výška 2000 mm, hmotnost 26,5 kg. Oplocení splňuje požadavek na 

minimální výšku oplocení staveniště, která je 1,8m. Po obvodu staveniště budou 

umístěny cedule varující před vnikem nepovolaných osob. Vjezd a výjezd na 

staveniště, který se nachází v jižní hraně staveniště bude opatřen uzamykatelnou 

bránou, jejíž rozměry jsou výška 2100mm, šířka 5800mm. 

Vzhled plotového pole je vidět na obrázku níže. 
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Obrázek č.31: Mobilní oplocení Heras [5] 

 

 

5.2 Zpevněné plochy 

 

5.2.1 Zpevněné plochy pro staveništní buňky 

Podloží pro umístění stavebních buněk bude vytvořeno v první etapě budování 

zařízení staveniště. Jako podloží bude zvolen zhutněný betonový recyklát frakce 0-

16, který bude později použit ve skladbě budoucího parkoviště. Betonový recyklát 

bude i na ploše určené pro pojezd staveništní mechanizace.  

 

5.2.2 Zpevněné plochy pro pojezd nůžkové plošiny 

Nůžková plošina je vhodná i do obtížnějšího terénu, takže vyhoví zhutněný betonový 

recyklát, kterým bude vysypán prostor staveniště. 

 

5.2.3 Zpevněné plochy pro skladování 

Plocha určená pro skladování stavebního materiálu bude ze zhutněného betonového 

recyklátu. Plocha pro skladování skrývky ornice bude opatřena geotextilií, kterou 

bude také zemina zakrytá. 

 

5.3 Skladování  

 

5.3.1 Skladování stavebního nářadí a drobného materiálu 

Drobný stavební materiál a stavební nářadí bude uschováno ve uzamykatelném 

skladu. Jako uzamykatelný sklad bude sloužit skladovací kontejner TOI TOI LK2.  

Kontejner bude opatřen uzamykatelným zámkem. Kontejner bude uložen na zpevněné 

ploše. Rozměry kontejneru jsou 2 591mm výška, 3 000mm délka,  

2 438mm šířka. Klíče od uzamykatelného skladu budou uloženy v kanceláři 

stavbyvedoucího. V uzamykatelném skladu bude uloženo i drobné nářadí. Velikost 

uzamykatelného skladu je pro výstavbu haly dostatečná, většina materiálu bude 

uložena na venkovních skladovacích plochách 
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Obrázek č.32: Skladovací kontejner LK2 [6]   Obrázek č.33:Půdorys skladovacího kontejneru LK2 [6]           

 

5.3.2 Vnější skladovací plochy 

Polohy ploch pro skladování jsou označeny ve výkrese č.X. Jako podloží bude 

použitý zhutněný betonový recyklát. Dle potřeby budou pod uskladněným materiálem 

použity podkladky. Skladování jednotlivých materiálů, které jsou potřeba pro 

výstavbu haly jsou popsány v technologických předpisech.  

 

5.4 Odpadové hospodářství 

 

Veškerý odpad, který vznikne v průběhu realizace stavby musí být tříděn dle vyhlášky 

č.93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů (nová vyhl. ještě nevstoupila v platnost). 

Na stavbě bude umístěn  kontejner na stavební odpad s délkou 3400mm, šířkou 

2000mm a výškou 600mm, dále kontejner na směsný komunální odpad. Vývoz bude 

v pravidelných intervalech zajišťovat specializovaná firma RESPONO a.s., od které 

bude kontejner zapůjčen. Ostatní komunální odpad bude tříděn do barevně odlišených 

popelnic umístěných  vedle stavebních buněk. Jejich likvidaci zajistí stejná firma jako 

likvidaci odpadu z kontejneru na odpad komunální. Poloha popelnic a kontejnerů je 

naznačena na výkresech staveniště, příloha P4, P8, P9. 

 

 
Obrázek č.34: Kontejner na komunální odpad [7]    
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Obrázek č.35: Kontejner na stavební odpad [8]    

 

 
Obrázek č.36: Popelnice na tříděný odpad [9]    

 

5.5 Energie 

 

5.5.1 Voda 

Voda bude použita pro stavební účely a na hygienu (sprchování, umývání rukou). 

Zdrojem vody pro hygienu bude vodovodní staveništní přípojka. Jako zdroj pitné vody 

pro pracovníky je uvažována voda z vodovodní staveništní přípojky, která bude 

napojená do umyvadla v hygienické buňce. 

Bilance vody na staveništi byla provedena na průměrný počet pracovníků na týden a 

pracích na betonové podlaze se vsypem, kdy je předpokládaná nejvyšší spotřeba 

vody.  

 

Využití vody Počet pracovníků Spotřeba vody na 

1 osobu (l) 

Potřebné množství 

vody (l) 

hygiena 10 40 400 

voda na pití 10 3 30 

sprchy 10 45 450 

Spotřeba vody za směnu (l) 880l 
Tabulka č.3: Tabulka potřeby vody pro zaměstnance 
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Tabulka č.4: Tabulka potřeby vody pro stavební práce 

 

 

Výpočet potřeby vody: 

 

𝑄𝑛 = ∑
𝑃𝑛 ∗ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
                       𝑄𝑛 − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣  𝑙 𝑠⁄  

                                                        𝑃𝑛 − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣  𝑙 𝑠⁄  𝑠𝑚ě𝑛𝑎 

                                            𝑘𝑛 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑚ě𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑢 

                                             𝑡    − 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑑𝑏ě𝑟𝑢 𝑣𝑜𝑑𝑦 − 8ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 (1 𝑠𝑚ě𝑛𝑎)   

                                                         3600 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑣 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛ě 

 

𝑄𝑛 =
880𝑥2,7

8𝑥3600
+

3630𝑥1,5

8𝑥3600
 

 

Qn=0,0825+ 0,189= 0,27 l/s 
 

Maximální spotřeba vody za směnu je 0,27l/s. Je navrženo potrubí pro napojení vody 

z polyethylenu o vnitřním průměru DN15 která má průtok 0,4072l/s.  Přípojka bude 

napojena v místě vodovodní šachty. 

 

5.5.2 Zdroj el. energie 

Staveništní rozvaděč bude připojen z nově zbudované trafostanice a bude umístěn 

poblíž staveništních buněk. Ze staveništního rozvaděče bude napojen přívodní kabel 

k buňkám a na plochy pro úpravy materiálu.  

 

Výpočet spotřeby el. energie: 

P1 – příkon spotřebičů 

Stavební stroj Štítkový příkon 
spotřebiče[kw] 

Počet ks Celkový příkon 
[kW] 

Ponorný vibrátor 0,94 4 3,76 

Svářečka 2,2 1 2,2 

Přímočará pila 0,45 2 0,9 

Vrtačka 0,15 6 0,9 

Ruční svařovací 
přístroj na fólie 

1,6 2 3,2 

Vývěva 0,25 1 0,25 

Nůžky na plech 0,38 2 0,76 

Počítač 0,15 4 0,6 

Rychlovarná konvice 2,3 4 9,2 

Lednice 0,8 1 0,8 

Tlak. čistič 1,6 1 1,6 

Využití vody MJ Počet MJ Spotřeba na 

MJ (l) 

Potřebné 

množství vody 

(l) 

ošetření betonu M3 263 10 2 630 

umývání strojů, 

nářadí a 

mechanizace 

l 10 100 1 000 

Spotřeba vody za směnu  3 630 
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Míchadlo 1,1 2 2,2 

Průmyslový vysavač 1,2 1 1,2 

El. přímotop 2 6 12 

P1 Příkon spotřebičů celkem 39,57kW 
                                      Tabulka č.5: Tabulka spotřeby el. energie P1 
 
 
 

P2 - osvětlení 

Prostor včetně rozměrů Příkon 
[kW/m2] 

Počet[m2] Celkem [kW] 

Šatny pro zaměstnance  0,013 14,8 0,2 

Hygienická buňka  0,013 14,8 0,2 

Kancelář stavbyvedoucího  0,013 14,8 0,2 

Kancelář vedoucího čety  0,006 7,3 0,044 

Sklad (3,0x2,438) 0,006 7,3 0,044 

P2 Příkon spotřebičů celkem 0,688kW 
Tabulka č.6: Tabulka spotřeby el. energie osvětlení P2 

 

S = 1,1 ∗ √(β1 ∗ P1 + β2 ∗ P2)2 + (β1 ∗ P1 ∗ tg φ
1

+ β2 ∗ P2 ∗ tg φ
2

+ β3 ∗ P3 ∗ tg φ
3

)
2
 

 

𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5𝑥39,57 + 0,8𝑥0,688)2 + (0,7𝑥39,57)2 

 
𝑺 = 𝟑𝟕, 𝟓𝒌𝑾 

  S … zdánlivý příkon 

  1,1 … koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení výkonu 10% 

  β1, β2, β3 … koeficienty náročnosti – soudobnost výkonů spotřebičů 

  tg φ1, tg φ2, tg φ3 … fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos φ 

  P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

  P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

  P3 … instalovaný výkon osvětlení vnějšího osvětlení 

 

Pro rozvod elektřiny bude použit staveništní rozvaděč PER- ST40A.  

Vybavení rozvaděče: 1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič, 1 x chránič 4P/0,03/40 A, 1x hlavní 

vypínač 40A, 2 x LPN-16B-1, 1 x LPN-16B-3, 1 x LPN-32B-3, 2 x zásuvka 3P/16 A, 

2 x zásuvka 5P/16 A, 2 x zásuvka 5P/32 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.37: Staveništní rozvaděč [10]   
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5.5.3 Kanalizace 

Splaškové vody vzniklé během používání WC a sprch budou odvedeny do nádoby, 

která je pod hygienickou buňkou. Tento fekální tank má objem 9m3 , tank bude 

pravidelně vyvážen společností Toi Toi, poskytující jeho pronájem. Součástí fekálního 

tanku jsou i ocelové schody kvůli snadnějšímu přístupu do hygienické buňky. 

Z hygienických zařízení tedy nevznikají žádné odpady, které by bylo potřeba odvádět 

do kanalizační jímky, která je zbudovaná pro budoucí provoz haly. 

 

Výpočet intervalu vyvážení fekálního tanku: 

Uvažovaná spotřeba……..880l/den=0,88m3 /den 

Kapacita 9m3 / 0,88 m3……….10,23dne 

Navržen interval vyvážení s rezervou po 9dnech. 

 

 

 

 
 

Obrázek č.38: Hygienická buňka s fekálním tankem [6]    Obrázek č.39: Ocelové schody pro přístup 

do hygienické buňky [6]     

 

5.5.4 Šatny pro zaměstnance 

Jako šatna pro zaměstnance bude sloužit stavební buňka od společnosti TOI TOI, typ 

BK1. Rozměry buňky BK1 jsou šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm. 

Plocha šaten pro pracovníky je navržena na 2/3 maximálního počtu pracovníků. 
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Výpočet potřebné plochy šaten: 

Údaj  hodnota 

Počet pracovníků  20 

Nutná plocha pro 1 pracovníka 1,25m2 

Nutná plocha celkem 25 m2 

Plocha BK1 14,77 m2 

Potřebný počet buněk BK1 2ks 
Tabulka č.7: Potřebná plocha šaten 

 

Vybavení šatní buňky: El. zásuvka 3x, El. topidlo 1x, zářivka 2x, uzamykatelné 

skříňky, okna se žaluziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.40: Půdorys stavební buňky BK1 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.41: Stavební buňka BK1 [6] 
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5.5.5 Hygienické zázemí 

Jako hygienické zázemí bude použita buňka TOI TOI SK1, součástí buňky budou dvě 

elektrická topidla, dvě sprchové kabiny, tři umyvadla, dva pisoáry, dvě toalety, jeden 

bojler o objemu 200 litrů. Rozměry buňky jsou: šířka 2438 mm, délka 6058 mm, výška 

2800 mm. Hygienická buňka bude postavena na fekálním tanku o objemu 9m3. 

Počet hygienických zařízení je uvažován pro 20 zaměstnanců. 

 

Výpočet potřeby hygienických zařízení: 

 

Hygienické 
zařízení 

Počet osob 
na 1 hyg. 
zařízení 

Potřebný 
počet 

zařízení 

Počet (ks) 
zařízení v 

buňce 

Vyhoví / 
nevyhoví 

umyvadlo 10 2 3 vyhoví 

sprcha 15 2 2 vyhoví 

WC 10 2 2 Vyhoví 

pisoár 10 2 2 vyhoví 
Tabulka č.8: Potřebný počet hygienických zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.42: Půdorys hygienické buňky SK1 [6] 

 

 

5.3 Kancelář stavbyvedoucího 

Kancelář stavbyvedoucího bude ve stavební buňce TOI TOI BK1 Rozměry buňky BK1 

jsou šířka: 2 438 mm, délka: 6 058 mm, výška: 2 800 mm. Buňka je vybavena 

elektrickým topidlem a zásuvkami pro přívod elektrické energie.  

 
Obrázek č.43: Půdorys kanceláře stavbyvedoucího BK1 [6] 
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5.3 Kancelář vedoucího čety 

Kancelář vedoucího čety bude ve stavební buňce TOI TOI BK2. Rozměry buňky BK2 

jsou šířka: 2 438 mm, délka: 3 000 mm, výška: 2 800 mm. Buňka je vybavena 

elektrickým topidlem a zásuvkami pro přívod elektrické energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.44: Kancelář vedoucího čety [6] 

 

 

 

6. Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost bude zajištěna pomocí přenosných hasicích přístrojů. Hasicí 

přístroje budou umístěny ve stavebních buňkách. Při případném zásahu hasičských 

jednotek bude využit hydrant, který se nachází na sousedním pozemku stavby u plotu 

na západní hranici.  

 

7. Ochrana a zajištění bezpečnosti staveniště 
Při výstavbě se nepředpokládá výrazné omezení provozu na přilehlých komunikacích, 

dojde ke snížení rychlosti v okolí staveniště a upozornění na výjezd vozidel ze stavby. 

Rozmístění dopravních značek je uvedeno ve výkrese v příloze P3 Situace stavby s 

dopravním značením. Staveniště bude opatřeno mobilním oplocením specifikovaným 

výše, výšky 2m, uzamykatelnou bránou a u vstupu na staveniště bude umístěna 

výstražná cedule. Po celém obvodu budou na oplocení v pravidelných intervalech 

vyvěšeny značky zákazu vstupu na staveniště. 
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Obrázek č.45: Výstražná cedule kombinovaná [11]                    Obrázek č.46: Výstražná cedule [11]           
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

        parc.č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a výrobní 

 

1.1 Objekt 

Jedná se o výrobně-skladovací halu na zpracování výrobků pro zdravotnictví, 

především pro balení setů výrobků pro koncového uživatele.  

Objekt je konstrukčně řešen jako prefabrikovaný betonový skelet založený na 

základových pasech. Opláštění je řešeno sendvičovými panely Kingspan a střecha je 

plochá s fóliovou krytinou. Vnější rozměry haly jsou 24,60x54,95 m. Výška haly po 

atiku je 10,45 m.  

Jako výplně okenních otvorů jsou použita plastová okna. Dále jsou zde zabudována 

sekční vrata a plastové dveře. 

Na halu navazuje zděná budova-administrativní zázemí firmy. 

 

1.2 Proces 

Technologický předpis řeší realizaci železobetonového skeletu haly. Jednotlivé 
prefabrikované dílce budou předem zhotoveny ve firmě Prefa Brno a.s.. Po dovozu 
dílců na stavbu bude probíhat montáž. Nosné sloupy budou kladeny na zesílené 
železobetonové pasy a v místě styku budou připevněny pomocí systémových prvků 
Peikko. Na sloupy se v kolmém směru osadí vazníky a v podélném směru ztužidla. 
Postup montáže bude naznačen ve přílohách P5, P6, P7. Jednotlivé prvky jsou 
rozkresleny na výkrese v příloze P17 Prefabrikované prvky v půdorysu . Na závěr 
bude provedeno zavětrování haly pomocí ocelových trubek. 
 

2. Materiál, doprava, skladování 
 

2.1 Materiál a jeho charakteristika 

V rámci skeletu se jedná především o prefabrikované sloupy, ztužidla a vazníky. 
Všechny tyto prvky budou dodány z firmy Prefa Brno a.s. Jednotlivé prvky budou 
rozkresleny včetně rozměrů ve výkres, který je přílohou P15 Rozkreslení prvků 
železobetonové konstrukce.  
Ve skeletu jsou použity 3 typy sloupů, 2 typy vazníků a 2 typy ztužidel. Vhodnost 
použití prvků je doložena k projektu haly statickým výpočtem. 
 
2.1.1 Sloupy 

Sloupy jsou obdélníkového půdorysu o rozměrech 400x600mm. Budou použity 

sloupy různých délek. Sloupy jsou z betonu třídy C 50/60, ocel B 500. K základovým 

konstrukcím jsou připevněny pomocí kotvících šroubů Peikko. Již při zhotovení 

zesílení pasů je do nich kromě výztuže uložen i prvek pro připevnění sloupů. Při 
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výrobě sloupů jsou ve spodním vybrání vložena 4 oka, která se nasadí na závitové 

tyče v patce a zajistí maticí. Sloupy mají v hlavě vybrání, do kterého bude uložený 

vazník a ztužidla.  

 

Ozn. 
prvku 

Název 
prvku 

Rozměry (mm) objem Počet 
kusů 

Hmotnost 
1 prvku 

Hmotnost 
celkem 

l b h [m3] [ks] [t] [t] 

S1 sloup 5050 400 600 1,2 8 3 24 

S2 sloup 5555 400 600 1,3 10 3,25 32,5 

S3 sloup 7255 400 600 1,7 4 4,25 17 
Tabulka č. 9 výpis sloupů 

 
2.1.2 Vazníky 
Vazníky budou mít tvar T, budou uloženy ve vybrání sloupů. Budou sloužit jako 
podpora pro trapézové plechy ve skladbě střechy. Vazníky mají v ose výšku 
2000mm, na krajích 1750mm. Délka vazníků je 23300mm. 
  

Ozn. 
prvku 

Název 
prvku 

Rozměry (mm) objem Počet 
kusů 

Hmotnost 
1 prvku 

Hm. 
celkem 

l b h [m3] [ks] [t] [t] 
V1a vazník 23300 400;160 1750-2000 8,4 6 21 126 

V1b vazník 23300 400;160 1750-2000 8,4 1 21 21 

V1c vazník 23300 400;160 1750-2000 8,4 1 21 21 

V2a vazník 23300 400;160 1750-2000 8,4 1 21 21 

V2b vazník 23300 400;160 1750-2000 8 2 20 40 

Tabulka č. 10 výpis vazníků 

 
2.1.3 Ztužidla 
Ztužidla budou uložena v podélném směru haly. Ztužidla Z2 mají vybrání pro uložení 
na vazníky. Ztužidla slouží také jako nosné prvky pro konstrukci světlíků. 
 

Ozn. 
prvku 

Název 
prvku 

Rozměry (mm) objem Počet 
kusů 

Hmotnost 
1 prvku 

Hmotnost 
celkem 

l b h [m3] [ks] [t] [t] 

Z1 ztužidlo 6000 300 500 0,9 18 2,25 40,5 

Z2 ztužidlo 6000 160 360 0,35 18 0,875 15,75 
Tabulka č. 11 výpis ztužidel 

 

Název materiálu/prvku Počet  Potřeba celkem 

Sloupové botky HPKM Peikko 4ks na sloup 22ks 

Materiál na bednění pro 
zálivku styků 

0,6m2 na spoje sloup/základ 
0,2m2 na spoj sloup/ztužidlo 
0,1m2 na spoj sloup/vazník 

13,2m2 

14,4m2 

2,2m2 
Celkem 29,8m2 

Beton pro zálivku spojů prvků 0,005m3 na spoje sloup/základ 
0,008m3 na spoj sloup/ztužidlo 
0,004m2 na spoj sloup/vazník 

0,11m3 
0,576m3 
0,09m3 

Celkem 0,8 m3 
Tabulka č. 12 výpis doplňkového materiálu pro nosnou konstrukci haly 
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2.2 Doprava materiálu 

 

2.2.1 Primární doprava  

Prefabrikované železobetonové prvky pro konstrukci haly budou dopraveny z firmy 

Prefa Brno a.s. pomocí nákladního automobilu MAN s teleskopickým dopravníkem 

Faymonville. Technické údaje o automobilu jsou popsány v kapitole Návrh hlavních 

stavebních mechanismů. 

Díly budou dovezeny z pobočky firmy, která sídlí v Brně- Kuřimi. Podrobně je cesta s 

nákladem popsána v kapitole Širší vztahy dopravních tras, bod 2.1 Doprava 

prefabrikovaných konstrukcí haly.  

Veškerý prefabrikovaný materiál bude na návěsu připevněn upínacími kurtnami se 

svěracím zámkem. Prvky, které jsou v konstrukci uloženy vodorovně budou 

vodorovně přepravovány, mohou být vrstveny, nejvýše do výšky 1m. Dbáme na 

podložení prvků prokladkami. Při přebírce materiálu na stavbu musí být zkontrolován 

počet a typ prvků s projektovou dokumentací.  

Materiál pro zavětrování bude dodán ze stavebnin STANAM, bude dopraven 

nákladním automobilem. 

 

2.2.2 Sekundární doprava 

Montáž jednotlivých prvků bude probíhat především pomocí autojeřábu Demag AC 

100, který s těmito prvky bude manipulovat. Na stavbě budou ztužidla a sloupy 

odebírány z návěsu pomocí autojeřábu, přeloženy na skládku a poté osazeny do 

konstrukce. Pozice skladovacích ploch je vidět ve výkrese v příloze P5 a P7. Vazníky 

budou sejmuty z vozidla a bezprostředně zabudovány pomocí autojeřábu. 

Schéma postupu montáže, včetně pozic autojeřábu při montáži je uvedeno ve 

výkresech v přílohách P5, P6, P7. 

Montáž zavětrování bude probíhat z plošiny, materiál pro zavětrování bude po 

staveništi přepravován ručně 

 

2.3 Skladování materiálu 

Pro ztužidla a sloupy bude vždy zřízena skládka poblíž místa montáže jednotlivých 

prvků. Tyto skládky budou mít podklad z betonového recyklátu a budou odvodněné. 

Jednotlivé prvky uložíme na dřevěné trámky, aby nedošlo ke kontaktu prvku se zemí. 

Dřevěné trámky budou mít hranu minimálně o délce 100mm. Mezi jednotlivé díly 

vrstvené na sebe budou vloženy prokladky, o hraně 100mm. Prokladek bude od 

kraje ve vzdálenosti 1/10 délky prvku. Prvky kladené na sebe musí být maximálně 

uloženy do výšky 1,8m. Mezi prefabrikovanými díly musí být dodržen manipulační 

prostor. Dodržovat se budou uličky šířky 800mm, pro snadný průchod mezi prvky a 

pro možnost připevnění prvku pro montáž na závěsný mechanismus.  

Materiál pro zavětrování haly bude uskladněn na skládce uvnitř haly, která bude na 

již zhotoveném železobetonovém stropě na části haly A.  

Doplňkový montážní materiál a pomůcky budou uskladněny v uzamykatelném 

skladovacím kontejneru. 
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3. Převzetí pracoviště 
 

3.1 Připravenost staveniště 

Na staveništi již budou zrealizovány přípojky na technickou infrastrukturu. Staveniště 

je oplocené mobilním oplocením výšky 2m, včetně vstupní brány, je řádně označeno 

a zabezpečeno proti vniknutím cizích osob. Jsou zbudovány zpevněné plochy okolo 

haly pro pojezd plošiny a autojeřábu. Budou zřízeny a označeny plochy pro skladování. 

Je zde umístěno zázemí pro pracovníky.  

 

3.2 Připravenost pracoviště 

Před započetím prací na skeletu haly musí být zbudované a připravené základové 

konstrukce, okolní plochy pro pojezd autojeřábu. Musí být provedeny kontroly 

základových konstrukcí- únosnost, rovinnost, povrch patek a umístění nápojných 

ocelových prvků Peikko.  

 

3.3 Převzetí pracoviště 

Předání a převzetí se zúčastní technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a zástupci 

firmy, která realizovala základové konstrukce. Provedeme kontrolu základových 

konstrukcí. Zkontrolujeme také shodu realizovaných částí s projektovou dokumentací. 

O předání se provede zápis do stavebního deníku. Případné vady a nedostatky budou 

zapsány do stavebního deníku a musí být odstraněny. 

4. Pracovní podmínky 
 

4.1 Povětrnostní vlivy 

Montáž bude probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek. Pokud vítr přesáhne 

rychlost 8 m/s, je nutné práce přerušit. Ideální teplotní rozmezí pro montáž je -5°C až 

35°C. Při vyšších teplotách je potřeba brát ohled na teplotní roztažnost materiálů. Při 

zhoršené viditelnosti (méně než 30m), silné námraze, kroupách nebo dešti je nutné 

práce přerušit na nezbytně nutnou dobu. 

 

4.2 Vybavení staveniště  

Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2m. Vjezd na staveniště je 

zpevněný v dostatečné šířce. Jsou zbudovány přípojky vody a elektrické energie. Na 

pozemku stavby je umístěna stavební buňka, sloužící jako uzamykatelný sklad 

materiálu. Na staveništi je dále umístěna buňka určená pro zázemí zaměstnanců, 

buňka pro kancelář stavbyvedoucího. Hygienické zázemí je řešeno pomocí mobilních 

toalet a umýváren. 

 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni pověřenou osobou o BOZP a požární ochraně. 

Musí být seznámeni s provozními podmínkami stavby a používání ochranných 

pracovních pomůcek. Budou podrobně seznámeni s projektovou dokumentací stavby 

a technologickými postupy. 
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5. Personální obsazení 
 

Na montáž skeletu bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí, ten kontroluje především 

přesné dodržení technologického postupu a shody s projektovou dokumentací. 

 

 

Výčet pracovníků: 

 

 

 

Tabulka č.13: Výčet pracovníků pro montáž nosné konstrukce haly 
 
 

6.Stroje a pracovní pomůcky 
 

6.1 Velké stroje 

Autojeřáb Demag AC100 

Tahač s návěsem MAN s teleskopickým dopravníkem Faymonville 

Plošina GS 12R 

 

6.2 Elektrické nářadí a drobné nářadí 

Míchadlo, prodlužovací kabel, zednická lžíce 

 

6.3 Měřičské pomůcky 

Nivelační přístroj, vodováha, pásmo, úhelník, provázek, svinovací metr, lať, olovnice, 

laser na měření vzdáleností, křížový laser 

 

6.5 OOPP 

Reflexní vesta, ochranné brýle, pevná obuv, přilba, pracovní oděv, rukavice, ochrana 

sluchu, úvazky 

 

 

 

pracovník počet požadavky 

vedoucí čety 1 SOŠ stavebního zaměření 

s maturitou, praxe min 5 let 

montážní dělníci 2 výuční list ve stavebním oboru, 

znalost technologických postupů, 

doklad o provedení školení o 

montáži prefabrikovaných dílců 

jeřábník 1 

 

průkaz jeřábníka, znalost zásad pro 

manipulaci s materiálem 

vazač 1 průkaz o složení vazačských 

zkoušek, znalost zásad pro 

manipulaci s materiálem 
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7. Postup provádění prací 
 

Postup montáže jednotlivých prvků je uveden ve výkrese (v příloze) P5, P6 a P7 – 

schémata postupu montáže. 

 

1. Montáž sloupů 

Prefabrikované sloupy budou osazeny na výztuž- systém napojování prvků Peikko, 

která vyčnívá ze základových konstrukcí.  

Nejprve musíme zkontrolovat povrch pasu, zda není viditelně znečištěný. Dále 

zkontrolujeme polohu a čistotu povrchu spojovacích prvků vyčnívajících z patek. 

Pokud pasy se styčnými plochami vyhodnotíme jako vyhovující, může se provádět 

osazení sloupu.  

Před započetím montáže odstraníme z kotevních šroubů vrchní matice a podložky. 

Spodní matice je třeba nastavit na správnou výškovou úroveň. Sloup bude osazen 

přímo na předem nastavené matice a šrouby. 

Jakmile je hotové nastavení spodních matic a šroubů, vazač provlékne skrz oko ve 

sloupu ocelovou tyč určenou k přesunu sloupů, která se zahákne do textilních pásů, 

které mají celkovou nosnost minimálně 22t. Vazač následně dá signál jeřábníkovi 

k zahájení manipulace se sloupem. Nejprve jeřábník zvedne sloup přibližně 300mm 

nad zem, vazač sloup stabilizuje a zkontroluje správné upevnění sloupu. Pokud 

vazač neshledá žádné nedostatky, dá pokyn jeřábníkovi k zahájení přesunu sloup. 

Během následného přesunu se nikdo nesmí pohybovat pod břemenem, ani v jeho 

blízkém okolí. Jakmile bude sloup přibližně 500mm nad místem určení, jeřábník 

pozastaví pohyb sloupu, vazač ustanoví sloup do rovnovážné polohy. S pomocí 

montážních pracovníků korigují pohyb sloupu, až do dosednutí na pas a spojovací 

prvky.  

Horní matice a podložky se našroubují na kotevní šrouby a sloup se nastaví do 

vertikální polohy rektifikací matic. Na přesné určení svislé polohy je vhodné 

použít dva teodolity z různých směrů. Matice je zapotřebí utáhnout alespoň 

na minimální točivý moment, který je pro typ HPKM20 150Nm. Potřebný 

točivý moment lze obecně dosáhnout 10-15 nárazy tupým 1,5 kg kladivem do 

očkového klíče (DIN 7444) anebo vidlicového klíče (DIN 133). Po dotažení matic lze 

uvolnit sloup od jeřábu. Obecně není zapotřebí činit dočasné zavětrovaní pro sloup. 

Následně se okolo styku základu a sloupu zbuduje bednění a část styku se zalije 

betonovou zálivkou. Po vytvrdnutí se sloup se základem chovají jako monolitický 

celek. Postup montáže styku sloupu a základu je uveden na obrázcích níže. 

Manipulační otvor ve sloupu pro ocelovou tyč bude zacpaný vycpávkou.  
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Obrázek č. 47: připevnění sloupů na systém Peikko [12] 

 

 
Obrázek č.48:  styk sloupu se základovou konstrukcí pomocí botek Peikko 
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2. Montáž vazníků 

Montáž vazníků proběhne v pořadí dle výkresové dokumentace (příloha P6 Schéma 

postupu montáže - vazníky). Nejprve vizuálně zkontrolujeme neporušení sloupů, poté 

jejich svislost a také zkontrolujeme čistotu vybrání ve sloupu pro usazení vazníků. 

Pokud je vše v pořádku, přistoupíme k samotné montáži. 

Nejprve vazač připevní prvek k jeřábu pomocí řetězových úvazků. Dále se prvek 

zvedne do vzduchu, zkontroluje se upevnění úvazků a pokud je vše v pořádku, 

pokračuje se ve zvedání prvku až na požadovanou výšku a polohu. Přibližně 300mm 

nad hlavou sloupu se prvek zastaví, montážníci na plošinách pomohou nasměrovat 

vazník do vybrání ve sloupu. Musí se zároveň trefit na předem připravené trny 

vyčnívající z vybrání sloupu. Pokud je prvek uložen, místo styku vazníku a sloupu 

montážníci zalijí betonovou zálivkou, také dojde k odjištění prvku z jeřábu a odřezání 

manipulačních ok na vazníku.  

 

3. Montáž ztužidel 

Zkontrolujeme polohu a svislost každého sloupu, čistotu hlavy a vybrání pro ztužidla. 

Pokud je kontrola v pořádku, přistoupíme k montáži ztužidel. 

Před započetím zvedání prvku připraví montážníci maltové lože ve vybrání ve 

sloupu. Montážníci pracují z nůžkové plošiny. 

Vazač připevní ztužidlo na jeřáb pomocí háků na řetězu, který se provleče 

montážními oky. 

Vazač dá následně pokyn jeřábníkovi, který zvedne prvek přibližně 300mm na zem. 

Vazač prvek ustanoví do rovnovážné polohy, zkontroluje připevnění prvku a pokud je 

vše v pořádku, pokračuje se se zdviháním ztužidla. Postupně se ztužidlo dostane až 

na potřebnou výšku a polohu, prvek se zastaví cca 300mm nad hlavou sloupu, 

montážníci z plošiny prvek stabilizují a pomohou nasměrovat na přesné místo ve 

vybrání sloupu s maltovým ložem tl. 10mm. Při usazování dbáme na usazení ztužidla 

na trny, vyčnívající ve vybrání sloupu, aby při usazování nebyly tyto trny poškozeny.  

Po osazení ztužidel se provede kontrola osazení. Zkontrolujeme správnost uložení, 

vodorovnost pomocí vodováhy a rovinnost. Po kontrole se odjistí ztužidla od 

manipulačních pomůcek. Otvory po montážních prvcích se zapraví cementovou 

maltou. Místo spoje ztužidla a sloupu pomocí trnů montážníci zalijí betonovou 

zálivkou.  

 

4. Zavětrování 

Zavětrování bude montážníky prováděno z nůžkové plošiny. Ke kotevním deskám, 

které budou při výrobě prefabrikovaných sloupů vsazeny do prvku přivaří pomocný 

ocelový profil. K tomuto ocelovému profilu svárem připevní zavětrovací tyč. Tvar a 

rozměry ocelových prvků, zavětrovacích tyčí jsou uvedeny ve statickém výpočtu, ten 

není součástí diplomové práce. 

Při svařování je důležité dbát na nošení ochranných pracovních pomůcek. 

 

8. Jakost a kontrola  

Uvedené kontroly budou podrobněji rozebírány v kontrolním zkušebním plánu, který je 

jednou z následujících kapitol diplomové práce. Níže je uveden pouze výčet kontrol. 
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8.1 Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola základových konstrukcí 

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola strojů a nářadí  

Kontrola způsobilosti, kvalifikace a proškolení pracovníků 

 

8.2 Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola osazení spoje sloupu a základu  

Kontrola utažení šroubu ve spoji základ/sloup 

Kontrola svislosti sloupů 

Kontrola osazení vodorovných prefabrikovaných konstrukcí 

Kontrola betonové zálivky ve spoji základ/sloup 

Kontrola betonové zálivky na vodorovných prvcích 

 

8.3 Výstupní kontroly 

Kontrola povrchu skeletu haly 

Kontrola geometrie skeletu haly 

9. BOZP 
 

Při prováděných pracích budou dodrženy obecné právní předpisy týkající se BOZP. 

Před započetím každé technologické etapy budou pracovníci seznámeni s pracovními 

postupy, návody na obsluhu strojů a užíváním pracovních pomůcek, s používáním 

OOPP, s BOZP.   

Podrobněji se BOZP (riziky a opatřeními) zabývá samostatná kapitola. 

 

10. Ochrana životního prostředí 
 

Během realizace stěnového pláště nedojde k narušení provozu v okolních firmách. 

Prováděné práce nemají negativní vliv na životní prostředí. Při montáži nedojde ke 

znečištění okolí nebezpečnými látkami. 

Odpady, které při montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Odpadní materiál bude uložen v kontejneru na odpad a ten bude po 
naplnění odvezen specializovanou firmou na skládku nebo do spalovny odpadů.  
Odpady vzniklé při montáži skeletu: 
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Kód  Název  Kategorie  Způsob likvidace  

13 07 01  Topný olej a motorová 
nafta  

N  Sběrný dvůr firmy 
RESPONO, a.s. ve 
Slavkově U Brna 

13 07 02  Motorový benzín  N  Sběrný dvůr firmy 
RESPONO, a.s. ve 
Slavkově U Brna 

17 01 01  Beton  O  Recyklace  

17 02 01  Dřevo  O  Recyklace, energetické 
využití  

17 02 03  Plasty  O  Recyklace  

17 04 05  Železo a ocel  O  Recyklace  

19 12 01  Papír a lepenka  O  Recyklace  

20 03 01  Směsný komunální 
odpad  

O  Energetické využití  

Tabulka č.14 Odpady pro technologický předpis železobetonového skeletu 

 

Zatřídění bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Jelikož nová vyhláška 

k zákonu č 541/2020 ještě nevstoupila v platnost.  Další nakládání s odpady bude 

probíhat dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (Předpis zrušen k 31.12.2020). 

 

11. Literatura  
 

Seznam použité literatury a zdrojů je uveden v samostatné kapitole v závěru 

diplomové práce.  
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

        parc.č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a výrobní 
 

 

1.1 Objekt 

Jedná se o výrobní halu na zpracování výrobků pro zdravotnictví, především pro balení 

setů výrobků pro koncového uživatele.  

Objekt je konstrukčně řešen jako prefabrikovaný betonový skelet založený na 

základových patkách a pasech. Opláštění je řešeno sendvičovými panely a střecha je 

plochá s fóliovou krytinou. Rozměry haly jsou 24,60x54,95 m. Výška haly po atiku je 

10,45 m. 

Jako výplně okenních otvorů jsou použita plastová okna. Dále jsou zde zabudována 

sekční vrata a plastové dveře. 

Na halu navazuje zděná budova-administrativní zázemí firmy. 

 

1.2 Proces 

Bude zrealizována betonová nosná deska a finální povrchová úprava podlahy v hale- 
vsyp do betonového podkladu. Realizace proběhne v části haly B.  
Betonová podkladní deska bude dle návrh projektanta a statického výpočtu. 
V předchozí etapě výstavby bude připravena výztuž desky.  V technologickém procesu 
bude popsána betonáž desky s přidáním hydroizolačního materiálu a následná 
povrchová úprava podlahy se vsypem. 
Betonová podlaha se vsypem je vhodnou volbou pro výrobní skladovací prostory, díky 
svým vlastnostem. Porovnáním a výběrem vhodnější varianty podlahy pro halu- 
podlahy se vsypem a epoxidovou podlahou se zabývá samostatná kapitola diplomové 
práce. 
 

2. Materiál, doprava, skladování 
 

2.1 Materiál a jeho charakteristika 

Materiál bude dodán ze stavebnin STANAM ve Slavkově U Brna. Bude nakoupen 
vsyp pro betonovou podlahu a svrchní lak pro uzavření povrchu. Dále stavebniny 
dodají přípravek Sikkaton A, který se bude na stavbě přidávat do betonu jako 
hydroizolační přísada dle návodu od výrobce. Beton bude odebírán z betonárny 
TRANSBETON, která sídlí velmi blízko staveniště. Trasy jednotlivých materiálů jsou 
popsány v kapitole Širší vztahy dopravních tras. 
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Betonová nosná deska 

popis potřeba na m3 potřeba (m3) celkem  

Beton C25/30   262,44 30 aut 

Sikkaton A 5l  1312,2 l 

Tabulka č.15: Výkaz materiálu- betonová deska 

 

Povrchová úprava- vsyp 

popis potřeba na m2 celkem  
potřeba balení 

(ks) 

Vsyp do betonu 
Sikafloor 2 SynTop 

5 Kg 5898,8 Kg 236 

Svrchní lak Eternal 0,3l 253,93 l 24 

Tabulka č.16: Výkaz materiálu- povrchová úprava desky 

 

Doplňkový materiál 

popis celkem  
Počet m z 

balení 
Balení (ks) 

Pružný tmel Den 
Braven PU 50 FC 

340,1m 12 30 

Tabulka č.17: Výkaz materiálu- doplňkový materiál 

 

 
 
Skladba betonové podlahy se vsypem:  

1. betonová nosná vrstva podlahy,  

2. vsyp,  

3. svrchní lak 

 
Obrázek č. 49. skladba podlahy v hale [13] 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 
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2.2 Doprava materiálu 

 

2.2.1 Primární doprava  

Betonová směs pro podkladní podlahu bude dopraven z betonárky Transbeton s.r.o., 

sídlící v Křižanovicích. Betonová směs bude dopravena pomocí domíchávače MAN 

TGS 32.420 BB mix Stetter 8x4. Objem cisterny domíchávače je 9m3 . Celkem bude 

na stavbu dopraveno 262,44m3, autodomíchavač pojede na stavbu 30x. Technické 

parametry autodomíchávače a jeho trasa z betonárny na stavbu jsou podrobněji 

popsány v kapitole č. 4. Řešení širších dopravních vztahů – návrh zásobování stavby 

a č. 10. Návrh hlavních stavebních mechanismů diplomové práce. 

Materiál vsypu a svrchní lak bude dopraven ze stavebnin STANAM, sídlících ve 

Slavkově U Brna. Materiál bude dopraven dodávkou.  

 

2.2.2 Sekundární doprava  

Beton bude z mixu čerpán pomocí autočerpadlo SCHWING S 31 XT. Jeho technické 
parametry jsou popsány v samostatné kapitole Návrh hlavních stavebních 
mechanismů. Autočerpadlo bude zapůjčeno z betonárny Transbeton.  
Ostatní materiál bude po staveništi přepravován ručně. 
 

2.3 Skladování materiálu 

 

Materiál vsypu a svrchního laku bude skladován na suchém místě v uzamykatelném 
skladu. Materiál bude na stavbu dodán nejdéle 3 dny před použitím, aby nedošlo 
k jeho navlhnutí při skladování. Uzamykatelného skladu je naznačena ve výkrese 
staveniště pro etapu provádění podlahy v hale - příloha P9 Zařízení staveniště pro 
provádění podlahy. 

3. Převzetí pracoviště 
 

3.1 Připravenost staveniště a pracoviště 

Na staveništi již budou zrealizovány přípojky na technickou infrastrukturu. Staveniště 

je oplocené mobilním oplocením výšky 2m, včetně vstupní brány, je řádně označeno 

a zabezpečeno proti vniknutím cizích osob. Budou zřízeny a označeny plochy pro 

skladování, včetně uzamykatelného skladu materiálu a nářadí. Na stavbě budou 

umístěny buňky se zázemím pro pracovníky a hygienické buňky.  

Před započetím betonáže desky bude pracovníky připravena výztuž dle statického 

výpočtu a projektové dokumentace. Z předchozí etapy jsou zbudovány základy, 

prefabrikované železobetonové konstrukce, střecha i opláštění včetně instalace výplní 

otvorů. Také je již zhotoven železobetonový strop a podlaha na části haly A.  

 

3.2 Převzetí pracoviště 

Předání a převzetí se zúčastní technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. 

Zkontrolujeme shodu realizovaných částí s projektovou dokumentací. O předání se 

provede zápis do stavebního deníku. Případné vady a nedostatky budou zapsány do 

stavebního deníku a musí být odstraněny. 
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Předává se připravená výztuž v budoucí betonové desce, shoda se kontroluje se 

statickým výpočtem. Dále jsou již zhotoveny nosné železobetonové prefabrikované 

prvky haly, je hotové opláštění včetně vyzdívek a střechy.   

4. Pracovní podmínky 
 

4.1 Povětrnostní vlivy 

Realizace betonové podlahy se vsypem je nejvhodnější za teplotního rozmezí +5 - 

+35°C. Pokud teplota klesne pod +5°C je třeba počítat se zpomalením hydratace 

cementu v betonové směsi a obohatit betonovou směs o vhodné přísady, nebo je 

vhodné zvýšit teplotu v hale pomocí stavebních topidel. Nanášení svrchního laku se 

může provádět v teplotním rozmezí -10-+35°C. Jelikož se práce budou odehrávat 

v zastřešených prostorách haly, mohou být prováděny do rychlosti větru 11m/s. 

Rychlost větru měříme anemometrem. Viditelnost musí být větší než 30m. Hala má již 

zhotovenou nosnou konstrukci včetně zastřešení a opláštění stěn. Dále práce nejsou 

ovlivněny sněhem, deštěm ani mlhou. Při zhoršené viditelnosti je třeba zvýšit 

ostražitost při pohybu pracovníků a pracovních strojů na stavbě. Relativní vlhkost 

vzduchu pro práci se vsypem musí být v rozmezí 50-90%. 

 

4.2 Vybavení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2m. Vjezd na staveniště je 

zpevněný, v dostatečné šířce. Jsou zbudovány přípojky vody a elektrické energie. Na 

pozemku stavby je umístěna stavební buňka sloužící jako uzamykatelný sklad 

materiálu. Na staveništi je dále umístěna buňka, určená pro zázemí zaměstnanců, 

buňka pro kancelář stavbyvedoucího. Hygienické zázemí je řešeno pomocí mobilních 

toalet a umýváren. 

 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni pověřenou osobou o BOZP a požární ochraně. 

Musí být seznámeni s provozními podmínkami stavby a používání ochranných 

pracovních pomůcek. Budou podrobně seznámeni s projektovou dokumentací stavby 

a technologickými postupy. Pracovníci budou znalí rizik a bezpečnostních opatření pro 

práci ve výškách. Pracovníci jsou ostražití při pohybu po staveništi. 

 

5. Personální obsazení 
 

Na etapu opláštění bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí, ten kontroluje především 

přesné dodržení technologického postupu a shody s projektovou dokumentací. 
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Výčet pracovníků: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.18: Výčet pracovníků pro realizaci betonové podlahy se vsypem 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 
 

6.1 Velké stroje 

Autočerpadlo SCHWING S 39 SX  

Autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB mix Stetter 8x4 

Dodávka Renault Master 

Míchadlo Einhell Classic TC-MX 1200E 

Plovoucí lišta Barikell 

Ponorný vibrátor Wacker HSM 2000 

Rotační hladička betonu krajová BARIKELL C4-60/H 

Dvourotorová hladička betonu BARIKELL MK8- 120 Duetto 

Řezačka spár FS 400LV – Husqvarna 

 

6.2 Měřičské pomůcky a ostatní nástroje 

vodováha, pásmo, úhelník, provázek, svinovací metr, latě, laser na měření 

vzdáleností, nivelační přístroj, akumulátorová úhlová bruska, ruční hladítko 

 

6.3 OOPP 

Reflexní vesta, ochranné brýle, pevná obuv, gumáky, přilba, pracovní oděv, rukavice 

 

7. Postup provádění prací 
 

Z předchozích technologických etap jsou zhotoveny základy, nosná konstrukce haly, 

nosný prvek střechy i opláštění haly. Pečlivě bude provedena kontrola připravené 

výztuže betonové desky. Předchozí etapy jsou zkontrolovány, případné nedostatky 

jsou zapsány ve stavebním deníku a odstraněny.  

 

 

 

pracovník počet Požadavky 

vedoucí čety 1 SOŠ stavebního zaměření s maturitou, 

praxe min 5 let 

stavební dělníci 5 výuční list ve stavebním oboru, 

znalost technologických postupů, doklad o 

školení o provádění betonových podlah se 

vsypem 

pomocní dělníci 2 doklad o proškolení o pracích na 

betonových podlahách 

betonář 2 Znalost a zkušenost ukládání betonu 

pomocí autočerpadla, dohlíží na stavební 

dělníky při provádění práce 
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1. Kontrola připravenosti pracoviště a předchozích prací před zahájením betonáže 

Zkontrolujeme, zda je podloží odděleno separační vrstvou, dále zda hrany podlahy 

ve vratech a dveřích jsou opatřeny lemovacími úhelníky s kotvami. Okolo rohů, hran 

a sloupů se připraví pomocná ocelová výztuž. Svislé plochy stavebních dílů, které 

ohraničují podlahu (stěny podezdívky, sloupy, hrana desky v části haly A) se opatří 

okrajovým dilatačním pásem tl. 5 mm. Výška dilatačního pásu musí o 50mm 

přesahovat přes plánovanou tloušťku desky z důvodu ochrany proti poškození při 

strojním hlazení. Dilatační pás musí mít tedy minimálně celkovou výšku 350mm. 

Kontrola výztuže dle statického výpočtu. Kontrola dilatace páskem v přechodu mezi 

částí A a B haly. 

 

2.Betonáž podlahy 

Při dopravení betonu na stavbu je třeba do mixu přidat hydroizolaci Sikkaton A. Jakmile 

dorazí mix na staveniště, zkontrolujeme shodu dodaného betonu s dodacím listem a 

ihned poté započne přidávání hydroizolace do mixu. Poměr hydroizolace je stanoven 

výrobcem 5l/m3. Na jeden autodomíchávač o objemu 9m3 tedy připadne 45l 

hydroizolace. Hydroizolace bude do mixu nalita přímo z nádoby, ve které bude 

dodána. Na straně nádoby se nachází ryska udávající zbývající množství hydroizolace 

v nádobě. Sikkaton A je dodáván v nádobách o objemu 25l. Do každého mixu bude 

nalit jeden celý kanystr s hydroizolací a s dalšího bude přidáno 20l. Zbytek z nádoby 

se přidá do dalšího mixu. Je třeba dbát na přesné dávkování.  O přidání hydroizolace 

do autodmíchávače je proveden zápis ve stavebním deníku a sepsán protokol. Po 

přidání dojde k promíchání betonové směsi a hydroizolace v cisterně. Následně může 

započít ukládání betonu na místo určení.  

Betonová směs se na místo určení dopraví autočerpadlem Schwing. Směs bude 

rovnána hutněna vibrační plovoucí latí. Místa špatně dostupná pro lať budou 

individuálně hutněna ponorným vibrátorem. Rovinnost kontrolujeme pomocí rotačního 

laseru. 

 

3.Aplikace vsypu 

Vsyp se začíná aplikovat po lehkém zatuhnutí betonu- až je beton ,,zavadlý“ což 

v tomhle případě znamená, že započala hydratace, na beton již je možné vstoupit, 

boty zanechávají otisky, ale neboří se. Doba počátku aplikace velmi záleží na 

zkušenostech pracovníků z předchozích realizací, záleží na pevnostní třídě betonu, 

teplotě betonu při ukládání a také na klimatických podmínkách v místě realizace 

podlahy. Obvyklé rozmezí pro aplikace vsypu je 2-10h od uložení betonu. Pokud 

bude zahájena aplikace vsypu a následné hlazení do příliš měkkého betonu, dojde 

k narušení jeho rovinnosti a k znehodnocení otěruvzdornosti podlahy (účinek vsypu 

je znehodnocen promícháním vsypu s povrchovou vrstvou betonové desky). Při 

pozdním začátku aplikace vsypu nedojde k potřebnému ukotvení vsypové vrstvy do 

povrchu betonové desky. 

Před aplikací vsypu a hlazením je třeba odstranit případnou přebytečnou výpotkovou 

vodu z povrchu betonu. Následně se deska přehladí dvourotorovými hladičkami s 

disky. Na stavbě budou přítomny 2ks hladiček. Okraje hladíme krajovými hladičkami, 

rohy a obtížně přístupná místa ručním hladítkem. 
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Po přehlazení se na plochu aplikují 2/3 celkového množství vsypu. Vsyp 

rozhazujeme pomocí lopaty. Rozhazujeme rovnoměrně, případné větší množství se 

po ploše rozprostře pomocí hladiček s lopatkami. 

Po provlhnutí vsypu se pokračuje v hlazení rotačními hladičkami. Následně se 

provede aplikace zbývajícího množství vsypu. Postup je stejný jako při první aplikaci.  

Další hlazení a rovnání povrchu se provádí pomocí hladiček s lopatkami.   

Vrstvě vsypu nelze dodávat ztracenou plasticitu dodatečným přidáním vody. Je třeba 

dbát na přirozený časový proces tuhnutí betonu a vsypu. Celková doba realizace 

betonové podlahy je odhadována na 72h. 

 

4. Aplikace svrchního laku 

Lak se může aplikovat v rozmezí teplot povrchu -10-+35°C, relativní vzdušná vlhkost 

maximálně 80%. Aplikace laku proběhne ihned po dokončení hlazení. Nanášíme 

v předepsaném množství 0,3l/m2 pomocí pěnového válečku na tyči. Svrchní lak 

Sikafloor ProSeal-12 stačí aplikovat v jedné vrstvě.  

 

5. Dilatační spáry 

Dilatační spáry budou řezány pomocí řezačky spár. Budou řezány dle návrhu statika, 
v hloubce 70mm, kotoučem šířky 4,2mm. Spáry se začnou řezat 8h po aplikaci 
svrchního laku. 
Po doznění smršťovacích procesů (hydratace a vysychání), za cca 21 dní od 
dokončení prací (jakmile podlaha začne světlat) na podlaze se řezané spáry 
průmyslových podlah zatmelí trvale pružným tmelem. Nejprve se musí spáry vyčistit. 
Spáry se proříznou flexou, čímž odstraníme nečistoty, poté se vysají průmyslovým 
vysavačem a následně provedeme aplikaci trvale pružného tmelu pomocí 
akumulátorové výtlačné pistole na kartuše.  
 

8. Doplňující informace a pokyny 
 
Zatěžování podlahy 
 
Zatěžování podlahy během zrání je závislé na druhu základní betonové směsi, na 
použitém cementu a na teplotních a klimatických podmínkách. Za normálních 
podmínek (20°C) lze obvykle podlahu zatěžovat 
po 10 dnech         50% projektové zátěže 
po 21 dnech         80 % projektované zátěže 
po 28 dnech         plné zatížení 
 
Opravy podlah 
 
V případě, že dojde k náhodnému lokálnímu poškození podlahy např. pádem 
těžkého předmětu, nedostatečnou ochranou povrchu při montáži technologických 
zařízení nebo jiným způsobem, tak v takovém případě se oprava řeší následovně: 
- vyříznutí poškozeného místa v pravidelném tvaru, 
- odbourání poškozené části podlahy a odstranění nečistot, 
- penetrace podkladu, 
- aplikace opravné hmoty (polymercementové stěrky nebo syntetickou malty na bázi 
pryskyřic a křemičitého plniva), 
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- provedení přebroušení napojení a provedení těsnícího nátěru 
 
Instrukce pro údržbu 
 
Běžné čištění za provozu. 
Betonová podlaha se vsypy s povrchem ošetřeným těsnicím nátěrem je neprašná 
(sama neuvolňuje prach), ale prach u ovzduší se na ní uchycuje. Povrch se běžně 
čistí pomocí mycích strojů s odsáváním, s diskovým nebo válcovým kartáčem střední 
tvrdosti se silikonovým nebo polypropylénovým vlasem. Je třeba vyvarovat se použití 
strojů s ostrými, např. drátěnými kartáči, jejichž používání může zanechávat kruhové 
stopy na povrchu. 
Čisticí prostředky nesmí obsahovat organická rozpouštědla nebo louhy ve vysoké 
koncentraci. Je nepřípustné čistit podlahy pomocí silných organických rozpouštědel 
(např. aceton, toluen, xylen, trichlorethylen apod.). Obecně nevhodné pro čištění jsou 
kyselé chemikálie jako kyselina solná, fosforečná či octová voda a to i ve zředěném 
stavu. Po mokrém (chemickém) čištění (odmaštění) je třeba podlahu vždy pečlivě 
omýt čistou vodou a během čištění je třeba z bezpečnostních důvodů dočasně 
ohradit příslušnou část podlahy dokud nevyschne. 
Stopy po pneumatikách zpravidla nejdou se stoprocentní spolehlivostí odstranit. Stav 
podlahy lze podstatně zlepšit čištěním zásaditými mycími prostředky a abrazivními 
tvrdými PAD kotouči, lokálně je možné čistit podlahu některými rozpouštědly. 
Podlahu je nutné bezprostředně po vyčištění omýt čistou vodou a neutralizovat. 
Dochází-li k zadření mikročástic tmavé gumy do povrchu podlahy, například při 
otáčení na místě nebo při smyku, tyto stopy zůstávají vždy do určité míry na povrchu 
viditelné. 
Úkapy olejů a mazadel, úkapy chemikálií se z bezpečnostních i hygienických důvodů 
musí okamžitě vytřít. Totéž se týká úkapů agresivních chemikálií (např. kyselina do 
baterií). Následně je třeba omýt povrch odmašťovacím roztokem a čistou vodou. V 
případě, že tento druh znečištění zůstává na povrchu delší dobu, dochází k částečné 
penetraci látky do povrchu podlahy. Výsledkem jsou pak skvrny, jejichž odstranění 
beze zbytku je velmi problematické. [78] 
 

9. Jakost a kontrola 
 

Uvedené kontroly budou podrobněji rozebírány v kontrolním zkušebním plánu, 

kapitola č. 13. Kontrolní a zkušební plán pro betonovou podlahu se vsypem. 

 

9.1 Vstupní kontroly 

Kontrola projektové a montážní dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola předchozích prací 

Kontrola kvality materiálu  

Kontrola strojů 

Kontrola nářadí 

Kontrola způsobilosti, kvalifikace a proškolení pracovníků 
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9.2 Mezioperační kontroly 

Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola skladování materiálu 

Kontrola dodávaného betonu 

Kontrola ukládání betonu 

Kontrola přidávání hydroizolace 

Kontrola hutnění 

Kontrola aplikace vsypu 

Kontrola hlazení vsypu 

Kontrola aplikace svrchního laku 

Kontrola kvality podkladního betonu 

Kontrola řezání dilatačních spár 

Kontrola zatmelení dilatačních spár 

Kontrola rovinnosti povrchu 

 

9.3 Výstupní kontroly 

Kontrola čistoty povrchu 

Kontrola celistvosti a neporušenosti povrchu 

10. BOZP 
 

Podrobněji se problematice BOZP věnuje samostatná kapitola. Ze všeobecného 

hlediska je nezbytné, aby při prováděných pracích byly dodrženy obecné právní 

předpisy týkající se oblasti ochrany bezpečnosti zdraví při práci a aby před započetím 

každé technologické etapy byly pracovníci řádně seznámeni s pracovními postupy, 

návody na obsluhu strojů a užíváním pracovních pomůcek, s používáním OOPP, atp.   

11. Ochrana životního prostředí 
 

Během realizace podlahy nedojde k narušení provozu v okolních firmách. Prováděné 

práce nezpůsobují nadměrný hluk, ani prašnost nebo vibrace. Nemají tedy negativní 

vliv na životní prostředí. Při montáži nedojde ke znečištění okolí nebezpečnými 

látkami. 

Odpady, které při realizaci vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Odpadní materiál bude uložen v kontejneru na odpad a ten bude po 
naplnění odvezen specializovanou firmou RESPONO, a.s..  
 
Odpady vzniklé při provádění podlahy: 

Název odpadu Katalogové číslo odpadu 

Plasty 17 02 03 

Směsný komunální odpad 20 03 01 

Železo a ocel 17 04 05 

Směsné obaly 15 01 06 

Plastové obaly 15 01 02 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
Tabulka č.19: Tabulka odpadů pro betonovou podlahu se vsypem 
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Zatřídění bylo provedeno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Jelikož nová vyhláška 

k zákonu č 541/2020 ještě nevstoupila v platnost.  Další nakládání s odpady bude 

probíhat dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (Předpis zrušen k 31.12.2020). 

 

12. Literatura  
 

Seznam použité literatury a zdrojů je uveden v samostatné kapitole v závěru 

diplomové práce.  
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Bilance pracovníků potřebných pro výstavbu výrobně skladovací haly je přílohou P12 

Bilance pracovníků. 

Plán nasazení strojů je přílohou P13 Nasazení strojů. Tato příloha se zabývá 

nasazením hlavních pracovních mechanismů, není v ní zohledněno nasazení 

drobného nářadí a pracovních pomůcek. 

Příloha P12 je vypracována pro potřebný počet pracovníků na výstavbu objektu 

SO02 – výrobní haly, včetně provedení výkopů a základů na stavební objekt SO01 – 

administrativní budova. Nejsou zde zahrnuty potřebné počty pracovníků výstavbu a 

dokončovací práce na administrativní budově, jelikož i časový plán končí předáním 

dokončené haly. 

Příloha P13 je vypracována jako nasazení hlavních a nejpotřebnějších stavebních 

strojů a mechanizace v průběhu výstavby.  
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1. Vstupní kontroly 
 

1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 

 

Před zahájením prací na montované železobetonové konstrukci haly je potřeba předat 

veškerou dokumentaci potřebnou k provedení prací a provést její kontrolu. Kontroluje 

se úplnost, správnost a celkový obsah a rozsah. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, 

zhotovitel projektové dokumentace a technický dozor investora. O kontrole se provede 

zápis do stavebního deníku. Kontrola se provádí jednorázově, vizuálně. 

Je třeba, aby výkresová část dokumentace obsahovala výkresy nosné konstrukce 

haly, rozkreslené její jednotlivé železobetonové prvky včetně jejich počtu a umístění 

v konstrukci.  

V příloze dokumentace musí být statický výpočet pro nosné prvky haly. A také statický 

výpočet pro kotvící prvky Peikko. Dále výkresy zařízení staveniště s umístěním 

jednotlivých zařízení na staveništi a návrhu pozic jeřábu.  

 

1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

 

Před započetím prací na prefabrikované železobetonové konstrukci haly je třeba 

provést kontrolu staveniště. Konkrétně je třeba zkontrolovat zpevněné plochy pro 

skladování, plochy pro staveništní komunikaci, plochy pro pojezd montážní plošiny. 

Provedeme kontrolu rozměrů těchto ploch.  

Dále kontrolujeme celé oplocení staveniště (výška a neporušenost, stabilita, umístění 

výstražných cedulí na plotě), umístění a rozměr vjezdové brány, umístění výstražných 

cedulí na bráně, napojení staveniště na infrastrukturu dopravní (sjezd na místní 

komunikaci) a technickou (zbudování a funkčnost přípojek). Výška oplocení staveniště 

je 2m, minimální výška oplocení musí být 1,8m 

Vizuálně zkontrolujeme umístění a počet stavebních buněk, hygienických zařízení a 

uzamykatelného skladu. Zkontrolujeme funkčnost zařízení v buňkách. Musíme zapsat 

stav elektroměru a vodoměru. O kontrolách bude sepsán protokol a bude uveden zápis 

ve stavebním deníku. 

 

1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Pracoviště bude předáno po zbudování základů pro celý objekt. Základové konstrukce 

budou podrobněji zkontrolovány v kontrole 1.4 Kontrola základových konstrukcí.  

Zkontrolujeme připravenost povrchu v hale pro pohyb autojeřábu s díly konstrukce. 

Dále zkontrolujeme přístup pro nůžkovou plošinu a povrchy, po kterých se bude 

pohybovat. Zkontrolujeme dostupnost médií v místě pro přípravu materiálu. 

O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 
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1.4 Kontrola základových konstrukcí 

 

Zkontrolujeme umístění základových konstrukcí dle projektové dokumentace. 

Zkontrolujeme stav základových konstrukcí, jejich rozměry, neporušenost a řádné 

vytvrdnutí betonu V základových pasech bude připravena výztuž systému Peikko pro 

ukotvení nosných sloupů haly. Zkontrolujeme polohu výztuže v základech, její 

umístění a počet musí přesně odpovídat projektové dokumentaci.  

Rovinnost základu může být maximálně s odchylkou ±2mm na 2m. 
Měření provedeme pásmem, latí nebo svinovacím metrem. Vizuálně zkontrolujeme, 
zda je povrch betonu bez znečištění. Provedeme zápis do stavebního deníku. 
 

1.5 Kontrola kvality materiálu 

 

Při dodání materiálu na stavbu musíme každou dodávku zkontrolovat. Při dodávce 

prefabrikovaných prvků musíme vždy zkontrolovat počet dodaných prvků, jejich 

rozměry dle projektové dokumentace a neporušenost. Zkontrolujeme, zda se na 

prvcích nevyskytují trhliny, nebo štěrková hnízda. Dle dodacích listů zkontrolujeme 

použitý beton a výztuž v prvcích, tak aby vše souhlasilo se statickým výpočtem. 

Zkontrolujeme umístění a neporušenost předem připravené výztuže pro montáž prvků 

k sobě. 

Při dodání montážního materiálu kontrolujeme, zda jeho počet souhlasí s dodacím 

listem. Dodací list musí být podepsaný a je proveden také zápis do stavebního deníku. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. 

 

1.6 Kontrola strojů 

 

Každý strojník musí zkontrolovat technický stav svého stroje, hladinu provozních 

kapalin a viditelná poškození. Kontrolujeme, zda neunikají provozní kapaliny. Dbáme 

na udržení čistoty strojů při práci a při opouštění staveniště. 

Průběžně kontrolujeme správné patkování autojeřábu. Na nezpevněné ploše je třeba 

podložení patek.  

 

1.7 Kontrola nářadí 

 

Zkontrolujeme, zda je nářadí nepoškozené, funkční, jeho počet, čistotu. Za stav 

nářadí odpovídají dělníci, za dostatečný počet a druh nářadí zodpovídá vedoucí čety 

a stavbyvedoucí. 

 

1.8 Kontrola způsobilosti, kvalifikace a proškolení pracovníků 

 

Zkontrolujeme, zda pracovníci mají platné průkazy, ověření o školení nebo certifikáty. 

U cizinců je třeba dohlédnout na platné listiny pro možnost výkonu práce na území ČR. 

Zkontrolujeme, jestli byli všichni seznámeni s pracovním postupem, proškoleni o 

BOZP, zda byli seznámeni s používáním ochranných pracovních pomůcek. 

Zkontrolujeme, jestli jsou pracovníci těmito pomůckami vybaveni.  
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V průběhu výstavby může být provedena namátková kontrola na alkohol a na drogy. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. O kontrole bude proveden zápis 

do stavebního deníku.  

 

2. Mezioperační kontroly 
 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Klimatické podmínky budou kontrolovány v průběhu celé stavby. Kontroly teploty se 

provádí čtyřikrát denně: ráno, odpoledne a dvakrát večer. Večerní měření je provedeno 

dvakrát, místo měření nočního. Teploty budou zaznamenány do stavebního deníku. 

Teplota se musí pohybovat od -5 do 35°C. Teplota při svařování nesmí klesnout pod 

0°C. Teplotu změříme digitálním teploměrem. Při pracích ve výškách dáváme pozor 

hlavně na rychlost větru, která nesmí být větší než 8m/s. Pokud bude rychlost větší, 

než limit, je nutné práce přerušit na nezbytně nutnou dobu. Práce, které nejsou 

prováděny ve výšce mohou být prováděny do rychlosti větru 11m/s. Rychlost větru 

změříme anemometrem. Viditelnost musí být větší než 30m. Práce je také nutné 

přerušit při silném dešti, krupobití, silném sněžení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

vedoucí čety. Klimatické podmínky se zapisují do stavebního deníku. 

 

2.2 Kontrola skladování materiálu 

 

Kontrolu skladování se provádí průběžně. Nejdříve musíme zkontrolovat podloží, na 

kterém bude materiál skladován, jestli je odpovídající požadavkům na skladování 

materiálu od výrobce. Jednotlivé prvky se budou ukládat na dřevěné hranolky od 

velikosti 10x10cm. Budou umístěny v 1/10 délky prvku, nebo dle konkrétního 

požadavku výrobce. Mezi prvky musí být ponechána průchozí šířka uličky minimálně 

600mm. Neprůchozí uličky musí mít vzdálenost min. 300mm. Pokud výrobce 

umožňuje uložení výrobků na sebe, nesmí jejich výška přesáhnout 1,8m.  

V důsledku nesprávného skladování může dojít k poškození a znehodnocení 

stavebních prvků.  

Dbáme na skladování dle požadavků výrobce, které by měly být specifikovány 

v technickém listě. 

 

2.3 Kontrola osazení spoje sloupu a základu 

 

Sloup musíme osadit přesně na vyčnívající výztuž ze základové konstrukce. Kotvící 

tyč musí volně projít kovovým okem v patě sloupu. Nesmí být například na jedné straně 

moc u krajě, nebo ohlá. Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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2.4 Kontrola utažení šroubu ve spoji základ/sloup 

 

Kontrolujeme správnost pevného dotažení matic na spoji základ/sloup. Závit nesmí být 

stržen. Kontrolu provede jiný pracovník, než který matice utahoval. Provedeme 

kontrolu do kříže. Matice nesmí být na pohled zdeformovaná, stejně tak závitová tyč.  

O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku.  

 

2.5 Kontrola svislosti sloupů 

 

Kontrolujeme svislost sloupů, maximální odchylka od roviny je ± (h/200), maximálně 

však 25mm. Svislost kontrolujeme za pomocí vodováhy.  

 

2.6 Kontrola osazení vodorovných prefabrikovaných konstrukcí 

 

Kontrolujeme správnou polohu dle projektové dokumentace. Kontrola osazení prvku 

do maltového lože. Kontrolujeme také rovinnost prvků přípustné odchylky jsou ± 5 mm 

ve vodorovném směru ± 5 mm /2 m a ve svislém směru.  

Vizuálně zkontrolujeme neporušenost prvků. O kontrole provedeme zápis do 

stavebního deníku. 

 

2.7 Kontrola betonové zálivky ve spoji základ/sloup 

 

Nejprve kontrolujeme správné sestavení bednění okolo osazení sloupu. Rozměry se 

musí shodovat s projektovou a montážní dokumentací. V rámci obetonování spoje 

musí být dodrženo krytí spojovací výztuže předepsané statickým výpočtem. 

Dále kontrolujeme správné ukládání betonové zálivky do bednění, její konzistenci a 

hutnění. 

Po odbednění kontrolujeme povrch betonu- neporušenost, znečištění, hnízda, 

praskliny, možné porušení při odbedňování. 

 

2.8 Kontrola betonové zálivky na vodorovných prvcích 

 

Stejně jako u předchozí kontroly betonové zálivky ve spoji základ/sloup je potřeba 
provést stejné kontroly u zálivky na spojích vodorovných nosných prvcích se svislými 
prvky.  
 

3. Výstupní kontroly 
 

3.1 Kontrola povrchu skeletu haly 

 

Kontrola bude provedena po úplném dokončení prefabrikovaného skeletu. Kontrolu 

provedeme vizuálně, za přítomnosti statika. Snažíme se najít viditelné vady na 

konstrukci, které mohly vzniknout při montáži, například praskliny nebo znečištění 

prvků. Kontrolujeme provedení styků jednotlivých prvků. Kontroluje se zapravení 
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otvorů pro montážní oka. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku a má vliv 

na předání hotového díla k další etapě prací. 

 

3.2 Kontrola geometrie skeletu haly 

 

Geometrie konstrukce se nesmí odchylovat od mezních dovolených odchylek dle 

příslušné normy. Kontrolujeme polohu sloupů dle projektové dokumentace, mezní 

odchylka dle normy je ±25mm. Osová vzdálenost sloupů nesmí být s větší odchylkou 

než maximálně 20mm z důvodu montáže fasádních panelů.  Měříme pásmem nebo 

svinovacím metrem. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN- PROVÁDĚNÍ PREFABRIKOVANÉHO NOSNÉHO SKELETU HALY 

 
č.k. název kontroly popis kontroly zdroj 

způsob 

kontroly kontrolu provede četnost kontroly záznam  měřící parametr 
vyhoví/ 

nevyhoví 
kontrolu  
provedl 

kontrolu  
prověřil 

kontrolu  
převzal 

K
o

n
tr

o
ly

 v
s
tu

p
n
í 

1 

kontrola projektové a 

montážní dokumentace úplnost a rozsah 

v.č. 268/2009 sb., zákon 

č.225/2017, Vyhláška č. 

405/2017 Sb. 
vizuálně SV,TDS, ZPD jednorázově 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 
kontrola připravenosti 

staveniště 

stavební komunikace, přípojky, 

prostory pro skladování, zázemí pro 

pracovníky, oplocení 

 n.v.č. 591/2006 Sb., v.č. 

362/2005 Sb. 
vizuálně,  

měřením SV,TDS, VČ jednorázově 

zápis do 

SD,  

protokol 

velikosti skladovacích ploch 

±20mm od PD 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

3 
kontrola připravenosti 

pracoviště 

dostupnost médií v místě provádění 

prací, zpevněné plochy PD,TP,ČSN 73 0202 vizuálně SV,TDS, VČ jednorázově 
zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

4 
kontrola základových 

konstrukcí 

rozměr, čistota, provedení, umístění 

výztuže pro napojení sloupů  
PD, TL, ČSN 73 0202, 

ČSN 730205 

vizuálně,  

měřením SV, TDS, VČ jednorázově 
zápis do 

SD 

rovinnost základů  ±2mm/2m , 

vzdálennost patek ±20mm 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

5 kontrola kvality materiálu 

počet, rozměry, typ, barva, poruchy, 

shoda s dodacími listy 
PD, TL,TP, DL, ČSN EN 

13830, ČSN ISO  

1803 

vizuálně,  

měřením SV, TDS 
každá 

dodávka 
zápis do 

SD 
 ±0mm,  ±0ks od dodacího listu 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

6 kontrola strojů technický stav stroje, funkčnost, čistota ČSN EN 60204-1 vizuálně Strojník, VČ průběžně 
zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

7 kontrola nářadí vady, čistota, počet  ČSN EN 60204-1 vizuálně 
SV, VČ, 

dělníci 
průběžně 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

8 
kontrola způsobilosti, 

kvalifikace a proškolení 

pracovníků 

seznámení s BOZP, používání OOPP, 

znalost montážních postupů, platnost 

průkazů, testy na návykové látky 

zákon č. 262/2006 Sb., v. 

č. 362/2005 Sb.,  
vizuálně,  

měřením 
SV,VČ 

jednorázově,  

průběžně 
zápis do 

SD 
nulová tolerance v testu na 

návykové látky 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 

podpis: podpis: podpis: 

K
o

n
tr

o
ly

 m
e

z
io

p
e

ra
č
n
í 

1 
kontrola klimatických 

podmínek 
teplota, viditelnost, vítr, srážky 

TP, TL,  v. č. 362/2005 

Sb. 

vizuálně,  

měřením SV, VČ každý den 
zápis do 

SD 
±0m/s, ±1°C,  ±0m 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 
kontrola skladování 

materiálu 
uložení, počet prvků, sklon prvků, 

prokladky 
PD, TL, ČSN 723000, 

ČSN 732480 
vizuálně SV, VČ  průběžně 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

3 
kontrola osazení spoje 

sloupu a základu 

kontrola nasazení sloupu na vyčnívající 

kotvící prvek Peikko PD, TP,  TL vizuálně SV, VČ  průběžně 
zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

4 
kontrola utažení šroubu ve 

spoji základ/sloup 
kontrola dalším pracovníkem, utažení 

kazdého šroubu kotvícího systému 

Peikko 
PD, TP, TL vizuálně SV, VČ  průběžně 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

5 kontrola svislosti sloupů svislost ČSN 73 2480 
vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně 
zápis do 

SD 
svislost ±20mm/2m 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

6 
kontrola osazení 

vodorovných 

prefabrikovaných konstrukcí 
čistota prvku, vodorovnost, svislost ČSN 73 2480 

vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně 
zápis do 

SD 

vodorovnost ±5mm/2m            

  svislost ±5mm 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

7 
kontrola betonové zálivky ve 

spoji základ/sloup 
kontrola provedení zálivky, praskliny, 

nerovnosti 
ČSN 73 2480 vizuálně SV, VČ  průběžně 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

8 
kontrola betonové zálivky na 

vodorovných prvcích 
kontrola provedení zálivky, praskliny, 

nerovnosti 
ČSN 73 2480 vizuálně SV, VČ  průběžně 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

K
o

n
tr

o
ly

 

v
ý
s
tu

p
n

í 

1 
kontrola povrchu skeletu 

haly 
poškození, tuhost a celistvost PD, ČSN 73 2480 vizuálně 

SV, TDS, VČ, 

statik 
jednorázově 

zápis do 

SD 
− 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 
kontrola geometrie skeletu 

haly 
rovinnost, svislost, přesnost uložení, 

umístění 
PD, ČSN EN 13670, ČSN 

73 2480 

vizuálně,  

měřením SV, TDS jednorázově 
zápis do 

SD 

svislost ±15mm, délka/šířka 

±40mm, výška ±50mm  
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 
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Seznam zdrojů: 

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě    

ČSN 730205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 723000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců    

ČSN 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí   

ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů    

zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce    

vyhl. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky    

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení, část 1: Všeobecné požadavky 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

zákon č.225/2017 Stavební zákon 

Vyhl. č.405/2017 Sb. O dokumentaci staveb 

    

Seznam zkratek:  
ZPD Zhotovitel projektové dokumentace 

SV Stavbyvedoucí 

TDS Technický dozor stavebníka 

VČ  Vedoucí čety 

SD Stavební deník 

PD Projektová dokumentace 

TP Technologický předpis 

TL Technický list 

DL Dodací list 

ZS Zařízení staveniště 

vyhl.  vyhláška 
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1. Vstupní kontroly 
 

1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, zhotovitel projektové dokumentace a technický 

dozor stavebníka, o kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Zaměří se na 

její úplnost, správnost a rozsah. Kontrola se provádí jednorázově, vizuálně. 

Výkresová část projektové dokumentace musí obsahovat především půdorys haly 

včetně řezu s výškovými kótami. 

Přílohou projektové dokumentace musí být statický výpočet pro nosnou betonovou 

podlahovou konstrukci, statický posudek na řezání dilatačních spár v betonu. Dále 

situace ZOV, výkaz výměr.  

 

1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

 

Je třeba zkontrolovat zpevněné plochy (plochy určené pro skladování, staveništní 

komunikace a plochy určené pro práci s materiálem), především jejich rozměry, 

odvodnění. Dále kontrolujeme oplocení staveniště (výška a neporušenost), 

umístění výstražných značek, napojení staveniště na infrastrukturu dopravní a 

technickou. Výška oplocení staveniště bude 2m, minimální výška oplocení 

staveniště je 1,8m. 

Vizuálně zkontrolujeme polohu a počet stavebních buněk, hygienických zařízení a 

uzamykatelného skladu. Musí být zapsán stav elektroměru a vodoměru. O kontrole 

bude sepsán protokol a bude uveden záznam ve stavebním deníku. 

 

1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Pracoviště bude předáno po úplném zhotovení železobetonové nosné konstrukce, 

opláštění stěn a střechy, instalaci výplní otvorů. Vizuálně zkontrolujeme 

neporušenost a znečistění okolních konstrukcí. Zkontrolujeme, zda jsou na 

plochách pro práci s materiálem dostupné zdroje elektrické energie. 

 

1.4 Kontrola předchozích prací 

 

Vizuálně zkontrolujeme, zda se pod výztuží nachází separační vrstva geotextilie, 
která bude oddělovat betonovou desku od podloží. Hrany podlahy ve vratech a 
dveřích musí být opatřeny úhelníky s kotvami. Okolo hran sloupů, v rozích musí 
být připravena pomocná výztuž. Stěny a sloupy musí být odděleny dilatačním 
páskem, který přesahuje nad budoucí konstrukci minimálně o 50mm, celková 
výška dilatačních pásků je 300mm, +50mm -0mm. Dle projektové dokumentace a 
statického posudku zkontrolujeme umístění, tloušťku a počet výztuže v desce. 
Výztuž musí být předána pod dohledem statika. Vizuálně zkontrolujeme 
neporušenost a čistotu nosné konstrukce haly, výplní otvorů a opláštění. 
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1.5 Kontrola kvality materiálu 

 

Při dodání zkontrolujeme počet kusů dodaných na stavbu. Zkontrolujeme barvu, 

neporušenost obalu.  

Dodací list musí být podepsaný a je proveden také zápis do stavebního deníku. 

Pokud kvalita materiálu neodpovídá, nepřevezmeme ho a řešíme reklamaci. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. 

 

1.6 Kontrola strojů 

 

Každý strojník musí zkontrolovat technický stav stroje, hladinu provozních kapalin a 

viditelná poškození. Kontrolujeme, zda neunikají provozní kapaliny. Dbáme na 

udržení čistoty strojů při práci a při opouštění staveniště (vrácení do půjčovny). 

Průběžně kontrolujeme především technický stav hladiček, zda kotouče a lopatky 

nejsou porušené, nebo ze stroje neunikají provozní kapaliny do povrchu podlahy.  

 

1.7 Kontrola nářadí 

 

Zkontrolujeme hlavně nepoškození nářadí, funkčnost, počet, čistotu. Za stav nářadí 

odpovídají dělníci, za dostatečný počet a druh nářadí zodpovídá vedoucí čety a 

stavbyvedoucí. 

 

1.8 Kontrola způsobilosti, kvalifikace a proškolení pracovníků 

 

Zkontrolujeme, zda pracovníci mají platné průkazy, ověření o školení nebo 

certifikáty. U cizinců je třeba dohlédnout na platné listiny pro možnost výkonu práce 

na území ČR. Zkontrolujeme, jestli byli všichni seznámeni s pracovním postupem, 

proškoleni o BOZP, zda byli seznámeni s používáním ochranných pracovních 

pomůcek. Zkontrolujeme, jestli jsou pracovníci těmito pomůckami vybaveni. 

Zdůrazníme, aby byli obezřetní při pohybu po staveništi.  

V průběhu výstavby může být provedena namátková kontrola na alkohol a na drogy. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. O kontrole bude proveden zápis 

do stavebního deníku, pokud bude pracovník pozitivně testován na přítomnost 

alkoholu nebo drog, musí neprodleně opustit staveniště. 

2. Mezioperační kontroly 
 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Klimatické podmínky budou kontrolovány v průběhu celé stavby. Kontroly teploty se 

provádí čtyřikrát denně: ráno, odpoledne a večer. Večerní měření provedeme 

dvakrát, místo měření nočního. Teplota při betonáži se musí pohybovat od +5 - 

+35°C. Pokud teplota klesne pod +5°C je třeba počítat se zpomalením hydratace 

cementu v betonové směsi a obohatit betonovou směs o vhodné přísady, nebo je 

vhodné zvýšit teplotu v hale pomocí stavebních topidel. Nanášení svrchního laku se 

může provádět v teplotním rozmezí -10-+35°C. Teplotu měříme digitálním 
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teploměrem. Jelikož se práce budou odehrávat v zastřešených prostorách haly, 

mohou být prováděny do rychlosti větru 11m/s. Rychlost větru měříme 

anemometrem. Viditelnost musí být větší než 30m. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

a vedoucí čety. Klimatické podmínky se zapisují do stavebního deníku. 

 

2.2 Kontrola skladování materiálu 

 

Kontrolu skladování provádí stavbyvedoucí průběžně. V důsledku nesprávného 

skladování by mohlo dojít k poškození a znehodnocení materiálu. Materiál na vsyp, 

svrchní lak a výplně dilatačních spár budou uschovány v uzamykatelném skladu. 

Dbáme na skladování dle požadavků výrobce a také podle předepsání 

v technologickém předpisu. 

 

2.3 Kontrola dodávaného betonu 

 

Zkontrolujeme dodací list- složení betonové směsi, konzistence, množství, čas 

namíchání a čas dodání na staveniště. Doba dodání na staveniště nepřekročí 

15min, jelikož betonárna je v těsné blízkosti staveniště. Provedeme kontrolu 

konzistence pomocí zkoušky sednutí kužele (Abramsův kužel). Rozmezí hodnot 

výsledku zkoušky pro jednotlivé konzistence jsou uvedeny v tabulce. O zkoušce 

bude vyhotoven protokol a proveden zápis do s tavebního deníku.  

 

 
STUPEŇ KONZISTENCE 

 
VÝSLEDEK ZKOUŠKY SEDNUTÍM DLE 

ČSN EN 12350-2 

S1 10 - 40 mm 

S2 50 - 90mm 

S3 100 -150 mm 

S4 160 – 210 mm 

S5 ≥ 220 mm 
Tabulka č. 20: Hodnoty zkoušky sednutí kužele [14] 

 

2.4 Kontrola ukládání betonu 

 

Kontrolujeme plynulost betonáže, nesmí docházet k velkým časovým prodlevám 

při lití betonu. Při ukládání betonu musí být dodržena max. výška ukládání betonu 

tj. 1,5 m, při větší výšce bude docházet k oddělování kameniva od betonové 

směsi. Pokud potřebujeme přemístit větší množství betonu z nahromaděného na 

jedno místě, použijeme hrábě. Dále se kontroluje předepsaná tloušťka uložené 

směsi 
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Obrázek č.50: Instrukce pro ukládání betonové směsi, [15] 

 

2.5 Kontrola přidávání hydroizolace 

 

Kontrolujeme přidávané množství hydroizolace na množství betonu v mixu. Dle 

předepsání výrobce připadá na 1m3 betonu 5l hydroizolace Sikkaton A. Na jeden 

mix betonu o objemu 9m3 připadá tedy 45l hydroizolace a je tolerance ±100ml. 

Kontrolujeme každou dodávku betonu zvlášť. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku a je sepsán protokol. 

 

2.6 Kontrola hutnění betonu 

 

Kontrolujeme hutnění pomocí vibračních lišt a ponorných vibrátorů. Jednotlivé 

vpichy ponorným vibrátorem od sebe nesmí být ve vzdálenosti větší než 350mm. 

Hřídel ponorného vibrátoru se nesmí dotýkat výztuže ani jiné konstrukce. Doba 

ponoru vibrátoru nemá přesáhnout dobu 10s, aby nedošlo k počátku oddělování 

jednotlivých částí betonu. Do roviny betonu uhladíme pomocí vibračních 

plovoucích lišt.  

 

2.7 Kontrola aplikace vsypu 

 

Zkontrolujeme, zda beton je dostatečně připraven na aplikaci, musí započít 

hydratace. Na betonovou plochu se již může vstoupit, ale obuv zanechává otisk, 

nesmí se však bořit. Pokud je na ploše přítomné větší množství výpotkové vody, 

bude odstraněno zametením. Při aplikaci kontrolujeme množství vsypu, aby vrstva 

byla rovnoměrná. V první várce aplikujeme 2/3 celkového množství. O kontrole 

uděláme zápis do stavebního deníku. 

 

2.8 Kontrola hlazení vsypu 

 

Kontrolujeme, zda pracovníci hladí beton rovnoměrně, zda důsledně používají 

krajovou hladičku a zda mají na hladičkách předepsané kotouče nebo lopatky. 

 

 



138 
 

2.9 Kontrola svrchního laku 

 

Před zahájením aplikace zkontrolujeme teplotu povrchu konstrukce, na kterou se 

bude lak nanášet. Teplota musí být v rozmezí -10-+35°C, s tolerancí ±0°C. Také 

kontrolujeme vzdušnou vlhkost, která musí být maximálně 80%. Vzdušná vlhkost 

se kontroluje vlhkoměrem. Množství laku na 1m2  je dle předepsání od výrobce 

0,3l. Toto množství se musí dodržet s tolerancí ±50ml/m2. Dodržení množství laku 

kontrolujeme dle spotřeby laku. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

2.10 Kontrola kvality podkladního betonu 

Dle ČSN EN 206-1 kontrolujeme na předem připravených vzorcích zda beton 

svými vlastnostmi odpovídá minimálně betonu pevnostní třídy C20/25. O zkoušce 

provedeme zápis do stavebního deníku a protokol o vykonané zkoušce. 

 

2.11 Kontrola řezání dilatačních spár 

 

Kontrolujeme umístění dilatačních spár dle projektové dokumentace a statického 

návrhu. Vzdálenost dilatačních spár je s tolerancí ±5mm. Kontrolujeme hloubku 

spár, která je 70mm, s tolerancí ±2mm. Hloubku kontrolujeme pomocí pravítka, 

vzdálenost spár pomocí pásma. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  

 

2.12 Kontrola zatmelení dilatačních spár 

 

Za 28 dní po započetí betonáže bude provedeno utěsnění spáry zatmelením trvale 

pružným tmelem. Kontrolujeme, zda je zatmelení provedeno rovnoměrně, nesmí 

být znečištěn povrch okolo spár. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního 

deníku.  

 

2.13 Kontrola rovinnosti povrchu 

 

Rovinnost podlahy kontrolujeme dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. Tato norma 

sleduje odchylky na kontrolní přímce (lati) o délce 2m. Odchylky se na ní zjišťují 

v 5 místech, vzdálených od sebe 500mm. Odchylka od roviny může být dle ČSN 

74 4505 Podlahy - Společná ustanovení  ±2mm/2m.  
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Obrázek č. 51. Postup měření rovinnosti podlahy dle ČSN 73 0212 [16] 

 

3. Výstupní kontroly 
 

3.1 Kontrola čistoty povrchu 

 

Zkontrolujeme, zda byly odstraněny všechny zbytky materiálu. Případné znečištěné 

místo vyčistíme. Vizuálně zkontrolujeme čistotu celého povrchu. O kontrole 

provedeme zápis do stavebního deníku. 

 

3.2 Kontrola celistvosti a neporušenosti povrchu 

 

Vizuálně zkontrolujeme, zda povrch není viditelně poškozen, například poškrábání 

svrchního laku, loupání laku. Povrch podlahy nesmí vykazovat viditelné trhliny o 

šířce větší než 0,1mm, praskliny, rýhy, puchýře, vlny. Celkový vzhled podlahy se 

hodnotí z výšky 1600mm nad podlahou. O kontrole provedeme zápis do stavebního 

deníku.  
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN- PRO BETONOVOU PODLAHU SE VSYPEM 

 č.k. název kontroly popis kontroly zdroj 
způsob 

kontroly 
kontrolu provede četnost kontroly záznam  měřící parametr 

vyhoví/ 

nevyhoví 
kontrolu  
provedl 

kontrolu  
prověřil 

kontrolu  
převzal 

K
o

n
tr

o
ly

 v
s
tu

p
n
í 

1 
kontrola projektové a montážní 

dokumentace úplnost a rozsah 
v.č. 268/2009 sb., zákon č.225/2017, 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. vizuálně SV,TDS, ZPD jednorázově zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 kontrola připravenosti staveniště 
stavební komunikace, přípojky, prostory pro 

skladování, zázemí pro pracovníky, oplocení 
n.v.č. 591/2006 Sb., v.č. 362/2005 

Sb. 

vizuálně,  

měřením SV,TDS, VČ jednorázově 
zápis do SD,  

protokol velikosti skladovacích ploch ±20mm od PD 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

3 kontrola připravenosti pracoviště 
dostupnost médií v místě provádění prací, zpevněné 

plochy PD,TP,ČSN 73 0202 vizuálně SV,TDS, VČ jednorázově zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

4 kontrola předchozích prací 
separační vrstva na podloží, lemovací úhelníky,  

přídavná výztuž, dilatační pásek, výztuž desky PD, statický posudek 
vizuálně,  

měřením SV, TDS, VČ, statik jednorázově zápis do SD 
výška dilatačních pásků min 300mm -0mm,  

+50mm 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

5 kontrola kvality materiálu počet, typ, barva, poruchy, shoda s dodacími listy PD, TL, TP,DL vizuálně SV, TDS každá dodávka zápis do SD  ±0ks od dodacího listu 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

6 kontrola strojů technický stav stroje, funkčnost, čistota ČSN EN 60204-1 vizuálně Strojník, VČ průběžně zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

7 kontrola nářadí vady, čistota, počet  ČSN EN 60204-1 vizuálně SV, VČ, dělníci průběžně zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

8 
kontrola způsobilosti, kvalifikace a 

proškolení pracovníků 
seznámení s BOZP, používání OOPP, znalost 

montážních postupů, platnost průkazů, testy na 

návykové látky 

zákon č. 262/2006 Sb., v. č. 

362/2005 Sb.,  
vizuálně,  

měřením SV,VČ 

jednorázově,  

průběžně zápis do SD nulová tolerance v testu na návykové látky 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

K
o

n
tr

o
ly

 m
e

z
io

p
e

ra
č
n
í 

1 kontrola klimatických podmínek teplota, viditelnost, vítr, srážky TP, TL,  v. č. 362/2005 Sb. 
vizuálně,  

měřením SV, VČ každý den zápis do SD  ±1°C,  ±0m 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 kontrola skladování materiálu 
umístění v uzamykatelném skladu, dodržení 

uspořádání ve skladu 
TP, doporučení výrobce, výkresy 

ZS 

vizuálně,  

měřením SV,TDS průběžně zápis do SD 
  jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

3 kontrola dodávaného betonu 
kontrola shody s dodacím listem, množtví, kontrola 

sednutím kužele 
PD, TP, DL, ČSN EN 206-1, ČSN 

EN 12350-2, ČSN EN 13 670 

vizuálně,  

měřením 
SV, VČ  každá dodávka zápis do SD 

sednutí pro beton konzistence S1= 10-40  

mm,S2= 50-90 mm, S3= 100-150mm, S4= 

160210mm, S5> 220 mm; odběr min. 3 

vzorků na  

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

4 kontrola ukládání betonu 
výška ukládání betonové směsi, plynulost betonáže, 

množství betonové směsi 
PD, TP, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13 

670 

vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně zápis do SD ukládání betonu z max. výšky 1,5m 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

5 kontrola přidávání hydroizolace 
kontrola přidávaného množství hydroizolace dle 

množství betonu v mixu TL, DL 
vizuálně,  

měřením SV, VČ  každá dodávka 
protokol, 

zápis do SD ±100ml/9m3 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

6 kontrola hutnění betonu vzdálenost mezi vpichy, doba ponoření vibrátoru TP 
vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně zápis do SD 
doba ponoření max 10s, vzdálenost mezi 

vpichy max 350mm 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

7 kontrola aplikace vsypu 
kontrola pochozího betonu, odstranění výpotkové 

vody, množství vsypu TL, doporučení výrobce vsypu vizuálně SV, VČ  průběžně zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

8 kontrola hlazení vsypu 
rovnoměrné hlazení, použití krajové hladičky na hůře 

dostupných místech TL, TP vizuálně SV, VČ  průběžně zápis do SD − 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

9 kontrola svrchního laku 
kontrola teploty povrchu pro aplikaci, dodržené  

množství laku na m2, relativní vzdušná vlhkost PD,TL, doporučení výrobce 
vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně zápis do SD 
 teplota ±0°C, množství laku ±50ml/m2 dle 

tolerance od výrobce, +0% vzdušné vlhkosti 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

10 kontrola kvality podkladního betonu kontrola na vzorcích betonu statický posudek, ČSN EN 206-1 
vizuálně,  

měřením SV, VČ, statik jednorázově 
zápis do SD, 

protokol o 

ZK 

kvalita minimálně jako beton pevnostní třidy 

C20/25 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

11 kontrola řezání dilatačních spár vzdálenosti, hloubka dle statického výpočtu PD, TP, statický posudek 
vizuálně,  

měřením SV, VČ, statik průběžně zápis do SD  hloubka spáry ±2mm 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

12 kontrola zatmelení dilatačních spár 
utěsnění PE profilem, následně těsnícím provazcem a 

tmelem PD, TP, TL vizuálně SV, VČ  průběžně zápis do SD 
  jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

13 kontrola rovinnosti povrchu kontrola 2m latí 
PD, TP, ČSN 744505, ČSN 73 

0212-3 

vizuálně,  

měřením SV, VČ  průběžně zápis do SD  ±2mm/2m 
 jméno: jméno: jméno: 

datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

K
o

n
tr

o
ly

 

v
ý
s
tu

p
n
í 1 kontrola čistoty povrchu 

odstranění zbytků materiálu, zařezání dilatačních pásků  

okolo stěn a konstrukcí, umytí znečištěného povrchu  
smlouva o převzetí stavebního díla vizuálně SV, TDS, VČ jednorázově zápis do SD − 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 

2 
kontrola celistvosti a neporušenosti 

povrchu viditelné vady povrchu, celistvost svrchního laku ČSN 74 4505 
vizuálně,  

měřením SV, TDS, VČ jednorázově 
zápis do 

SD 
trhliny max šířky 0,1mm 

 jméno: jméno: jméno: 
datum: datum: datum: 
podpis: podpis: podpis: 
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Seznam zdrojů: 

   
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě 
zákon č. 262/2006 
Sb. Zákoník práce  
vyhl. č. 362/2005 
Sb. 

O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu  
z výšky nebo do hloubky 

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení, část 1: Všeobecné požadavky 
Vyhl. č. 268/2009 
Sb. O technických požadavcích na stavby  
zákon č.225/2017 Satvební zákon  
Vyhl. č.405/2017 
Sb. O dokumentaci staveb  
n.v.č. 591/2006 
Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích 

ČSN EN 206-1 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba 
a shoda  

ČSN EN 12350-2 
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím  

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 73 0212-3 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní  
stavební objekty 

 

Seznam zkratek:  
ZPD Zhotovitel projektové dokumentace 

SV Stavbyvedoucí 

TDS Technický dozor stavebníka 

VČ  Vedoucí čety 

SD Stavební deník 

PD Projektová dokumentace 

TP Technologický předpis 

TL Technický list 

DL Dodací list 

ZS Zařízení staveniště 

vyhl.  Vyhláška 
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1.Základní bezpečnostní opatření 
 

Bezpečnost při práci a její zajištění je jedním z hlavních předpokladů 
bezproblémového průběhu stavby. Nejdůležitější prováděcí právní předpis je 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády spadá pod 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. Dalším předpisem, 
který je nutné dodržet je nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Dále také nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Na dodržení bezpečnostních opatření bude dohlížet koordinátor BOZP, který také 

musí zajistit, aby všichni zaměstnanci: 

- prošli školením o BOZP 

- byli seznámeni s pracovními postupy a návody na obsluhu strojů 

- byli vybaveni osobními pracovními pomůckami 

O provedení školení, zkouškách a odborné zdravotní způsobilosti se vede záznam 

ve stavebním deníku, nebo evidence. 

 

Všeobecné zásady BOZP jsou uvedeny níže, konkrétní rizika, která mohou 

vzniknout při pracích řešených v diplomové práci jsou uvedena v tabulce níže, 

včetně jejich opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti na stavbě bude okolo celého staveniště mobilní oplocení, 

které je 2m vysoké, proti krádeži a přemístění je oplocení zajištěno bezpečnostními 

spojkami. Vstup na staveniště je přes uzamykatelnou bránu, na níž jsou vyvěšeny 

výstražné cedule pro zákaz vstupu nepovolaným osobám. Pro případnou první 

pomoc bude ve stavební buňce pro zaměstnance i ve stavební buňce 

stavbyvedoucího umístěna lékárnička. Na stavbě budou náhodně prováděny testy 

na požití alkoholu a návykových látek.  

 

Tato kapitola se podrobněji zabývá riziky a opatřeními při práci na 

železobetonovém prefabrikovaném skeletu haly a při práci na zhotovení podlahy 

v hale. Jedná se o činnosti, které jsou podrobně řešeny v technologických 

předpisech této DP. 
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2. Seznam nebezpečí a jejich řešení 
 

požadavky  nebezpečí opatření 

Na staveniště 

-zranění nebo úraz osob 

při pohybu po staveništi 

-poškození strojů a 

zařízení 

-vniknutí cizích osob na 

staveniště  

-zvýšená hlučnost, 

prašnost v okolí 

staveniště 

 

 

-osoby pohybující se po staveništi budou mít 

na sobě výstražnou vestu a helmu 

-stabilní oplocení staveniště do výšky 2m 

-uzamykatelná vstupní brána bude opatřena 

výstražnými cedulemi 

-nástroje a drobné stroje budou uloženy na 

bezpečném místě, kde bude zabráněno jejich 

znehodnocení, poškození, případně i zcizení 

cizí osobou 

-velké stroje budou řádně uzamčeny a 

zabezpečeny proti krádeži  

-nepřibližovat se k pracujícímu stroji, není-li to 

nezbytně nutné 

-pravidelný úklid a pořádek na staveništi 

-staveniště se nenachází v blízkosti obytných 

staveb a neohrožuje je zvýšeným hlukem 

-prašnosti zabráníme přerušení prací při 

nevhodných povětrnostních podmínkách 

 

Na zařízení 

pro rozvod 

elektrické 

energie 

-zasažení pracovníků 

elektrickým proudem 

-vytržení přívodní šňůry 

z nástroje nebo 

rozvaděče 

-poškození izolace 

kabelových vodičů 

-porušení kabelu vlivem 

projíždějících strojů 

-vznik požáru od zkratu 

 

-používat zařízení na správný odběr 

elektrické energie 

-revize elektrických zařízení 

-označená rozvodná skříň, umístěna na málo 

frekventovaném místě 

-řádné proškolení pracovníků o používání 

elektrických zařízení 

-opatrná manipulace s elektrickými zařízeními 

-odborné připojování a opravy přívodních a 

prodlužovacích šňůr 

-zamezení vedení připojovacích a 

prodlužovacích kabelů přes komunikace 

-vedení kabelů v chráničce, přes komunikaci 
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Na rozvod 

vody 

-poškození 

staveništního vedení 

vody 

-narušení vodovodního 

vedení 

-nepřiměřená spotřeba 

vody 

-zamrznutí rozvodu 

vody 

 

-pokud je vedení vedeno nadzemně, musí být 

uloženo mimo frekventovaná místa, případně 

uloženo v chráničce 

-vedení uložené v zemi musí být v dostatečné 

hloubce, aby nebylo porušeno těžkou 

technikou 

-dbáme na řádné utahování kohoutků a 

výpustí, na zastavení vody v hadici 

-při nízkých teplotách musí být nadzemní 

vedení vody opatřeno topným kabelem 

 

Na přístupové 

cesty 

-neschůdnost 

-pád osob 

-pohyb osob v dráze 

dopravních prostředků 

-malá šířka komunikace 

-znečištění 

 

 

-pravidelný úklid komunikací 

-zvýšená opatrnost osob při pohybu na 

komunikacích za zhoršené viditelnosti, dešti, 

nebo námraze 

-opatrnost osob při pohybu po komunikacích 

-zabezpečení dostatečné šířky pro projetí 

nejširšího vozidla plánovaného na stavbě 

-zajištění čistících pomůcek 

 

Na dopravní 

prostředky 

(nákladní 

automobil) a 

skládání 

materiálu 

 

-sražení osoby vozidlem 

-náraz nebo sražení při 

couvání 

-dopravní nehoda 

-pád materiálu při 

manipulaci 

-zavalení, zachycení, 

přitlačení osoby 

materiálem 

-poškození dopravního 

prostředku 

-pád osoby při 

vstupu/výstupu z vozidla 

-únik nebezpečných 

látek 

-požár stroje 

-popálení o výfukové 

zplodiny 

 

 

-zvýšená opatrnost chodců i řidiče 

-výstražné signální zařízení při couvání 

vozidla 

-jasně zřetelné staveništní komunikace 

-při skládání materiálu používat dostatečně 

dlouhé vidle 

- při ruční manipulaci používat ochranné 

pomůcky 

-při otevírání dveří kabiny dávat pozor na 

jejich dráhu 

-pro výstup a vstup do vozidla používat žebřík 

nebo schůdky k tomu určené 

-nepohybovat se v okolí nákladního 

automobilu v provozu, není-li to nezbytně 

nutné 

-obezřetnost při projíždění okolo věcí/osob 

-pravidelná technická kontrola dopravních 

prostředků  

-dodržování maximální povolené rychlosti 

jízdy po staveništi 
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Na autojeřáb, 

jeho přesuny a 

patkování, 

manipulace s 

břemeny 

-zachycení, přitlačení, 

materiálem 

-shození pracovníka 

ramenem, hákem, nebo 

zavěšeným břemenem 

-špatná stabilita jeřábu 

po zapatkování 

-sražení osob při 

pojezdu, dopravní 

nehoda 

-pád břemene 

-poškození podzemního 

vedení 

 

-zvýšená opatrnost pracovníků při pracích 

v dosahu jeřábu 

-nošení ochranné helmy, vhodný pracovní 

oděv a obuv, výstražné vesty 

- patkování pouze na únosném, stabilním 

podloží, případně vypodložit patku například 

betonovým panelem 

-při pojezdech dbát zvýšené opatrnosti ze 

strany řidiče i chodců 

-správné upevnění břemene, správné 

uvázání břemen 

-zastavení prací při rozhoupávání břemene 

větrem 

-kontrola hloubky uložení podzemního vedení 

dle projektové dokumentace, případné 

vyložení dráhy pro autojeřáb betonovými 

panely 

 

Na nůžkovou 

plošinu 

-pád osob z výšky 

-pád nářadí, materiálu, 

předmětu 

-převrácení plošiny 

-srážka plošiny 

s osobami, vozidly, 

nebo stroji 

 

-plošina bude vybavena zábradlím po celém 

obvodu 

-přivázání pracovních nástrojů k postroji 

pracovníka 

-zvýšená opatrnost při manipulaci 

s materiálem na plošině 

-využívat pro pojezd plošiny pouze zpevněné 

plochy 

-při pojezdech plošiny dbát zvýšené 

opatrnosti, instalace zvukového signálu při 

pojezdu 

 

Na ruční 

nářadí 

 

-poranění sečnými, 

tržnými nebo bodnými 

ranami 

-zasažení osob 

uvolněným nářadím 

(hlava kladiva) 

-drobné poranění 

(odřeniny, 

zhmožděniny) 

-zasažení osoby při 

vyklouznutí nářadí z 

ruky 

-poranění odlétajícími 

částicemi 

-nošení vhodného pracovního oděvu, 

ochranných rukavic, obuvi  

-opatrnost při pracích s nářadím 

-nošení ochranných brýlí 

-kontrola stavu nářadí 

-ukládání nářadí na bezpečné místo 

-nepoužívání poškozeného nářadí 

-zajištění nářadí proti pádu 
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Na 

vysokozdvižný 

vozík 

-převrácení stroje 

-pád břemen z vidlí 

-zachycení, přimáčknutí, 

naražení zaměstnance 

-srážka s osobami 

-srážka s jinými stroji 

 

-nesmí být překročena maximální únosnost 

stroje 

-dostatečně dlouhé vidle při manipulaci s 

nákladem 

-stroj musí jezdit po zpevněných plochách 

-opatrnost při pohybu osob okolo stroje 

-stroj smí obsluhovat pouze držitel oprávnění 

pro práci s vysokozdvižnými vozíky 

-zvuková světelná signalizace při pojezdech 

stroje 

-zákaz zdvihání osob  

-zajištění stroje proti samovolnému pohybu 

-zamykání kabiny stroje při nečinnosti 

-obezřetnost při pojezdech  

 

Na ruční 

manipulaci s 

břemeny 

 

-pád materiálu  

-poranění o hrany 

materiálu 

-úraz při manipulaci  

-pád špatně ukotveného 

materiálu 

-pád pracovníka 

 

 

-používání OOPP 

-obezřetnost při manipulaci s materiálem 

-dodržování technologického postupu 

-způsobilost pracovníků pro montážní práce 

-kontrola čistoty povrchu pro pohyb 

pracovníků s materiálem 

Na elektrické 

nářadí, nářadí 

s akumulátory 

 

-poranění končetin 

-namotání oděvu, vlasů 

na rotující část stroje 

-poranění odlétajícími 

částicemi 

-popáleniny 

-úraz elektrickým 

proudem 

-požár vlivem zkratu 

 

-nošení vhodného pracovního oděvu, 

ochranných rukavic, obuvi  

-vhodná úprava dlouhých vlasů 

-opatrnost při pracích s nářadím, zajištění 

stability osoby pracující s nářadím 

-nošení ochranných brýlí 

-zákaz zastavování rotující části stroje rukou 

-kontrola technického stavu nářadí a jeho 

pravidelná údržba 

-ukládání nářadí na bezpečné místo 

-odborná způsobilost pro práci s nářadím 

-používání nářadí pouze pro práce, pro které 

je určené 

-dodržení bezpečnostních klidových 

přestávek dle návodu k obsluze stroje 

-opatrnost při kladení kabelů na vlhké 

prostředí 

-udržení rukojeti v suchém a čistém stavu 
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Na práce 

s autodomíchá

vačem a 

čerpadlem 

betonu 

-přejetí nebo sražení 

osoby 

autodomíchávačem 

nebo autočerpadlem 

-zalití osoby betonem 

-zranění osoby hadící 

čerpadla 

-polití pracovníka 

hydroizolací 

 

-autodomíchávač musí být řádně zabržděn, 

autočerpadlo zapatkováno 

- po staveništi se automíchávač pohybuje 

rychlostí max. 10km/h 

-obezřetnost pracovníků při pohybu po 

komunikacích na staveništi 

-omezí pohybu osob okolo autodomíchávače 

-obezřetnost pracovníků při práci s hadicí od 

čerpadla betonu, dodržení maximální výšky 

pro aplikaci betonu 1,5m 

-nošení OOPP, vhodné obuvi při práci na 

ukládání betonu 

-omezení pohybu osob v betonované oblasti 

-obezřetnost při manipulaci s hydroizolací, 

nošení OOPP, hlavně ochranných brýlí při 

nalévání hydroizolace do mixu 

 

 

 

Na betonáž 

 

 

 

-poranění pracovníka o 

připravenou výztuž 

-poranění při práci 

s ponorným vibrátorem 

(zasažení el. proudem) 

-poranění při práci s 

plovoucí lištou (popálení 

o motor) 

 

 

-nošení vhodné pracovní obuvi 

-obezřetnost při práci s ponorným vibrátorem, 

pravidelná revize přístrojů, kontrola 

technického stavu přístroje i napájecího 

kabelu před započetím práce 

-používání OOPP, obezřetnost při práci s 

lištou  

Na aplikaci 

vsypu 

 

-zranění při používání 

hladičky (popálení 

pracovníka o motor, 

přejetí nebo sražení 

pracovníka) 

-pád pracovníka při 

používání krajové 

hladičky 

 

 

-obezřetnost pracovníků při práci s hladičkou, 

zvýšená pozornost osob pohybujících se 

v dráze hladičky 

-zamezení pohybu nežádoucích osob po 

podlaze 

-používání hladičky v předem určeném 

sektoru 

-instruktáž pracovníků při práci s krajovou 

hladičkou 

-používání OOPP a vhodné obuvi 

 

Na aplikaci 

svrchního laku 

 

-polití pracovníka lakem 

-pád pracovníka do 

nalakované části 

-zasažení očí lakem 

 

 

-obezřetnost pracovníka při pohybu po 

pracovišti 

-používání OOPP 

-používání ochranných brýlí 
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Na řezání 

dilatačních 

spár 

 

-poranění pracovníka 

řezačkou 

-znečištění dilatačních 

spár 

 

 

-proškolení pracovníka o používání řezačky 

-utěsnění spáry PE profilem ihned po 

nařezání 

-používání OOPP 

 

Na svařování 

 

-popálení při svařování 

-poškození zraku 

-poranění při odprsknutí 

materiálu 

-vznik požáru od jisker 

 

 

-svařování provádí pouze osoba s platným 

svářečským průkazem 

-obezřetnost při práci se svářečkou 

-vhodný pracovní oděv pro svařování 

-odstranění hořlavých předmětu z okolí 

svářečky 

-používání samostmívací svářečské kukly 

 

Na pracích při 

montování 

botek Peikko 

 

-zranění prstu 

pracovníka 

-skřípnutí oděvu, 

končetiny pracovníka 

-úder pracovníka 

 

 

-používání OOPP 

-obezřetnost při montáži 
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Položkový rozpočet je sestaven především na výrobní halu, výkopové práce a 

zakládání je naceněno pro celý komplex (administrativní budovu i halu). Jelikož 

probíhají v rámci výstavby současně. 

Dále se rozpočet zabývá pouze výrobní halou, protože po základových pracích 

bude výstavba pokračovat odděleně. 

Výkaz výměr je součástí položkového rozpočtu, který je uveden v příloze P10 

Položkový rozpočet vybraných technologických procesů.  

Výkaz výměr vybraných materiálů je také součástí technologických předpisů.  
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1. Velké stroje  
 

1.1 Tahač VOLVO FH s plachtovým valníkem 

Tahač s plachtovým valníkem bude přepravovat PUR panely Kingspan a 

trapézové plechy. 

Valník je dlouhý 13,65m a široký 2,48m. Balík panelů včetně ochranných prvků má 

délku 6,2m a šířku 1,1m. Na jedno naložení je možné přepravit maximálně 8 

balíků. Balíky budou uloženy vždy dva na sobě, více balíků sendvičových panelů 

není dovoleno na sebe vrstvit.  

Balík trapézových plechů je dlouhý 6,4m a široký 1m. Balíky plechů není možné 

vrstvit kvůli možnosti poškození spodního balíku plechů. 

Dále bude přepravovat palety se zdícím materiálem. Palety se nemůžou vrstvit, 

budou přepravovány ve dvou řadách a musí řádně přivázány. 

Zvolený nákladní automobil je vhodný svou velikostí valníku a je možné ho využít 

v rámci autodopravy ze stavebnin STANAM, ze kterých bude primárně odebírán 

materiál. 
 

Nosnost 28 000 Kg 

Délka vozidla 16 400 mm 

Šířka vozidla 2 480 mm 

Výška vozidla 4 000 mm 

Délka ložné plochy 13 650 mm 

Šířka ložné plochy 2 480 mm 
Tabulka č.21: Technické parametry Tahač Volvo FH s plachtovým podvalníkem [17]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.52: Tahač Volvo FH s plachtovým podvalníkem [18]           
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1.2 Nákladní automobil Iveco Daily valník s plachtou 

Tímto automobilem se bude přepravovat doplňkový montážní a stavební materiál, 

materiál pro vnitřní a dokončovací práce, souvrství střechy. Automobil bude 

vypůjčen ze stavebnin STANAM, ze kterých bude probíhat dodávka stavebního 

materiálu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.53: Nákladní automobil Iveco Daily valník s plachtou [19]           
 

Nosnost 3 700 Kg 

Délka vozidla 10 050 mm 

Šířka vozidla 2 290 mm 

Výška vozidla 2 500 mm 

Délka ložné plochy 6 050 mm 

Šířka ložné plochy 2 290 mm 
Tabulka č.22: Technické parametry Iveco Daily  

 

 

1.3 Pásové rýpadlo CAT 320 

Pásové rýpadlo CAT 320 bude použito pro na skrývku ornice v tloušťce 300mm. 

Rýpadlo bylo zvoleno kvůli velkému objemu šířce lžíce. Bude vypůjčeno z půjčovny 

Zeppelin. 

Tabulka č.23: Technické parametry rýpadlo CAT 320 [14]           

 

 

 

Maximální dosah 9,5 m 

Rozměry (d/š/v) 9,54/2,98/3,13 m 

Provozní hmotnost 22,7 t 

Šířka lžíce 0,75 x 1,4 m 

Objem lžíce 0,46-1,3 m3  

Výkon motoru  121 kW 
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Obrázek č.54: Rýpadlo CAT 320 [20]           

 

1.4  3-stranný sklápěč MAN TGM 18.290 4x2 BB 

Sklápěč MAN bude odvážet zeminu vytěženou ze skrývky ornice a z výkopu 

základů, na skládku ornice. 

 

Užitná hmotnost 10 900 Kg 

Délka vozidla 6 470 mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 3 350 mm 

Délka ložné plochy 4 000 mm 

Šířka ložné plochy 2 420 mm 

Výška ložné plochy 590 mm 
Tabulka č.24: Technické parametry 3-stranný sklápěč MAN TGM  

 

 

 

 
Obrázek č.55: 3-stranný sklápěč MAN TGM [21]           
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1.5 Pásové rypadlo CAT 308 

Pásové rýpadlo CAT 308 bude použito pro hloubení základových rýh. Odkopek 

bude odvezen sklápěcím automobilem MAN.  

Tabulka č.25: Technické parametry pásové rýpadlo CAT 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.56: Pásové rýpadlo CAT 308  [14]           

 

1.6 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX 

Autočerpadlo bude použito pro čerpání betonu z domíchávače při betonáži 

nosných vodorovných konstrukcí na administrativní budově a při betonáži 

základových konstrukcí. Dále bude používáno při betnonáži nosné desky podlahy 

v hale a betonáži desky a stropu v části A haly. Autočerpadlo bude zapůjčeno 

z betonárny TRANSBETON s.r.o. ze které bude dodáván na stavbu beton.  

Typ autočerpadla byl volen z důvodu dostupnosti a velkého dosahu potrubí tak, 

aby dosáhl přes celou šířku haly. 

 

Tabulka č.26: Technické parametry autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Maximální dosah 7,0 m 

Maximální hloubkový dosah 4,6 m 

Provozní hmotnost 8,15-9,38 t 

Objem lžíce 0,12-0,4m3  

Výkon motoru  55,4 kW 

Potrubí pro čerpání DN 125 

Čerpací výkon  max 162m3/h 

Horizontální dosah  34,65 m 

Výškový dosah  38,7 m 
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Obrázek č.57: autočerpadlo Schwing S 39 SX  [22]           

 

 

 
Obrázek č.58: schéma dosahu autočerpadlo Schwing S 39 SX  [22]           
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1.7 Autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB mix Stetter 8x4  

Autodomíchávač bude dopravovat beton z betonárky TRANSBETON s.r.o. na 

stavbu. 

Tabulka č.27: Technické parametry autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB  

 

 

 
Obrázek č.59: autodomíchávač MAN TGS 32.420 BB  [23]           

 

 

1.8 Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 

Autojeřáb bude používán pro výškovou manipulaci se sendvičovými panely a 

střešními plechy. Tento typ autojeřábu byl zvolen z důvodu velkého dosahu a jeho 

dostupnosti od nedaleko sídlící firmy.  

Tabulka č.28: Technické parametry autojeřáb Liebherr LTM – 1030/2  
 

Celková hmotnost  34 000 Kg 

Objem cisterny   9 m3 

Délka vozidla 8 764  mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 4 000 mm 

Celková hmotnost  24 000 Kg 

Maximální dosah  40 m 

Délka vozidla 10 310  mm 

Šířka vozidla 2 500 mm 

Výška vozidla 3 600 mm 
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Obrázek č.60: autojeřáb Liebherr  [24]           

 

 

 
Obrázek č.61: autojeřáb Liebherr schéma [24]           

 

 

1.9 Autojeřáb Demag AC 100-4L 

Autojeřáb bude využíván při montáži železobetonové prefabrikované konstrukce 

haly. Autojeřáb byl zvolen pro vysokou únosnost. 

Tabulka č.29: Technické parametry autojeřáb Demag AC 100-4L 

Celková hmotnost  28 000 Kg 

Maximální dosah  67,2 m 

Délka vozidla 14 100 mm 

Šířka vozidla 2 750 mm 

Výška vozidla 3 860 mm 
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Obrázek č.62: autojeřáb Demag AC 100  [25]     

 
Obrázek č.63: autojeřáb Demag AC 100  půdorysné schéma [25]     

 

1.10 Nákladní automobil MAN TGX 6x4 s teleskopickým podvalníkem 

Faymonville  

Tento nákladní automobil s podvalníkem bude použit při dopravě prefabrikovaných 

dílců na nosnou konstrukci haly. Byl zvolen kvůli svým velkým rozměrům a 

únosnosti. 

 

Tabulka č.30: Technické parametry MAN TGX 6x4 s podvalníkem 

 

 

 

Užitné zatížení  45 000 Kg 

Šířka  2,52 m 

Délka ložné plochy max 29 m 
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Obrázek č.64: MAN TGX 6x4 s podvalníkem [26]     

 

 

 

1.11 Plošina GS 12R 

Plošina bude použita při montáži stěnového opláštění PUR panely Kingspan, výplní 

otvorů a při montáži střešních trapézových plechů. Také bude asistovat při montáži 

železobetonového skeletu haly. Prakticky bude využita téměř po celou dobu 

výstavby. Maximální výška, kterou musí plošina překonat je 9,5m. 

Tato nůžková plošina byla zvolena z důvodu velkého rozměru koše. PUR panel má 

délku 6,2m, koš je dlouhý 7,44m, délka koše je dostatečná pro manipulaci 

s panelem a jeho uchycení za okraj. Dále je vhodná pro montáž zavětrování, kdy 

zavětrovací tyče mají délku 6,5m. Velkou výhodou je možnost pojezdu 

v náročnějším terénu. Maximální výškový dosah plošiny je 12,06m, požadovaný 

dosah je maximálně 9,5m. Plošina vyhoví na požadovaný dosah.  

 

Tabulka č.31: Technické parametry plošina GS 12R 

 

 

 

 

Pracovní výška (dosah) 12 060 mm 

Nosnost koše 1 134 Kg 

Váha stroje 6 871 Kg 

Max. rozměr koše 7,44 x 1,38 m 

Podpěry 4 Ks 

Průjezdná výška 2 710 mm 

Průjezdná šířka 2 290 mm 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.65: plošina GS 12R  [27]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.66: plošina GS 12R schéma [27]     

1.12 Nákladní automobil MAN TGX 6x4 s podvalníkem Noteboom OSD-48-03 

Nákladní automobil s podvalníkem bude sloužit k přepravě pásových rypadel CAT 

320 a CAT 308. Z půjčovny Zeppelin na místo stavby. Automobil byl vybrán 

z důvodu možnosti přepravy nákladu o velké hmotnosti 

V tabulce jsou uvedeny technické údaje k podvalníku. 

Tabulka č.32: Technické parametry MAN TGX 6x4 s podvalníkem Noteboom 

Nosnost 31 500 Kg 

Délka  12 165 mm 

Šířka  2 520 mm 

Výška 3 600 mm 
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Obrázek č.67: podvalník Noteboom [28]     

1.13 Nákladní automobil MAN TGM 18.340 

Nákladní automobil MAN bude použit pro přepravu plošiny. Tento nákladní 

automobil byl vybrán z důvodu speciální nástavby pro převoz plošiny. Zapůjčí ho 

stejná firma, od které bude pronajata plošina. Maximální nosnost je 10,21t, plošina 

má hmotnost 6,87t. Automobil je vhodný pro přepravu nůžkové plošiny GS 12R. 

Tabulka č.33: Technické parametry MAN TGM 18.340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.68: MAN TGM 18.340 [29]     

Celková hmotnost včetně nákladu 14 661 Kg 

Nosnost 10 210 Kg 

Délka vozidla 7 580 mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 3 180 mm 

Délka ložné plochy 7 290 mm 

Šířka ložné plochy 2 480 mm 
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1.14 Vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TXK  

Vysokozdvižný vozík Desta se bude používat při složení materiálu, při manipulaci 

s materiálem na místech pro skladování a při převozech materiálu po staveništi. 

Tento vysokozdvižný vozík byl zvolen z důvodu dostupnosti a délky vidlí.  

 

Tabulka č.34: Technické parametry Desta DVHM 3522 TXK 

 

 

 
Obrázek č.69: Desta DVHM 3522 TXK [30]     

 

1.15 Dodávka Renault Master 

Dodávka bude použita pro dovoz přísavky na sendvičové panely, na dovoz 

drobného stavebního a montážního materiálu a pracovních pomůcek. Tato dodávka 

byla zvolena kvůli velkému nákladovému prostoru a její dostupnosti. 

 

 Tabulka č.35: Technické parametry Renault Master 

Celková hmotnost stroje 5 600 Kg 

Nosnost zdvihu  3 500 Kg 

Délka vidlí  2 000 mm 

Výška zdvihu  3 300 mm 

Šírka stroje  2 066 mm 

Výška vyjetého zdvihacího zařízení  4 060 mm 

Hmotnost automobilu  2 059 Kg 

Nosnost 1 441 Kg 

Délka vozidla 5 548 mm 

Šířka vozidla 2 070 mm 

Výška vozidla 2 499 mm 

Délka ložné plochy 3 733 mm 

Šířka ložné plochy 1 765 mm 
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Obrázek č.70: Reanult Master [31]     

2. Ostatní stroje a nářadí 
 

2.1 Vakuová přísavka CladBoy 

Vakuová přísavka se bude používat na zdvihání PUR sendvičových panelů 

Kingspan pomocí autojeřábu. Tahle vakuová přísavka je vhodná pro manipulaci se 

všemi druhy stěnových sendvičových panelů. Únosnost přísavky je 800kg, nejtěžší 

břemeno (panel) má 75kg, přísavka je tedy vhodná pro manipulaci s nimi.  

 

 Tabulka č.35: Technické parametry vakuové přísavky CladBoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.71: vakuová přísavka CladBoy [32]     

Maximální nosnost  800 kg 

Maximální délka břemene (panelu) 14m 

Minimální délka břemene (panelu) 3m 

Výdrž baterie 12h 

Počet vakuových okruhů 2 

Hmotnost vakuové přísavky 54 kg 
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2.2 Vibrační válec- ježek BOMAG BMP 8500 ECONOMIZER 

Vibrační válec bude použit při zhutnění zásypu základových konstrukcí zeminou a 

při hutnění podkladu základových desek. Válec bude zapůjčen ze stavebnin DEK. 

Tento typ byl vybrán pro zabudovaný systém, který kontroluje míru hutnění,  

 

Pracovní šířka 85 cm 

palivo   nafta  

Maximální počet otáček   680 ot/min 

Délka metly 600 mm 

Hmotnost 1595  kg 
         Tabulka č.37: Technické parametry vibračního válce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.72: Vibrační válec -ježek  [33]     

 

 

2.3 Akumulátorový vrtací šroubovák HILTI SF 10W-A22 ATC 

Vrtací šroubovák bude sloužit k drobné montáži v rámci celé stavby, dále pak při 

připevňování stěnových PUR panelů, střešních trapézových plechů a 

dokončovacích lišt, zavětrování haly. Akumulátorový vrtací šroubovák byl zvolen 

kvůli pohodlnější práci, bez překážení přívodního kabelu. 

 

 

Maximální kroutící moment 120 Nm 

Napětí 22V 

Počet převodových stupňů  4 

Rozměry (d x š x v) 264 x 92 x 259 mm 

hmotnost 2,7 kg 
 Tabulka č.38: Technické parametry akumulátorového šroubováku 

 
Obrázek č.73: Akumulátorový šroubovák 

Hilti  [34] 
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2.4 Řezačka spár FS 400LV Husqvarna 

Řezačka spár do betonu bude použita prořezání spár v základové desce haly. 

Hloubka spár bude 70mm. 

Tabulka č.39: Technické parametry řezačky spár 

 

 

 

 

Obrázek č.74: Řezačka spár  [35] 

 

 

2.4 Míchadlo Einhell Classic TC-MX 1200E 

Míchadlo bude použito pro přípravu různých směsí na stavbě (například 

rozmíchání malty, …) 

Tento typ míchadla byl vybrán kvůli možnosti regulace výkonu a snadného použití. 

 

Jmenovitý výkon 1200 W 

Průměr míchadla   10 mm 

Maximální počet otáček   680 ot/min 

Délka metly 600 mm 

Hmotnost 3,78 kg 
Tabulka č.40: Technické parametry míchadla 

 

 

 
Obrázek č.75: Míchadlo Einhell  [36] 

 

2.5 Elektrické nůžky na plech INDUSTRIAL 

Elektrické nůžky budou použity při práci s trapézovým plechem, především při 

výřezech. Elektrické nůžky byly zvoleny pro jejich komfortní použití a také proto, že 

při řezání neodlétávají jiskry, které by mohly poškodit povrch plechu nebo zranit 

pracovníka. 

 

Jmenovitý výkon 160W 

Šířka střihu   5mm 

Maximální tloušťka plechu   2mm 

Rozměry (d  x v) 289 x 142 mm 

hmotnost 1,7 kg 
Tabulka č.41: Technické parametry el. nůžek na plech               

 

Obrázek č.76: el. nůžky na plech [37] 

Maximální hloubka řezu  162 mm 

Průměr kotouče  500 mm 

Chlazení  vzduchem 

Rozměry (d x š x v) 1150 x 590 x 940 mm 

hmotnost 99 kg 
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2.6 Horkovzdušná svářečka na střešní fólie Airtherm 3000 

Svářečka bude použita na svařování svrchní střešní fólie Fatrafol. Tato svářečka 

byla vybrána pro velké rozmezí teplotního nastavení, snadnou manipulaci a nízkou 

hmotnost. 

 

Tabulka č.42: Technické parametry horkovzdušné svářečky 

 
Obrázek č.77: horkovzdušná svářečka 

Airtherm [38] 

 

 

2.7 Plovoucí lišta Barikell 

Plovoucí lišta bude použita při hutnění železobetonových stropů v administrativní 

budově. Tento typ byl vybrán z důvodu dostupnosti v půjčovně Sokola Group 

s.r.o., která je nejblíže staveniště. 

 

 
 

 
Tabulka č.43: Technické parametry plovoucí lišty Barikell 

 
 

 

 
Obrázek č.78: plovoucí lišta Barikell [39] 

 

2.8 Ponorný vibrátor Wacker HSM 2000 

Ponorný vibrátor bude používán pro hutnění železobetonových konstrukcí. 

Zapůjčen bude také z půjčovny stavebního nářadí Sokola Group s.r.o. 

 

Jmenovitý příkon 230V 

Výkon    2300 W 

Hlavice 38 mm 

Pracovní délka 4 m 

Hmotnost 9,5 kg 
Tabulka č.44: Technické parametry ponorného 

vibrátoru 

 

 
Obrázek č.79:ponorný vibrátor Wacker [40] 

Jmenovitý příkon 230V 

Velikost trysky   75x2mm 

Teplota  20-600°C 

Rozměry (délka) 335mm 

hmotnost 1,5 kg 

Rozměry (šířka) 23 cm 

Rozměry (délka) 2 m 

Hmotnost 16 kg 
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2.9 Rotační hladička betonu krajová BARIKELL C4-60/H 

Krajová hladička bude použita při úpravě povrchu základové desky. Hladička bude 

zapůjčena v půjčovně nářadí Norwit Pustiměř.  

 
 

Tabulka č.45: Technické parametry rotační hladičky betonu Barikell 

 

 

Obrázek č.80: rotační 

hladička  krajová Barikell 

[41] 

 

2.10 Dvourotorová hladička betonu BARIKELL MK8- 120 Duetto 

Dvourotorová hladička bude použita při úpravě povrchu základové desky. Bude 

zapůjčena v půjčovně nářadí Norwit Pustiměř. 

 

 
Tabulka č.46: Technické parametry dvourotorové hladičky 

Barikell 

 

 

 
Obrázek č.81: 

dvourotorová hladička 

Barikell  [42] 

 

2.11 Vázačka výztuže TJEP ULTRA GRIP 40 

Vázačka výztuže bude použita při přípravě výztuže pro železobetonové 

konstrukce. Velmi urychlí a usnadní práci. 

 

Tloušťka spoje 12-40 mm 

Průměr drátu 0,8 mm 

Délka drátu  100 m 

Rozměry (dxšxv) 297 x 109 x 300 mm 

Hmotnost 2,6 kg 
Tabulka č.47: Technické parametry vázačky výztuže 
 

 

Obrázek č.82: vázačka výztuže Tjelp  [43] 

Palivo benzin 

Průměr   2x1200 mm 

Počet otáček lopatek 50-130 ot/min 

Rozměry (dxšxv) 1250 x 2540 x 1050 mm 

Hmotnost 300 kg 

Palivo benzin 

Průměr lopatek   600 mm 

Počet otáček lopatek 70-130 ot/min 

Rozměry (dxšxv) 1420 x 900 x 600 mm 

Hmotnost 47 kg 
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1. Informace o objektu 
 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec    Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

        parc.č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a 
výrobní 

 

1.2 Obecné informace o stavbě 

 

Území pro plánovanou stavbu objektu se nachází v obci Hodějice, v její části 

vyhrazené pro průmyslovou výstavbu. Lokalita je vzdálená od občanské výstavby, 

takže svým provozem stavba negativně neovlivní podmínky v obci. Zastavěné 

pozemky p. č. 1077/5, 1077/6, 1079/14, 1079/15 k.ú. Hodějice jsou v majetku 

investora. Výrobní hala bude sloužit pro zpracování a lehkou výrobu pomůcek pro 

zdravotnický průmysl, skladování těchto výrobků a jejich balení. Na halu navazuje 

administrativní budova se zázemím pro pracovníky.  

Nosnou konstrukcí haly je železobetonový skelet. Opláštění je řešeno pomocí PUR 

panelů. Střecha je s fóliovou krycí vrstvou, nosnou konstrukcí střechy je trapézový 

plech. Objekt je částečně dvoupodlažní. Vnitřní prostor je oddělený lehkou 

montovanou příčkou od firmy Liko-s.  

Hala je založena na základových patkách a pasech. Podlaha v hale je betonová se 

vsypem. Výplně otvorů budou plastové, včetně sekčních vrat.  

Administrativní budova je zděná, tvoří samostatný celek k hale.  

Na obrázku níže je červeně vyznačena hranice staveniště na pozemních investora. 

Bližší umístění stavby v rámci dopravních tras a okolí je uvedeno ve výkrese 

v příloze P2- Situace s vazbami na okolí. Dopravní omezení spojená s výstavbou 

jsou uvedena ve výkrese, který je přílohou P3 Situace stavby s dopravním 

značením. Postup výstavby železobetonového skeletu je naznačen ve výkresech, 

které jsou přílohami P5, P6, P7, kde jsou viditelné pozice vybraných posuzovaných 

mechanismů. Technické specifikace vybraných hlavních zvedacích mechanismů 

jsou uvedeny v kapitole s názvem Návrh hlavních stavebních mechanismů. 

Doprava strojů na stavbu je popsána v kapitole Širší vztahy dopravních tras. 
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Obrázek č.83: hranice staveniště na pozemcích investora [2] 

 

 

1.3 Seznam strojů pro posouzení 

 

• autojeřáb Demag AC 100 

• autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 

• nůžková plošina GS 12R 

 

1.4 Využití zvedacích mechanismů 

 

Autojeřáb Demaq bude potřebný na zbudování nosného železobetonového 

skeletu haly. Byl vybrán pro vysokou únosnost.  

Nůžková plošina bude v etapě výstavby haly používána na asistenci při montáži 

nosného železobetonového skeletu, při instalaci stěnového opláštění a střechy, 

světlíků a zavětrování, při zabudování výplní otvorů. Plošina bude využívána 

prakticky během celé výstavby. 

Autojeřáb Liebherr bude využíván na opláštění stěnovými panely haly a také při 

zabudování nosných plechů pro konstrukci střechy. 

 

1.5 Místo a čas působení zvedacího mechanismu při výstavbě haly 

 

Doba využití autojeřábu Demag je 10dní, autojeřábu Liebherr je odhadována na 

27dní.  
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2. Technické údaje zvedacího mechanismu 
 

2.1 Autojeřáb Demag AC 100 

 

Maximální nosnost při vyložení: 3 m / 100 t 

Délka hlavního výložníku: 50,2 m 

Délka nástavce hlavního výložníku: 9,2 - 17 m 

Maximální délka výložníku: 67,2 m 

Celková délka jeřábu: 14,1 m 

Délka podvozku: 11 m 

Patkovací základna: 7 x 7,1 m 
Tabulka č.48: Specifikace autojeřábu Demag AC 100 

 

 
Obrázek č. 84. Autojeřáb Demag AC 100 s rozměry [19] 

 

 
 
Obrázek č. 85: Autojeřáb Demag AC 100 [19] 
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2.2  Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 

 

Nosnost (max): 35,0 t 

Maximální výška zdvihu s nástavcem: 45,0 m 

Délka teleskopického ramene: 9,2 – 30,0 m 

Boční dosah: 38,0 m 

Šířka jeřábu s vysunutými podpěrami: 6,0 m 
Tabulka č.49: Specifikace autojeřábu Liebherr LTM-1030/2 

 

 

 
  

Obrázek č. 86. Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 [44] 

 

 

2.3Nůžková plošina GENIE GS 12 RT 

  

Pracovní výška - dosah (m) 12,6 

Maximální stranový dosah (m) 1,52 

Nosnost koše (kg) 1134 

Celková váha stroje (kg) 6871 
Tabulka č.50: Specifikace nůžkové plošiny GS 12 RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Obrázek č. 87. Nůžková plošina GENIE GS 12TR  [27] 
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3. Doprava zvedacích mechanismů 

 
Doprava jednotlivých mechanismů je podrobně popsána a jednotlivá kritická místa 

na cestě jsou analyzována v kapitole Širší vztahy dopravních tras diplomové 

práce. 

Autojeřáby budou na stavbu dopraveny ze sídla firmy Autojeřáby Hanák z obce 

Kloboučky.  

 

 
Obrázek č. 88: Trasa autojeřábů na stavbu [3] 

 

Nůžková plošina bude zapůjčena a na stavbu dopravena z firmy Liko-s , a.s. 

Sídlící ve Slavkově U Brna.  

 

 
Obrázek č. 89. Trasa nůžkové plošiny na stavbu [3] 
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4. Posouzení únosnosti 
 

4.1 Autojeřáb Demag AC 100 

Posouzení autojeřábu je uvedeno ve schématech postupu výstavby, která jsou 

přílohami P5, P6, P7.  

 

4.2 Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 

Posouzení autojeřábu je uvedeno je uvedeno na konci této kapitoly 

 

4.3 Nůžková plošina GENIE GS 12 RT 

Nůžková plošina má nosnost koše 1134kg. Předpokládané největší zatížení koše 

je 2 osoby, stavební materiál o váze cca 100kg (aby byla možná manipulace za 

pomocí dvou osob), nářadí. 

Výpočet zatížení koše: 2*90+100+7=287Kg 

287kg<1134kg 

Plošina vyhoví na dané zatížení koše. 

 

Nejvyšší bod haly je vrchol atika haly, který je ve výšce 10,45m. Maximální zdvih 

plošiny je 12,6m.  

10,45m<12,6m 

Plošina vyhoví na potřebnou výšku zdvihu. 

 

5. Umístění autojeřábu a časové využití zdvihacích mechanismů 
 

Umístění autojeřábů na staveništi je zobrazeno ve výkresech zařízení staveniště  

a schématech postupu montáže prefabrikované haly. 

Časové využití strojů je vyobrazeno v příloze P13 Nasazení strojů. Pro autojeřáb 

Demag je to 10 dní, pro autojeřáb Liebherr je to 27 dní.  

 

6.Posouzení alternativních možností zvedacích mechanismů 
 

6.1 Autojeřáb Demag AC 100 a věžový jeřáb SAEZ TLS 80 24T 

Kvůli velké hmotnosti zvedaného břemene- 21t musel být vybrán věžový jeřáb 

s velkou únosností. Na trhu je omezený výběr těchto jeřábů a nejbližší věžový 

jeřáb s únosností alespoň 21t se nachází v půjčovně na Slovensku, vzdálené od 

místa stavby 148km.  

Dle zatěžovací křivky jeřábu je zřejmé, že požadovanou nosnost minimálně 21t 

má jeřáb ve vyložení maximálně 15m. Požadovaná délka vyložení je pro montáž 

vazníků minimálně 33,5m. Z tohoto důvodu s věžovým jeřábem do porovnání dále 

neuvažuji. 
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Obrázek č. 90: Křivka únosnosti věžového jeřábu [45] 

 

 

 

6.2 Autojeřáb Liebherr LTM-1030/2 a teleskopická kloubová plošina 

Autojeřáb Liebherr bude použitý pro instalaci stěnových panelů pro opláštění haly. 

Maximální výška pro zdvih je menší než 12m a maximální hmotnost stěnového 

panelu je 75kg. Pokud bych uvažovala vyzdvihnutí trapézových plechů pro 

konstrukci střechy pomocí autojeřábu Demag, můžu do porovnání zahrnout 

kloubovou teleskopickou plošinu, která má maximální nosnost v koši 230kg.  

Pro montáže stěnových panelů bude potřeba součinnost 2 kloubových 

teleskopických plošin s obsluhou. 

Do posouzení budou zahrnuty práce na opláštění fasády sendvičovými panely, 

což je hlavní pracovní náplň pro autojeřáb Liebherr. 

V úvahu byla brána i varianta montáže stěnových panelů pouze z plošiny, ale po 

konzultaci s firmou Liko-s nebyla doporučena. Při montážích panelů pouze 

z nůžkové plošiny docházi často k jejich poškození, v nejhorším případě i pádu 

panelu z plošiny, montáž je také časově náročnější. 
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Položka porovnání Autojeřáb Liebherr Kloubová teleskopická 
plošina 

Cena za dopravu na 
stavbu 

68Kč/km x 9,6km 
celkem 652,8 Kč 

25Kč/km x 32,2km 
celkem 805Kč 

Pronájem na den 1800 Kč 2541Kč x2= 5082Kč 

Cena za pronájem 
vakuové přísavky 

k autojeřábu na den 

 
1330 Kč 

 
- 

Cena za pronájem 
nůžkové plošiny 

k instalaci panelů na den 

 
1452 Kč 

 
- 

Cena za pronájem na den 
+ doprava na staveniště 

5234,8 Kč 5887 Kč 

Tabulka č.51: Cenové porovnání autojeřábu Liebherr a kloubové plošiny 

 

Díky blízké půjčovně autojeřábů se vyplatí z ekonomického hlediska zapůjčení 

autojeřábu. Ikdyž je potřeba asistence vakuové přísavky a nůžkové plošiny. 

Nůžková plošina bude přítomna téměř po celou dobu výstavby haly a 

administrativní budovy. Dále bude používána i jako asistence při montáži nosného 

skeletu a byla by tedy stejně přítomna na stavbě i při montáži stěnového opláštění. 

 

 

6.3 Nůžková plošina Genie a kloubová teleskopická plošina 

 

Cenové porovnání vyplývá z předchozího bodu- 6.2 Autojeřáb Liebherr LTM-

1030/2 a teleskopická kloubová plošina, kde bylo porovnání mechanismů pro 

instalaci stěnového opláštění. Z cenového porovnání vyplývá o něco výhodněji 

zapůjčení na stavby celé sestavy pro montáž opláštění.  

Další výhodou je využití nůžkové terénní plošiny po celou dobu výstavby. 

Kloubová teleskopická plošina by byla využita pouze pro instalaci stěnových 

panelů, například zalévání spojů prefabrikované železobetonové konstrukce je 

jednodušší z nůžkové plošiny. Při zvážení ekonomického hlediska a všech 

okolností výstavby je pro tuto stavbu dle mého názoru výhodnější pronajmout 

nůžkovou plošinu. 

 

 



179 
 

7. Posouzení autojeřábu Liebherr 

 
Obrázek č. 91: Křivka únosnosti autojeřábu Liebherr [45] 

 

A - Posouzení pro pozici 1,2: celková váha břemene včetně přísavky je 99kg. 

Únosnost v nejkratší vzdálenosti od konstrukce 8m a celkové vzdálenosti od místa 

montáže 32m VYHOVÍ  1t  > 99kg. 

B – Posouzení pro pozici 3: váha břemene a přísavky je 99kg.  

Únostnost v nejkratší vzdálenosti od konstrukce 14m a celkové vzdálenosti od 

místa montáže 37,5m VYHOVÍ 54kg > 99kg. 

 

 

A 

B 

 

Výšková úroveň haly 
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Návrh opatření pro plnění požadavků certifikace LEED 2009  core and shell byl 

zpracován v rámci cvičení CW016 Ekologie a bezpečnost práce, ve kterém byl 

zadaný rozsah vypracování hodnocení LEED 2009.     

 

1. Obecné informace o stavbě: 

 

Název stavby:  Novostavba výrobní a skladové haly s administrativní 

budovou MILMAR s.r.o. 

Místo stavby: Česká republika, kraj Jihomoravský, obec Hodějice 
Pozemky:                  katastrální území   640239 Hodějice   

                          parc.č. 1077/5, 1077/6, 1077/49, 1079/14, 1079/15 

Typ a funkce stavby:  novostavba 
stavba trvalá, funkce administrativní, skladovací a 
výrobní 

 

2. Informace o hodnocení systémem LEED 2009  

 

Systém LEED je mezinárodně uznávaný certifikační systém, který má za cíl 

především zvýšení úspory energie, snížení spotřeby vody, zlepšení vnitřního 

prostředí budov, optimální využití místních zdrojů a enviromentální přístup 

k odpadům.  

 

Budovy se hodnotí dle několika kritérií: 

- umístění stavby a její vliv na okolí (SS)  

- snížení spotřeby vody a její efektivní využití (WE)  

- redukce emisí CO2 (EA)  

- způsob získávání materiálů a jejich vliv na životní prostředí (MR)  

- kvalita vnitřního prostředí (IEQ)  

- využití postupů a technologií, které přesahují požadavky LEED (ID)  

- bonusové body připsané za získání vybraných kreditů v závislosti na klimatické 

oblasti (RP)   

 

3. Umístění stavby a vliv na její okolí 

 

a) zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

Případná větrná eroze bude během výstavby eliminována kropením na 

jednotlivých částech staveniště. Kropení bude prováděno hadicí, napojenou na 

staveništní vodovod.  Při kropení je třeba dbát na to, aby zemina nebyla příliš 

blátivá. 

Dešťové erozi bude zabráněno především spádováním staveništních ploch 

v minimálním sklonu 2%. Voda bude svedena do kanalizace, ochrana kanalizace 

je uvedena v bodě c).  

Vozidla opouštějící staveniště musí být před vjezdem na veřejnou pozemní 

komunikaci řádně očištěna, aby nedošlo ke znečištění povrchu vozovky.  Vozidla 

budou omyta vysokotlakým vodním čističem na k tomu určeném místě jehož 
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specifikace je uvedena v bodě c), které bude umístěno co nejblíže vjezdové brány. 

Voda ze záchytné vany bude odvedena do jímky.  

Vstup do kanalizace bude opatřen geotextilií, proti vniku pevných částic.  

 

b) ochrana ornice 

Sejmutá ornice bude uložena v odlehlé části na pozemku investora, na kterém 

nebude probíhat výstavba.  

Před větrnou a dešťovou erozí bude zemina přikryta geotextilií. 

Zeminu ukládáme do výšky max 1,5m a sklon svahu max 45 stupňů.  

 

c) prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků  

V rámci prevence znečištění kanalizace bude do vstupu do kanalizace umístěna 

geotextilie, která zachytává nečistoty ze staveniště.  Geotextilie bude preventivně 

měněna každých 5 dní s kontrolami každý druhý den, pokud nebude pršet. 

V případě dešťů bude měněna každý den. 

Čištění vozidel bude probíhat na určeném místě, které bude umístěno u výjezdu 

ze staveniště.  Na betonových panelech bude umístěna plachta s netkanou PP 

geotextilií o gramáži 200g/m2. 

Na staveništi bude umístěna havarijní souprava, která je k použití při úniku 

provozních nebo jiných kapalin ze strojů na staveništi. Souprava obsahuje sorbční 

prostředky. 

Pro mytí strojů a jejich částí, které jsou ve styku s betonovou směsí budou 

zbudovány speciální vany, ve kterých se budou umývat. Jedná se o plastové vany 

o rozměrech 1,2*0,6*0,33m. Voda z nich bude vylita do kanalizace. Nejprve se 

voda vybere vědrem a zbytek se vylije překlopením nádoby. 

Všechny chemické látky, pohonné hmoty, oleje a maziva budou skladovány 

v uzamykatelném větraném skladu, na záchytných plastových vanách s ocelovým 

roštem o rozměrech 1320 x 660 x 430mm (1ks ) a 1320 x 660 x 150 (1ks) . Pod 

výpustí budou umístěny odkapávací nádoby.  

 

d) prevence proti znečištění ovzduší 

K největšímu znečištěné ovzduší dojde při zemních pracích. Práce se zeminou 

nebudou probíhat za nevhodných povětrnostních podmínek (vítr o vyšší rychlosti 

než 8m/s) z důvodu eliminace prašnosti. Snížení prašnosti bude dosaženo díky 

kropení.  

 

4. Management stavebního odpadu 

 

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou tříděny dle druhů do popelnic a 

kontejnerů. Do doby převzetí odpadu specializovanou firmou je odpad skladován 

na vyhrazených prostorech.  

Plast, papír a sklo budou vhazovány do barevně rozlišených plastových 

kontejnerů. Směsný odpad bude vhazován do plastového kontejneru.  

Stavení suť bude umístěna v ocelovém kontejneru. 

Předpokládané druhy odpadů a jejich množství jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Materiál 
celkem 

zatřídě
ní 

klasifik
ace 

likvidace recyklace skládka Energetické 
využití-
spalovna 

společnost t společnost t společnost t společnost 

cihly  170102 O RESPONO, a.s. 1,3 RESPONO, a.s. 1,3    

Plasty 170203 O RESPONO, a.s. 0,2 RESPONO, a.s. 0,2    

Železo a 
ocel 

170405 O RESPONO, a.s. 1,1 RESPONO, a.s. 1,1    

dřevo 170201 O RESPONO, a.s. 1,6 RESPONO, a.s. 1,6    

Směsný 
komunální 
odpad 

200301 O RESPONO, a.s. 1,0   RESPONO
, a.s. 

1,0  

Papír a 
lepenka 

200101 O RESPONO, a.s. 0,4   RESPONO
, a.s. 

0,4  

Tabulka č. 53: Odpady vzniklé při výstavbě areálu Milmar s.r.o. 

 

5.Kvalita vnitřního prostředí  

 

a) ochránit systém vzduchotechniky proti znečištění 

Při dodání jednotlivých částí VZT budou menší části umístěny v kartonových 

krabicích a větší části budou uloženy na paletách, zakryté plachtou. Vstupy do 

vzduchotechnických zařízení budou opatřeny fólií. 

Pokud i přes veškerá opatření dojde ke znečištění, jednotlivé kusy budou řádně 

očištěny, například otřením nečistot vlhkým hadrem.  

 

b) kontrola zdrojů znečištění 

U materiálů a zařízení, ze kterých hrozí znečištění okolního prostředí je třeba 

provést opatření.  

Velké znečištění vznikne například při broušení SDK konstrukcí, bruska bude 

opatřena odsáváním. U látek, u kterých hrozí jejich únik (oleje, odbedňovací 

přípravky) se provádí kontrola jejich obalů a vhodné uskladnění (popsáno v bodě 

c) prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků). Tyto materiály 

budou uskladněny v uzamykatelném skladu, na vhodném podkladu.  

Stroje a nástroje omýváme na určených místech (popsáno v bodě c) prevence 

proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků). 

Každý pracovník je povinen dodržet pořádek na pracovišti. 

 

c) zamezit šíření nečistot do okolí stavby 

Ihned po skončení práce se pracoviště uklidí, jednotlivé materiály se roztřídí dle 

druhu odpadu. Dbáme na to, aby lehké materiály (plastové obaly od stavebního 

materiálu, papírové obaly, drobné obaly od svačiny, PET lahve a plechovky) 

nebyly odneseny větrem. 

Na stavbě se provádí každodenní úklid. 

 

d) zamezit znečistění dokončených konstrukcí (kouření ve stavbě, rozlití 

kapalin, šíření prachu) 

Dokončené místnosti budou opatřeny dveřmi a uzamčeny, aby se zamezilo jejich 

znečištění nebo poškození.  Dokončené konstrukce náchylné k poškození nebo 

znečištění budou zakryty plachtami (například ocelové zábradlí s hotovým 

nátěrem, aby se nepoškrábal). Skleněné plochy budou ponechány s fólií, která 
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brání jejich znečištění a poškození.  Je třeba dbát opatrnosti při manipulaci 

s nářadím a materiálem, kvůli porušení konstrukcí. 

Na celém staveništi je zakázáno kouření.  

Kapaliny jsou skladovány na určeném místě, nad záchytnými vanami.  

Šíření prachu je eliminováno kropením a zastavením prací při nevhodných 

povětrnostních podmínkách. 

 

6. Certifikované dřevo (MRC6) 

 

Na stavbě bude 50% dřeva a materiálů obsahujících dřevo opatřeno certifikátem 

FSC. Tento certifikát zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných 

lesů. Tento údaj musí být uveden na faktuře za daný materiál.  

Materiál pro dřevěné prvky na stavbě bude odebírán od firmy Lesy města Brna 

a.s., která je vlastníkem potřebných certifikátů.  

 

 
  
Obrázek č. 92: Certifikát FSC Lesy města Brna, a.s. [75] 
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1. Úvod 
 

V této kapitole se budu zabývat porovnáním variant podlah, vhodných do výrobně-

skladovací haly. Budou porovnány 2 různé možnosti provedení. První variantou je  

epoxidová podlaha ve formě stěrky, druhou je provedení vsypu na betonovou 

podlahu. Dle přání investora se zabývám podlahami, které jsou dostupné 

v barevném provedení. V projektové dokumentaci k hale byla projektantem 

navržena betonová podlaha se vsypem. 

Do cenového porovnání byla zahrnuta cena za betonovou směs včetně ceny za 

práci na ukládání betonu, nebyla zahrnuta cena za výztuž, která bude připravena 

z předchozí technologické etapy. 

 

2. Posouzení, cíl 

 
Porovnání 2 variant podlah bude především z hlediska cenového, dále časového a 

také z hlediska odolnosti, životnosti a opravitelnosti. 

Cílem je vybrat vhodnější variantu, která bude cenově vycházet nejlépe, svými 

vlastnostmi bude odpovídat kritériím investora. 

 

3. Popis řešené stavby, kritéria pro posouzení, dostupnost 
 

3.1 Dopravní dostupnost pro dodání materiálu na stěnové opláštění 

Řešený objekt se nachází na území obce Hodějice, v její části, která je určená pro 

průmyslovou výstavbu a není v blízkosti bytové zástavby. Obec Hodějice leží 

nedaleko silnice E50, která je hlavní dopravní spojnicí mezi Brnem a Uherským 

Hradištěm. K hale vede zpevněná komunikace, která je vhodná pro kamionovou 

dopravu. Dodání materiálu až na místo určení tedy není překážkou.  

 

3.2 Charakteristika stavby 

Jedná se o výrobní halu, kde část prostor bude využívána pro skladování a pro 

administrativu. Z tohoto důvodu byl od investora požadavek na průmyslově odolnou 

podlahu, s možností pohybu manipulační techniky. 

Půdorysné rozměry stavby jsou 24,3*54,95m, výška je 10,45m. Plocha posuzované  

podlahy je 874,8 m2 .  

 

3.3 Kritéria 

Posouzení bude provedeno z hlediska: 

• ceny 

• časové náročnosti realizace 

• životnosti 

• možnosti oprav 
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Požadavky investora: 

• barevné provedení podlahy 

• odolnost pro umístění regálů pro skladování 

• možnost pohybu manipulační techniky 

• snadná údržba 

4. Posuzované varianty 
 

4.1 Epoxidová podlaha 

Epoxidová podlaha je velmi uživatelsky komfortní a navíc velmi designové řešení. 

Její skvělou vlastností je vysoká mechanická odolnost, ale také vysoká odolnost 

vůči chemikálií (v tomto případě proti úniku provozních kapalin z manipulační 

techniky).  

Epoxidová podlaha se provádí na předem připravený betonový podklad. Vyzrálost 

betonové desky musí být minimálně 28dní. Bude se uvažovat s variantou 

epoxidové stěrky, která se na rozdíl od nátěru může nanášet ve větších tloušťkách 

a má samonivelační vlastnosti. Stěrka se nanáší vylitím na předem připravený 

podklad a následně se roztahuje do prostoru. 

 

 
Obrázek č. 93. Podlaha s epoxidovou stěrkou [48] 
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Obrázek č. 94: Vzorník barev epoxidové stěrky [49] 

 

 

Výhody: 

 

• žádné spáry 

• velké množství barevného provedení 

• snadná údržba 

• výborná mechanická odolnost 

• hygieničnost podlahy (zde použití pro výrobky pro zdravotní průmysl) 

• minimální náklady na údržbu 

 

Nevýhody: 

 

• časově náročnější na podkladní povrch 

 

 
Obrázek č. 95: Skladba podlahy s epoxidovou stěrkou [49] 
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4.2 Betonová podlaha se vsypem 

Tato varianta podlahy je také vhodná do prostor, kde jsou zvýšené nároky na 

mechanickou odolnost a na povrch v hladkém provedení. Podlaha má zvýšenou 

odolnost proti vsakování olejů. Podlaha se vyznačuje vysokou životností a možností 

barevné variability.  

Vsyp se provádí na předem připravenou, zavadlou, zhutněnou a srovnanou 

betonovou desku. Na tuto desku se rozprostře předem namíchaná směs 

v požadované tloušťce. Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček dle 

postupného tvrdnutí povrchu. Výsledkem je monolitická konstrukce, která je velmi 

mechanicky odolná, má velkou odolnost v tlaku, stejnobarevnost a bezprašný 

povrch. Maximální tloušťka je 8mm. 

 

 
Obrázek č. 96: Betonová podlaha se vsypem [50] 

 

 

  
Obrázek č. 97: Vzorník betonové podlaha se vsypem [51] 
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Výhody: 

 

• velká mechanická odolnost 

• vysoká životnost 

• barevná variabilita 

• bezprašnost 

• stálost 

 

Nevýhody: 

 

• delší doba provádění v kuse, v závislosti na tvrdnutí 

 

5. Vyhodnocení 
 

Dílčí položkový rozpočet pro cenové porovnání variant podlah je přílohou P18 

diplomové práce. 

 

 

Tabulka č. 54: Vyhodnocení variant podlahy 

6. Celkové zhodnocení 
Dle rozvahy nad časovou náročností a cenou za jednotlivá díla jsem došla 

k závěru, že lepší variantou bude použití vsypu do betonové podlahy. 

Cenový rozdíl je 542Kč/m2, v celkové částce pak asi 473 787Kč. Jedná se o 

nezanedbatelné množství peněz a v rámci ekonomičtějšího řešení proto zvolím 

variantu podlahy číslo 2. 

Podle posouzení dle doby provádění: epoxidovou podlahu můžeme nanášet až ve 

chvíli, kdy má podkladní deska vlhkost požadovanou od výrobce materiálů. Proto 

je nutné čekat několik týdnů, doba vysychání záleží na okolních klimatických 

podmínkách. Betonová podlaha se vsypem se provádí již jako součást betonáže 

desky. Desku betonuje zpravidla firma realizující betonový vsyp. Ta si také dohlíží 

na hutnění a dodávky betonové směsi. 

Životnost podlahy bylo velmi těžké zjistit, každý výrobce udává jiný údaj, který si 

podmiňuje způsobem užívání podlahy. Některé firmy nabízejí záruku i 25 let na 

 

kritérium 

Epoxid Vsyp 

Cena celkem 1 880 895 Kč 1 407 108 Kč 

Cena za m2 2150,5 Kč 1608,5 Kč 

Doba 

provádění 

Po dokončení desky prodleva 

cca 18 dní, poté 1 pracovní den. 

Dle klimatických podmínek cca 

72h. 

životnost 56-60 let nebo dle 

mechanického poškození 

cca 30 let 

Oprava: Vyříznutí znehodnocené část a 

opravení opravnou hmotou 

Vyříznutí znehodnocené část a 

opravení opravnou hmotou 
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epoxid i na betonovou podlahu se vsypem. Životnost epoxidové stěrky je převzatá 

od výrobce materiálů na epoxidovou podlahu, životnost betonové podlahy se 

vsypem je převzatá ze studie životnosti podlah, kterou provedla Zemědělská 

univerzita. V obou případech velmi záleží na reálném užívání a údržbu podlahy.  

Oprava podlah je v obou případech možná, v betonové podlaze se vyřízne 

znehodnocené místo, odbourá se a znovu se zalije betonem spolu s předenou 

chemií a povrch se zaleští. Dle vyjádřená firmy realizující tyto podlahy je oprava 

bez problémů, bystřejším okem je pouze patrný rozdíl v barvě mezi opravenou a 

původní částí. Oprava epoxidové podlahy se provádí odstraněním znehodnocené 

části, použitím vhodné chemie a znovu opatřením epoxidového nátěru nebo 

stěrky. 

 

 

Závěr 
Cílem porovnání bylo navrhnout vhodné řešení pro povrch podlahy haly. Bylo 

vybíráno ze dvou variant. Tloušťka nosné vrstvy a její vyztužení bude zachováno 

dle statického výpočtu.  

Rozhodnutí vyplynulo z cenového porovnání, ale i z časového údaje, kdy 

epoxidovou stěrku můžeme realizovat až po vyschnutí podkladu na požadovanou 

vlhkost. Tímto se práce v hale zdrží a bylo by nutné opětovné uklízení podlahy.  

Požadavek investora na barevné provedení podlahy je možné uskutečnit v rámci 

obou variant.  

Jako podklad pro zpracování porovnání epoxidové podlahy jsem použila materiály 

od firmy Weber Saint Gobain, která nabízí materiály pro epoxidové podlahy, ale i 

technologický a technický list. Informace o betonové podlaze se vsypem, včetně 

pomoci se sestavením rozpočtu mi poskytl Ing. Vít Černý, který má stavební firmu 

ve Slavkově U Brna a zabývá se primárně realizací průmyslových betonových 

podlah.  
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Závěr  
 

Diplomová práce řešila stavebně technologický projekt výstavby areálu firmy 

Milmar s.r.o.. Konkrétně jsem se zaměřila na výstavbu objektu SO02 Výrobní hala. 

V rámci výstavby výrobní haly jsem řešila konkrétněji výstavbu nosného 

železobetonového skeletu a také provádění betonové podlahy se vsypem v části 

haly. Pro tyto dvě činnosti jsem vypracovala technologické předpisy, kontrolní a 

zkušební plány, navrhla zařízení staveniště a schémata postupu výstavby 

prefabrikované železobetonové konstrukce.  

Betonovou podlahu se vsypem jsem vybrala po porovnání s další variantou 

průmyslové podlahy – epoxidové stěrky. V porovnání jsem vycházela hlavně 

z finančních nákladů na provedení podlahy. Cena za podlahu je zpracována 

v dílčím rozpočtu.  

 

Nejzajímavější částí při vypracovávání diplomové práce bylo právě porovnání 

variant průmyslových podlah. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací o 

průmyslových podlahách a jejich provádění. Provádění betonové podlahy se 

vsypem jsem měla možnosti konzultovat s firmou, zabývající se jejich realizací, za 

tuto možnost jsem velmi ráda a byla pro mě velmi přínosná. Dále jsem si 

prohloubila znalosti z oblasti montáže skeletu haly a také možnosti návrhu 

autojeřábů. Věřím, že nově nabité znalosti uplatním i v budoucím profesním 

životě. 
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