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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 

výrobní haly v Sudoměřicích. Objekt výrobní haly se skládá ze dvou jednolodních 

jednopodlažních prefabrikovaných hal s vestavky pro zázemí výroby a třípodlažní 

administrativní budovy. Haly jsou navzájem propojeny a administrativní část k halám 

přiléhá. Celý objekt je utvářen do písmene L. Nosnou konstrukcí haly je montovaný 

železobetonový prefabrikovaný skelet skládající se ze sloupů uložených v kalichách 

hlavic, základových prahů, ztužidel, vazníků a předpjatých panelů SPIROLL, které jsou 

stropní konstrukcí vestavků. Opláštění haly je tvořeno ze sendvičových panelů 

Kingspan a zastřešení je realizováno trapézovými plechy s povlakovou krytinou. Nosná 

konstrukce administrativní budovy je z broušených cihelných bloků. Stropy jsou 

tvořeny předpjatými stropními panely SPIROLL.   

Cílem práce je ucelený návrh realizace vybrané části výrobní haly jak z hlediska 

technického, tak z hlediska časového a ekonomického. 

Pro vypracování diplomové práce bude použit podklad projektové dokumentace ve fázi 

dokumentace pro stavební povolení. 

Diplomová práce bude obsahovat technickou zprávu, ve které budou popsány jednotlivé 

stavební objekty. Stavebně technologickou studii, kde budou popsány hlavní etapy 

výstavby. V řešení bude také doprava širších vztahů. Také bude navržena strojní 

sestava, projekt zařízení staveniště a pro hlavní stavební objekt SO01 položkový 

rozpočet a časový harmonogram. V diplomové práci budu řešit technologické předpisy 

pro železobetonové prefabrikované konstrukce a pro monolitické sloupy a věnce. Dále 

bude zpracována kapitola s enviromentálními požadavky pro certifikaci LEED 2009 

Core & Shell.  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

1.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 
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Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 

Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

1.2 Členění stavby na stavební objekty 

1.2.1 Členění na stavební objekty 

SO01  Výrobní hala 

SO02  Zpevněné plochy, oplocení a požární nádrž 

SO03  ČOV 

SO04  Přípojka plynu 

SO05  Přípojka vody 

SO06  Areálová dešťová kanalizace 

SO07  Zasakování 

SO08  Sadové úpravy a ozelenění 

1.2.2 Kapacitní bilance stavebního objektu 

Zastavěná plocha – 4386,19 m2 

Obestavěný prostor – 34103 m3 

Podlahová plocha 1NP – 4173,30m2 

Podlahová plocha 2NP – 301,02m2 

Podlahová plocha 3NP – 310,90m2 

1.3 Charakteristika území 

Pozemky, na kterých bude areál stát, se nachází v zastavitelném území obce Sudoměřice 

v průmyslové zóně, v k.ú. obce Sudoměřice u silnic I/55 a I/70 H vedoucí směrem na 

Slovensko. Na pozemku, který je určen k výstavbě, se v současnosti nenachází žádný 

objekt ani vzrostlé dřeviny. Pozemky jsou vedeny jako orná půda a jsou v současné 

době zemědělsky obdělávány. Terén zájmového území je rovinatý a dešťové vody jsou 
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nyní zasakovány. Areál leží v ochranném pásmu komunikace I. třídy a VTL plynovodu.   

Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Sudoměřice.  

Přístup do areálu bude pomocí nového sjezdu z místní komunikace, která navazuje na 

silnici I. třídy.  Areál bude napojen na vodovod, plynovod a elektrické vedení NN.  

1.4 Charakteristika stavebních objektů 

1.4.1 SO01 Výrobní hala 

Objekt haly je navržen ve tvaru L o největších půdorysných rozměrech 84,34 x 90,52m 

s výškovými kótami +7,900 a +11,050. Jedná se o objekt s výrobní a administrativní 

částí. Administrativní část je řešena jako třípodlažní a výrobní část jako jednopodlažní, 

jednolodní. Zastřešení obou částí je provedeno sedlovými střechami s malým spádem. V 

hale bude probíhat výroba plastových oken. Administrativní část objektu bude sloužit 

jako zázemí pro zaměstnance. 

1.4.2 SO02 Zpevněné plochy, oplocení a požární nádrž 

Zpevněné plochy budou sloužit k vnitroareálové dopravě a k napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu. Zpevněné manipulační plochy a parkoviště jsou navrženy z 

pojízdné zámkové dlažby do kameniva nebo do betonu. Chodníky budou z pochůzní 

zámkové dlažby do kameniva. Všechny zpevněné plochy budou lemovány silničními 

obrubníky. Na jižní straně bude proveden okapový chodník z kačírku frakce 63-125 mm 

lemovaný chodníkovým obrubníkem osazeným do betonu. 

Oplocení areálu je navrženo ze systémového panelového 3D oplocení ZN + PVC výšky 

2030 mm. Nosným prvkem oplocení je čtyřhranný sloupek. Na základy mezi sloupky 

budou osazeny podhrabové desky a nad ně namontovány plotové 3D panely. Součástí 

oplocení je posuvná samonosná brána. Oplocení bude sloužit k zamezení vstupu cizích 

osob do areálu.  

Požární nádrž bude sloužit jako zásoba požární vody v případě vypuknutí požáru 

v areálu. Je navržena prefabrikovaná nádrž o rozměrech 3580x3080x 3170 mm 

a objemu 25,32m3 (maximální hladina je 2680 mm). Skládá se ze dna, zákrytové desky 

a šachtového kónusu s pojezdovým litinovým poklopem. Sací jímka je kruhového 

půdorysu s vnitřním průměrem 1000 mm a objemem 2,5m3. Skládá se z šachtového 

dna, šachtových skruží a šachtového kónusu s pojezdovým litinovým poklopem.  
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1.4.3 SO03 ČOV 

Splaškové odpadní vody budou ze sociálního zázemí odváděny do biologické čistírny 

odpadních vod a po vyčištění vypouštěny do vod podzemních. Pro čištění odpadních 

vod byla zvolena biologická čistírna AS-MONOcomp 40. Uvedená čistírna pracuje 

spolehlivě při 20-44 EO. Zvolená čistírna je vhodná pro vypouštění vyčištěných vod do 

vod podzemních. 

Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. 

SBR reaktoru. Při procesu je využíváno jednoduché nádrže a časově řízeného čistícího 

cyklu probíhajícího v průběhu dne. 

Čerpací jímka byla navržena jako prefabrikovaná betonová konstrukce. Čerpací jímka je 

kruhového půdorysu, průměru 2,0 m. Celková výška konstrukce je 4,4 m. Protože 

nejsou v místě podmínky pro havarijní přepad, bude mít čerpací jímka akumulační 

prostor o velikosti denní produkce odpadních vod 6 m3. Do jímky bude zaústěno 

gravitační potrubí z ČOV.  

Do čerpací šachty budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla 50-GFZU (Sigma Lutín) 

se zapojením 1+1. 

Výtlačný řad sestává z tlakového potrubí a gravitačního uklidňovacího úseku. Potrubí je 

vedeno od čerpací stanice a končí u koryta Sudoměřického potoka.  Zde je tlakové 

potrubí zaústěno do uklidňovací šachty gravitační části.  

1.4.4 SO04 Přípojka plynu 

Nová STL přípojka lPe 40 bude napojena na stávající potrubí lPe63 navařovacími 

elektrotvarovkami – T kusu lPe 63/40 – navrtávky v montážní šachtě vpravo od 

příjezdové komunikace k areálu LIMA. Na navrtávací elektrotvarovku lPe 63/40 bude 

navařeno potrubí přípojky lPe 40, SDR 11, které bude vedeno ke skříni HUP, M+R 

osazené na pozemku investora u stěny výrobní haly.   

Technologická část HUP včetně měření a regulace bude umístěna v plastové skříní SEF. 

Technologické zařízení skříně bude sestaveno za HUP (KK ISIFLO 32/40) z filtru, 

DN 25, PN 6, regulátoru MESURA B 100MV, navazujícího rotačního plynoměru G 65 

s potřebnými uzávěry před a za plynoměrem, včetně požadovaných kontrolních 

přístrojů a NTL výstupního potrubí DN 50 ze skříně M+R do vlastní výrobní haly.  
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1.4.5 SO05 Přípojka vody 

Vodovodní přípojka pro výrobní areál bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 

110 vedený v zeleném pásu u hranice pozemku investora. Napojení na vodovodní řad 

z PVC 110 bude provedeno výřezem a vsazením odbočné tvarovky T100/80 a 

přírubových adaptérů s jištěním proti posunu. Potrubí nové přípojky je navrženo z PE 

100 SDR 11 90x8,2 mm. Trasa uložení je vedena kolmo k vodovodnímu řadu. Spotřeba 

vody bude měřena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě o rozměrech 

2500/1000/1500 mm. Spotřeba vody bude měřena vodoměrem Q=16 m3/hod.  Za 

vodoměrnou sestavou bude napojen domovní vodovod ukončený v hale uzavírací 

armaturou a v požární nádrži ukončený plovákovým ventilem.  

1.4.6 SO06 Areálová dešťová kanalizace 

Zpevněné plochy budou odvodněny do dešťové kanalizace pomocí odvodňovacích 

betonových štěrbinových žlabů TZD-Q 220/250/1000 a odvodňovacích dílů TZD-Q 

220/250/1000 MV s napojením na uliční vpust. Areálová dešťová kanalizace bude 

provedena z trub PP, SN10, DN 160-315 v 1,0 % spádu. Do dešťové kanalizace budou 

rovněž svedeny dešťové vody ze střechy haly a administrativní části. Dešťové vody 

budou svedeny potrubím do vsaku ve zpevněné ploše na pozemku investora.  

1.4.7 SO07 Zasakování 

Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude zasakována do půdního profilu 

prostřednictvím podzemních vsakovacích nádrží. Vnitřní prostor areálu bude 

odkanalizován do dvou nádrží v prostoru manipulační plochy v nádvoří, venkovní 

parkoviště pak bude odvodněno do dvou menších vsakovacích nádrží pod parkovištěm. 

Vsakovací nádrže jsou navrženy z plastových bloků voštinového typu AS-Nidaflow. 

Těleso bude plněné zdola drenážním potrubím DN 200, případně DN 150.  V případě, 

že by došlo k zaplnění celého prostoru, bude voda vytékat na povrch, kde bude dočasně 

stagnovat.  

1.4.8 SO08 Sadové úpravy a ozelenění 

Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a úpravy zeminy – 

ohumusení, zatravnění, výsadba stromů a keřů. U vjezdu do areálu je navržena nižší 

kultura. Budou zde střídavě vysazeny brsleny evropské a ptačí zob. Po obvodu bude 

areál lemován výsadbou, která je navržena v pruzích nižší a vysoké kultury. U nízké 

kultury budou opět použity střídavě brsleny evropské a ptačí zob. Pásy keřů budou 
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vysazeny vedle sebe každý po 5 kusech. Pásy keřů budou vystřídány pásy vyšší kultury, 

a to jeřáby. Veškeré ostatní nezpevněné plochy na řešených pozemcích investora budou 

zatravněny. 

1.5 Časový a finanční plán výstavby  

Dle technickohospodářských ukazatelů jsem provedl vypočet časových a finančních 

nákladů vynaložených pro realizaci stavby výrobní areálu v Sudoměřicích podle 

jednotlivých stavebních objektů. Časový a finanční plán stavby objektový je součástí 

této práce jako příloha P4.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN PO OBJEKTECH. 

Celková doba výstavby:   24 měsíců 

Započetí výstavby:    03/2022 

Dokončení výstavby:    02/2024 

Celkové náklady stavby:   263 836 217 Kč (včetně 21 % DPH) 

1.6 Organigram 

Grafické vyjádření organizační struktury zhotovitele a vzájemné vazby jednotlivých 

organizačních jednotek, které se podílejí na výstavbě. 

 

Obrázek 1 – Organigram [vlastní] 
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V návaznosti na organigram byla vytvořena matice odpovědnosti. Což je nástroj pro 

přiřazení odpovědnosti jednotlivých subjektů k jednotlivým úkolům. Tato matice se 

nachází v příloze P1.1 MATICE ODPOVĚDNOSTI této práce. 

1.7 Popis staveniště 

Řešené území se nachází na území Jihomoravského kraje, okresu Hodonín, v 

katastrálním území Sudoměřice. Navržené rozšíření areálu bude převážně umístěno na 

pozemcích parc. č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150, které jsou v současnosti 

nezastavěny a jsou využívány jako orná půda, popř. jako zelené plochy. Všechny 

uvedené pozemky jsou v soukromém vlastnictví investora. Jedná se o lokalitu v 

průmyslové zóně za západním okrajem vesnické zástavby rodinných domů u silnice 

I/55. Nejbližší rodinný dům se nachází cca 500 m od řešeného pozemku. Přístup na 

staveniště bude ze severozápadní, stávající areálové komunikace. V místě plánovaných 

areálových komunikací dojde v průběhu výstavby ke zpevnění podloží betonovým 

recyklátem. Kolem staveniště bude zbudován mobilní drátěný plot výšky min. 1,8 m. 

Před vstupem na řešený pozemek budou instalovány informační prvky s označením 

‚‚Pozor stavba!“ nebo ,,Nepovolaným vstup zakázán!“. Při zásobování stavby 

automobilovou dopravou nebude docházet ke znečišťování místní komunikace. Stavba 

bude probíhat výhradně na pozemku investora. V průběhu stavebních prací nebude 

docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. 

Nedojde ani k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména 

se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Více podrobností o zařízení staveniště se nachází v kapitole 5. NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ. 

1.7.1 Ochranné pásmo VTL 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) je dle § 68 

určeno ochranné pásmo plynovodu nad 40 barů 4 m na obě strany.  

Dle zákona jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich 

bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 

územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s 
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umístěním stavby. Pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto 

dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu. Ochranným pásmem 

se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo 

na jeho obrys. Ochranné pásmo plynárenského zařízení zaniká trvalým odpojením 

zařízení od plynárenské soustavy nebo odstraněním stavby. 

V ochranném pásmu i mimo něj je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl 

poškodit plynárenskou soustavu, omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz 

a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických 

zařízení. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 

zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující 

příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní 

přípojku nebo zásobník plynu: 

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník 

prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, 

b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v 

písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v 

ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. [1] 

1.7.2 Ochranné pásmo komunikace I. třídy 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle § 30 je ochranné pásmo 

komunikace I. třídy do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo 

přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy.  

Dle § 30 k ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na 

nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční 

ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní 

komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby nebo 

společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. Ochranné pásmo může být 

zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo 

místní komunikace I. a II. třídy.  

Dle § 32 lze v silničních ochranných pásmech jen na základě povolení vydaného 

silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených: 
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a) umisťovat a provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, 

souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 

b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k 

niveletě vozovky. 

Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní 

dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a 

energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. V 

územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení 

nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu. [2] 

1.7.3 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nakládání s odpady 

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu zákona 

č. 541/2020 Sb. Odpady, které tedy již vzniknou, budou v první řadě připraveny na 

opětovné použití, pokud není možné, budou recyklovány na recyklační lince. Dřevěný 

odpad a papír, který nebude možné recyklovat, bude využit např. k energetickému 

využití. Poslední možnost nakládání s odpadem vznikající při stavbě bude jeho 

zaevidování, vytřídění dle kategorie a po vytřídění odvoz na skládku. Nebezpečný 

odpad bude také evidován, tříděn a odvezen do spalovny NO. Podle § 6 zákona 

541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vyplývá, že původce a 

oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle 

Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb. 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při provádění stavby budou 

dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb, 

(aktuální znění č. 360/2021 Sb., účinnost od 5.10.2021). Dále bude nutno dodržovat tyto 

zásady a zákonné nařízení. 

Bude zabezpečen a zajištěn v plné míře způsob bezpečnosti při práci po dobu výstavby 

a pro budoucí provoz dle ČÚBP č. 48/1982 Sb. (aktuální znění č. 192/2005 Sb., 

účinnost od 7.6.2005), 591/2006 Sb. (aktuální znění č. 136/2016 Sb., účinnost od 

1.5.2016), 362/2005 Sb. a budou respektována příslušná ustanovení stavebního zákona 

a prováděcích vyhlášek ministerstva pro místní rozvoj – vyhlášek č. 499/2006 Sb. 

(aktuální znění č. 405/2017 Sb., účinnost od 1.1.2018), 272/2011 Sb. (aktuální znění 

č. 241/2018 Sb., účinnost od 9.11.2018). Rozsah spolupráce dodavatelů, investora a 

projektanta na poskytování podkladů bude v plné míře zajištěn dle konkrétních 

podmínek. Při všech stavebních procesech je třeba dodržovat všechny hygienické a 
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bezpečnostní předpisy související se stavebními pracemi. Během provádění stavebních 

prací s mechanizačními prostředky musí být osoby řádně proškoleny a u prostředků, 

které si to vyžadují, musí mít osvědčení k obsluze. 

1.8 Údaje o provedených průzkumech 

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 2. 4. 2019 došel k závěru: 

střední radonový index se stanovenou hodnotou objemové aktivity radonu třetího 

kvartálu 27,2 kBq/m3. 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum ze dne 10. 5. 2019 pod číslem 

geologického úkolu 44/2019 výsledek: Základové poměry na zkoumaném staveništi, na 

pozemcích společnosti LIMA okna s.r.o., v průmyslové zóně v Sudoměřicích jsou 

hodnoceny pro plošné založení jako jednoduché.  

1.9 Konstrukční řešení SO01 Výrobní hala 

1.9.1 Základy 

Základy jsou navrženy – z ekonomických důvodů hlubinné – na vrtaných 

velkoprůměrových pilotách. U haly jsou piloty vetknuty do kalichů hlavic. Po osazení 

sloupů budou kalichy zality zálivkou z betonu C 25/30-XC3. Hlubinné základy budou 

vyztuženy. Pod základy je navržen podkladní beton. Mezi kalichy budou osazeny 

základové prahy, jejichž základová spára musí být min. 1,0 m pod upraveným terénem. 

V místech, kde hloubka základové spáry není dostačující, bude pod prahy proveden 

podsyp ze štěrkodrti frakce 0-32, min. tl. 100 mm, min. hloubka 1,0 m pod upraveným 

terénem. V místě vrat bude provedeno podbetonování základových prahů. Základy 

administrativní budovy jsou navrženy ze železobetonového roštu, který bude podepřen 

vrtanými pilotami. Základové pasy budou pečlivě propojeny s hlavicemi pilot (provázat 

výztuž). Pod základy je navržen podkladní beton. Základová spára základových pásů 

musí být min. 1,0 m pod upraveným terénem. Pod pasy provést podkladní beton tl. min. 

100 mm.  

1.9.2 Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo třípodlažní administrativní části, je navrženo tl.450 mm z broušených 

cihelných bloků Porotherm 44 Profi (U=0,24W/m2K). Nosné vnitřní zdivo z 

broušených cihelných bloků Porotherm 44 Profi a příčkové zdivo z broušených 

cihelných bloků Porotherm 14 + 8 Profi na systémovou maltu pro tenké spáry. Veškeré 

nosné zdivo je založeno na broušených impregnovaných blocích. V přízemí budou na 
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některých místech provedeny ŽB monolitické sloupy 400x300mm z betonu C30/37- 

XC4 vyztužené pruty. Dvouramenné schodiště mezi podlažími je navrženo ŽB 

prefabrikované.  

Nosnou konstrukcí jednopodlažní haly bude prefabrikovaný ŽB skelet. Sloupy jsou 

navrženy o rozměru 400x500mm a jsou kotvené do ŽB kalichů. Na sloupech bude od 

výšky +0,900 kotveno obvodové stěnové opláštění ze stěnových sendvičových 

horizontálních panelů KS1000 AWP tl.120 mm. Mezi sloupy bude proveden ŽB práh 

tl.200 mm se základovou spárou na úrovni -0,900 do výšky +1,000. Základový práh 

bude opatřen XPS Styrodurem tl.100 mm min.600 mm pod terén. Na sloupech bude od 

výšky +0,900 kotveno obvodové stěnové opláštění ze stěnových sendvičových 

horizontálních panelů KS1000 AWP tl.120 mm. Z vnější strany zdiva bude provedeno 

zateplení z XPS Styrodurem tl.100 mm min.600 mm pod terén.  

1.9.3 Vodorovné konstrukce 

V administrativní části bude mezi základové pasy provedena podkladní betonová deska 

tl. 100 mm z betonu C25/30-XC3, vyztužená svařovanými sítěmi 6/100x6/100 při 

horním i spodním povrchu. Na desku je navržena podlaha tl. 190 mm ve skladbě – 

geotextilie 300 g/m2, izolace proti vodě a radonu tl.1,5mm, geotextilie 300 g/m2, 

tepelná izolace EPS 100 S tl.120 mm, betonová mazanina tl.69 mm, lepící tmel a 

podlahová krytina tl.11 mm.  

Nad 1NP, 2NP a 3NP administrativní části bude proveden strop tl.250 mm ze stropních 

desek PPD. Nad stropy 1.NP a 2.NP jsou navrženy podlahy tl.90mm ve skladbě – 

podlahová krytina tl.9mm, lepící tmel tl.2mm, cem.potěr tl.59mm, protihluková izolace 

např. Isover tl.20mm. Nad stropem 3.NP bude proveden střešní plášť ve skladbě – 

parozábrana asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL, spádové klíny EPS 100 

tl.150–441 mm – 2 %, tepelná izolace – EPS 100 tl.100 mm, geotextílie 300 g/m2 a 

folie FATRAFOL 810 tl.1,5mm. Panely stropů budou uloženy do maltového lože 

(MC10) tl.10 mm. Pod stropem bude proveden ztužující věnec výšky 250 mm z betonu 

C25/30, vyztužený 4x R16 + třmínky R8 po 175 mm. V každém podlaží administrativní 

budovy bude proveden podhled ze stropních desek Minerál Thermatex 

(600x600x15mm) se spodní hranou desek 100 mm pod stropem.  

Překlady nad okny jsou součástí ztužujícího věnce pod stropem. Budou z obou stran 

zataženy 1 m za podporu. U širších oken bude překlad vyztužen 2x I 300 + 4x R16 + 

třmínky R8 po 200 mm + spony 80x8mm po 300 mm. Vnější líc překladů bude opatřen 

EPS tl.50 mm. Překlady nad vnitřními otvory budou systémové keramické PK 7.  
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Podlaha haly je navržena z drátkobetonu C20/25 tl.200 mm s výztuží drátkovou 

rozptýlenou (min.25 kg/m3) a nášlapnou vrstvou se vsypem (hlazená, leštěná). Podlaha 

je navržena na požadovanou únosnost 2 t/m2. Pracovní spáry budou po max. 48 m, 

spáry budou opatřeny kluznými trny a dilatačními přechody. Podlaha bude dilatovaná 

po 6,0x6,0 m řezanými dilatačními spárami, spáry budou vyplněny profily (PVC) a 

později vytmeleny polyuretanovými tmely. Pod podlahou je navržena geotextilie 300 

g/m2, izolace proti vodě a zemní vlhkosti např. FATRAFOL 803 tl. 1,2mm, který 

vyhoví na střední radonový index, geotextilie 300 g/m2, hutněná štěrkodrť frakce 4-8 

mm tl.40 mm. Při betonáži podlahy budou v místě vrat vloženy ocelové profily 

L200x200x14mm a v místě dveří profily L80x80x10mm. Nad expedicí je navržený 

strop ze stropních desek PPD tl.400 mm. Nad WC, skladem kování a rozvodnou NN 

budou stropní desky PPD tl.200 mm. Nad skladem a WC je navržena podlaha tl 60 mm 

– betonová mazanina tl.49 mm a podlahová krytina s lepícím tmelem tl.11 mm. Nad 

rozvodnou NN bude proveden střešní plášť ve skladbě – parozábrana asfaltový pás 

GLASTEK AL 40 MINERAL, spádové klíny EPS 100 tl.100–176 mm – 3 %, tepel. 

izol. - EPS 100 tl.100 mm, geotextílie 300 g/m2, folie FATRAFOL 810 tl.1,5mm.  

1.9.4 Výplně otvorů 

Okna a venkovní dveře jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem. Sekční vrata jsou 

ze sekcí z poplastovaného plechu a s tepelně izolační polyuretanovou výplní. Výplně 

otvorů jsou navrženy v barvě modré RAL 5015. Ve střeše jsou navrženy 2 světlíky s 

hliníkovou konstrukcí opláštěnou polykarbonátovými deskami. Podstavce světlíků jsou 

z tenkostěnných ocelových profilů vyplněných tepelnou izolací. Vnitřní dveře budou 

dřevěné s obložkovými zárubněmi dle výběru investora. 

1.9.5 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou z poplastovaného plechu tl.0,6mm v barvě modré RAL 

5015. Oplechování prvků střechy bude systémovými klempířskými výrobky s 

nakašírovanou PVC fólií. 

1.9.6 Úprava povrchů 

Vnitřní omítky budou hladké štukové. V místnostech sociálních zařízení, v úklidových 

komorách a u kuchyňských linek bude proveden keramický obklad zdí. Pod obklady 

bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 2000 mm, na WC do výšky 300 mm. 

Vnější omítka bude rýhovaná struktura v barvě bílé RAL 9016. Soklová část bude 

opatřena marmolitovou omítkou Stomix barvy šedé 118 G.  
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1.10 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.10.1 Technická infrastruktura 

Voda pro stavbu bude zajištěna z předem vybudované vodovodní přípojky, elektrická 

energie pro stavbu bude zajištěna z předem vybudované staveništní přípojky NN. 

Ostatní energie pro stavbu nejsou zapotřebí. Dešťová voda ze staveniště bude 

zasakována na pozemku investora, v případě nedostatečného zasakování bude 

provedeno její odčerpání. Splašky budou odváděny přes areálovou ČOV. Vyčištěná 

voda z ČOV bude natékat do čerpací jímky, z níž bude dopravována tlakovou kanalizací 

a vypouštěna do Sudoměřického potoka.  

1.10.2 Doprava na staveniště 

Přístup na staveniště je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/70 H. 

1.11 Stavebně technologické části 

1.11.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu  

V kapitole 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 

PROJEKTU jsou definovány a popsány jednotlivé stavební objekty, staveniště a 

podmínky, které vyplývají z ochranných pásem VTL plynovodu a komunikace I. třídy. 

Dále je zde konstrukční řešení stavebního objektu SO01 Výrobní haly a napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí je také příloha P1.1 MATICE 

ODPOVĚDNOSTI, což je nástroj, který se využívá pro přiřazování odpovědností 

jednotlivých osob k úkolům, které probíhají při výstavbě.  

1.11.2 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu  

V kapitole 2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

STAVEBNÍHO OBJEKTU jsou popsány jednotlivé etapy výstavby se stručným 

výkazem prvků, definováním potřebné mechanizace a pracovníků. 

1.11.3 Řešení širších dopravních vztahů  

Doprava materiálu a strojů na místo stavby je řešena v kapitole 3. ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH 

DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. V této kapitole jsem navrhl body zájmu, které jsem 

posuzoval a graficky jsem znázornil jednotlivé stěžejní trasy. V příloze P3.1 BLIŽŠÍ 

DOPRAVNÍ VZTAHY STAVENIŠTĚ jsem zaznačil do výkresu dopravní značení a 
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dopravní vztahy v blízkosti staveniště. V přílohách P3.2 ŽÁDOST NADROZMĚRNÁ 

DOPRAVA PREFA A P3.3 ŽÁDOST NADROZMĚRNÁ DOPRAVA VRTNÁ 

SOUPRAVA jsou vyplněny žádosti o povolení nadrozměrné dopravy na území 

Jihomoravského kraje. 

1.11.4 Časový a finanční plán – objektový  

V této kapitole 4. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN – OBJEKTOVÝ ukazuji časovou a 

finanční náročnost výstavby celého areálu a stavebních objektů Výrobního areálu 

v Sudoměřicích. Součástí této kapitoly jsou přílohy P4.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ 

PLÁN PO OBJEKTECH a P4.2 PROPOČET STAVBY DLE THU. 

1.11.5 Návrh zařízení staveniště  

V kapitole 5. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ je řešen návrh jednotlivých částí 

staveniště. K zařízení staveniště byla vypracována technická zpráva a 2 výkresy zařízení 

staveniště. Výkres zařízení pro dobu zakládání je přiložen v příloze P5.1 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – II. ETAPA a pro hrubou vrchní stavbu je v příloze P5.2 SITUACE 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – III. ETAPA. V této kapitole jsou určeny počty a umístění 

staveništních buněk, jejich napojení na staveništní rozvodné sítě, výpočet potřeby 

energií, dimenze staveništních přípojek, jednotlivé objekty zařízení staveniště a 

ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště. 

1.11.6 Návrh strojní sestavy  

V kapitole 6. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY navrhuji a specifikuji stavební stroje a 

mechanizaci potřebnou k realizaci stavebního objektu SO01, kde je i např. zaznačen 

dosah autočerpadla pro kritické práce. K této kapitole patří i posouzení autojeřábů. 

Posouzení autojeřábů je součástí schémat montáže železobetonových prefabrikovaných 

prvků a to v přílohách P9.1 až P9.7, kde jsou vyznačena kritická břemena jednotlivých 

prvků ve štítku stavebního stroje a v půdoryse zakresleny dosahy v rámci určitého 

poloměru. Přílohy také zobrazují výpis prvků pro jednotlivé prvky.  

1.11.7 Plán zajištění zdrojů pro stavební objekt SO01 

V kapitole 7. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO01 popisuji 

zajištění objektu zdroji skrze položkový rozpočet, který je vypracován programem 

BUILDpowerS a nachází se v příloze P7.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU 
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SO01 a příloha P7.2 GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ, která ukazuje potřebu 

pracovníků v měsíci pro stavební objekt SO01. 

1.11.8 Časový plán stavebního objektu SO01 

V kapitole 8. ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU SO01 je popsán 

harmonogram pro hlavní stavební objekt s kontrolovatelným výpočtem doby trvání. 

Harmonogram byl vypracován za pomoci programu MS Project. Samotný časový plán 

je přílohou P8.1 ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO01 

1.11.9 Technologický předpis pro provádění prefabrikovaných konstrukcí 

V kapitole 9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ je blíže řešen technologický postup pro 

provádění prefabrikovaného skeletu haly a stropních konstrukcí z předpjatých panelů 

SPIROLL. Také je zde řešeno prefabrikované schodiště a průvlaky. Součástí předpisu 

jsou výkazy výměr materiálů, potřeba pracovníků a strojů. Pro předpis jsem graficky 

zpracoval schémata ukládání prvků do konstrukce za pomoci autojeřábu pro jednotlivé 

prvky, které jsou přílohou P9.1 až P9.7 této diplomové práce. 

1.11.10 Technologický předpis pro provádění monolitických sloupů a věnců 

V kapitole 10. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ je popsán postup provádění 

železobetonových monolitických sloupů a věnců hlavního stavebního objektu SO01, 

výkazy výměr materiálů, potřeba pracovníků a strojů. Pro předpis jsem zpracoval 

schéma systémového bednění pro monolitické sloupy, které je přílohou P10.1 

SCHÉMA BEDNĚNÍ MONOLITICKÝCH SLOUPŮ S KUSOVNÍKEM za pomoci 

programu Tipos od firmy DOKA. 

1.11.11 Certifikace LEED 2009 Core & Shell – enviromentální požadavky 

pro stavební objekt SO01 

V kapitole 11. CERTIFIKACE LEED 2009 CORE & SHELL – ENVIROMENTÁLNÍ 

POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO01 je v rámci bodů řešen vliv výstavby 

na životní prostředí.  
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1.11.12 Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění prefabrikovaných 

konstrukcí 

Kontrolní a zkušební plán kvality, byl zpracován pro provádění prefabrikovaných 

konstrukcí. Obsahuje veškeré kontroly, které se pojí k této technologii. Textová i 

tabulková část kontrolního a zkušebního plánu je v příloze P12.1 KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ PREFABRIKOVANÝCH 

KONSTRUKCÍ. 

1.11.13 Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění monolitických 

sloupů a věnců 

Další kontrolní a zkušební plán kvality, byl zpracován pro provádění monolitických 

sloupů a věnců. Obsahuje veškeré kontroly, které se pojí k této technologii. Textová i 

tabulková část kontrolního a zkušebního plánu je v příloze P13.1 KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A 

VĚNCŮ. 
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2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

2.1 Základní informace o stavbě 

2.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

2.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 



38 

 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 

Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 

Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

2.2 Členění stavby na stavební objekty 

Tabulka 1 - Členění stavby na stavební objekty [vlastní] 

Stavební objekt 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
 

SO01.1 Výrobní hala m3 29670,0  

SO01.2 Administrativní budova m3 4433,0  

SO02.1 Zpevněné plochy m2 4826,0  

SO02.2 Oplocení m 194,0  

SO02.3 Požární nádrž m3 49,0  

SO03 ČOV m3 52,0  

SO04 Přípojka plynu m 4,1  

SO05 Přípojka vody m 3,0  

SO06 Areálová dešťová komunikace m 336,0  

SO07 Zasakování m3 214,0  

SO08 Sadové úpravy a ozelenění m2 976,0  

2.3 Studie realizace hlavních technologických etap hlavního 

stavebního objektu SO01 

2.3.1 Přípravné a zemní práce 

Výkaz výměr 

• Ornice     1431,54 m3 

• Hloubení jam    301,71 m3 

Postup provádění 

V rámci zemních prací bude sejmuta ornice o tl. 300 mm. Ornice bude postupně 

odvážena na skládku. Proběhne zaměření a vytyčení hran objektu, bude srovnána pláň. 
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Za pomoci rypadlo-nakladače budou vyhloubeny jámy pro pilotáž a následně vytvoření 

monolitického zhlaví pilot v podobě kruhových hlavic s kalichem nebo patky 

s kalichem. Budou vyhloubeny rýhy pro vedení inženýrský sítí pro napojení 

budovaného objektu a pro napojení zařízení staveniště. Část vytěžené zeminy bude 

uložena na mezideponii a použije se pro terénní úpravy na konci výstavby. 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Sklápěč 

• Rypadlo – nakladač 

• Dozer 

• Vibrační válec 

• Geodetická souprava s nivelačním strojem 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat zemní práce dle zadání, pod dozorem vedoucího čety a 

stavbyvedoucího. 

• Strojník rypadlo – nakladače 

• Strojník dozeru 

• Řidič sklápěče 

• Strojník vibračního válce 

• Geodet 

• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 

Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola připravenosti staveniště (kontrola PD, kontrola vytyčených 

geodetických bodů, kontrola vedení inženýrských sítí) 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola strojů a pracovníků 

• Kontrola provádění prací (kontrola provádění prací dle PD např. tloušťky vrstev, 

zhutnění, odvodnění, výškové úrovně) 

• Kontrola provedených prací 
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2.3.2 Spodní stavba 

Výkaz výměr 

• Štěrkodrť 0-64 mm    4001,6 m3 

• Podkladní beton    26,05 m3 

• ŽB pasy     109,98 m3 

• ŽB kalichy a patky    79,51 m3 

• Základová deska    36 m3 

• Piloty      589,6 m   

• Výplň pilot     221,16 m3 

• Hydroizolace     4352,55 m2 

Postup provádění 

V rámci spodní stavby proběhne vytyčení základových konstrukcí, vrtání a provádění 

pilot, provedení kruhových hlavic a patek s kalichy, návoz a hutnění násypů, provedení 

základových pasů/roštů, provedení základové desky, izolace proti vlhkosti 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Automobilový jeřáb 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Čerpadlo 

• Vrtná souprava 

• Vibrační válec 

• Vibrační deska 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Invertorová svářečka 

• Sklápěč 

• Rypadlo – nakladač 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat hrubou spodní stavbu dle zadání, pod dozorem vedoucího 

čety a stavbyvedoucího. 

• Geodet 

• Strojník vrtné soupravy 

• Jeřábník 
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• Strojník rypadlo – nakladače 

• Řidič nákladního auta 

• Řidič sklápěče 

• Strojník autodomíchávače 

• Strojník autočerpadla a čerpadla 

• Vazači výztuže 

• Vazači břemen 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Stavební dělníci 

• Pomocí dělníci 

Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola připravenosti pracoviště (geometrie, základová spára, zhutnění) 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola strojů a pracovníků 

• Kontrola materiálu (prefa, beton) 

• Kontrola prováděných prací (zavěšení na zvedací prostředek, osazení prvků) 

• Kontrola provedených prací (geometrie, rovinnost) 

2.3.3 Hrubá vrchní stavba 

Výkaz výměr 

• Zdivo 440 mm     552 m2 

• Zdivo 300 mm     487 m2 

• Překlady 1250 mm     144 ks 

• Překlady 1500 mm     6 ks  

• Překlady 2000 mm     2 ks 

• Překlady 2500 mm     16 ks 

• Překlady 3500 mm     12 ks 

• Sloupy       52 ks 

• Ztužidla      50 ks 

• Vazníky      20 ks 

• PPD       800 m2 

• Schodiště      8 ks 
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Postup provádění 

Železobetonový prefabrikovaný skelet – sloupy, prahy, ztužidla, vazníky. Obvodové 

nosné zdivo z broušených cihelných bloků, železobetonové monolitické sloupy, stropní 

předpjaté panely, dvouramenné železobetonové prefabrikované schodiště. 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Automobilový jeřáb 

• Míchačka 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Autočerpadlo 

• Autodomíchávač 

• Ponorný vibrátor 

• Invertorová svářečka 

• Tahač s návěsem 

• Nůžková plošina 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat hrubou vrchní stavbu dle zadání, pod dozorem vedoucího 

čety a stavbyvedoucího.  

• Jeřábník 

• Strojník autodomíchávače 

• Strojník autočerpadla 

• Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

• Řidič tahače s návěsem 

• Vazači břemen 

• Vazači výztuže 

• Tesaři 

• Montážní pracovníci 

• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 

Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola připravenosti pracoviště (geometrie, provedení základových resp. 

svislých konstrukcí) 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola strojů a pracovníků 
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• Kontrola materiálu (prefabrikátů, keramických tvárnic, cementové malty, 

betonu, stropních panelů) 

2.3.4 Vnější obálka budovy 

Výkaz výměr 

• Opláštění sendvičovými panely    2060 m2 

• Zastřešení       3790,48 m2 

• Vnější úprava soklů      602,33 m2 

Postup provádění 

Vnější obálka budovy začne montáží opláštění panelů Kingspan. Montáž proběhne od 

zákl. prahu až po žlab v každém jednotlivém poli nosné konstrukce. V návaznosti na 

montáž opláštění haly bude probíhat osazení rámů otvorů. Dále pak bude probíhat 

zastřešení, a to montáží trapézových plechů na vazníky skeletu. Poté proběhne montáž 

světlíků. Následně bude provedena povlaková izolace střechy. Zastřešení bylo 

provedeno z předpjatých panelů a na ně bude položena povlaková izolace střech. 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Automobilový jeřáb 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Tahač s návěsem 

• Nůžková plošina 

• Elektrické nůžky na plech 

• Rázový utahovák 

• Hořák pro svařování asfaltových pasů 

• Horkovzdušný automat pro svařování plastových folií 

Personální obsazení 

Pracovníci budou vykonávat tuto práci dle zadání, pod dozorem vedoucího čety a 

stavbyvedoucího.  

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

• Řidič tahače 

• Montážní pracovníci 

• Stavební dělníci 
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• Pomocní dělníci 

• Izolatéři 

Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola připravenosti pracoviště (geometrie, provedení svislých a vodorovných 

konstrukcí) 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola strojů a pracovníků 

• Kontrola materiálu (sendvičových panelů, tepelné izolace, hydroizolace, 

trapézových plechů) 

• Kontrola prováděných prací (zavěšení na zvedací prostředek, osazení 

• prvků, izolatérské práce) 

• Kontrola provedených prací (geometrie, rovinnost) 

2.3.5 Dokončovací práce – podlahové konstrukce 

Výkaz výměr 

• Drátkobetonová podlaha     798,51 m3 

• Vsyp na betonové podlahy     3992,55 m2 

• Cementový potěr      933,81 m2 

• Izolace tepelná      352,539 m2 

• Izolace kročejová      674,65 m2 

Postup provádění 

V hale bude provedena průmyslová drátkobetonová podlaha. V administrativní části 

budou vybetonovány hrubé podlahové konstrukce z betonového potěru. Pod potěr bude 

v 1NP položena tepelná izolace a v 2NP a 3NP bude položena kročejová izolace. 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Vibrační deska 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Vibrační lišta 

• Pojízdná hladička 

• Míchadlo 

• Příklepová vrtačka 
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• Úhlová bruska 

• Horkovzdušný automat pro svařování fólií 

Personální obsazení 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

• Strojník autodomíchávače a autočerpadla 

• Betonáři 

• Izolatéři 

• Podlaháři 

• Stavební dělníci 

• Pomocní dělníci 

Jakost a kontrola kvality 

• Kontrola připravenosti pracoviště (geometrie, provedení svislých a vodorovných 

konstrukcí) 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola strojů a pracovníků 

• Kontrola materiálu (hydroizolace, kročejová izolace, výztuž, tepelná izolace, 

beton) 

• Kontrola prováděných prací 

• Kontrola provedených prací (geometrie, rovinnost) 
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3 ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VTAHŮ 

3.1 Základní informace o stavbě 

3.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

3.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 
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Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 

Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

3.2 Obecné informace o lokalitě 

Obec Sudoměřice se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Nachází se u 

hranic se Slovenskem a východně od Hodonína. V průmyslové zóně, ve které se 

staveniště bude nacházet, jsou již v provozu výrobní areály jiných výrobců. 

 

Obrázek 2 - Místo objektu [3] - vlastní úprava 

3.3 Popis řešení dopravních vztahů 

Mimostaveništní doprava obsahuje dopravu sypkého materiálu na stavbu i z ní, dopravu 

železobetonových prefabrikovaných prvků, čerstvé betonové směsi, hutního materiálu a 

dalších materiálů, jako jsou izolace proti vodě, tepelná izolace, sendvičové panely 

kingspan, dopravu strojů a také dopravu osob na staveniště. 

Blíže je v této kapitole řešena doprava konkrétních materiálů a strojů. Jedná se o 

dopravu prefabrikovaných železobetonových prvků skeletu atd., která je řešena v trase 

A. Dále v trase B je řešena doprava čerstvé betonové směsi a příjezdu autočerpadla. A 

v trase C je řešena přeprava vrtné soupravy pro hlubinné zakládání. 
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Příjezd na staveniště a poloměry otáčení jsou vyobrazeny v příloze P5.1 SITUACE 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – II. ETAPA a také v příloze P5.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – III. ETAPA. Staveniště je koncipováno na dopravení všech kritických 

břemen. Pro bližší dopravní vztahy na staveništi byla zpracována situace v příloze P3.1 

BLIŽŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY STAVENIŠTĚ. 

3.4 Body zájmu 

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

podkladů veřejně přístupných na serveru mapy.cz.  

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

zkoumal a posoudil pro jednotlivé trasy. Jedná se většinou o místa na komunikaci, která 

jsem posuzoval z hlediska ostrosti odbočení, kde jsem se zabýval především poloměrem 

otáčení, zkoumal jsem křižovatky a mosty, u kterých jsem řešil jejich podjezdnou 

výšku. V rámci míst s ostřejším odbočením a kruhových objezdů jsem zjišťoval 

obrysový poloměr zatáčení, daný údaji z technických listů jednotlivých strojů. 

3.5 Doprava na staveniště 

3.5.1 Doprava prefabrikovaných železobetonových prvků 

Trasa ukazuje dopravu prefabrikovaných železobetonových prvků ze závodu PREFA 

Brno a.s., závod Hodonín se sídlem Na Výhoně 3527 na staveniště. Tato společnost 

bude také zajišťovat dopravu prefabrikátu. 

Prefabrikáty budou dovezeny pomocí nákladního automobilu, a to tahačem MAN TGS 

6x2/2 BLS Midlift Tractor s teleskopickým rovinným návěsem Goldhofer SPZ-DL 3-

39/80. Z důvodu dopravy nadrozměrných nákladů bude zapotřebí doprovodného 

vozidla včetně všech přepravních povolení – žádost o přepravní povolení je jako příloha 

P3.2 ŽÁDOST NADROZMĚRNÁ DOPRAVA PREFA. 

Maximální výška soupravy s nákladem:    3,4 m 

Maximální délka soupravy s nákladem:    32,6 m    

Délka trasy je 9,8 km. 
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Obrázek 3 - Trasa A [4] – vlastní úprava 

Bod zájmu A1: 

Výjezd ze závodu Hodonín na ulici Měšťanská. Poloměr otáčení 20 m. 

 

Obrázek 4 - Trasa A – bod zájmu A1 [5] – vlastní úprava 
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Bod zájmu A2: 

Odbočení z ulice Měšťanská na silnici I/55. Poloměr otáčení 20 m. 

 

Obrázek 5 - Trasa A – bod zájmu A2 [5] – vlastní úprava 

Bod zájmu A3: 

Sjezd z I/55 na I/70 H. Poloměr otáčení 75 m. 

 

Obrázek 6 - Trasa A – bod zájmu A3 [5] – vlastní úprava 
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Body zájmu A4 a A5: 

Sjezd z I/70 H na místní komunikaci, která vede ke staveništi. Poloměr obou odbočení 

je 20 m. 

 

Obrázek 7 - Trasa A – bod zájmu A4, A5 [5] – vlastní úprava 

Posouzení trasy A: 

Šířka tahače MAN:      2,5 m 

Celková hmotnost:      44 t 

Hmotnost tahače bez návěsu:     8,185 t 

Celkový vnější poloměr otáčení (normální):   16 m 

Celkový vnější poloměr otáčení (nadrozměr. náklad): 34 m 

Trasu A jsem posuzoval na dopravu prefabrikovaných prvků ze závodu Prefa Brno, 

závod Hodonín. Podle technických specifikací použitých strojů byla trasa posouzena 

a vyhovuje. 

Poloměr otáčení 16 m, tedy pro dopravu prvků nenadrozměrných velikostí, je dodržen. 

Podle posouzení kritických odbočení mají všechny body na trase vždy poloměr otáčení 

16 m a více. 

Na cestě se nenachází žádný podjezd, tudíž v rámci průjezdné výšky vše vyhovuje. 

Na trase se nenachází ani žádné omezení zatížení na mostech. Všechny mosty jsou 

navrženy pro větší zatížení než 44 tun. 



53 

 

Při přepravě prefabrikovaných vazníků musí být zařízena nadrozměrná doprava. Její 

maximální poloměr otáčení je 34 m. Pro bod zájmu A1 se musí za pomoci 

doprovodných automobilů zastavit provoz a předem vyklidit parkoviště přiléhající u 

křižovatky. Poté je průjezd možný. Pro bod zájmu A2 musí být taktéž zastaven provoz, 

jelikož tahač s návěsem vykrouží větší poloměr, aby měl čas a čistou silnici pro tento 

manévr. Pro bod zájmu A3 nemusí být řešeno žádné opatření. Zde je dostatečný 

poloměr otáčení, a to 75 m. Pro body A4 a A5 bude muset být zastaven provoz při 

sjezdu z I/70 H na místní komunikaci, aby měl tahač s návěsem možnost vykroužit 

poloměr. Bude-li to potřeba, musí se zajistit přejezdové ocelové desky přes ostrůvek 

v křižovatce. V bodě A5 je dostatek prostoru pro manévr, za pomoci okolních 

zpevněných ploch. 

3.5.2 Doprava čerstvé betonové směsi 

Trasa B ukazuje trasu, po které bude dopravována čerstvá betonová směs. Dopravu 

čerstvé betonové směsi bude zajišťovat autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC 

LINE AM 9 C. Po této trase bude také jezdit autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 

X. 

Doprava čerstvé betonové směsi a autočerpadla bude probíhat z betonárny ZAPA beton 

a.s., pobočka Strážnice z ulice Veselská. 

Trasa je dlouhá 7,7 km. 

 

Obrázek 8 - Trasa B [6] – vlastní úprava 
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Bod zájmu B1: 

Výjezd z areálu betonárny ZAPA beton a.s., pobočka Strážnice na ulici Veselskou – 

I/55. Poloměr otáčení je 12 m. 

 

Obrázek 9 - Trasa B – bod zájmu B1 [7] – vlastní úprava 

Bod zájmu B2: 

Zatáčka ve středu města Strážnice. Silnice I/55. Poloměr otáčení je 12 m. 

 

Obrázek 10 - Trasa B – bod zájmu B2 [7] – vlastní úprava 
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Bod zájmu B3: 

Nájezd ze silnice I/55 na silnici I/70 H. Poloměr oblouku je 100 m. 

 

Obrázek 11 - Trasa B – bod zájmu B3 [7] – vlastní úprava 

Bod zájmu B4 a B5: 

Bod zájmu B4 a B5 je stejný jako bod zájmu A4 a A5. Poloměry otáčení jsou 20 m. 

Posouzení trasy B: 

Dopravní výška autočerpadla:     3,90 m 

Šířka autočerpadla i autodomíchávače:    2,50 m 

Vnější poloměr zatáčení autočerpadla:    12 m 

Celkový výška autodomíchávače:     3,57 m 

Vnější poloměr autodomíchávače:      12 m 

Trasa B byla posouzena pro dopravu čerstvé betonové směsi z betonárny ve Strážnici na 

stavbu. Všechny poloměry nájezdů a zatáček jsou pro navrženou mechanizaci 

optimální. Na trase se neřeší podjezdná výška, jelikož se na ní nenachází žádné 

přemostění. Nenachází se na trase ani žádné omezení zatížení. Celá trasa tedy pro tento 

typ dopravy vyhovuje. 
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3.5.3 Doprava vrtné soupravy 

Trasa C znázorňuje trasu, po které bude probíhat převoz vrtné soupravy SOILMEC SF-

55. Tuto dopravu zajišťuje dodavatel pro hlubinné zakládání, a tím je KELLER – 

speciální zakládání, spol. s r.o. Brno, která sídlí na ulici Vídeňská 120. 

Vrtná souprava bude dovezena pomocí nákladního automobilu, a to tahačem MAN TGS 

6x2/2 BLS Midlift Tractor s nízkoložným návěsem Goldhofer STZ L4-41/80 AA F2.  

Maximální výška soupravy s nákladem:    4,6 m 

Maximální délka soupravy s nákladem:    21,8 m  

Maximální hmotnost soupravy s nákladem:    68 t 

Z důvodu dopravy nadrozměrných nákladů bude zapotřebí doprovodného vozidla 

včetně všech přepravních povolení – žádost o přepravní povolení je jako P3.2 ŽÁDOST 

NADROZMĚRNÁ DOPRAVA VRTNÁ SOUPRAVA.   

Délka trasy je 80 km. 

 

Obrázek 12 - Trasa C [8] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C1: 

Sjezd z ulice Vídeňská na II/152. Poloměr otáčení 20 m. 

 

Obrázek 13 - Trasa C – bod zájmu C1 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C2: 

Most na trase II/152 přes řeku Svratku. Není stanoven max. limit pro zatížení. 

 

Obrázek 14 - Trasa C – bod zájmu C2 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C3: 

Sjezd z II/152 u OC Olympia na dálnici D1. Poloměry otáčení 16, 40 a 25 m při 

výjezdu. 

 

Obrázek 15 - Trasa C – bod zájmu C3 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C4: 

Most na silnici II/152 přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 4,8 m. 

 

Obrázek 16 - Trasa C – bod zájmu C4 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C5: 

Most silnice nižší třídy přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 4,7 m. 

 

Obrázek 17 - Trasa C – bod zájmu C5 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C6: 

Most na silnici II/416 přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 4,8 m. 

 

Obrázek 18 - Trasa C – bod zájmu C6 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C7: 

Most na silnici II/381 přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 4,7 m. 

 

Obrázek 19 - Trasa C – bod zájmu C7 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C8: 

Most na silnici II/421 přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 4,7 m. 

 

Obrázek 20 - Trasa C – bod zájmu C8 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C9: 

Most na silnici II/422 přes dálnici D1. Most má průjezdnou výšku 5 m. 

 

Obrázek 21 - Trasa C – bod zájmu C9 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C10: 

Sjezd z dálnice D1 na silnici I/55. Poloměry oblouků jsou 20 a 16 m. 

 

Obrázek 22 - Trasa C – bod zájmu C10 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C11: 

Most dálnice D1 přes silnici I/55. Průjezdná výška je 5 m. Zatížení mostu není 

stanoveno. 

 

Obrázek 23 - Trasa C – bod zájmu C11 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C12: 

Most silnice II/431 přes silnici I/55. Most má průjezdnou výšku 5 m. 

 

Obrázek 24 - Trasa C – bod zájmu C12 [9] – vlastní úprava 
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Bod zájmu C13: 

Železniční most přes silnici I/55. Průjezdná výška je 4,7 m. 

 

Obrázek 25 - Trasa C – bod zájmu C13 [9] – vlastní úprava 

Bod zájmu C14: 

Bod zájmu C14 je stejný jako bod zájmu A3. Poloměr otáčení je 75 m. 

Bod zájmu C15: 

Bod zájmu C15 je stejný jako bod zájmu A4. Poloměr otáčení 20 m. 

Bod zájmu C16: 

Bod zájmu C16 je stejný jako bod zájmu A5. Poloměr otáčení 20 m. 

Posouzení trasy C: 

Výška rámu návěsu:       0,80 m 

Přepravní výška vrtné soupravy:     3,74 m 

Celková max. výška:       4,60 m 

Šířka nákladní soupravy:      2,50 m 

Hmotnost tahače s návěsem:      33 t 

Celková hmotnost s nákladem:     68 t 

Vnější poloměr zatáčení tahače:     7,9 m 

Vnější poloměr zatáčení nápravy:     7,9 m 
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Celkový vnější poloměr tahače s nápravou:    15,8 m 

Trasa C byla posuzována a pro dopravu vrtné soupravy vyhovuje. Maximální poloměr 

otáčení tahače s nízkoložným návěsem je 15,8 m a všechny oblouky v dané trase mají 

16 m a více. Všechny mosty jsou průjezdné, neboť celková výška dopravy je 4,6 m a 

nejmenší průjezdná výška je 4,7 m. Na trase se nenachází žádné omezení v rámci 

zatížení např. mostů. 

Doprovodná vozidla a samotná nákladní souprava musí dbát zvýšené opatrnosti u 

každého průjezdu pod mostem, a to zpomalením provozu a projetí pod kritickým 

místem ve snížené rychlosti. Tato přeprava se doporučuje v nočních hodinách, kvůli 

nižší vytíženosti komunikací. 
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4 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN – OBJEKTOVÝ 

4.1 Kalkulace stavebních objektů 

Kalkulace jednotlivých stavebních objektů stavby výrobní haly v Sudoměřicích je 

stanovena podle THU – technickohospodářských ukazatelů. Za pomocí programu 

BUILDPowerS jsem vytvořil cenovou objektovou kalkulaci, která je jako příloha P4.2 

PROPOČET STAVBY DLE THU této práce. Výpočet je stanoven dle klasifikace 

stavebního objektu a z určení objemu měrných jednotek jednotlivých objektů. 

4.2 Časový a finanční plán – objektový 

Podle propočtu nákladu dle THU byl vytvořen časový a finanční plán po objektech 

stavby výrobní haly v Sudoměřicích. Tento plán je přílohou diplomové práce P4.1 

ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN PO OBJEKTECH. 
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5 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.1 Základní informace o stavbě 

5.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

5.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 

Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 
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Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

Etapy zařízení staveniště: 

1. etapa – zařízení staveniště zemní práce:   29.3.2022 – 8.4.2022 

Začátek výstavby: přípojky, část vodovodu k budoucí požární nádrži pro napojení 

staveništní přípojky, hrubé terénní úpravy. 

2. etapa – zařízení staveniště hrubá spodní stavba: 8.4.2022 – 15.7.2022 

Zakládání: hlubinné základy, zhlaví pilot, základové patky, zařízení staveniště pro etapu 

hrubé vrchní stavby. 

3. etapa – zařízení staveniště hrubá vrchní stavba: 15.7.2022 – konec HVS 

Výstavba hrubé vrchní stavby (před dokončením střechy objektu zajistit odtok dešťové 

vody před vybudováním vsakovacích určitých nádrží dle PD). 

5.2 Připravenost staveniště 

Po celém obvodu staveniště bude oplocení o výšce 2,0 m. Na jižní straně pozemku bude 

z důvodu prašnosti, a bezpečí od průniku stavebního materiálu zavěšena ochranná 

tkanina, jelikož se na sousedním pozemku nachází cizí výrobní areál v provozu. Ve 

vjezdu na pozemek bude uzamykatelná brána výšky 2,0 m a šíře 6,0 m. U vjezdu na 

staveniště bude zřízena vrátnice, kde bude kontrolován vstup osob na staveniště. 

5.3 Zázemí pracovníků 

Pro pracovníky bude na staveništi zřízeno zázemí. Zázemí bude zřízeno 

z přemístitelných buněk, které jsou napojeny na staveništní přívod elektrické energie a 

vody. Splašky budou odváděny do fekálního tanku. Budou zřízeny kanceláře pro vedení 

stavby a šatny pro pracovníky. Šatny pro pracovníky jsou dimenzovány na určitý počet 

pracovníků. Také bude zřízeno sociální zázemí jako jsou umývárny, sprchy a záchody. 

5.4 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Staveništní pozemek bude připojen ke stávající dopravní infrastruktuře. Pozemek je 

situován do stávající zástavby průmyslových budov. Na staveniště z tohoto důvodu 

vede jediná přístupová komunikace, a to z místní asfaltové komunikace o šířce 6 m. 

Z této komunikace bude nejen vjezd do staveništního areálu, kde bude kompletní 
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zázemí zařízení staveniště, ale i možný přístup nájezdu prefabrikovaných dílců, zejména 

při osazování vazníků pro návěs s tahačem v místě, vymezeném pro tento účel podél 

této komunikace. Jednotlivé trasy navážky některých materiálů jsou podrobně popsány 

v kapitole 3. ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. 

5.5 Napojení na technickou infrastrukturu 

Budou zhotoveny nové přípojky, a to zejména přípojka vody a přípojka elektrické 

energie pro potřeby stavby, objektů zařízení staveniště a následného užívání nově 

budovaného objektu. Již v rámci provádění zemních prací budou tyto přípojky 

zhotoveny pro objekty zařízení staveniště. Pro odvod dešťové vody ze střech 

budovaného objektu bude s předstihem vybudována část vsakovací nádrže, která nebude 

bránit pohybu po staveništi (revizní šachty atd.). 

5.6 Doprava na staveništi 

Vertikální doprava: 

Vertikální dopravu materiálu na staveništi zajistí automobilové jeřáby TEREX DEMAG 

AC-120-1 a TEREX DEMAG AC-60/3, zejména při ukládání prefabrikovaných prvků 

do konstrukce přímo z dopravního prostředku. Dále nákladní automobil s hydraulickou 

rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 a teleskopický manipulátor Manitou MT 1335. 

V případě drobnějšího materiálu a osob bude vertikální dopravu zajišťovat stavební 

výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, nůžková elektrická plošina COMPACT 10 a mobilní 

montážní plošina GENIE S-40. Dopravu čerstvé betonové směsi do konstrukce zajistí 

autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 X a čerpadlo SCHWING STETTER CP 2800 

D. 

Horizontální doprava: 

Horizontální dopravu na staveništi bude zajišťovat sestava tvořená dozerem, rypadlo-

nakladačem a nákladním autem uvedenými v kapitole č. 5 – NÁVRH STROJNÍ 

SESTAVY. Odvoz stavebního odpadu bude zajištěn kontejnerovým nosičem, popř. 

sklápěčem. Převoz materiálu po stavbě bude zajišťovat teleskopický manipulátor 

Manitou MT 1335. Další materiály v malém množství budou přepravovány ve 

stavebním kolečku. 
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5.7 Objekty zařízení staveniště 

5.7.1 Provozní zařízení staveniště 

Staveništní komunikace, odstavné plochy 

Staveništní komunikace je navržena od vjezdu směrem ke staveništním buňkám jako 

obousměrná o šířce 6 m. V případě vyhnutí vozidel je možné v těchto místech využít 

zpevněnou plochu, která primárně slouží pro omytí vozidel. Mimo tento úsek je vyhnutí 

s ostatními stroji bezproblémové, jelikož je v areálu navržen dostatek prostoru, jako 

obratiště, pro celkovou manipulaci. Na otevřenou plochu bude navazovat komunikace 

směrem k vjezdu do objektu. V případě většího provozu bude doprava na stavbě řízena 

způsobilými osobami. Přednost při jízdě po stavebních komunikacích mají všeobecně 

vozidla vyjíždějící ze stavby. Povrch staveništních komunikací je zhotoven 

z betonového hutněného recyklátu o tl. 150 mm frakce 32/63 mm na míru zhutnění min. 

Edef2=40MPa. Recyklát bude postupně pokládán po zhotovení některých inženýrských 

sítí vedených přes staveništní cestu. Součástí celkové staveništní komunikace budou i 

odstavné plochy zpevněné recyklátem, pro stání automobilů. Plochy pro skladování 

budou taktéž zpevněné betonovým recyklátem o tl. 150 mm a odvodněny. Totéž platí 

pro plochy staveništních buněk, které budou mimo to uloženy ještě bodově na 

betonových pražcích a vyrovnány pomocí ocelových desek. 

Nejužší místo cesty je 6 m, oblouky jsou dimenzovány pro nejrozměrnější vozidla, která 

budou cestu využívat. Komunikace je vedena místem, kde bude v budoucnu areálová 

zpevněná plocha z části z živičného materiálu a z větší části z betonové zámkové 

dlažby. Proto bude recyklát využit jako podklad této zpevněné plochy. 

Směrem k výjezdu ze stavby bude podél komunikace z recyklátu zbudována odstavná 

plocha ze silničních panelů v tl. 150 mm, která bude sloužit k čištění vozidel před 

odjezdem a z části pro umístění kontejnerů na stavební odpad. Pro účely čištění bude 

k odstavné ploše dovedena voda a elektřina pro zapojení tlakové myčky a bude zde 

zhotovena vpusť napojená na LAPOL a následně svedena do jímky, která bude 

vytvořena v místě budoucí přečerpávací jímky a čističky odpadních vod. Samotný vjezd 

na staveniště je tvořen ze silničních panelů tl. 220 mm s dostatečným rádiusem pro 

vjezd rozměrnějších vozidel. 
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Staveništní přípojky 

Staveništní přípojky budou zhotovitelem zbudovány během doby využití, pro účely 

stavby budou přípojky udržovány zhotovitelem v nezávadném stavu a následně po 

skončení stavební činnosti odstraněny. 

Staveništní přípojka vody bude napojena na část vodovodu k budoucí požární nádrži, 

který je napojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku. Napojení staveništních 

buněk bude opatřeno vlastním vodoměrem a hlavním uzávěrem vody umístěným u 

buněk. Rozvody jsou vedeny, pokud možno nejkratší cestou, a mimo staveništní 

komunikace. Pokud rozvod křižuje komunikaci, bude uložen do chráničky. Potrubí bude 

vedeno v hloubce 1,0 m a bude z plastu. 

Staveništní přípojka pro buňky, tlakovou myčku a staveništní provoz je DN 40 a 

materiálu PE 80 SDR 11. 

Staveništní přípojka elektřiny bude napojena z nově vybudovaného rozvaděče 

investora na staveništní rozvaděč NGS 56 63 202.0 NG ENERGY s vlastním měřením. 

Znečištěná voda a splašky budou ukládány do jímek. Přesněji znečištěná voda po 

omytí automobilu z čistící zóny odtéká přes LAPOL do jímky. Tato voda, díky filtraci a 

odlučovači není škodlivá, tak se může zasakovat do terénu. Pokud nebude vsakování 

dostatečné, provede se odčerpání a jímka se vyčistí. Pro splašky je uvažováno 

s fekálním tankem pod hygienické zařízení. 

 

Obrázek 26 - LAPOL [10] 

Oplocení 

Staveništní oplocení bude zajištěno v průběhu zakládání stavby po obvodu staveniště 

drátěným oplocením o výšce 2,0 m osazeným do prefabrikovaných patek a spojeným 

ocelovými spojkami. Plot bude doplněn o uzamykatelnou otevíravou bránu o šířce 6,0 
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m (jedno křídlo 3 m) a výšce také 2,0 m na vjezdu. Vnitřní oplocení na staveništi (např. 

oddělení prostoru parkoviště od deponie sypkého materiálu) bude taktéž provedeno 

z drátěného oplocení o výšce 2,0 m vsazeného do prefabrikovaných patek a spojeného 

pomocí ocelových spojek. Oplocení staveniště na jižní straně bude doplněno o textilní 

tkaninu. Vnitřní oplocení mezi deponií a parkovištěm bude taktéž doplněno o textilní 

tkaninu, kvůli prašnosti a možným odletujícím částicím. V některých případech bude 

staveništní oplocení dočasně upravováno skrze potřeby stavby (např. výjezd tahače 

s návěsem, stání autojeřábu a jiné mechanizace). Oplocení bude postaveno a po dobu 

výstavby kontrolováno zhotovitelem stavby a následně před předáním stavby 

odstraněno. 

 

Obrázek 27 - Oplocení [11] 

Délka staveništního oplocení je po celou dobu výstavby stejná, a to 405 m. Délka 

vnitřního oplocení činí 10 m. Délky oplocení jsou pouze orientační a můžou se měnit 

podle potřeb stavby. 

Uzamykatelné sklady 

Pro menší strojní zařízení, nářadí a menší spotřební materiál, který vyžaduje speciální 

skladovací podmínky, budou na stavbě umístěny dva uzamykatelné kontejnery. 

Skladové kontejnery budou zapůjčeny od firmy KOMA Rent s.r.o. Na stavbu bude 

zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem. O zařízení v průběhy výstavby 

se bude starat zhotovitel stavby.  
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Skladový kontejner ZL 01 20: 

 

Obrázek 28 - Skladový kontejner ZL 01 20 [12] 

Technické parametry: 

• Rozměry:   6058 x 2438 x 2591 mm 

• Hmotnost:   1650 kg 

• Vstupní vrata:  2400 x 2750 mm, ocelová dvoukřídlá 

• Podlaha:   ocelová s rýhovaným plechem proti skluzu  [13] 

Skládky 

Pro skladování materiálu budou zhotoveny skládky, které budou zpevněny betonovým 

recyklátem o tl. 150 mm hutněným na Edef2=min.40 MPa. Skladovací plocha je určena 

ke skladování palet se zdícími prvky, prvků bednění, sendvičových panelů a dalších 

materiálů. Při určitém milníku ve výstavbě bude možno využít i plochu objektu, která 

již bude zhotovena a bude na ni možno ukládat materiál pro další nejbližší postup prací. 

Skladovací plocha je odvodněná směrem k oplocení, kde je podél oplocení vyhloubena 

rýha pro zachytávání povrchové dešťové vody, která bude spádována do rohu 

staveniště, kde se bude volně vsakovat do okolní půdy. Rýha bude obsahovat drenážní 

potrubí obalené geotextílií pro filtraci. 

Plocha pro skladování je dostatečná, jelikož uvažujeme materiál dodávat cyklicky podle 

modelu C. 

Deponie sypkého materiálu jako je například ornice, vykopaná zemina, popř. kamenivo 

pro násypy je taktéž dostatečná. Na skládce totiž není v plánu zadržovat velké množství 

zeminy ani ornice, pouze pro finální úpravy pozemku. Kamenivo bude po většinu času 

ukládáno přímo do konstrukce. Dle situace na staveništi, bude možné využít část 

deponie po úpravě k odstavení vozidel nebo pro kontejnery subdodavatelů. 
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Kontejnery na odpad 

Za účelem nakládání s odpady budou navrženy otevřené vanové ocelové kontejnery. 

Kontejnery budou navrženy pro směsný stavební odpad a tříděný stavební odpad. 

Směsný komunální odpad a tříděný odpad (plast a papír) bude navržen jako běžný PE 

kontejner/popelnice. Jelikož se nepočítá na staveništi s nadměrným odpadem ze skla, 

bude tudíž ukládáno do igelitových pytlů a odváženo zvlášť. Vše dodá společnost 

TESPRA Hodonín, s.r.o., která bude zajišťovat jejich pravidelný odvoz. 

Vanový kontejner se sklopným čelem: 

 

Obrázek 29 - Vanový kontejner se sklopným čelem [14] 

Technické parametry: 

• Rozměry:   3500 x 1820 x 1500 mm 

• Objem:   7 m3 

• Uzpůsoben pro manipulaci jeřábem – boční čepy 

• Počet:   2 x       [15] 

Plastové kontejnery na tříděný odpad: 

 

Obrázek 30 - Plastové kontejnery na tříděný odpad [16] 
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Obrázek 31 - Plastová 

popelnice na komunální 

odpad [96] 

Technické parametry: 

• Rozměry:  1465 x 1370 x 1070 mm 

• Hmotnost:  71 kg 

• Objem:  1100 l 

• Počet:   2 x plast (žlutý), 1 x papír (modrý)   [17] 

Plastová popelnice na komunální odpad: 

Technické parametry: 

• Rozměry:  1070 x 730 x 580 mm 

• Objem:  240 l 

• Nosnost:  80 kg 

• Počet:   2 x   [18] 

 

 

Kanceláře, sociální a hygienické zařízení 

Před umístěním staveništních buněk bude nejprve odstraněna ornice a bude srovnána 

úroveň terénu. Zemina i ornice bude odvezena na skládku. Po srovnání terénu proběhne 

přibližné zaměření buňkoviště a rozvodů vody. Poté bude proveden podklad z 

hutněného betonového recyklátu o tl. 150 mm. Do srovnaného a zhutněného recyklátu 

proběhne položení betonových pražců. Na pražce budou postupně ukládány buňky, 

které budou vzájemně srovnávány do roviny (vymezení pomocí ocelových desek) a 

vzájemně spojovány kotvami. Buňky budou uzemněny a napojeny na rozvody 

elektrické energie, popř. vody, kde budou mít vlastní uzávěr vody a vodoměr. Všechny 

buňky jsou zapůjčené od dodavatele KOMA Rent s.r.o. Na stavbu bude zařízení 

dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude 

starat zhotovitel stavby. 

Kanceláře a šatny 

Dimenzování: 

• 1 stavbyvedoucí    15 m2/osoba 

• 2 mistři     8 m2/osoba 

• max 16 pracovníků    1,25 + 0,5 m2/osoba 
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Buňky sloužící jako kanceláře pro vedení stavby budou umístěny na severní straně 

staveniště. Budou zde buňky pro stavbyvedoucí, která se bude využívat i jako zasedací 

místnost, pro mistry a technický dozor. Zároveň budou použity jako šatny pro 

pracovníky. Šatny pro pracovníky jsou dimenzovány na určitý počet pracovníků. 

V úvahu je bráno, že pracovníci subdodavatelů budou mít možnost si své zázemí 

vytvořit na vlastní náklady nebo nebudou mít vlastní šatny. Místa pro zbudování 

kontejnerů subdodavatelů jsou znázorněna ve výkresech zařízení staveniště, které jsou 

přílohami P5.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – II. ETAPA a P5.2 SITUACE 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – III. ETAPA. 

Obytný kontejner C3L 01: 

 

Obrázek 32 - Obytný kontejner C3L 01 [19] 

Technické parametry: 

• Rozměry:   6058 x 2438 x 2500 mm 

• Hmotnost:   2100 kg 

• Vstupní dveře:  875 x 2000 mm, oboustranně lakované 

• Okno:    1765 x 1335 mm, plast, dvojsklo 

• Podlaha:   PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska 

• Stěny a strop:   laminovaná dřevotříska 

• Přípojka:   400 V 

Vnitřní vybavení: 

• Topení:   1 x topidlo AEG – 2 kW 

• Rozvaděč s jističi 
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• Osvětlení:   2 x zářivka 36 W 

• Zásuvky:   3 x vnitřní 230 V 

• Okenní roleta:  integrovaná s bezpečnostními zarážkami  [20] 

Vrátnice 

Pro kontrolu vstupu na staveniště je zřízena vrátnice, kde bude v pracovní době 

orodovaný člověk dohlížet a zapisovat vstup/vjezd na staveniště. Pro zjednodušení bude 

využito čipových karet a terminálu pro pracovníky, kteří se budou pohybovat po 

staveništi častěji. Po ukončení pracovní doby až do začátku pracovní doby následujícího 

dne bude vrátnici využívat ostraha. Ostrahu bude mít na starosti najatá bezpečnostní 

firma. 

Obytný kontejner C3L 40: 

 

Obrázek 33 - Obytný kontejner C3L 40 [21] 

Technické parametry: 

• Rozměry:   2990 x 2438 x 2500 mm 

• Hmotnost:   825 kg 

• Vstupní dveře:  875 x 2000 mm, oboustranně lakované 

• Okno:    1765 x 1335 mm, plast, dvojsklo 

• Podlaha:   PVC tl. 1,5 mm, cementotřísková deska 

• Stěny a strop:   laminovaná dřevotříska 

• Přípojka:   400 V 

Vnitřní vybavení: 

• Topení:   1 x topidlo AEG – 2 kW 
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• Rozvaděč s jističi 

• Osvětlení:   2 x zářivka 36 W 

• Zásuvky:   3 x vnitřní 230 V 

• Okenní roleta:  integrovaná s bezpečnostními zarážkami  [22] 

WC a umývárny 

Dimenzování: 

• Sprchy     1 sprcha/15 osob 

• Toalety    1 toaleta/10 osob, 2 toalety/11-50 os. 

• Pisoáry    1 pisoár = 1 toaleta 

Na staveništi bude umístěna 1 buňka pro hygienické účely. Napojení odpadu bude na 

bezodtokový fekální tank, umístěný pod plochou buňky. 

Sanitární kontejner C3S 10: 

 

Obrázek 34 - Sanitární kontejner C3S 10 [23] 

Technické parametry: 

• Rozměry:   6058 x 2438 x 2500 mm 

• Hmotnost:   2500 kg 

• Vstupní dveře:  875 x 2000 mm, oboustranně lakované 

• Okno:    2 x 600 x 450 mm, plast, dvojsklo, sklopné 

• Podlaha:   vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm 

s podlahovou vpustí, cementotřísková deska 
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• Stěny a strop:   laminovaná dřevotříska 

• Přípojka:   400 V 

Vnitřní vybavení: 

• Topení:   2 x topidlo AEG – 2 kW 

• Osvětlení:   2 x zářivka 36 W 

• Zásuvky:   5 x vnitřní 230 V, 1 x pevné připojení pro bojler 230 V 

• Sanitární vybavení:  2x WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo, 2x sprcha, 1x bojler(200 

l) 

[24] 

Fekální tank: 

Bude umístěn pod hygienickou buňku a pod úrovní, aby byl hygienický kontejner ve 

stejné výšce jako ostatní buňky. K fekálnímu tanku patří pravidelný vývoz a kvalitní 

servis. 

 

Obrázek 35 - Fekální tank [25] 
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Technické parametry: 

• Rozměry:   6058 x 2438 x 700 mm 

• Hmotnost:   1600 kg (prázdný tank) 

• Objem:   10 m3        [26] 

Mobilní chemická toaleta: 

Pro lepší dosah toalet na staveništi bude použita chemická toaleta, která bude 

přemístitelná po staveništi podle místa pracoviště. WC je s dvojitým větráním fekálního 

tanku. K tomu patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený 

firmou KOMA Rent s.r.o.  

Technické parametry: 

• Rozměry: 1180 x 1180 x 2300 mm 

• Hmotnost: 1600 kg (prázdná nádrž) 

• Objem nádrže: 250 l 

Vnitřní vybavení:  

• 1 x pisoár 

• 1 x držák toaletního papíru 

• 1 x oboustranně uzamykací mechanismus [27] 

 

Staveništní rozvaděč s elektroměrem 

Staveništní rozvaděč s elektroměrem NGS 56 63 202.0 NG ENERGY  

Provedení:      Přípojná skříň / koncový rozváděč  

Jmenovitý proud:      63 A  

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

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

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

Počet zásuvek s ochranným kontaktem:  6  

Počet panelů měřidel, polí elektroměru:  1  

Počet jističů:       11  

Obrázek 36 - Mobilní 

chemická toaleta [97] 
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Počet pólů hlavní vypínač:     3  

Jmenovitý proud hlavního vypínače:   63 A  

Počet proudových jističů 30 mA:    2  

Počet proudových jističů 300 mA:    1  

Stupeň krytí (IP):     IP44  

Jmenovité napětí (hodnota):     400 V  

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

Materiál pouzdra:      Ocelový plech 

 

Obrázek 37 - Staveništní rozvaděč s elektroměrem [28] 

Rozvaděč musí být uzemněn a musí mít revizi dle ČSN 33 1600 ed.2. Revizi provádí 

pracovník s příslušnou elektrotechnickou a odbornou kvalifikací. 

Hasící přístroj 

Hasící přístroje budou na staveništi 2. Jeden bude vždy uložen 

na vrátnici a jeden vždy v kanceláři stavbyvedoucího.  

K umístění na staveništi je vhodný hasící přístroj práškový 6 

kg ozn. 34 A/183 B/C s revizí dle vyhlášky č. 377/2021 Sb. 

 

 

 

 
Obrázek 38 - Hasící přístroj 

[98] 
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Havarijní souprava v mobilní nádobě 

Havarijní souprava je složena ze sorbentů uložených v plastové, pojízdné, uzamykatelné 

nádobě (popelnici) o objemu 240 l. Obsah havarijní soupravy je vhodný na staveniště, 

kde se může vyskytnout únik nebezpečných látek apod. 

 

Obrázek 39 - Havarijní souprava v mobilní nádobě [29] 

Složení havarijní soupravy: 

1x   10 kg univerzálního sypkého sorbentu ECO-DRY®  

20x   hydrofobní sorpční rohož  

2x   hydrofobní sorpční had ∅ 8 cm x 1,22 m 

2x   hydrofobní sorpční had ∅ 15 cm x 3 m  

1x   hydrofobní nepropustná sorpční plachetka  

1x   kanalizační rychloucpávka jednorázová 

2x   ochranné rukavice  

1x   smetáček s lopatkou  

3x   výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD  

3x   úložný sáček  

1x   uzamykatelná nádoba 240 l 
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Výrobní zařízení 

Výrobní zařízení je místo na staveništi, kde probíhá výroba směsí, jako jsou malty, 

zálivkové hmoty, omítky a další směsi. V případě staveniště se jedná o silo na suché 

směsi M-tec 18 m3 a kontinuální míchačku M-tec D100. Plocha výrobního zařízení bude 

zpevněná a bude napojena na odběrná místa vody a elektřiny. 

5.8 Nasazení montážních strojů 

Pro výstavbu objektu bude využito různých strojů a zařízení stavební mechanizace. 

Veškeré druhy strojů použité na stavbě, popisuje podrobně kapitola 6. NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY. 

5.9 Zdroje pro stavbu 

5.9.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Elektrická energie potřebná pro staveništní provoz je vypočítána na základě počtu 

jednotlivých používaných přístrojů a jejich příkonu. Taktéž je určena potřeba elektrické 

energie na vnitřní osvětlení. Vnější osvětlení budu uvažovat, že není potřeba, jelikož 

předpokládám práci za denního světla. Taktéž uvažuji s rezervou, která činí 5 kW/h. 

Tabulka 2 - Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz [vlastní]  

Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 
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Stavební stroj příkon počet kusů celkový příkon 

typ kW ks kW 

Elektrodová svářečka 5 1 5 

Míchadlo 1,6 1 1,6 

Úhlová bruska 1 1 1 

Ponorný vibrátor 1,44 1 1,44 

Pila na zdivo 1,35 1 1,35 

Vrtací kladivo 1 2 2 

Kontinuální míchačka na silu 5,5 1 5,5 

Rezerva 5 1 5 

P1 celkem kW     22,89 
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Tabulka 2 – Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz [vlastní]  

P
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í Typ osvětlení příkon plocha celkový příkon 

  kW/m² m² kW 

Kanceláře 0,013 29,5 0,3835 

Umývárny 0,006 14,75 0,0885 

Vrátnice 0,013 7,3 0,0949 

Šatny 0,006 29,5 0,177 

Sklady 0,003 29,5 0,0885 

P2 celkem kW     0,8324 

 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

S = 1,1 ∗  √(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3)2 + (0,7 ∗ P1)2 [kW] 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 

0,7 – fázový posun 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

S = 1,1 ∗  √(0,5 ∗ 22,89 + 0,8 ∗ 0,8324 + 0)2 + (0,7 ∗ 22,89)2 = 𝟐𝟐, 𝟎𝟗 𝐤𝐖 

 

5.9.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Tabulka 3 - Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště [vlastní] 

Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 

  

A – pro provozní účely – stavební část 

  

měrná 

jednotka 
množství stř.norma 

potřebné 

množství 

    m.j./den litry litry/den 

Ošetřování prům. podlahy m2 1330 10 13300 

mezisoučet A 13300 

  

 

  



86 

 

Tabulka 3 - Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště [vlastní] 

B – pro sociální a hygienické účely 

  

předpokl. počet 

prac. 
stř.norma 

potřebné 

množství 

    l/prac/den litry/den 

soc. zařízení bez sprch 16 30 480 

sprchy 16 45 720 

mezisoučet B 1200 

  

C – voda pro údržbu 

  
      

potřebné 

množství 

        litry/den 

umývání pracovních pomůcek       200 

mezisoučet C 200 
     

Výpočet sec. potřeby vody Qn     
     

 Qn = 1,5*A + 2,7*B + C / 8*3600  
     

Vteřinová potřeba vody Qn    0,81 [l/s] 

Q = Qn + 0,2* Qn = 1,12 + 0,2*1,12 = 0,972 l/s => DN 40 – potrubí pro vodu. 

Voda pro požární účely: 

Jelikož se v dosahu staveniště nachází zdroj požární vody o vydatnosti min. 3,3 l/s po 

dobu 1 hodiny, nemusí se zřizovat staveništní hydrant. Tento zdroj se nachází na jižní 

straně staveniště v objektu sousedního areálu. Majitel vedlejšího areálu bere na vědomí, 

že se hydrant může využít. Tato kapacita postačuje. Ve fázi dokončování bude 

vybudována požární nádrž přímo v areálu a připravena k použití. 

5.10 Likvidace zařízení staveniště 

Mycí centrum nákladních automobilů bude na stavbě umístěno pouze po dobu výstavby 

zemních prací a základů. Odstranění proběhne se začátkem hrubé vrchní stavby. ORL 

spolu s rozvody a jímkou bude odstraněno až při výstavbě ČOV. Stavební výtah bude 

odstraněn před dokončením vnitřních dokončovacích prací. Výtah bude demontován dle 

návodu výrobce a odvezen ze stavby. 

Staveništní komunikace, zpevněné plochy i skladovací plochy z betonového recyklátu 

budou rušeny postupně dle postupu prací na areálových plochách. Na ploše, kde se 

nachází zasakovací nádrže, bude recyklát odstraněn v době výstavby zasakovacích 
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nádrží a dle situace zpětně navezen. Všechen recyklát bude použit pro zpevnění pod 

budoucí areálové zpevněné plochy. 

Oplocení kolem staveniště zůstane do předání stavby investorovi. 

Buňkoviště bude postupně rušeno ke konci dokončovacích pracích na stavebním 

objektu, pro dokončení komunikací a sadové výsadby. Buňky budou postupně 

vystěhovány, uzavřeny, odpojeny a nákladním automobilem odvezeny do skladu 

dodavatele. Po odstranění buněk proběhne demontáž panelů a jejich odvoz ze 

staveniště. Recyklát bude opět rozprostřen a využit do podkladních vrstev komunikace. 

Přípojky k buňkovišti budou odstraněny po demontáži všech buněk. V rámci stálého 

zázemí pro vedení stavby, bude po domluvě s investorem využit některý částečně 

hotový prostor ve stavebním objektu, který se předá až po opětovném vyklizení. Díky 

tomu může být bezproblémově dokončena výstavba areálových komunikací a ostatních 

stavebních objektů. 

Vrátnice bude bez náhrady odstraněna v rámci dokončování vjezdu do areálu. 

Odstranění kontejnerů na odpady bude dle uvážení vedení stavby odstraněno podle 

aktuálního vzniku odpadů. 

5.11 Ekonomické vyhodnocení zařízení staveniště 

Tabulka 4 - Ekonomické vyhodnocení ZS [vlastní] 

Oplocení staveniště 

Název 
Délka Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

Cena 

(m) (Kč/bm/měsíc) (Kč) 

Mobilní oplocení 415 80 23 763600 

Celkem za oplocené staveniště 763600 

Staveništní přípojky 

Název 
  Délka Cena Cena 

  (m) (Kč/m) (Kč) 

Staveništní přípojka vody   35 900 31500 

Staveništní přípojka el. energie   134 400 53600 

Název 
  Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

  

  (Kč/měsíc)   

Spotřeba zdrojů   20000 24 480000 

Celkem za staveništní přípojky 565100 
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Tabulka 4 - Ekonomické vyhodnocení ZS [vlastní] 

Zvedací mechanismy 

Název 
  Dovoz – odvoz Cena Cena 

  (km) (Kč/km) (Kč) 

Automobilní jeřáb – TEREX AC60/3   640 100 64000 

Automobilní jeřáb – TEREX AC120-1   224 130 29120 

Název 
  Počet hodin Cena Cena 

  (h) (Kč/h) (Kč) 

Automobilní jeřáb – TEREX AC60/3   210 2200 462000 

Automobilní jeřáb – TEREX AC120-1   40 2900 116000 

Celkem za autojeřáby 671120 

Zpevněné plochy 

Název 
Plocha Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

Cena 

(m2) (Kč/m2) (Kč) 

Betonový recyklát fr. 32/63 tl. 150 mm 2800 156 - 436800 

Název 
Počet Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

Cena 

(ks) (Kč/ks) (Kč) 

ŽB silniční panely 3,0x2x0,22 9 6150 - 55350 

ŽB silniční panely 3,0x2x0,15 11 4510 - 49610 

Celkem za zpevněné plochy 541760 

Staveništní buňky a kontejnery 

Název 
Počet Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

Cena 

(ks) (Kč/měsíc) (Kč) 

Vrátnice (C3L 40) 1 2500 21 52500 

Kancelář (C3L 01) 2 4200 16 134400 

Šatna (C3L 01) 2 4200 16 134400 

Sanitární kontejner (C3S 10) 1 5800 16 92800 

Fekální tank včetně vývozu 1 3000 16 48000 

Mobilní toaleta 1 700 16 11200 

Sklad (ZL 01 20) 2 2500 16 80000 

Kontejner na stavební odpad 7m3 2 800 18 28800 

Kontejner 1100 l 3 500 16 24000 

Kontejner 240 l 2 100 16 3200 

Celkem za buňky a kontejnery 609300 
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Tabulka 4 - Ekonomické vyhodnocení ZS [vlastní] 

Ostatní 

Název 
Počet Cena Počet 

měsíců na 

staveništi 

Cena 

(ks) (Kč/měsíc) (Kč) 

Lapol 1 2000 4 8000 

Staveništní rozvaděč 2 3000 21 126000 

Havarijní souprava 1 5000 - 5000 

Hasící přístroj 2 1000 - 1000 

Lékárnička 2 3000 - 3000 

Stavební výtah 1200kg 1 28500 10 285000 

Ostraha  1 30000 21 630000 

BOZP značení   10000 - 10000 

Celkem ostatních 1068000 

Cena celkem 4218880 

5.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

5.12.1 Obvod staveniště – zabezpečení 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu staveniště drátěným plotem o výšce 2,0 m. 

Plot bude umístěn v betonových prefabrikovaných patkách a spojený mezi sebou 

ocelovými spojkami. U vstupu na staveniště bude na viditelném místě umístěna 

bezpečnostní tabulka „Nepovolaným vstup zakázán“ 

 

Obrázek 40 - Nepovolaným vstup zakázán [30] 

Taktéž bude u vstupu tabulka s kontakty na zodpovědné pracovníky. V případě práce 

mimo oplocený prostor, nebo odstranění části vnějšího oplocení se musí prostor zajistit 

zábradlím o výšce min. 1,1 m. Práce mimo staveniště by neměly být prováděny déle, 

než je nezbytně nutné. Bezpečnost obvodu staveniště bude kontrolována každodenně 

zhotovitelem stavby nebo namátkově koordinátorem bezpečnosti, o kontrole a 

případných problémech se provede zápis do stavebního deníku a způsob odstranění 
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závady. Staveniště bude také monitorováno CCTV kamerami pro hlídání staveniště 

mimo pracovní dobu a také pro kontrolu chování pracovníků v rámci BOZP. 

5.12.2 Zabezpečení vstupu 

Vstup na stavbu bude možný jen v pracovní době. Pracovníci jsou povinni při vstupu na 

staveniště využít čipovou kartu pro evidenci příchodu a odchodu. Čip použijí na 

vrátnici. Pracovníci se po staveništi smí pohybovat pouze v ochranných pomůckách, 

výjimku tvoří vyhrazená místa, tato místa se nachází u buňkoviště. Vedle tohoto místa 

budou cedule upozorňující na nutnost použití ochranných pomůcek. 

 

Obrázek 41 - Cedule upozorňující na nutnost použití OOPP [31] [32] [33] [34] 

5.12.3 Zabezpečení vjezdu a výjezdu 

Vjezd a výjezd do areálu bude opatřen otevíravou uzamykatelnou bránou (š. 6,0 m a 

výška 2,0 m). Staveništní komunikace je navržena jako obousměrná. Na vjezdu a 

výjezdu budou umístěny značky zakazující vjezd cizích vozidel. U výjezdu ze staveniště 

bude umístěna značka s upozorněním na výjezd vozidel ze staveniště. Komunikace jsou 

dimenzovány pro provoz nákladních automobilů i s návěsy. 

Vozidla se při vjezdu na stavbu ohlásí na vrátnici, provede se zápis o příjezdu vozu a 

následná kontrola dodávky. Po dokončení činnosti na staveništi se provede zápis o 

dokončení činnosti. Evidence pohybu strojů bude uchována na vrátnici. 
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Obrázek 42 - Dopravní značení [35] [36] [37] 

Vozidla mají zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace kromě strojů pro zemní práce. 

Kompletní značení je znázorněno v příloze P3.1 BLIŽŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

STAVENIŠTĚ.  

5.13 Životní prostředí a požární bezpečnost 

V průběhu výstavby budou veškeré vzniklé odpady likvidovány s ohledem na životní 

prostředí. Veškerá snaha dopadá na maximální využití veškerých materiálů a jejich 

recyklaci. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů. 

Pro snížení především prašnosti, ale i hlučnosti bude staveniště na jižní straně, kde areál 

sousedí z již fungujícím výrobním areálem oploceno a oplocení potaženo ochranou 

fólií. 

Během výstavby bude dbáno na zmírnění znečištění místní komunikace a okolí. Po 

dobu zemních prací a základů bude u výjezdu ze staveniště mycí zóna pro hrubé 

očištění vozidel. V rámci výstavby bude dle zvážení vedení objednán zametací a čistící 

stroj na očištění místní komunikace, popř. areálové komunikace. Podle potřeby bude 

v suchých měsících staveništní komunikace kropeny pro snížení prašnosti. 

Jak bylo napsáno výše pro potřeby požárních hydrantů byl obeznámen majitel 

sousedního areálu a s jeho svolením je možné využít jeden hydrant pro požární účely. 

Nachází se 5 metrů od jižní hranice pozemku. Na stavbě se budou nacházet 2 hasící 

přístroje. Jeden bude na vrátnici a druhý v kanceláři stavbyvedoucího. 

Životní prostředí: 

Stavba bude řízena ve shodě s platnými předpisy a to zejména 

Zákon č.17/1992 Sb. (aktuální znění č. 183/2017 Sb.)     

 Zákon o životním prostředí 
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Zákon č. 254/2001 Sb. (aktuální znění č. 364/2021 Sb.)     

 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb. (aktuální znění č. 544/2020 Sb.)     

 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 541/2020 Sb.         

 Zákon o odpadech 

Zákon č. 201/2012 Sb. (aktuální znění č. 284/2021 Sb.)     

 Zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 334/1992 Sb. (aktuální znění č. 284/2021 Sb.)     

 Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 100/2001 Sb. (aktuální znění č. 413/2021 Sb.)      

 O posuzování vlivů na životní prostředí 

Požární bezpečnost: 

Zákon č. 133/1985 Sb. (aktuální znění č. 374/2021 Sb.)     

 O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2011 Sb.          

 Kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb.          

 O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. (aktuální znění č. 498/2002 Sb.)      

 K provedení zákona o požární ochraně 
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6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

6.1 Základní informace o stavbě 

6.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

6.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 

Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 
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Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

6.2 Popis prací strojů 

6.2.1 Zemní práce 

Strojní sestava pro zemní práce bude na staveništi složena z pásového dozeru, kolového 

rypadlo – nakladače, třístranným sklápěčem a mechanizací pro zhutnění. 

Doprava stavebních strojů určených pro zemní práce bude na staveniště z velké části 

dopravena za pomoci nákladního auta. Stroje, které mohou pojíždět po silnicích se 

dopraví svépomocí. 

Zemní práce započnou skrývkou ornice. K tomu je určen pásový dozer CAT D6K2. 

Ornice bude za pomoci rypadlo – nakladače JCB 4CX naložena na nákladní automobil 

TATRA Phoenix EURO 6 a přesunuta na vnitrostaveništní deponii zemin. Z deponie 

zeminy bude postupně vyvážena na místa k rekultivaci zemědělských ploch. Malá část 

bude využita při konečných úpravách přilehlých ploch, při kterých bude využito rypadlo 

– nakladače JCB 4CX. 

Po skrývce ornice budou prováděny výkopové práce pomocí rypadlo – nakladače JCB 

4CX a vykopaná zemina bude odvezena z větší části pomocí nákladních aut TATRA 

Phoenix EURO 6 na skládku. 

Pro zbudování nového zemního tělesa bude dovezeno kamenivo ze skládky pomocí 

nákladních aut TATRA Phoenix EURO 6. O rozhrnutí kameniva se na staveništi postará 

pásový dozer CAT D6K2, o průběžné hutnění násypů vibrační válec CAT CP44. V hůře 

dostupných místech provede zhutnění vibrační deska Wacker Neuson BPU 5545. 

6.2.2 Základy 

Zajištěná strojní sestava pro práce na základech se sestává z vrtné soupravy, 

autodomíchávače, čerpadla a autojeřábu. 

Vrtná souprava bude přepravována pomocí vhodného tahače s valníkem. Tuto dopravu 

zajistí na staveniště dodavatelská firma. Ostatní stroje budou dopraveny svépomocí. 

Vrtané hlubinné základy provede vrtná souprava SOILMEC SF-55 s příslušenstvím pro 

CFA pilotáž. Vrtná souprava SOILMEC SF-55 provede závrt a při zpětném vyvrtávání 

bude přes vrtnou soupravu vháněna čerstvá směs betonu za pomoci sestavy 
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autodomíchavače SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C a čerpadla SCHWING 

STETTER CP 2800 D. 

Materiál výztuže do železobetonu dopraví na staveniště nákladní automobil MAN 

35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou a za pomoci příslušenství vrtné soupravy 

bude armokoš vpraven do piloty. 

Základové železobetonové konstrukce pasů, hlavic pilot a jiných betonáží pro základy 

provede sestava autodomíchavače SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C a 

čerpadla SCHWING STETTER CP 2800 D. 

6.2.3 Hrubá vrchní stavba 

Pro provádění hrubé vrchní stavby bude potřeba automobilový jeřáb TEREX DEMAG 

AC-120–1, který se bude starat primárně o manipulaci s prefabrikovanými vazníky a 

automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3, který bude využíván pro ostatní prvky. 

Na stavbu budou tyto prvky dovezeny pomocí nákladního automobilu typu MAN TGS 

6x2/2 BLS Midlift Tractor s teleskopickým rovinným návěsem Goldhofer SPZ-DL 3-

39/80. 

6.2.4 Vnější obálka objektu 

Návoz stavebního materiálu na stavbu zajistí nákladní automobily MAN 35.400 HIAB 

477 E-6 a MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor. 

Prostorově nebo hmotnostně objemnější prvky, jako například sendvičové izolační 

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

Midlift Tractor s teleskopickým rovinným návěsem Goldhofer SPZ-DL 3-39/80. 

Vertikální doprava u jednotlivých prvků, jakými jsou například ocelové profily, 

trapézové plechy, výplně otvorů, panely Kingspan a izolační materiál, bude zajištěna 

pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou a 

automobilového jeřábu TEREX DEMAG AC-60/3. 

6.2.5 Hrubé podlahové konstrukce 

O dovezení materiálu na stavbu a distribuci po staveništi se postará obdobná sestava 

strojů jako v předchozí kapitole. 

Pro realizaci drátkobetonové podlahy bude zajištěna strojní sestava, která se sestává 

z autočerpadla SCHWING STETTER S 36 X a autodomíchávače SCHWING 

STETTER BASIC LINE AM 9 C, která se zajistí o dopravu drátkobetonové směsi. Pro 
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docílení požadovaných vlastností a vzhledu budou použity hladičky betonových 

povrchů Wacker Neuson CRT 48–35 L. 

6.3 Výpočet potřeby strojů 

Legenda: 

VLOP     objem lopaty nakladače 

VNA     objem lopaty nákladního automobilu 

t     pracovní cyklus 

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

k2     koeficient kvality obsluhy (dobrá = 1,0) 

k3     koeficient opotřebení nástroje (průměrné = 0,9) 

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

6.3.1 Výpočet potřeby strojů na sejmutí ornice 

Skrývka ornice bude pro objekt SO 01 provádět pásový dozer CAT D6K2, naložení 

ornice obstará rypadlo – nakladač JCB 4CX na sklápěč TATRA Phoenix EURO 6. 

Ornice bude skladována na staveništní deponii a část bude použita pro finální úpravy 

areálu. 

Vstupní údaje: 

Doba pracovního cyklu rýpadlo-nakladače    60 s 

Objem lopaty nakladače      1,3 m3 

Objem korby sklápěče TATRA     12 m3 

Vzdálenost skládky       0,060 km 

Objemová hmotnost zeminy      1850 kg/ m3 

Objem odtěžené zeminy      1431,54 m3 

Součinitel nakypření       1,18 (třída horniny 3) 

Celkový objem zeminy      1,18 * 1431,54 = 1689,22 

m3 
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Teoretická výkonnost rýpadlo-nakladače: 

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

Pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače: 

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

Doba nutná k naložení korby T1: 

T1 = objem korby sklápěče / pracovní výkonnost nakladače 

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

Doba jízdy na skládku T2: 

T2 = vzdálenost skládky / rychlost = 0,06 / 5 = 0,012 h = 0,72 min = 43 s 

Doba vyprazdňování korby T3: 

T3 = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy zpět T4: 

T4 = vzdálenost skládky / rychlost = 0,06 / 5 = 0,012 h = 0,72 min = 43 s 

Určení pracovního cyklu sklápěče: 

TNA = T1 + T2 + T3 + T4 = 12,88 + 0,72 + 6 + 0,72 = 20,32 min = 0,33 h 

Stanovení výkonu sklápěče: 

QNA = objem korby sklápěče / TNA = 12 / 0,33 = 36,4 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

PNA = QP,N / QNA = 55,9 / 36,4 = 1,53 = 2 sklápěče 

Z vypočítaných hodnot navrhuji pro skrývku ornice použít 2 nákladní automobily 

TATRA Phoenix EURO 6. 

Doba trvání těžby a odvozu: 

Celkový objem zeminy / výkon nakladače za hodinu = 1431,54 / 55,9 = 25,6 h = 2,56 

dne 

Nasazením jednoho nakladače JCB 4CX a dvou nákladních automobilů TATRA 

Phoenix EURO 6 bude ornice teoreticky přepravena na deponii za 2,56 dne při 

10hodinových směnách. Tato hodnota je pouze teoretického charakteru a neztotožňuje 



99 

 

se s dobou trvání v časovém plánu. Můžeme ji brát jako hodnotu minimální, tedy 

nejrychlejší. 

6.4 Výpočet potřeby strojů na odtěžení zeminy 

Jedná se o kubaturu zeminy odtěženou pro objekt SO01. Pro místa budoucích patek a 

pasů. Tyto výkopy o objemu 301,71 m3 budou vykopány pomocí rýpadlo-nakladače 

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

EURO 6. 

Vstupní údaje: 

Doba pracovního cyklu rýpadlo-nakladače    60 s 

Objem lopaty nakladače      1,3 m3 

Objem korby sklápěče TATRA     12 m3 

Vzdálenost skládky       0,060 km 

Objemová hmotnost zeminy      1850 kg/ m3 

Objem odtěžené zeminy      228,76 m3 

Součinitel nakypření       1,18 (třída horniny 3) 

Celkový objem zeminy      1,18 * 301,71 = 356,02 m3 

Teoretická výkonnost rýpadlo-nakladače: 

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

Pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače: 

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

Doba nutná k naložení korby T1: 

T1 = objem korby sklápěče / pracovní výkonnost nakladače 

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

Doba jízdy na skládku T2: 

T2 = vzdálenost skládky / rychlost = 11/ 35 = 0,31 h = 18,6 min 

Doba vyprazdňování korby T3: 

T3 = 0,1 h = 6 min 
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Doba jízdy zpět T4: 

T4 = vzdálenost skládky / rychlost = 11 / 55 = 0, 2 h = 12 min 

Určení pracovního cyklu sklápěče: 

TNA = T1 + T2 + T3 + T4 = 12,88 + 18,6 + 6 + 12 = 49,48 min = 0,82 h 

Stanovení výkonu sklápěče: 

QNA = objem korby sklápěče / TNA = 12 / 0,82 = 14,64 m3/h 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

PNA = QP,N / QNA = 55,9 / 14,64 = 3,81 = 4 sklápěče 

Z vypočítaných hodnot navrhuji pro skrývku ornice použít 4 nákladní automobily 

TATRA Phoenix EURO 6. 

Doba trvání těžby a odvozu: 

Celkový objem zeminy / výkon nakladače za hodinu = 356,02 / 55,9 = 6,36 h 

Nasazením jednoho nakladače JCB 4CX a dvou nákladních automobilů TATRA 

Phoenix EURO 6 bude zemina teoreticky přepravena na deponii za 6,36 h. Tato hodnota 

je pouze teoretického charakteru a neztotožňuje se s dobou trvání v časovém plánu. 

Můžeme ji brát jako hodnotu minimální, tedy nejrychlejší. 

6.5 Strojní sestavy 

6.5.1 Strojní sestava pro zemní práce 

Pásový dozer CAT D6K2: 

Pásový dozer Caterpillar je navržen pro etapu zemních prací, a to primárně pro rozrytí a 

následnou skrývku vrstvy ornice na stavebním pozemku. A dále bude využit pro plošné 

úpravy pozemku. 



101 

 

 

Obrázek 43 - Pásový dozer CAT D6K2 [38] 

 

Obrázek 44 - Pásový dozer CAT D6K2 - 2 [38] 

Technické parametry dozeru:       

Šířka radlice VPAT       3,682 m 

Objem radlice VPAT       3,35 m3 

Provozní hmotnost       13 948 kg 

Rozměry dozeru:       [m] 

1 Rozchod pásů        2,00 

2 Šířka dozeru (radlice v přepravní poloze)    2,85 

3 Výška stroje od hrany záběrových břitů    2,958 
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4 Výška tažného závěsu      0,483 

5 Délka pásu ve styku se zemí      2,645 

6 Délka základního stroje      4,22 

s radlicí VPAT, nakloněná v úhlu 25°    5,4 

8 Výška záběrových břitů      0,048 

9 Světlá výška od dosedací plochy desek pásů   0,360  [38] 

Rypadlo – nakladač JCB 4CX: 

Stroj JCB 4CX bude na stavbě provádět výkopové práce, bude dělat výkopy stavebních 

jam a jiné. Také bude nakládat vytěžený materiál na nákladní automobil TATRA. 

Technické parametry:       

Objem lopaty rýpadla       0,16 m3 

Šířka lopaty rýpadla        457 mm 

Hmotnost lopaty rýpadla       122 kg 

Objem lopaty nakladače       1,3 m3 

Šířka lopaty nakladače       2 350 mm 

Provozní hmotnost rýpadlo-nakladače     8 178 kg [39] 

 

Obrázek 45 - Rypadlo-nakladač JCB 4CX [39] 

Rozměry stroje:        [m] 

A  Celková přepravní délka      5,91 
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B  Rozvor náprav       2,22 

C  Střed otoče od středu zadní nápravy     1,36 

D  Světlá výška podpěr       0,34 

E  Světlá výška nosníku rýpadla     0,5 

F  Výška ke středu volantu      1,88 

G  Výška po středu kabiny      3,03 

H  Celková přepravní výška      3,54 

J  Šířka zadního rámu       2,36 

K  Šířka lopaty        2,33  [39] 

 

Obrázek 46 - Rypadlo-nakladač JCB 4CX - 2 [39] 

Rozměry rýpadla:        [m] 

A  Max. hloubka výkopu      4,32 

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

C  Dosah v úrovni povrchu od osy otoče    5,40 

D  Dosah v plné výšce od osy otoče     2,82 

E  Boční dosah od osy stroje      6,02 
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F  Provozní výška       5,45 

G  Max. nakládací výška      3,84 

H  Celkový příčný posuv rýpadla 1,16 J Rotace lopaty  201°  [39] 

Sklápeč TATRA Phoenix EURO 6, třístranný sklápěč: 

Tento nákladní automobil bude použit k manipulaci se zeminou. Zajistí vývoz zeminy 

na skládku v Hodoníně. Také bude použit pro návoz sypkého materiálu na stavbu. 

 

Obrázek 47 - Sklápěč TATRA Phoenix EURO 6 [40] 

Technické parametry: 

 Motor        PACCAR MX-11 

 Šířka podvozku      2550 mm 

 Přední rozvor       1942 mm 

 Zadní rozvor       1774 mm 

 Výška automobilu      3240 mm 

 Hmotnost podvozku s korbou    12 t 

 Max. tech. hmotnost      30 t 

 Vnější obrysový průměr zatáčení    17,5 m 

 Objem korby       12 m3 

 Max. rychlost       85 km/h [40] 
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Obrázek 48 - Sklápěč TATRA Phoenix EURO 6 - rozměry [40] 

Vibrační válec CAT CP44: 

Vibrační válec CAT CP44 je navržen pro účely zhutnění základové spáry, násypových 

vrstev a ke hutnění v okolí objektu a zpevněných ploch zařízení staveniště. 

 

Obrázek 49 - Vibrační válec CAT CP44 [41] 

Technické parametry: 

 Rozměry (d/š/v)      5,8/1,8/2,97 m 

 Výkon motoru       72 kW 

 Pracovní šířka       1676 mm 

 Amplituda       1,67/0,84 mm 

 Frekvence       23,3-31,9 Hz [41] 
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6.5.2 Strojní sestava pro vrtání hlubinných základů 

Vrtná souprava SOILMEC SF-55: 

Vrtná souprava SOILMEC SF-55 bude využita ke zřízení vrtů pro provádění 

hlubinných základů – vrtaných velkoprůměrových pilot. Tato souprava bude provádět 

vrty o průměrech Ø 800 a Ø 600 mm metodou CFA. 

 

Obrázek 50 - Vrtná souprava SOILMEC SF-55 [42] 

Specifikace vrtného šneku: 

Délka šneku       19,5 m 

Max. délka vrtu      25 m 

  



107 

 

Technické parametry: 

Motor        Cummins B6.7 

Max. průměr vrtu      900 mm 

Max. rychlost vrtu      41 ot/min [42] 

 

Obrázek 51 - Vrtná souprava SOILMEC SF-55 - přeprava [42] 

Přepravní specifikace vrtné soupravy: 

Hmotnost       36300 kg 

 Celková přepravní délka     16,27 m   

 Šířka soupravy      2,55 m 

 Výška soupravy      3,78 m  [42] 

6.5.3 Strojní sestava pro dopravu betonové směsi 

Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C na podvozku 

MAN: 

Autodomíchávač Schwing Stetter basic line s objemem bubnu 9 m3 bude sloužit 

k dopravě čerstvé betonové směsi z betonárny ZAPA beton a.s., pobočka Strážnice na 

staveniště. 
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Obrázek 52 - Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C [43] 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem      9 m3 

 Geometrický objem      15810 l 

 Stupeň plnění       56,9 % 

 Sklon bubnu       11,20 ° 

 Hmotnost nástavby      3920 kg [43] 

 

Obrázek 53 - Autodomíchávač SCHWING STETTER BASIC LINE AM 9 C – rozměry [43] 

A Průměr bubnu       2300 mm 

B Výška násypky      2474 mm 

C Průjezdná výška      2534 mm 

D Výsypná výška      1089 mm 
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Autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 X na podvozku MAN: 

Dopravu čerstvé betonové směsi na staveništi přímo do konstrukce bude zajišťovat 

autočerpadlo zapůjčené betonárnou ZAPA beton a.s., pobočka Strážnice. Bude se jednat 

o autočerpadlo Schwing Stetter S 36 X. V následujícím obrázku jsou zobrazeny dvě 

kritické pozice, a to P1, kdy jde o betonování ztužujících věnců atiky administrativní 

budovy. Vyhovuje i pro nejvzdálenější bod atiky. Bod P2 značí světlou výšku pod 

vazníky haly, při betonáži průmyslových podlah bude potřeba mít předem rozložené 

výložníky. Vyhovuje. 

 

Obrázek 54 - Autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 X [44] 

Pracovní rozměry čerpadla: 

 Šířka zapatkovaného čerpadla vpředu   6,21 m 

 Šířka zapatkovaného čerpadla vzadu    5,7 m 

 Maximální vertikální dosah     35,2 m    

 Maximální horizontální dosah    31,25 m 

 Rozbalovací výška      8,32 m 
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Dosah od kabiny vozu     28,62 m [45] 

 

Obrázek 55 - Autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 X – přeprava [44] 

Technické parametry autočerpadla: 

 Celková délka       11,235 m 

 Dopravní výška      3,9 m 

 Počet sekcí výložníku      4 

 Maximální výkon      161 m3/h 

 Pracovní tlak       85 bar [45]  

Čerpadlo SCHWING STETTER CP 2800 D: 

Tento typ čerpadla bude zejména využit pro čerpání čerstvé betonové směsi při pilotáži 

metodou CFA, kde bude napojen na vrtnou soupravu SOILMEC SF-55.  

 

Obrázek 56 - Čerpadlo SCHWING STETTER CP 2800 D [46] 

Technické parametry: 

L Délka        5,8 m 
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B Šířka        2,1 m 

 Výška        2,75 m 

 Maximální výkon      112 m3/h 

 Pracovní tlak       60 bar  [46] 

 

Obrázek 57 - Čerpadlo SCHWING STETTER CP 2800 D – rozměry [46] 

6.5.4 Strojní sestava pro dopravu materiálu 

Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120–1: 

Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120-1 bude na staveništi využit zejména pro 

usazení prefabrikovaných železobetonových prvků skeletu haly. Tento jeřáb je 

dimenzován na nejtěžší prvek systému, a tím jsou prefabrikované vazníky. Posouzení 

autojeřábu je zakresleno v příloze P9.4 SCHÉMA MONTÁŽE ŽB VAZNÍKŮ 

S POSOUZENÍM AUTOJEŘÁBU. 

 

Obrázek 58 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120–1 [47] 
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Technické parametry autojeřábu: 

 Nosnost       120 t 

 Max. délka výložníku      60 m 

 Celková délka vozidla     14,18 m 

 Výkon motoru       350 kW 

Rychlost       85 km/h [48] 

 

Obrázek 59 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120–1 – rozměry 1 [48] 

 

Obrázek 60 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120–1 – rozměry 2 [48] 
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Obrázek 61 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-120–1 - dosah [48] 

 

Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3: 

Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3 bude na staveništi využíván na všechny 

ostatní potřeby vertikální dopravy těžších prvků na stavbě. A to zejména pro usazení 

prefabrikovaných železobetonových prvků, panelů SPIROLL, zdícího materiálu, 

trapézových plechů zastřešení a dalšího stavebního materiálu. Tento jeřáb je 

dimenzován na nejkritičtější místo, a to je usazování panelů SPIROLL nad 3NP 

administrativní budovy. Posouzení autojeřábu pro prefabrikované prvky je zakresleno 

v přílohách P9.1 až P9.3 a v P9.5 až P9.7. 
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Obrázek 62 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3 [49] 

Technické parametry autojeřábu: 

 Nosnost       60 t 

 Max. délka výložníku      40 m 

 Celková délka vozidla     11,24 m 

 Výkon motoru       260 kW 

Rychlost       85 km/h [50] 

 

Obrázek 63 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3 – rozměry 1 [50] 
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Obrázek 64 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3 – rozměry 2 [50] 

 

Obrázek 65 - Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC-60/3 - dosah [50] 

Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6: 

Nákladní automobil bude použit při přepravě stavebního materiálu na stavbu. Díky 

hydraulické ruce bude nakládání a následné vykládání materiálu usnadněno. Nákladní 

automobil bude potřeba zejména pro převoz pytlované směsi, cihel, povlakové izolace, 
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hutního materiálu, panelů Kingspan apod. Také bude možnost využít vynesení 

materiálu vertikálně na stavbě přímo na místo určení např. materiál do vyšších 

nadzemních podlaží administrativní budovy. 

 

Obrázek 66 - Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 [51] 

Technické parametry nákladního automobilu: 

Nosnost vozidla      12 t 

Nosnost hydraulické ruky     12 t 

Dosah hydraulické ruky     16,5 m 

Délka ložné plochy      6200 mm 

Šířka ložné plochy      2450 mm 

Ložná plocha       15,19 m2 

Celková šířka       2,5 m 

Celková délka       9,4 m  [51] 

Nákladní automobil tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor: 

Nákladní automobil bude sloužit pro dopravu materiálu na stavbu. Pro přepravu 

prefabrikovaných prvků, rozměrnějších izolačních panelů a armokošů bude sloužit 

valník Goldhofer SPZ-DL 3-39/80. Pro přepravu strojů jako je např. pásový dozer bude 

sloužit podvalník Goldhofer STZ L4-41/80 AA F2. 
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Obrázek 67 - Nákladní automobil tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor [52] 

 

Obrázek 68 - Nákladní automobil tahač MAN TGS 6x2/2 BLS Midlift Tractor – rozměry [53] 

Rozměry tahače:       [mm] 

L1 Rozvor náprav       2 600 

L2  Rozvor zadních náprav      1 350 

L5 Přední převis        1 475 

L7  Zadní převis        800 

L9  Konec kabiny od osy přední nápravy    805 

B1  Šířka         2 500 

H3  Výška rámu     naložené   961 

nenaložené   991 

H4  Standardní výška pátého kola  naložené   1 224 

nenaložené   1 254 
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Technické parametry tahače: 

Vnější obrysový průměr zatáčení     15,8 m 

Zatížení předních náprav     8 t 

Zatížení středních náprav      7,1 t 

Zatížení hnacích náprav      11,5 t 

Celková hmotnost soupravy      44 t 

Celková hmotnost vozidla      8,185 t 

Celková délka tahače       6 225 mm 

Výška L kabiny       1 645 mm 

Výška tahače        2 869 mm [53] 

 

Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-DL 3-39/80: 

Návěs bude použit mimo jiné pro nadrozměrnou dopravu železobetonových 

prefabrikovaných prvků ze závodu PREFA v Hodoníně na stavbu. Návěs bude připojen 

k tahači MAN. Návěs je dimenzován pro přepravu nejmasivnějšího prvku, a tím je 

prefabrikovaný železobetonový vazník o délce 29,46 m a hmotnosti 29 t. 

 

Obrázek 69 - Teleskopický rovinný návěs Goldhofer SPZ-DL 3-39/80 [54] 

Technické parametry: 

Maximální délka      29,8 m 

Maximální šířka      2,55 m 

Užitečná hmotnost      36 t  [55] 
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Nízkoložný návěs Goldhofer STZ L4-41/80 AA F2: 

Návěs Goldhofer STZ bude využit pro přepravu strojů, které se nemohou dopravit na 

stavbu svépomocí. Sem patří např. pásový dozer CAT D6K2 a vrtná souprava 

SOILMEC SF-55. Pro tyto stroje vyhovuje. 

 

 

Obrázek 70 - Nízkoložný návěs Goldhofer STZ L4-41/80 AA F2 [56] 

 

Technické parametry: 

Maximální ložná délka     12–32 m 

Maximální ložná šířka     3,4 m 

Maximální nosnost      43,7 t  [57] 
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Skříňový automobil Volkswagen Crafter: 

Po celou dobu stavby bude na staveništi připraven automobil Volkswagen Crafter pro 

dopravu drobného materiálu, nářadí, pomůcek apod. 

 

Obrázek 71 - Skříňový automobil Volkswagen Crafter [58] 

Technické parametry: 

 Celková délka       5,986 m 

 Šířka automobilu      2,040 m 

 Celková šířka se zrcátky     2,427 m 

 Průjezdná výška      2,570 m 

 Úložný prostor      11,3 m3 

 Hmotnost automobilu      3,5 t 

 Max. hmotnost naloženého automobilu   5,5 t  [59] 

 

Obrázek 72 - Skříňový automobil Volkswagen Crafter – rozměry [59] 
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Obrázek 74 - Mobilní montážní plošina GENIE 

S-40 [62] 

 

6.5.5 Strojní sestava pro odvoz stavebního odpadu 

Dvouramenný nosič kontejnerů MEILLER AK 10: 

Nosič kontejnerů bude sloužit pro manipulaci s kontejnery pro stavební odpad a jeho 

vývoz. 

 

Obrázek 73 - Dvouramenný nosič kontejnerů MEILLER AK 10 [60] 

Technické parametry: 

Objem kontejneru      7 m3 

Délka kontejneru      3,5 m 

Zdvihová kapacita      11000 kg 

Hmotnost nástavby      2220 kg [61] 

6.6 Další nářadí a stroje 

Mobilní montážní plošina GENIE S-40 

Montážní plošina bude sloužit k práci ve 

výškách, např. pro montáž prvků 

prefabrikovaného skeletu na hrubém terénu. 

Technické parametry: 

 Pracovní výška  14,2 m 

 Šířka plošiny   1,83 m 
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Obrázek 75 - Elektrická nůžková pracovní 

plošina COMPACT 10 [63] 

Obrázek 76 - Teleskopický manipulátor MT 

1335 [64] 

 Přepravní šířka  2,3 m 

 Hmotnost   5 420 kg 

Maximální dosah  9,65 m      [62] 

Elektrická nůžková pracovní plošina COMPACT 10 

Tato plošina bude využita např. při montáži zastřešení. Pokud bude povrch rovný a 

ucelený, může být použita i při montáži skeletu. 

Technické parametry: 

 Pracovní výška  10,15 m 

 Hmotnost   2 330 kg 

 Nosnost koše   450 kg 

 Šířka pracovního koše  1,2 m 

[63] 

 

 

Teleskopický manipulátor MT 1335 

Manipulátor bude sloužit pro složení a vyložení materiálu. Může například dopravovat 

materiál do vyšších pater. 

Technické parametry: 

 Pracovní výška  13 m 

 Nosnost   3 500 kg 

 Max. přední dosah  8,75 m 

 Pohon    hydrostat 

[64] 
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Obrázek 77 - Kontinuální míchačka M-

tec D100 [65] 

Obrázek 78 - Kapsové 

transportní silo M-Tec 18 

m3 [66] 

Kontinuální míchačka M-tec D100 

Míchačka slouží pro výrobu zálivkové malty při montáži skeletu a stropních konstrukcí 

a dalších směsí potřebných na stavbě. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   150 kg 

 Rozměry  2352 x 399 x 350 mm 

 Hnací motor  5,5 kW, 400 V, 50 Hz 

 Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz 

Jištění    16 A 

 

Přípojka vody     vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / 

min. 2,5 bar při běžícím stroji   [65] 

  

Kapsové transportní silo M-Tec 18 m3 

Silo bude skladovat suché maltové směsi a ve spojení s kontinuální míchačkou tyto 

směsi pojit s vodou pro použití na stavbě. 

 Technické parametry: 

 Hmotnost   2 400 kg 

 Objem    18 m3 

 Výška    6,6 m 

 Průměr    2,4 m  [66] 
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Obrázek 79 - Sloupový výtah GEDA ERA 

1200 Z/ZP [67] 

Obrázek 80 - Vibrační pěch Wacker 

Neuson DS 70 [68] 

Obrázek 81 - Vibrační deska Wacker 

Neuson BPU 5545 [69] 

Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 

Výtah bude sloužit pro vývoz pracovníků a drobnějšího materiálu do vyšších pater 

administrativní budovy. 

 Technické parametry: 

 Nosnost   1 200 kg 

 Rychlost zdvihu  24 m/min 

 Max. výška   100 m 

 Napájení   400V/32 A 

 Rozměry koše  140x200x110 cm

     [67] 

 

Vibrační pěch Wacker Neuson DS 70 

Vibrační pěch bude použit k hutnění špatně přístupných míst a rýh inženýrských sítí. 

Technické parametry: 

 Hmotnost    83 kg 

 Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) 

     330x340 mm 

Max. počet úderů   667 /min 

Zdvih na hutnící desce  75 mm 

[68] 

Vibrační deska Wacker Neuson BPU 5545 

Deska bude použita k dohutnění podloží v okolí prvků, kde válec 

nedokáže s přesností zhutnit kraje a pro všeobecné 

hutnění násypů. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   340 kg 
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Obrázek 82 - Vibrační lišta Husqvarna 

Atlas Copco BV 20 G [70] 

Obrázek 83 - Pomocný vibrátor Husqvarna 

Atlas Copco AME 1600 SET [71] 

 Odstředivá síla  55 kN 

 Velikost základní desky (Š x D)       

 440 x 900 mm 

Frekvence   69 Hz      [69] 

Vibrační lišta Husqvarna Atlas Copco BV 20 G 

Lišta bude použita pro zvibrování betonové mazaniny nebo cementového potěru při 

výrobě podlah. 

Technické parametry: 

Hmotnost   14,8 kg 

 Délka rukojeti   1,8 + 1,8 m 

 Délka x šířka lišty  2000 x 170 mm 

 Motor    Honda 0,8 kW 

[70] 

 

 

Pomocný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AME 1600 SET 

Vibrátor bude sloužit k zavibrování čerstvé betonové směsi v konstrukci. Délka hřídele 

je dimenzována na nejvzdálenější body ke zvibrování, čímž je například vibrování u 

paty sloupu. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   10,8 kg 

 Příkon    1 600 W 

 Průměr hlavice  39 mm 

 Napětí    230/50 V/Hz 

 Délka hřídele   3,5 m 

      [71] 
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Obrázek 84 - Totální stanice 

TOPCON ES-105 [72] 

Obrázek 85 - Elektrodová 

svářečka GE 185 F 230/400 V 

[73] 

Totální stanice TOPCON ES-105 

Bude sloužit pro zaměření a vytyčení objektu, prvků atd. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   5,6 kg 

 Přesnost měření  3 mm + 2 ppm 

 Zvětšení   30 x 

 Provozní doba   36 hod  [72] 

 

 

 

Elektrodová svářečka GE 185 F 230/400 V 

S elektrodovou svářečkou budou svařovány plotny pro prefabrikovaný skelet, výztuž a 

jiné ocelové materiály. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   22,9 kg 

 Max. příkon   6,8/14,1 kVA 

 Max. svářecí proud  140 A/170 A 

 Rozměry   550 x 320 x 380 mm 

 Napájecí napětí  230/400 V–50 Hz  

[73] 
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Obrázek 86 - Příklepová vrtačka Makita 

HP1631K 710 W [74] 

Obrázek 87 - Vrtací kladivo Hilti 

TE 60 ATC AVR [75] 

Obrázek 88 - Úhlová bruska Makita 

GA9040RF01 2 600 W [76] 

Příklepová vrtačka Makita HP1631K 710 W 

Technické parametry: 

 Hmotnost   2 kg 

 Příkon    710 W 

 Počet úderů naprázdno 48 000/min 

 Rozsah upínacího sklíčidla 1,5 - 13 mm

      [74] 

 

Vrtací kladivo Hilti TE 60 ATC AVR 

Technické parametry: 

 Hmotnost   7,8 kg 

 Energie příklepu  7,8 J 

 Frekvence příklepu  3300/min 

 Rozsah průměru vrtáků 12–40 mm [75] 

 

Úhlová bruska Makita GA9040RF01 2 600 W 

Technické parametry: 

 Hmotnost   6,9 kg 

 Příkon    2 600 W 

 Brusný kotouč   230 mm 

 Velikost vřetene  M14 x 2 

 Otáčky naprázdno  6 600/min 

[76]
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Obrázek 89 - Ruční kotoučová pila 

Makita HS7101J 1 400 W [77] 

Obrázek 90 - Pila na řezání tvárnic Alligator 

DeWALT DWE 397 [78] 

Obrázek 91 - Paletový vozík BF-ARm [79] 

Ruční kotoučová pila Makita HS7101J 1 400 W 

Technické parametry: 

 Hmotnost   4 kg 

 Příkon    1 400 W 

 Pilový kotouč O  16–32 mm 

 Otáčky naprázdno  5 500/min 

[77] 

 

 

Pila na řezání tvárnic Alligator DeWALT DWE 397 

Technické parametry: 

 Hmotnost   5,5 kg 

 Příkon    1 700 W 

 Výkon    900 W 

 Délka řezu   430 mm 

 Počet zdvihů naprázdno 3 000/min [78] 

 

Paletový vozík BF-ARm 

Za pomoci paletového vozíku bude přepravován materiál v rámci podlaží. 

Technické parametry: 

 Hmotnost   75 kg 

Nosnost   2 500 kg 

 Délka vidlic   1 150 mm 

 Max. výška zdvihu  200 mm 

 Vnější šířka vidlic  540 mm [79] 



129 

 

Obrázek 92 - Nůžky na plech Makita JS1000 

380 W [80] 

Obrázek 93 - Hladička Wacker Neuson CRT 

48–35 L [81] 

Obrázek 94 - Vsypový vozík BARIKELL 

BR 100 [82] 

Nůžky na plech Makita JS1000 380 W 

Technické parametry: 

 Hmotnost   1,4 kg 

 Příkon    380 kW 

 Počet úderů   4500/min 

 Řezný výkon    1,0 mm 

[80] 

 

 

Hladička Wacker Neuson CRT 48–35 L 

Bude použita při zpracování podlah 

Technické parametry: 

 Hmotnost   603 kg 

 Průměr disku   1 220 mm 

 Výkon motoru   26 kW  

 Rozsah otáček disku  26-165/min 

[81]

  

 

Vsypový vozík BARIKELL BR 100 

Technické parametry: 

 Hmotnost   70 kg 

 Nosnost násypky  100 kg 

 Pohon    manuální 

[82] 
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Obrázek 95 - Míchadlo 

Hitachi 

UM16VST2NAZ [83] 

Obrázek 96 - Automat 

svařovací horkovzdušný Leister 

Uniroof AT [84] 

Míchadlo Hitachi UM16VST2NAZ 

Technické parametry: 

 Hmotnost   5,6 kg 

 Příkon    1 600 W 

 Celková délka   335 mm 

 Otáčky na prázdno  300-650/min 

 Průměr metly   160 mm 

 Upínací závit   M14 

[83] 

 

 

 

Automat svařovací horkovzdušný Leister Uniroof AT 

Technické parametry: 

 Hmotnost   17,5 kg 

 Příkon    3 500 W 

 Napětí    230 V 

 Pracovní teplota  100-620 °C 

[84] 

  

 

 

 

 



131 

 

Obrázek 97 - Souprava pro svařování plamenem 

Festa 55x350 mm [85] 

Souprava pro svařování plamenem Festa 55x350 mm 

Technické parametry: 

 Výkon    35 kW 

 Průměr    55 mm 

 Délka    550 mm 

[85] 
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7 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO STAVEBNÍ OBJEKT 

SO01 

7.1 Položkový rozpočet 

Pro kalkulaci hlavního stavebního objektu SO01 byl využit program BUILDpowerS. 

Cenová úroveň byla použita RTS 2021/II. Za pomoci tohoto programu byl vytvořen 

položkový rozpočet s výkazem výměr. 

Položkový rozpočet je přílohou této práce jako P7.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

OBJEKTU SO01. 

7.2 Histogram pracovníků 

Histogram pracovníků jsem sestavil z dat položkového rozpočtu s návazností na časový 

plán. Histogram ukazuje nejvyšší počet pracovníků v daném měsíci na staveništi.  

Zařízení staveniště hlavního zhotovitele je dimenzováno šatnami pro 16 pracovníků. 

Z tohoto důvodu je zajištěno místo pro zařízení staveniště subdodavatele a je také 

uvažováno, že někteří pracovníci na stavbu budou pouze přijíždět a nebudou využívat 

sociální zázemí. Hygienické zázemí, avšak vyhovuje i maximálnímu počtu pracovníků 

v měsíci.  

Graf potřeby pracovníků je uveden v příloze P7.2 GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ 

OBJEKTU SO01. 
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8 ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU SO01 

8.1 Harmonogram 

Časový plán pro stavební objekt SO01 Výrobní hala jsem vypracoval za pomoci 

programu Microsoft Project. Vstupní data pro vypracování harmonogramu jsou výkazy 

výměr, měrné jednotky, normohodiny získané z programu BUILDpowerS a vlastní 

úvahu. Dosazením určitého počtu pracovníků jsem dostal dobu trvání jednotlivých 

činností. Následně jsem vše provázal vazbami. 

Řádkový harmonogram tedy zobrazuje naplánované procesy činností. V harmonogramu 

je vytvořena kritická cesta. 

Harmonogram je přílohou této práce jako P8.1 ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO01. 

Legenda zkratek přílohy P8.1 ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU SO01: 

SO  stavební objekt 

ZS  zařízení staveniště 

ztrac  ztracené 

žb  železobetonový 
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9 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

9.1 Základní informace o stavbě 

9.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

9.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 
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Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 

Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

9.2 Obecná charakteristika 

9.2.1 Objektu 

Objekt SO01 je členěn na část výrobní haly, administrativní budovy. Stavba se nachází 

na parcelách č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 k.ú. Sudoměřice. 

Předmětem technologického předpisu je nosná železobetonová prefabrikovaná 

konstrukce halové části objektu Lima Sudoměřice. Objekt má půdorys tvaru L, s 

největšími osovými rozměry 71,95 x 77,85 m. Výrobní hala je založena na vrtaných 

železobetonových pilotách, které jsou ve zhlaví zakončeny železobetonovým 

monolitickým kalichem. 

Součástí objektu je třípodlažní zděná část o rozměrech 30 x 12 m, která přiléhá ke 

skeletu u štítu v ose P. Zděná část objektu je staticky oddělená od halové části. 

Obestavěné prostory a zastavěné plochy řešeného objektu: 

Zastavěná plocha – 4386,19 m2 

Obestavěný prostor – 34103 m3 

Podlahová plocha 1.NP – 4173,30m2 

Podlahová plocha 2.NP – 301,02m2 

Podlahová plocha 3.NP – 310,90m2 

9.2.2 Prefabrikovaných konstrukcí 

Obě části prefabrikovaného montovaného skeletu jsou jednolodní s modulovým 

rozpětím vazníků 29,5 m. Na sloupy v podélných osách A, F, 8.1 a 13 jsou uloženy 

sedlové vazníky z předpjatého betonu s výškou v hřebeni 2,0 m se sklonem 5 %. Mezi 

osami 1-13/AF jsou vzdálenosti vazníkových rámů 6,95; 8; 6; 3x5; 5x 6 m a mezi osami 

8.1-13/GP jsou vzdálenosti 4,8; 5; 8; 5; 6; 5; 8; 5,9 m. Všechny sloupy, v podélných i 

štítových řadách, mají průřez 400 x 500 mm. Sloupy jsou osazeny do kalichů 

vytvořených v hlavicích pilot. Hloubka kalichů je 850 mm, hloubka zakotvení sloupů je 

pak 800 mm. Horní úroveň kalichů je na kótě – 0,600 m. Vetknutí je zajištěno zálivkou 
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sloupu v kalichu z betonu třídy C25/30. Zhlaví obvodových sloupů v podélných řadách 

jsou propojena ztužidly průřezu 200 x 500 mm. Zhlaví štítových sloupů jsou propojena 

ztužidly průřezu 250 x 500 mm. Ve zděném objektu jsou stropy z předpjatých panelů 

SPIROLL tl. 250 mm, které jsou uloženy na monolitických věncích, případně na 

prefabrikovaných průvlacích průřezu 600x700 mm s ozuby, nebo 300x250 mm. Zděná 

část objektu je zastřešena plochou střechou jejíž nosnou část tvoří předpjaté panely 

SPIROLL. Horní hrany stropních konstrukcí tvoří horní hrany panelů, ve 2NP je to 

+3,300 m, ve 3NP +6,675 m. Jednotlivá podlaží jsou propojena dvojicí schodišť, která 

jsou tvořena prefabrikovanými rameny a podestami. V hale jsou dva zděné vestavky, 

které jsou zastropené předpjatými panely SPIROLL. Mezi osami L-M je na vestavku 

strop tl. 400 mm. Mezi osami 7-9 je strop tl. 200 mm.  

9.2.3 Vlastního procesu 

Technologický předpis řeší postup výstavby hlavního stavebního objektu SO01. Zabývá 

se vrchní stavbou a studuje montáž prefabrikovaného skeletu. Stavebně konstrukční 

řešení tohoto skeletu je popsáno výše. Pro návrh technologií je zvolena montáž přímo 

z nákladního automobilu, který dováží prefabrikované prvky. Tedy kdy dovezené prvky 

jsou ihned montovány za pomoci automobilového jeřábu. Proto není nutné skladovat 

prvky na stavbě, pokud je zajištěna stavební připravenost. 

9.3 Připravenost 

9.3.1 Připravenost staveniště 

Před započetím provádění montáže je nutná stavební připravenost z předchozích 

technologických etap, a to zemních a základových prací. Je provedena skrývka ornice a 

srovnání pláně. Na pláni byly vyvrtány a provedeny piloty metodou CFA. Jejich zhlaví 

je zakončeno nabetonovanými monolitickými hlavicemi s kalichem. Pláň musí být 

minimálně v prostoru usazování zhutněna pro bezproblémové zapatkování autojeřábu a 

ostatních strojů. Hutnění bude provedeno minimálně v míře Edef2=40MPa (Edef2/ Edef1 

= 2,5). Při montáži prefabrikovaných dílců budou pracovníci využívat již vytvořené 

zařízení staveniště. 

Zařízení staveniště se během výstavby bude operativně měnit vzhledem k etapám 

provádění výstavby. 

Na staveništi se poblíž objektu nachází zásobník na suchou směs, který bude za pomoci 

kontinuální míchačky vyrábět směs pro zálivku. 
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9.3.2 Připravenost podkladu 

Připravenost před montáží sloupů 

Součástí etapy základových prací byly provedeny monolitické kruhové hlavice. Ty jsou 

provázány výztuží se zhlavím pilot a zabetonovány. Monolitická kruhová hlavice musí 

mít tvar přesně daný projektovou dokumentací v tolerovaných odchylkách. Poloha 

všech hlavic je zaměřena jako celek a musí souhlasit s projektovou dokumentací. Je 

zdrsněna a důkladně očištěna vnitřní část kalichů. Kalichy mají pevnost v době začátku 

montáže sloupu min. 20 MPa. Podloží pro zapatkování automobilového jeřábu je 

zhutněno a okolí zabudování umožňuje přistavení jeřábu a návěsu s prefabrikovanými 

dílci. 

Připravenost před montáží ztužidel a základových prahů 

Jsou osazeny všechny sloupy do kalichů hlavic, zaklínovány a rektifikovány pro 

zajištění přesné polohy. Je provedena zálivka do kalichů hlavic. Poloha a prostorová 

tuhost sloupů je zajištěna pro bezpečné ukládání základových nosníků a ztužidel. 

Všechny trny pro svaření prvků jsou připraveny. Okolí zabudování umožňuje přistavení 

jeřábu a návěsu s prefabrikovanými dílci. 

Připravenost před montáží vazníků 

Jsou zhotoveny sloupy a zaměřeny, totéž platí pro ztužidla. Jsou připraveny místa pro 

styk vazníků se sloupy. Je zhutněno podloží v prostoru manipulace techniky 

(automobilový jeřáb, tahač s návěsem, montážní plošina). 

Připravenost před montáží stropních panelů 

Jsou zhotoveny zdi a jejich monolitické věnce a prefabrikované železobetonové 

průvlaky. Jsou překontrolovány odchylky v rovinnosti. Je zaměřena poloha jednotlivých 

panelů. Je připraven prostor pro ustavení jeřábu a nájezdu návěsu s prefabrikovanými 

dílci. 

Připravenost před montáží schodiště 

Je zhotoven základový rošt administrativní budovy, provedena základová deska a 

vyzděny stěny do úrovně pro osazení prefabrikované mezipodesty. Pro první 

schodišťové rameno jsou připraveny trny v místě osazení do základu přes základovou 

desku a styčné prvky na mezipodestě. Pro druhé schodišťové rameno je usazena podesta 

v následujícím nadzemním podlaží a uložena na styčná místa. Pro podestu uloženou ve 

stropě musí být zhotoveny zděné stěny nebo prefabrikované železobetonové průvlaky. 
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Připravenost před montáží průvlaků 

Pro uložení prefabrikovaných průvlaků jsou vyhotoveny nosné zdi v daném podlaží. 

Jsou zhotoveny snížené ztužující věnce pro uložení průvlaků. Jsou překontrolovány 

odchylky v rovinnosti. Je zaměřena poloha průvlaků a je připraven prostor pro ustavení 

jeřábu a nájezdu s prefabrikovanými dílci. 

9.3.3 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi zodpovědnou osobou dodavatele prefabrikovaných 

konstrukcí a stavbyvedoucím hlavního dodavatele stavby za přítomnosti TDS. 

Při převzetí bude kontrolována především úplnost dokončení předešlých prací a 

dodržení požadované výškové úrovně dle PD. Proběhne vizuální kontrola – soudržnost, 

celistvost, rovinnost a správná tvrdost betonu. Bude kontrolována příjezdová cesta 

k místům, kde bude probíhat odběr materiálu do konstrukce. 

Převzetí staveniště proběhne před počátkem samotných prací na základě investorsko – 

dodavatelském vztahu a povinností z něj vyplívajících. Mezi zúčastněnými bude 

investor, stavbyvedoucí, zodpovědný projektant, statik nebo jejich zplnomocnění 

kompetentní (autorizovaní apod.) zástupci. Bude proveden zápis o předání a převzetí 

staveniště a budou jasně definovány, tzn. vytýčeny průběhy a hloubky veškerých 

inženýrských sítí, které budou označeny a písemně potvrzeny. Součástí předání a 

převzetí staveniště bude seznámení se s předpisy BOZP a předání výkresové 

dokumentace objektu týkající se stavby, včetně všech známých informací spojenými 

s možnými riziky bezpečnostními, technickými, environmentální, či jinými, které by 

mohly ovlivnit realizaci dalších etap. Předávaná dokumentace zahrnuje především 

schválenou a kompletní projektovou dokumentaci ve fázi pro provedení stavby, 

potvrzení vyznačení hranice staveniště a stavební povolení. 

9.3.4 Pracovní podmínky 

Průběh osazování všech prefabrikovaných železobetonových prvků bude za příznivých 

klimatických podmínek definovaných níže. Při ustavování mobilního jeřábu a montážní 

plošiny je nutné dbát na terénní poměry a kvalitně a stabilně jej zajistit. Pokud bude 

terén podmáčen je nutné tyto podmínky zlepšit, nebo práce zastavit a konzultovat 

pokračování stavby s hydrogeologem. Teplota nesmí klesnout při montáži pod +5°C a 

nad +30°C. Pokud bude jinak, tak se práce přeruší nebo se tyto podmínky musí zlepšit. 
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Obecné nepřípustné podmínky jsou zejména: 

• Rychlost větru vyšší než 11 m/s (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Rychlost větru vyšší než 8 m/s při práci na plošinách 

• Viditelnost pod hranici 30 m (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Teploty nižší než -10 °C (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Silný déšť a sněžení, bouře, námraza (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

Obecné omezující podmínky jsou zejména: 

Pokud je pokles teploty pod 5 °C, tak je nutné provést opatření proti zimě. Pro 

pracovníky to znamená např. častější přestávky, zimní oblečení, teplé nápoje. Pro práce 

je nutné zabezpečit např. ohřev záměsové vody zálivky, ohřev stykových konstrukcí, 

kde nesmí teplota klesnout pod 0 °C nebo i přidáním přísady pro nastartování procesu 

tuhnutí. Následně ošetřováním zálivky a dotčených konstrukcí např. zakrytím a 

výhřevem pro zabránění promrznutí. 

9.4 Materiál, doprava, skladování 

9.4.1 Specifikace materiálu 

Specifikace sloupů 

Tabulka 5 - Specifikace sloupů [vlastní] 

označení ks 
délka šířka tloušťka objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

sloup S1 52 7400 500 400 1,48 76,96 230 

Specifikace betonu: C35/45-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3 

Specifikace ztužidel 

Tabulka 6 - Specifikace ztužidel [vlastní] 

označení ks 
délka šířka tloušťka objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

ztužidlo ZT1 6 7950 500 200 0,80 4,77 220 

ztužidlo ZT1.1 2 6950 500 200 0,70 1,39 220 

ztužidlo ZT1.2 2 6190 500 200 0,62 1,24 220 

ztužidlo ZT1.3 16 5950 500 200 0,60 9,52 220 

ztužidlo ZT1.4 14 4950 500 200 0,50 6,93 220 

ztužidlo ZT2 10 6000 500 250 0,75 7,50 220 

Specifikace betonu: C35/45-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3 
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Specifikace vazníků 

Tabulka 7 - Specifikace vazníků [vlastní] 

označení ks 
délka šířka tloušťka objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

vazník V1 20 29460 600(180) 1263,5-2000 10,4 208 260 

Specifikace betonu:  C50/60-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3 

Specifikace základových prahů 

Tabulka 8 - Specifikace základových prahů [vlastní] 

označení ks 
délka šířka tloušťka objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

zákl. prah ZN1 2 4360 1580 200 1,38 2,76 160 

zákl. prah ZN1.1 12 4560 1580 200 1,44 17,29 160 

zákl. prah ZN1.2 4 5260 1580 200 1,66 6,65 160 

zákl. prah ZN1.3 2 5460 1580 200 1,73 3,45 160 

zákl. prah ZN1.4 17 5560 1580 200 1,76 29,87 160 

zákl. prah ZN1.5 2 6560 1580 200 2,07 4,15 160 

zákl. prah ZN1.6 3 7560 1580 200 2,39 7,17 160 

zákl. prah ZN2 3 7560 580 200 0,88 2,63 160 

Specifikace betonu: C30/37-XF1, XC4-Cl0,2-Dmax8-S3 

Specifikace stropních panelů SPIROLL 

Tabulka 9 - Specifikace stropních panelů SPIROLL [vlastní] 

označení ks 
délka šířka výška 

poznámka 
mm mm mm 

X1 PPD 254 10 5320 1200 250   

X1.1 PPD 254 9 5490 1200 250   

X1.2 PPD 254 1 5490 1200 250 ATYP 

X1.3 PPD 254 2 5320 750 250   

X1.4 PPD 254 8 5740 1200 250   

X1.5 PPD 254 6 5910 1200 250   

X1.6 PPD 254 2 5910 800 250   

X1.7 PPD 254 1 5740 990 250   

X1.8 PPD 254 1 5490 1200 250 ATYP 

X1.9 PPD 254 1 5490 1200 250 ATYP 

X1.10 PPD 254 1 5490 1200 250 ATYP 

X1.11 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X1.12 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X1.13 PPD 254 1 5740 1200 250 ATYP 

X2 PPD 254 6 5320 1200 250   

X2.1 PPD 254 1 5490 1200 250 ATYP 
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Tabulka 9 – Specifikace stropních panelů SPIROLL [vlastní] 

označení ks 
délka šířka výška 

poznámka 
mm mm mm 

X2.2 PPD 254 16 5490 1200 250   

X2.3 PPD 254 2 5490 750 250   

X2.4 PPD 254 6 5740 1200 250   

X2.5 PPD 254 7 5910 1200 250   

X2.6 PPD 254 1 5910 800 250   

X2.7 PPD 254 1 5740 990 250 ATYP 

X2.8 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X2.9 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X2.10 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X2.11 PPD 254 1 5910 1200 250 ATYP 

X2.12 PPD 254 1 5910 800 250 ATYP 

X3 PPD 258 11 11400 1200 250   

X3.1 PPD 258 2 11400 750 250   

X3.2 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.3 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.4 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.5 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.6 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.7 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.8 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.9 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.10 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.11 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.12 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X3.13 PPD 258 1 11400 1200 250 ATYP 

X4 PPD 205 7 3500 1200 200   

X4.1 PPD 205 1 3500 1200 200 ATYP 

X4.2 PPD 205 2 3500 690 200   

X4.3 PPD 205 4 2800 1200 200   

X4.4 PPD 205 1 2800 880 200 ATYP 

X5 PPD 410 7 7700 1200 400   

X5.1 PPD 410 1 7700 1200 400 ATYP 

Specifikace betonu: C45/55-XC1-Cl0,2-Dmax22-S3 
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Specifikace schodiště 

Tabulka 10 - Specifikace schodiště [vlastní] 

označení ks délka šířka výška objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

rameno SCH1 4 3350 1190 200 0,80 3,19 160 

podesta SCH1 2 2970 1630 250 1,21 2,42 160 

mezipodesta SCH1 2 2970 1020 250 0,76 1,51 160 

rameno SCH2 4 3350 1190 200 0,80 3,19 160 

podesta SCH2 2 2970 1630 250 1,21 2,42 160 

mezipodesta SCH2 2 2970 1020 250 0,76 1,51 160 

Specifikace betonu: C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax8-S3 

Specifikace průvlaků 

Tabulka 11 - Specifikace průvlaků [vlastní] 

označení ks 
délka šířka výška objem/ks objem celkem vyztuženost 

mm mm mm m3 m3 kg/m3 

průvlak PR1 1 6550 300(600) 250(700) 1,87 1,87 160 

průvlak PR1.1 1 8325 300(600) 250(700) 2,37 2,37 160 

průvlak PR1.2 4 1950 300 250 0,15 0,59 160 

průvlak PR2 1 7890 300(600) 250(700) 2,25 2,25 160 

průvlak PR2.1 1 1950 300 250 0,15 0,15 160 

Specifikace betonu:C35/45-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3 

Ostatní materiál 

Pro tvorbu styků jednotlivých železobetonových prefabrikovaných prvků bude 

zapotřebí zálivková směs např. Baumit FillBeton pevnosti C20/25 zrnitosti max. 2,5 

mm, dřevěné klíny, malta pro tvorbu lože pevnosti M10, reprofilační malta pro 

zapravení děr ok pro přepravu např. Baumit BetoFill s klasifikací R3 dle ČSN EN 1504-

3, kovové příložky pro svaření prvků, elastomerová ložiska a základní nátěr proti korozi 

oceli. Pro schodiště bude zapotřebí izolátory kročejového zvuku. 

9.4.2 Doprava 

Doprava prefabrikovaných prvků, bude zajištěna za pomoci nákladních tahačů 

s návěsem nebo nákladních automobilů. Trasa návozu prefabrikátů se zájmovými body 

je vyobrazena v kapitole 3. ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ jako trasa A.  

Primární doprava prefabrikovaných prvků je zajištěna dodavatelem dílců a to tahači 

s návěsem nebo za pomoci nákladního automobilu. Veškeré prvky se musí přepravovat 



146 

 

v poloze stejné, jako bude jejich umístění v konstrukci objektu. Výjimku tvoří sloupy, 

které budou dopravovány ve vodorovné poloze. Podkladky a jejich polohu si řekne 

dodavatel dílců. Prvky musí být řádně ukotveny, aby se zamezilo nestabilitě. Musí být 

uvažováno s nadrozměrnou dopravou pro převoz střešních vazníků a s řadou omezení 

pro tento typ dopravy. Ostatní materiál dopravu na komunikacích nijak neomezuje. Při 

vjezdu na stavbu budou připraveni asistovat dvě náležitě poučené osoby. Při přejímce 

na staveništi bude dodávka zkontrolována stavbyvedoucím, proveden zápis do 

stavebního deníku a podepsán dodací list. 

Sekundární doprava je zajištěna navrženým autojeřábem, který dílce umístí na své 

místo. Pro kvalitní osazení budou asistovat minimálně dva dělníci a přesné uložení bude 

za pomoci mikroposuvu autojeřábu. Všechny prvky musí být dopraveny za pomoci 

upínacích prvků např. předpjaté panely SPIROLL za pomoci samosvorných kleští 

zavěšených na vahadlech. Dělníci budou dopravováni k místu montáže za pomoci 

montážní plošiny. Doprava zálivkové směsi bude prováděna za pomoci kontejneru na 

maltovou směs. 

9.4.3 Skladování 

Navržený postup výstavby formou odebírání prvků přímo z návěsu nákladního 

automobilu, počítá se zabudováním prvků rovnou do stavby a proto není nezbytně nutné 

vyhrazovat skládky pro prefabrikované prvky. Avšak prostor pro operativní vybudování 

se na staveništi nachází. 

Na staveništi jsou již zřízeny sklady a skládky, které budou sloužit dále svému účelu. 

Sklady budou využívány pro uschování drobných materiálů, pomůcek, nástrojů a 

nářadí. 

Skladový materiál musí být řádně uskladněn a zacházet by se sním mělo opatrně, aby 

nedocházelo k jeho znehodnocení. 

9.4.4 Stroje, nářadí, pomůcky OOPP 

Stavební stroje: potřebné pro realizaci prefabrikovaných konstrukcí je především 

automobilový jeřáb, nákladní automobil pro dopravu materiálu a montážní plošiny. 

Podrobný návrh strojní sestavy je uveden v kapitole 6. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

Nářadí: svářecí agregát, vrtací a sekací kladivo, úhlová bruska, ruční míchadlo a 

průmyslový vysavač. 
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Pracovní nástroje: zednické lžíce, hladítka, pákové kleště, klíče, ráčny, dřevěné klíny, 

palice a kladiva, zednická naběračka, úvazy (lana, popruhy, háky a jiné příslušenství pro 

práci vazače s jeřábem, pásmo, totální stanice, laserový měřič, olovnice, vodováha, 

značkovací sprej 

Pomůcky: pracovní ochranné oděvy, přilby, pracovní obuv s ocelovou špicí, ochranné 

brýle, svářecí kukla, rukavice, reflexní vesty. 

9.5 Technologický postup 

Postup popisuje provedení hlavní nosné konstrukce halového objektu SO01, provedení 

průvlaků a schodiště v rámci budování administrativní části a montáž předpjatých 

stropních panelů SPIROLL. Všechny dodávané prvky budou v přípravné fázi 

kontrolovány TDS ve výrobně ještě před dopravou na staveniště. Všechny prováděné 

postupu musí být za striktního dodržování BOZP. Směr postupu výstavby jednotlivých 

prvků znázorňuje výkresová schémata, která jsou v příloze této práce. 

1. ETAPA: 

Hala: 

• Kontrola a příprava podloží 

• Montáž sloupů haly 

• Montáž většiny základových prahů 

• Montáž ztužidel 

• Montáž vazníků 

2. ETAPA: 

Hala – vestavky: 

• Montáž předpjatých stropních panelů SPIROLL nad 1NP 

Admin. budova 1NP: 

• Montáž průvlaků 

• Montáž schodiště 

• Montáž předpjatých stropních panelů SPIROLL nad 1NP 

Admin. budova 2NP: 

• Montáž průvlaků 

• Montáž schodiště 
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• Montáž předpjatých stropních panelů SPIROLL nad 2NP 

Admin. budova 3NP: 

• Montáž předpjatých stropních panelů SPIROLL nad 3NP 

DOKONČENÍ: 

• Montáž zbývajících základových prahů 

• Nátěry ocelových částí 

• Kontrola a zaměření 

9.5.1 Montáž sloupů 

Železobetonové prefabrikované sloupy budou osazovány pomocí autojeřábu 

z nákladního automobilu, a to do kalichu základových kruhových hlavic nebo patek, 

kde je předpokladem jeho správné provedení. Před osazením sloupu do kalichu bude 

zdrsněna pata sloupu a stěna kalichu, poté bude prostor očištěn a budou vloženy 

distanční podložky na dno kalichu pro vytvoření prostoru pro vyplnění zálivkovou 

směsí. Tolerance roviny dna kalichů je ±5 mm. Provede se zavěšení sloupů z vodorovné 

polohy z návěsu na jeřáb za pomoci dvou proškolených vazačů a za jejich asistence se 

sloup zvedne do vertikální polohy. Budou použity připravená oka na sloupu a vázacích 

prostředků s platnou revizí. Sloup bude přemístěn nad kalichy a centrován podle 

vyznačených os a bodů na povrchu hlavic a patek, které budou již předem zaměřeny a 

vyznačeny, tak aby korespondovali s PD. Poté bude sloup usazen do kalichu za pomoci 

dvou vazačů. Bude kotven do hlavice piloty v délce 0,8 m (celková hloubka kalichu je 

0,85 m). Mezi stěnu sloupu a kalichu budou vloženy klíny pro aretaci a jemné doladění 

polohy bude zprostředkováno za pomoci montážní plošiny a mikroposuvu jeřábu. 

Kontrola svislosti se provádí za pomocí totálních stanic. Po vyklínovaní sloupu bude 

prostor kalichu vylit zálivkovou směsí a zhutněna ponorným vibrátorem, aby dokonale 

vyplnila prostor mezi kalichem a patou osazeného sloupu. Poté je možné odepnout 

úvazy z montážního oka. Otvory montážních ok budou zapraveny reprofilační maltou 

s pevností v tlaku 45 MPa. 
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Obrázek 98 - Osazení sloupu [vlastní] 

9.5.2 Montáž základových prahů 

Základové prahy bude možné osazovat po dokončení montáže sloupů a vytvrdnutí 

zálivkové směsi v kalichu. Budou vynechány nosníky mezi osou NO-8, NO-13, JK-13 a 

G-2,3 z důvodu přejezdu automobilového jeřábu a návěsu s prvky dovnitř objektu. Ty 

budou nainstalovány až po smontování všech částí skeletu. Prahy se budou osazovat na 

horní hranu hlavic. Před osazením prahu bude vždy na horní hraně hlavice vytvořeno 

maltové lože pevnosti M10 o tloušťce 20 mm, na které budou prvky osazovány. Místo 

pod prahy mezi sloupy bude dosypáno a zhutněno štěrkodrtí před pokládkou prahu a 

musí být ve správné výškové úrovni. V místech budoucích vjezdů do objektu, kde 

budou usazovány snížené nosníky, musí být nosník podbetonován a musí dojít ke 

zmonolitnění prahu s podkladem. Vrstva podkladního betonu je o mocnosti 25 cm. Práh 

se přepravuje z návěsu v horizontální poloze a před uložením se navlhčí na styková 

místa, aby lépe přilnul k loži. Osadí se a zkontroluje se poloha. Práh se nechá v závěsu a 

provaří se plotny, které jsou součástí sloupu i prahu. Prostor mezi plotny se navlhčí a 

vyplní zálivkou. Je neustále kontrolována přesná poloha prvku. Po odstranění závěsu se 

otvory ok v nosníku navlhčí a budou zapraveny reprofilační maltou s pevností v tlaku 

45 MPa. 
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Obrázek 99 - Osazení základového prahu [vlastní] 

9.5.3 Montáž ztužidel 

Ztužidla se montují před osazením střešních vazníků. Z návěsu budou ztužidla 

odebírána v horizontální poloze za pomoci dvou vazačů. Budou náležitě očištěny, 

zejména v místech styku se sloupem. Na montážní pozici budou asistovat montéři 

z pracovní plošiny. Ztužidla budou osazena na trny o průměru 25 mm, které jsou 

vyvedeny z hlavy sloupu. Před osazením ztužidel se provede zaměření dosedací plochy 

ztužidla. Tolerance je ±10 mm. Styčná plocha sloupu a ztužidla bude opatřena 

elastomerovým ložiskem a usadí se předem vytvořeným otvorem o průměru 50 mm na 

trn. Z vnějšího líce se provede provaření obou prvků na styčných plochách. Poté se celý 

otvor s trnem navlhčí, zalije zálivkou a řádně zhutní. Odepnou se závěsy jeřábu a otvory 

po montážních ocích se zapraví reprofilační maltou s pevností v tlaku 45 MPa. 

 

Obrázek 100 - Osazení ztužidla [vlastní] 
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9.5.4 Montáž stropních panelů SPIROLL 

Stropní panely SPIROLL budou osazovány pomocí autojeřábu na monolitické věnce a 

železobetonové prefabrikované průvlaky, a to do maltového lože pevnosti M10 tloušťky 

10 mm, které bude vytvořeno na očištěných věncích a průvlacích. Stropní panely budou 

mít minimální délku uložení na průvlacích 100 mm. V podélném směru nesmí být 

panely ve styku s obvodovou nosnou zdí kvůli možnému pnutí. Do vzniklých spár u 

hrany zdi v podélném směru bude vložena izolace o přibližné tloušťce cca 20 mm. 

Vzniklé spáry mezi jednotlivými panely budou vyplněny zálivkovou výztuží a následně 

zálivkovou směsí pevnosti min. C20/25. Před vylitím musí být povrch očištěn (nesmí se 

nečistoty v mést do spár). Po vylití zálivky budou spáry zhutněny za pomoci plošného 

beranidla (prknem tl. 20 mm). Tímto způsobem bude vytvořena souvislá stropní 

konstrukce. Pokud dojde k průsaku vody přes konstrukci bude se muset provést navrtání 

dílců v místech os dutin, aby zadržená voda mohla plynule vytéct. [86] 

 

Obrázek 101 - Panely SPIROLL [86] 

9.5.5 Montáž vazníků 

Vazníky je možno montovat až po zatvrdnutí zálivkové směsi sloupu a její dostatečné 

pevnosti, alespoň 20MPa. Vazníky budou osazovány do vidlice sloupu, kde bude již 

z výroby nachystán na spodu vidlice otvor o průměru 50 mm pro trn o průměru 25 mm, 

který bude zespod vazníku. Nejprve budou očištěny styčná místa na sloupech a bude u 

spodu vidlice vloženo elastomerové ložisko o tl. 15 mm s vyřezaným otvorem pro 

vložení vazníkového trnu, na které budou osazovány vazníky za pomoci 

automobilového jeřábu. Vazníky budou nasunuty do vidlice sloupu a budou vloženy do 

otvoru pro trn, který je předem vyplněn zálivkovou směsí. Osazovací práce obstarávají 

dva montéři z pracovních plošin. 
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Obrázek 102 - Osazení vazníku do vidlice sloupu [vlastní] 

9.5.6 Montáž průvlaků 

Průvlaky budou osazovány v administrativní budově na ztužující věnce nosné zděné 

konstrukce, popř. na monolitické sloupy. Obě tyto konstrukce mají nachystány 

vyvázané svislé trny o průměry 25 mm. Styk průvlaku s konstrukcí bude náležitě 

očištěn a následně na něj bude naneseno maltové lože pevnosti M10 o tl. 10 mm. Před 

zavěšením průvlaku na jeřáb se průvlak očistí v místech spojů. Zavěsí se za určené 

montážní závěsy. Jeřáb přepraví průvlak nad místo uložení a prvek usadí otvory na 

předem připravené trny za pomoci mikroposuvu jeřábu a vazačů. Místo s trny se zalije 

zálivkovou směsí o pevnosti C25/30. 

9.5.7 Montáž schodiště 

Montáž podest a mezipodest 

Mezipodesty budou uloženy na cca polovinu výšky podlaží z budované schodišťové 

stěny dle PD. Na místě styku mezipodesty a stěny bude přichystán elastomerový pás 

v tl. 10 mm (např. Schöck Tronsole® typ B). Na ten bude následně uložena 

mezipodesta za pomoci autojeřábu a vazačů. Proběhne přeměření zabudovaného prvku 

a poté se na mezipodestu v místě pokračování schodišťové stěny znovu položí 

elastomerový pás tl. 10 mm (např. Schöck Tronsole® typ B).  
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Obrázek 103 - Schöck Tronsole® typ B [87] 

Podesty budou uloženy na průvlaky, a to na maltové lože tl. 10 mm, které bude 

provedeno na očištěný povrch průvlaku. Styk podesty a stropní konstrukce bude zalit 

zálivkovou směsí a řádně zhutněn. 

Montáž schodišťových ramen 

Schodišťové rameno a ložná spára se nejdříve zkontroluje a očistí od nečistot. V místě 

ložné spáry ramena se připevní prvek pro přerušení kročejového hluku mezi 

prefabrikovaným ramenem a mezi/podestou. Použitý bude systém Schöck Tronsole® 

typ F-V1.  

 

Obrázek 104 - Schöck Tronsole® typ F-V1 [88] 

Prvek je možné libovolně zkrátit řezáním a na prvek se přilepí připravenou lepící 

plochou. Následně je na bok ramena přilepí spárové zvukově izolační desky Schöck 

Tronsole® typ L.  
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Obrázek 105 - Schöck Tronsole® typ L [89] 

Vzniklé spoje se přelepí páskou. Prvek opatřený izolací se pomocí závěsných lan 

připevněných do předem připravených závěsů upne k jeřábu. Rameno se zvedne a 

stabilizuje, poté probíhá přeprava až k místu uložení, kde se opět nechá prvek 

stabilizovat a usadí se. Ramena v 1NP budou osazena na základ a mezipodestu a 

v ostatních podlaží na podestu a mezipodestu. Rameno se kotví do základu pomocí 

prvku typu B s typem D. 

 

Obrázek 106 – Řez schodištěm u základu [90] 

Pro tento prvek je nutné předem vyvrtat otvor v základu. Do tohoto otvoru se vyleje 

dostatečně tekutá zálivková směs a usadí se rameno za pomoci trnu do otvoru. Za 

předpokladu, že rameno není v podélném či příčném směru v rovině, je nutné provést 

vypodložení. Vypodložení ramen provádíme certifikovanými podložkami v tl. 3, 5 a 10 

mm. 
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9.6 Pracovníci 

Montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu bude realizován kvalifikovanými 

pracovníky. Na montážní práce bude po celou dobu výstavby dohlížet stavbyvedoucí, 

který bude montážní práce zaznamenávat do stavebního deníku průběžně. 

 1 x vedoucí čety 

 1 x obsluha autojeřábu 

 1 x montážní dělník – (vazačský průkaz) osazovaní prvku na místo uložení 

 1 x svářeč – svaření kotvících prvků 

 2 x pomocný dělník – doprava směsi, podmaltování atd. 

9.7 Jakost a kontrola kvality 

Kontrola jakosti a kvality bude probíhat neustále po dobu výstavby. Proto byl zhotoven 

kontrolní zkušební plán, podle kterého budou kontroly prováděny. Řeší KZP příloha 

P12.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ této práce. 

9.7.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola připravenosti pracoviště 

• Kontrola dodaných prvků 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů 

• Kontrola klimatických podmínek 

9.7.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola zavěšení prvku 

• Kontrola provedení maltového lože 

• Kontrola osazování 

• Kontrola provedení styků prvků 

9.7.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola celkové geometrické přesnosti 
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• Kontrola shody s projektovou dokumentací 

9.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím prací na provádění železobetonových prefabrikovaných konstrukcí musí 

být všichni pracovníci poučeni a seznámeni s technologickými předpisy, pracovními 

postupy, musí být proškoleni a obeznámeni s BOZP. O proškolení v oblasti BOZP se 

provede zápis do stavebního deníku a pracovníci stvrdí své seznámení s těmito pravidly 

podpisem. Na stavbě se podle těchto pravidel musí řídit a používat OOPP. Především 

při práci ve výškách (včetně montážních plošin) budou pracovníci mít OOPP proti pád 

z výšky a do hloubky. A při provádění svářečských prací budou pracovníci používat 

svářečskou kulku a zástěru. 

Při provádění prací se musí všichni přítomní na stavbě chovat zodpovědně a nevytvářet 

rizikové situace, musí jednat v souladu s platnou legislativou. 

Možná vybraná rizika při montáži prefabrikovaných prvků: 

Tabulka 12 - Rizika při montáži prefabrikovaných prvků [vlastní] 

Scénář Opatření 

Pád z výšky 

Zajistit pracovníky prostředky osobního 

zajištění 

Propadnutí otvory 

Otvory zajistit zábradlím nebo dostatečně 

únosnými poklopy 

Pád předmětu nebo materiálu z výšky 

Bezpečné ukládání materiálu, zajišťování 

volných okrajů, ochrana prostorů pod místy 

práce ve výšce 

Pád břemene 

Zavěšování břemen a jiné vazačské práce 

pověřovat pouze kvalifikovanou osobu, 

nezávadné vázací prostředky, dodržovat zákaz 

zdržovat se pod břemenem 

Popáleniny 

Správné provádění svařování, důsledné použití 

OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí 

těla 

Zásah zálivkové směsi do očí Použití OOPP k ochraně zraku 

 

9.8.1 Vybraná legislativa pojednávající o BOZP 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely nařízení vlády č. 136/2016 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 



157 

 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění novely nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí.  

9.8.2 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Při provádění prefabrikovaných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 

Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 

hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 

ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by 

měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití okapových van pro 

zachycení olejů a nafty. 

• Zákon 541/2020 Sb. o odpadech. 

• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
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• Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

S odpady vzniklými na staveništi se bude zacházet dle zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o 

odpadech. Odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., 

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzovaní vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Tabulka 13 - Katalog odpadů pro montované konstrukce [vlastní] 

Kód 

zatřídění 

Název odpadu Klasifikace Způsob 

likvidace 

Společnost 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Třídění odpad R TESPRA a.s. 

15 01 02 Plastové obaly Třídění odpad R TESPRA a.s. 

17 01 01 Beton Stavební odpad R TESPRA a.s. 

17 01 01 Dřevo Třídění odpad R TESPRA a.s. 

17 02 03 Plasty Třídění odpad R TESPRA a.s. 

17 04 05 Železo a ocel Třídění odpad R TESPRA a.s. 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 

Směsný komunální 

odpad 
S TESPRA a.s. 
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10 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ 

10.1 Základní informace o stavbě 

10.1.1 Základní identifikační údaje 

Název stavby:   Výrobní areál firmy LIMA okna s.r.o. v Sudoměřicích 

Místo stavby:   Sudoměřice, 696 66 

Katastrální území:  Sudoměřice 

Parcelní čísla areál:  2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 

Parcelní čísla přípojky: 2654/41, 2654/78, 2654/98, 2654/78, 1904/2, 2654/148 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Trvalá 

Stavebník:   LIMA okna s.r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing.  František Koliba, Dolní Bojanovice 696 17,  

ČKAIT 1003572 

Stavebně konstrukční řešení 

Skelet včetně založení: Ing. Vlastimil Bárta, ČKAIT 0602058  

Statika konstrukce:  Ing. Miroslav Kopecký, ČKAIT 1300039  

Ing. Jiří Žižka, ČKAIT 0500180  

Datum zahájení:  03/2022 

Datum ukončení:  02/2024 

10.1.2 Obecné informace o objektu 

Výrobní hala s administrativní budovou Lima s.r.o., která se nachází v Sudoměřicích. 

Stavební pozemky jsou situovány v rozrůstající se průmyslové zástavbě. Jedná se o 

parcely č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 o celkové rozloze 10 306 m2. 

Pozemky leží přibližně 500 m od nejbližší obytné zástavby. 
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Stavební pozemky jsou přístupné ze sjezdu silnice I/70 H na místní komunikaci. Je to 

jediný přístupný bod ke stavebním pozemkům. 

Staveništní povrch, který byl využíván jako zemědělská orná půda, je nyní z velké části 

zarostlý směsí rostlin, krajně s náletovou zelení. Plocha pro výstavbu je volná a její 

maximální vzájemné převýšení činí cca 3 m. 

10.2 Obecná charakteristika 

10.2.1 Objektu 

Objekt SO01 je členěn na část výrobní haly, administrativní budovy. Stavba se nachází 

na parcelách č. 2654/35, 2654/134, 2654/149, 2654/150 k.ú. Sudoměřice. 

Objekt má půdorys tvaru L, s největšími osovými rozměry 71,95 x 77,85 m. Výrobní 

hala je založena na vrtaných železobetonových pilotách, které jsou ve zhlaví zakončeny 

železobetonovým monolitickým kalichem. 

Součástí objektu je třípodlažní zděná část o rozměrech 30 x 12 m, která přiléhá ke 

skeletu u štítu v ose P. Zděná část objektu je staticky oddělená od halové části. A je 

založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách, které vynáší železobetonový 

základový rošt. 

Obestavěné prostory a zastavěné plochy řešeného objektu: 

Zastavěná plocha – 4386,19 m2 

Obestavěný prostor – 34103 m3 

Podlahová plocha 1.NP – 4 173,30m2 

Podlahová plocha 2.NP – 301,02m2 

Podlahová plocha 3.NP – 310,90m2 

10.2.2 Monolitických konstrukcí 

Svislé konstrukce jsou navrženy zděné z cihelných bloků, v kombinaci se 

železobetonovými sloupy (v místech velkého namáhání stěn). Stěny budou ztuženy 

železobetonovými věnci. Věnce budou provedeny pod panely stropů a pod prefabrikáty 

průvlaků. Věnce pod průvlaky budou opatřeny trny pro nasazení prefabrikátů. 
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10.2.3 Vlastního procesu 

Technologický předpis řeší postup výstavby monolitických částí objektu SO 01. Jedná 

se o monolitické betonové sloupy v administrativní části a dále jsou řešeny ztužující 

věnce pod stropy administrativní budovy a vestavků v hale. Hlavním obsahem je způsob 

dopravy, sestavení bednění, armování výztuže, transport a uložení čerstvého betonu, 

odbednění a ošetřování betonu. 

10.3 Připravenost 

10.3.1 Připravenost staveniště 

K převzetí staveniště dojde mezi investorem a hlavním stavbyvedoucím. Bude předán 

protokol a předání staveniště. Od této doby je zhotovitel zodpovědný za veškerou 

bezpečnost při práci na staveništi a také za finální výrobek stavby. Při předání protokolu 

bude také předána aktuální projektová dokumentace. Pro realizaci hrubé vrchní stavby, 

resp. monolitických železobetonových sloupů a ztužujících věnců, bude na staveništi 

připraveno 5 stavebních buněk jako kanceláře, zázemí pro pracovníky se sociálním 

zařízením. Staveniště bude oploceno drátěným oplocením výšky 2,0 m. Vstup a vjezd 

na staveniště je přes uzamykatelnou bránu o šířce min. 6 m a je povolen vstup pouze 

pracovníkům zhotovitele. Vjezd na staveniště bude ze silničních panelů tl. 220 mm a 

staveništní komunikace bude řešena zpevněným povrchem tvořeným hutněnou vrstvou 

betonového recyklátu (betonový recyklát musí být bez zbytků výztuže a jiných ostrých 

předmětů) o tloušťce 150 mm. Tato zhutněná vrstva bude zřízena kolem celého 

budoucího objektu. Na staveništi budou také umístěny kontejnery na tříděný odpad 

vzniklý během výstavby, které se bude okamžitě třídit do jednotlivých kontejnerů dle 

barevného označení. 

10.3.2 Připravenost podkladu 

Připravenost před monolitickými sloupy 

Před zahájením prací na monolitických železobetonových sloupech, musí být 

dokončeno zakládání stavby, resp. všechny předešlé činnosti. Pracoviště bude mít 

zhotovené piloty pod celým administrativním objektem na kterých bude vytvořen 

železobetonový rošt pečlivě spojen s hlavicemi pilot a v místech sloupů bude vyvázána 

výztuž. Tato výztuž musí být zaměřena a bude odpovídat dokumentaci.  Bude 

zhotovena podkladní betonová deska mezi železobetonový rošt vyztužená svařovanými 

sítěmi.  
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Připravenost před ztužujícími věnci 

Před zahájením prací na ztužujících věncích, musí být dokončeno zdění příslušného 

podlaží, resp. všechny předešlé činnosti. Pracoviště bude mít zhotovené obvodové i 

vnitřní nosné stěny v daném podlaží administrativní budovy. Budou uloženy překlady 

pod úrovní nebo v úrovni ztužujícího věnce. 

10.3.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím hlavnímu zástupci realizátora hrubé stavby, 

kterým bude mistr betonářů. Mistr betonářů bude zodpovídat za předávání dílčích částí 

pracoviště mezi železáře, tesaře a betonáře. Toto předání bude zaznamenáno do 

protokolu o předání staveniště, kde budou uvedeny odběrná místa stavby, jako je 

elektřina a voda. Také zde budou uvedeny podrobnosti k zařízení staveniště. Obě strany 

stvrdí podpisem, že jsou srozuměny s okolnostmi zařízení staveniště. Před zahájením 

stavebních prací dojde k proškolení nových zaměstnanců v oblasti BOZP. Svým 

podpisem stvrdí pracovníci proškolení a také, že byli seznámeni s požadavky pro práci 

na staveništi. 

10.3.4 Pracovní podmínky 

Nepřípustné pracovní podmínky pro práci při betonážích (a práce ve výškách, která s 

činností souvisí) jsou: 

Obecné nepřípustné podmínky jsou zejména: 

• Rychlost větru vyšší než 11 m/s (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Rychlost větru vyšší než 8 m/s při práci na plošinách 

• Viditelnost pod hranici 30 m (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Teploty nižší než -10 °C (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

• Silný déšť a sněžení, bouře, námraza (přerušení veškeré činnosti na skeletu) 

Obecné omezující podmínky jsou zejména: 

Pokud je pokles teploty pod 5 °C, tak je nutné provést opatření proti zimě. Pro 

pracovníky to znamená např. častější přestávky, zimní oblečení, teplé nápoje. Pro práce 

je nutné zabezpečit např. ohřev záměsové vody, přísady do betonu proti mrazu a 

ochrana stykových konstrukcí, kde nesmí teplota klesnout pod 0 °C. 
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10.4 Materiál, doprava a skladování 

10.4.1 Specifikace materiálu 

Výkaz všech výměr je podrobně popsán v příloze P7.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

OBJEKTU SO01. 

Beton 

Tabulka 14 - Specifikace betonu [vlastní] 

Materiál Konstrukce 
Množství 

[m3] 

Svislé konstrukce 1NP 

C30/37-XC4-Cl0,2-Dmax22-S3 Sloupy 3,099 

Vodorovné konstrukce 

C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax22-S3 Věnec 1NP 37,06 

C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax22-S3 Věnec 2NP 26,18 

C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax22-S3 Věnec 3NP 22,6 

C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax22-S3 Věnec atika 9,04 

Výztuž 

Tabulka 15 - Specifikace výztuže [vlastní] 

Materiál Konstrukce 
Množství 

[t] 

Svislé konstrukce 1NP 

Výztuž 10 505 R Sloupy 0,62 

Vodorovné konstrukce 

Výztuž 10 505 R Věnec 1NP 3,71 

Výztuž 10 505 R Věnec 2NP 2,62 

Výztuž 10 505 R Věnec 3NP 2,26 

Výztuž 10 505 R Věnec atika 0,9 

Bednění 

Tabulka 16 - Specifikace bednění [vlastní] 

Konstrukce 
Množství 

[m2] 

Svislé konstrukce 1NP 

Systémové bednění – sloupy viz. schéma bednění 

Vodorovné konstrukce 

Vodovzdorná překližka – věnce 1NP 293,6 

Vodovzdorná překližka – věnce 2NP 173,55 

Vodovzdorná překližka – věnce 3NP 125,85 

Vodovzdorná překližka – věnce atika 82,2 
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Doplňkový materiál 

Tabulka 17 - Specifikace doplňkového materiálu [vlastní] 

Materiál Konstrukce Množství 

 
Svislé konstrukce 1NP  

Trhací lišty Sloupy 103,3 m  

Ocelové trny Sloupy 8 ks  

Vazačský drát Sloupy dle potřeby  

Plastové distanční prvky Sloupy dle potřeby  

Vodorovné konstrukce  

Závitové tyče Věnce cca 110 ks  

Řezivo (rozpěrky atd.) Věnce cca 96 m  

Rádlovací drát Věnce dle potřeby  

Vazačský drát Věnce dle potřeby  

Plastové distanční prvky Věnce dle potřeby  

 

10.4.2 Doprava 

Primární 

Beton 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávače z 

betonárny ZAPA beton a.s., pobočka Strážnice. Betonárna je vzdálena od staveniště 7,7 

km a předpokládaná doba dojezdu z betonárny je 10 minut. Již v betonárně budou do 

betonu přidávány plastifikátory a speciální přísady a příměsi pro změnu vlastností 

betonu (např. přísady pro betonáž v zimě). Betonárna disponuje auto domíchávači o 

objemu až 9 m3. Pro betonáž sloupů bude stačit jeden auto domíchávač s min. objemem 

4,5 m3. 

Výztuž 

Výztuž bude na staveniště dopravována nákladním automobilem s hydraulickou rukou, 

ze společnosti Prefa Brno a.s., závod Hodonín (armovna), sídlící v areálu Na Výhoně 

3527 v Hodoníně. Vzdálenost od staveniště je 10,9 km a předpokládaný čas jízdy je 10 

minut. Většina výztuže bude dopravena na stavbu již nastříhána a naohýbána z 

armovny. Pomocí stahovacích popruhů bude výztuž přitažena k návěsu. 
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Bednění 

Potřebný objem bednících dílců a komponentů bude dopravován z provozovny 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou. Vzdálenost od staveniště činí cca 10 km. 

Sekundární 

Přesun bednění a výztuže bude zajištěn pomocí automobilního jeřábu TEREX DEMAG 

AC-60/3, popř. nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Způsob přesunu betonu 

bude pomocí autočerpadla SCHWING STETTER S 36 X zajišťující potřebný dosah pro 

uložení čerstvého betonu. Drobný materiál bude přepravován pomocí koleček. 

10.4.3 Objednávka čerstvého betonu 

Čerstvá betonová směs musí být objednána dle specifikací projektové dokumentace, 

proto je důležité, aby zadání pro výrobce čerstvého betonu bylo jednoznačné. 

Objednávka musí obsahovat tyto údaje: 

• Fakturační údaje odběratele  

• Číslo objednávky  

• Soulad s ČSN EN 206+A2 (73 2403) (Účinnost od 1.11.2021) 

• Dodací údaje (adresa, stavba, objekt)  

• Zodpovědnou osobu za převzetí  

• Třídu a druh betonu  

• Stupně vlivu prostředí  

• Frakce kameniva  

• Přísady a příměsi  

• Hodnotu zpracovatelnosti  

• Obsah chloridů  

• Objem objednávky  

• Datum a čas dodání  

• Požadavky na dopravu  

10.4.4 Převzetí čerstvého betonu 

Převzetím čerstvé betonové směsi je pověřen stavbyvedoucí zhotovitele nebo jím 

pověřená osoba v jeho nepřítomnosti.  
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Přebírající provede kontrolu: 

• Shoda všech údajů na dodacím listu s objednávkou  

• Teplotu čerstvého betonu  

• Datum a čas přípravy čerstvého betonu  

• Zkoušku konzistence sednutím dle KZP 

• Provede zápis do stavebního deníku  

10.4.5 Skladování 

Pro skladování materiálu bude použita skladovací plocha vybudovaná v rámci zařízení 

staveniště nebo pro okamžitý odběr bude sloužit základová deska objektu, resp. každá 

stropní konstrukce následujícího podlaží. Bednění bude chráněno před povětrnostními 

vlivy. Přikryty nepromokavou celtou, aby byly chráněny proti dešťové vodě a uloženy 

na třech hranolech o rozměrech 50 x 50 x 1 000 mm, aby neležely na zemině. Drobné 

bednící prvky budou uloženy v koších, ve kterých budou dopraveny na staveniště. 

Betonářská výztuž bude skladována na podkladcích, opět o rozměrech 50 x 50 x 1 000 

mm, aby byla chráněna proti znečištění. Výztuž bude přikrytá nepromokavou celtou, 

tím bude chráněna před povětrnostními vlivy. Profily musejí být opatřeny 

identifikačním štítkem. Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. 

10.4.6 Stroje, nářadí, pomůcky OOPP 

Stavební stroje: potřebné pro realizaci monolitických konstrukcí je především 

automobilový jeřáb, autodomíchávač, autočerpadlo a nákladní automobil s hydraulickou 

rukou. Podrobný návrh strojní sestavy je v kapitole 6. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

Nářadí: ponorný vibrátor, vazač drátu, příklepová vrtačka, aku šroubovák, okružní pila, 

svářecí automat, úhlová bruska, lopaty, kolečka, kladivo, pomocné lešení. 

Měřící pomůcky: Laser, nivelační přístroj s předepsanou přesností, měřičské latě, 

hranol, výtyčky, kalkulačka, svinovací metr, olovnice, vodováha, šňůra. 

Ochranné pomůcky: pracovní ochranné oděvy, přilby, pracovní obuv s ocelovou špicí, 

ochranné brýle, svářecí kukla, rukavice, reflexní vesty, chrániče sluchu. 

10.5 Technologický postup 

Postup popisuje provedení svislé monolitické konstrukce a to sloupů v 1NP 

administrativní budovy objektu SO01 a vodorovných monolitických konstrukcí a tím 

jsou ztužující věnce nad 1NP, 2NP, 3NP a atiky v rámci budování administrativní části. 
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Všechny prováděné postupy musí být za striktního dodržování BOZP. Směr postupu 

výstavby jednotlivých prvků znázorňuje výkresová schémata, která jsou v příloze této 

práce. 

Postup: 

• Vytýčení a kontrola připravenosti 

• Armování konstrukce 

• Provedení bednění (u ztužujících věnců proběhne dříve, než armování) 

• Ustavení bednění 

• Betonáž prvků 

• Technologická přestávka 

• Odbedňování 

10.5.1 Monolitické sloupy 

Zaměření a vyznačení polohy sloupů: 

Realizace monolitických sloupů bude začínat přesným rozměřením polohy sloupů, dle 

poslední verze odsouhlasené projektové dokumentace. Poloha konstrukce bude 

zakreslena na podkladní vodorovnou konstrukci. 

Armování konstrukce: 

Armování konstrukce bude probíhat přímo na místě prvku, před bedněním prvků. 

Armování se provede dle výkresu výztuže, krytí výztuže bude zajištěno pomocí 

distančních prvků (koleček). U sloupů bude krytí 35 mm. Ze základového roštu jsou již 

vyvedeny výztuže k propojení se sloupy. Ve zhlaví sloupu bude uložen trn o průměru 

25 mm pro budoucí osazení prefabrikovaného průvlaku. Vázání výztuže/svařování 

provede kvalifikovaná osoba a výztuž musí být čistá a zbavena nečistot. Pokud je 

výztuž očividně znehodnocená nesmí být do konstrukce použita. 

Provedení bednění: 

Na bednící univerzální dílce se nanese odbedňovací přípravek. Bednění se sestaví do 

požadovaného tvaru mimo prvek, který bude betonován. Sestavení bednění Doka Frami 

Xlife probíhá spojováním bednících dílců, které jsou spojeny rychloupínači Frami dle. 

výkresové dokumentace. Do rohů se vloží a zaklepou odtrhové rohové lišty. Poté 

nasuneme na zhotovené bednění plošinu a připevníme závěsné kruhy, na které 

namontujeme zábradlí KS 1,00 x 0,85 m. Posléze na zhotovené bednění namontujeme 

výstupový systém XS. 
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Ustavení bednění: 

Pomocí automobilového jeřábu bude bednící prvek přesunut a vložen z vrchu na 

vyarmovaný sloupový prvek. Po položení proběhne zakotvení opěr do betonové 

podkladní desky za pomoci vyrovnávacích opěr bednění 340 a směrové vzpěry 120. Po 

sestavení sestavy se bednění seřídí. Následně bude provedeno vzájemné kotvení prvků 

pomocí Frami Xlife. Prázdná kotevní místa budou uzavřena pomocí zátky Frami. 

 

Obrázek 107 - Bednění [91] – vlastní úprava 

Betonáž prvků: 

Betonáž se bude provádět za pomocí autočerpadla SCHWING STETTER S 36 X. 

Pracovníci budou sloupy betonovat z pracovních plošin, které jsou součástí 

systémového bednění Doka Frami Xlife a jsou na horní hraně bednění. Při čerpání a 

následného ukládání čerstvého betonu do bednění je nutné, aby byla dodržena 

maximální výška 1,5 m, kdy je možné betonovat. To bude zajištěno pomocí límce 

připevněného k autočerpadlu. Pokud by betonáž probíhala z větší výšky, hrozí oddělení 

hrubých a jemných částic čerstvého betonu. Při betonáži se musí dávat pozor, aby 

nedošlo k posunutí výztuže v bednění. Hutnění bude probíhat za pomocí příložného 

vibrátoru, a to po každých 500 mm vrstvy čerstvé betonové směsi. Vibrátor musí mít 

dostatečnou délku hřídele. Vibrování se provádí tak, aby se dosáhlo s ponorným 

vibrátorem cca 100 mm do předchozí vrstvy. Na bednění bude zakreslena výška sloupu, 

do které musí být beton vylit. 
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Meteorologické podmínky pro betonáž a ošetřování: 

Betonáž bude prováděna v listopadu, teploty se očekávají mezi 0°C-5°C. Čerstvá 

betonová směs nesmí klesnout teplotou pod +10 °C, toto opatření bude zabezpečeno 

použitím ohřátého kameniva, teplé záměsové vody a přidáním přísad pro zajištění 

nemrznutí betonu za pomoci aditiv. Následně se po uložení čerstvého betonu do bednění 

tyto konstrukce přikryjí a budou se vyhřívat pomocí teplovzdušných ventilátorů. Tyto 

ventilátory budou funkční po dobu minimálně 48 hodin, aby beton nepromrzl. Když 

nebude možné zajistit tyto podmínky bude betonáž odložena. 

Technologická přestávka: 

Technologická přestávka v délce 10 dní dle stanovené doby odbednění železobetonové 

konstrukce. Skutečnou dobu odbednění stanoví statik. Ochrana betonu při zrání viz. 

meteorologické podmínky pro betonáž. 

Postup výpočtu 

doby odbednění:       

        

a) Základní vzorec pro laboratorní podmínky:   

 

         

   

 

    

        

        

        

b) Faktor zrání – laboratorní podmínky   

        

 

 

  

        

c) Průměrná teplota – listopad   

 

 

 

 

d) Faktor zrání – skutečné podmínky   

   

  

  

Závěr:  
Požadované 60% pevnosti betonu bude dosaženo po 10 dnech od betonáže. 
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𝑑 = 10

𝑅𝑏𝑑
𝑅𝑏28𝑑

−0,28

0,5 = 10

22.2
37

−0,28

0,5 = 4,36 𝑑𝑛ů

= 4,5 𝑑𝑛ů 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 = (20 + 10) × 4,5

= 135℃ 𝑑𝑛ů 

𝑡𝑝𝑟ů𝑚 =
(𝑡7:00 + 𝑡13:00 + 2 × 𝑡21:00)

4
=

(3,7 + 6,6 + 2 × 1,7)

4

= 3,425℃ 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 → 𝑑 =
𝑓

(𝑡 + 10)
=

135

3,425 + 10

= 10 𝑑𝑛ů 
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Odbedňování: 

Proběhne kompletní odbednění konstrukce. Odbednění bude probíhat skoro stejně 

postupně jen opačným způsobem jako bednění. Zaprvé se demontuje plošina se 

zábradlím a žebřík. Poté se z místa prvku začnou povolovat svorky a rychloupínače a 

obezřetně se rozloží bednící dílce. Všechny bednící prvky budou očištěny a uloženy na 

skladovací plochu pro bednění. Po odbednění proběhne kontrola zhotovených sloupů, 

jestli mají správné rozměry, možná poškození a jestli poloha odpovídá projektové 

dokumentaci. [92] 

10.5.2 Ztužující věnce 

Zaměření polohy věnců: 

Realizace ztužujících věnců bude začínat přesným rozměřením, dle poslední verze 

odsouhlasené projektové dokumentace. Bude zakreslena jakákoliv změna tvaru nebo 

kde bude například následně montován průvlak na svislou konstrukci pod věncem. 

Provedení bednění: 

Bednění bude formou tradičního bednění. Na stavbu budou dovezeny již nařezané desky 

vodovzdorné překližky na patřičnou výšku. Pro bednění je výška překližky 500 mm. 

Nejprve si pod úrovní budoucích věnců provrtáme otvory pro provlečení závitových 

tyčí ke stažení, tyto otvory musí být min. 150 mm od vrchní hrany zdiva, aby keramická 

zdivo nepopraskalo. Tyto díry budou vytvořeny po 1,5 metru délky věnce. Tesař 

vodovzdornou překližku přiloží z obou stran ke konstrukci a provleče závitové tyče 

s podložkami a maticemi. Ty se dostatečně přitáhnou. Proti borcení vložíme k vrchní 

hraně překližky rozpěrku v podobě řeziva ve stejných místech, kde jsou vloženy 

závitové tyče. Před armováním podle potřeby, aby se výztuž dala vložit na místo určení. 

Armování konstrukce: 

Armování bude probíhat přímo na místě prvku, před finálním ustavení bednění. 

Armování se provede dle výkresu výztuže, krytí výztuže bude zajištěno pomocí 

distančních prvků (koleček, hadů). U ztužujících věnců bude krytí 35 mm. V místech, 

kde se budou osazovat prefabrikované průvlaky budou vyvázány trny o průměru 25 

mm. Vázání výztuže provede kvalifikovaná osoba a výztuž musí být čistá a zbavena 

nečistot, popř. mastnoty. Pokud je výztuž očividně znehodnocená nesmí být do 

konstrukce použita. 
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Ustavení bednění: 

Ustavení bednění se provede pomocí rádlovacího drátu, kterým se stáhne vrchní část 

bednění a opře o rozpěrku. Poté dojde ke kontrole a dotažení závitových tyčí. Proběhne 

přeměření rovinnosti bednění a jestli je v souladu s projektovou dokumentací. 

 

Obrázek 108 - Ustavení bednění [93] – vlastní úprava 

Betonáž prvků: 

Betonáž se bude provádět za pomocí autočerpadla SCHWING STETTER S 36 X. 

Pracovníci budou věnce betonovat z lešení uvnitř objektu. Při čerpání a následného 

ukládání čerstvého betonu do bednění je nutné, aby byla dodržena maximální výška 1,5 

m, kdy je možné betonovat. Toho docílíme za pomoci límce připevněného k trubici 

autočerpadla. Pokud by betonáž probíhala z větší výšky, hrozí oddělení hrubých a 

jemných částic čerstvého betonu. Při betonáži se musí dávat pozor, aby nedošlo k 

posunutí výztuže v bednění. Hutnění bude probíhat za pomocí příložného vibrátoru a to 

postupně vpichy vedle sebe kolmo na vylitou čerstvou betonovou směs. Vibrování se 

provádí tak, aby se zbytečně vibrátor nedotkl výztuže, popř. dna a bednění. Může dojít 

k porušení nebo přílišnému zvibrování kameniva v čerstvé betonové směsi. Betonáž 

probíhá do výšky bednění, kdy se po lehkém zavadnutí směsi oddělají rozpěrky a 

následně se zahladí do roviny bednění. 

Meteorologické podmínky pro betonáž: 

Pokud budou betonáže prováděny v zimním období, platí následující. Čerstvá betonová 

směs nesmí klesnout teplotou pod +10 °C, toto opatření bude zabezpečeno použitím 

ohřátého kameniva, teplé záměsové vody a přidáním přísad pro zajištění nemrznutí 

betonu za pomoci aditiv. Následně se po uložení čerstvého betonu do bednění tyto 
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konstrukce přikryjí a budou se vyhřívat pomocí teplovzdušných ventilátorů. Tyto 

ventilátory budou funkční po dobu minimálně 48 hodin, aby beton nezmrznul. Když 

nebude možné zajistit tyto podmínky bude betonáž odložena. Pokud by betonáž 

probíhala v teplém období, musíme dbát na správnou hydrataci betonu, tudíž musíme 

zajistit dostatečné ošetřování betonu za pomoci vody. Tabulka níže ukazuje nejkratší 

doby ošetřování betonu. 

 

Obrázek 109 - Nejkratší doba ošetřování betonu [94] 

Technologická přestávka: 

Technologická přestávka v délce 8 dní dle stanovené doby odbednění železobetonové 

konstrukce. Skutečnou dobu odbednění stanoví statik. Ochrana betonu při zrání viz. 

meteorologické podmínky pro betonáž. 

Postup výpočtu 

doby odbednění:       

        

a) Základní vzorec pro laboratorní podmínky:   

 

         

         

       

        

        

𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 × (0,28 + 0,5𝑙𝑜𝑔𝑑) 

𝑑 = 10

𝑅𝑏𝑑
𝑅𝑏28𝑑

−0,28

0,5 = 10

18
30

−0,28

0,5 = 4,36 𝑑𝑛ů = 4,5 𝑑𝑛ů 
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b) Faktor zrání – laboratorní podmínky   

        

 

 

  

        

c) Průměrná teplota – listopad   

 

 

 

 

d) Faktor zrání – skutečné podmínky   

   

  

  

Závěr:  
Požadované 60% pevnosti betonu bude dosaženo po 8 dnech od betonáže. 

 

Odbedňování: 

Proběhne kompletní odbednění konstrukce. Při odbedňování se povolí závitově tyče a 

odstřihne rádlovací drát. Postupně se takto vodovzdorné překližky odstraňují a začišťují 

pro použití v dalším podlaží. Tyto desky musíme uschovávat, aby bylo zabráněno 

zbytečnému styku s vodou a jejich další degeneraci. Po odbednění proběhne kontrola 

zhotovených sloupů, jestli mají správné rozměry, možná poškození a jestli poloha 

odpovídá projektové dokumentaci. 

10.6 Pracovníci 

Za průběh monolitických konstrukcí je odpovědný hlavní stavbyvedoucí. Dále dohlíží, 

aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno v pravidelném 

intervalu a bude stvrzeno ve stavebním deníku. 

10.6.1 Doprava a manipulace s nákladem 

1x řidič nákladního automobilu     

1x řidič auto domíchávače  

1x obsluha jeřábu  

1x řidič a obsluha autočerpadla 

10.6.2 Proces betonáže 

1x vedoucí pracovní čety 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 = (20 + 10) × 4,5

= 135℃ 𝑑𝑛ů 

𝑡𝑝𝑟ů𝑚 =
(𝑡7:00 + 𝑡13:00 + 2 × 𝑡21:00)

4
=

(5 + 5 + 2 × 5)

4

= 5℃ 

𝑓 = (𝑡 + 10) × 𝑑 → 𝑑 =
𝑓

(𝑡 + 10)
=

135

5 + 10

= 8 𝑑𝑛ů 
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2x betonář/železář – betonování, vázání výztuže a přesun bednění  

1x tesař – bednění 

2x pomocný dělník – pomocné práce 

10.7 Jakost a kontrola kvality 

Kontrola jakosti a kvality bude probíhat neustále po dobu výstavby. Proto byl zhotoven 

kontrolní zkušební plán, podle kterého budou kontroly prováděny. Řeší KZP příloha 

P13.1 KONTROLNÍ A ZKUEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ této práce. 

10.7.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola připravenosti pracoviště 

• Kontrola provedených prací 

• Kontrola čerstvého betonu 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola bednění 

• Kontrola skladování materiálu 

• Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

• Kontrola pracovníků 

10.7.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola bezpečnostních prostředků a OOPP 

• Kontrola strojů a mechanizace 

• Kontrola vytyčení a rozměření konstrukcí 

• Kontrola bednění monolitických sloupů a věnců 

• Kontrola výztuže monolitických sloupů a věnců 

• Kontrola betonáže monolitických sloupů a věnců 

• Kontrola odbednění monolitických sloupů a věnců 

• Kontrola ošetřování provedených konstrukcí 

10.7.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrické přesnosti 
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• Kontrola provedených konstrukcí 

• Kontrola pevnosti betonu 

10.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před započetím prací na provádění monolitických konstrukcí musí být všichni 

pracovníci poučeni a seznámeni s technologickými předpisy, pracovními postupy, musí 

být proškoleni a obeznámeni s BOZP. O proškolení v oblasti BOZP se provede zápis do 

stavebního deníku a pracovníci stvrdí své seznámení s těmito pravidly podpisem. Na 

stavbě se podle těchto pravidel musí řídit a používat OOPP.  

Při provádění prací se musí všichni přítomní na stavbě chovat zodpovědně a nevytvářet 

rizikové situace, musí jednat v souladu s platnou legislativou.  

Montáž bednění bude probíhat v souladu předpisů výrobce bednění. Musí být těsné, 

únosné a prostorově tuhé. Bednění bude po smontování zkontrolováno pověřenou 

osobou a o kontrole bude proveden záznam. Bednění bude dále kontrolováno během 

betonáže a v případě jakýchkoli zjištěných závad budou ihned řešeny. Přístup pro práci 

při ukládání výztuže a betonové směsi bude zajištěn z lešení, popř. žebříku, který musí 

být zajištěn. Bednění i výztuž bude na stavbu dopravována pomocí autojeřábu nebo 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou, břemena budou řádně ukotvena a během 

manipulace s nimi se pod břemeny nebude nikdo zdržovat. Obsluha jeřábu bude 

jeřábník s platným strojním průkazem a pracovníci budou proškoleni o signálech pro 

domluvu. Výztuž bude ukládána a spojována podle PD, před započetím ukládání 

betonové směsi bude vyztužení zkontrolováno statikem. Betonová směs bude na 

staveniště průběžně dovážena autodomíchávači a ukládána pomocí autočerpadla. Řidič 

autodomíchávače bude před odjezdem kontrolovat vyprázdnění bubnu a zajištění 

výsypky do přepravní polohy. Při ukládání směsi bude mít obsluha autočerpadla 

domluvené signály s betonáři ukládajícími směs do bednění. Čerpadlo bude vždy řádně 

zapatkováno na zpevněné ploše. Před odjezdem čerpadla bude výložník uložen do 

přepravní polohy. Beton bude hutněn ponornými vibrátory. Bude zkontrolován jejich 

technický stav, pohyblivá hřídel bude minimálně 3,5 m dlouhá. Odbedňování bude 

započato až po době stanovené statikem. Osazování bednících vodovzdorných překližek 

ve vyšších patrech budou provádět pracovníci jištění proti pádu z výšky. Součásti 

bednění budou bezprostředně po odbednění ukládány na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. Obsluha strojů bude řádně 

proškolena, bude kontrolován technický stav strojů a elektrických zařízení a v případě 

zjištěné poruchy bude okamžitě zjednána náprava. Obsluha strojů musí mít rovněž 

platné profesní průkazy, jsou-li vyžadovány musí být způsobilá k práci. Stroje budou v 
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případě nečinnosti nebo ustavení řádně zajištěny proti pohybu, při couvání budou 

vydávat zvukové výstražné signály 

10.8.1 Vybraná legislativa pojednávající o BOZP 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely nařízení vlády č. 136/2016 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění novely nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních.  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

10.8.2 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Při provádění monolitických konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 

Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
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nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 

hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem 

ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by 

měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití okapových van pro 

zachycení olejů a nafty. 

• Zákon 541/2020 Sb. o odpadech. 

• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

• Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

• Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

S odpady vzniklými na staveništi se bude zacházet dle zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o 

odpadech. Odpady vzniklé na staveništi se budou třídit dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., 

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzovaní vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Tabulka 18 - Katalog odpadů pro monolitické konstrukce [vlastní] 

Kód 

zatřídění 

Název odpadu Klasifikace Způsob 

likvidace 

Společnost 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Tříděný odpad R TESPRA a.s. 

15 01 02 Plastové obaly Tříděný odpad R TESPRA a.s. 

17 01 01 Beton Stavební odpad R TESPRA a.s. 

17 01 02 Cihly Stavební odpad R TESPRA a.s. 

17 01 03 Keramické výrobky Stavební odpad R TESPRA a.s. 

17 02 01 Palety Vratné zboží V  

17 01 01 Dřevo Tříděný odpad R TESPRA a.s. 

17 02 03 Plasty Tříděný odpad R TESPRA a.s. 

17 04 05 Železo a ocel Tříděný odpad R TESPRA a.s. 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 

Směsný komunální 

odpad 
S TESPRA a.s. 
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11 CERTIFIKACE LEED 2009 CORE & SHELL – 

ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY PRO STAVEBNÍ 

OBJEKT SO01 

11.1 Návrh opatření pro možnost certifikace LEED 2009 Core & Shell 

Stavební výroba v době výstavby objektů může působit negativně na své okolí. 

Zhotovitel má povinnost zabývat se minimalizací těchto negativních účinků již od fáze 

stavebně technologické přípravy stavby. Této minimalizace se docílí důsledným 

plněním zásad stanovených příslušnou legislativou. Základním právním předpisem 

zabývajícím se touto problematikou je zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

(aktuální znění 183/2017 Sb. S účinností od 1.7.2017) 

Tato kapitola se zabývá posouzením stavby z hlediska certifikačního systému LEED 

(energetické a enviromentální navrhování a řízení). Tato certifikace je udělena na 

základě hodnocení budovy. Byly vybrány a zpracovány následující vybrané body:  

• Umístění stavby a její vliv na okolí (SS)    

• Způsob získávání materiálů a jejich vliv na ŽP (MR)  

• Kvalita vnitřního prostředí (IEQ) 

11.2 SS P1 – Umístění stavby a její vliv na okolí 

Cílem bodu SS P1 je zamezit erozi půdy, znečišťování přilehlých komunikací a omezit 

produkci polétavého prachu během výstavby stavebních objektů. 

Zabránění eroze půdy během výstavby 

Staveniště se nachází na rovinné ploše průmyslové zástavby a je na volné ploše. 

Opatření proti větrné erozi jsou popsána v části prevence proti znečištění ovzduší. 

Dešťové erozi můžeme zabránit vybudováním násypku u hran stavebních jam. Pokud se 

do jam voda dostane, musíme ji odčerpat za pomoci kalového čerpadla. 

Po zhotovení hrubé stavby stavebního objektu a dokončeného zastřešení bude dešťová 

voda ze střechy svedena do areálové dešťové kanalizace a ta následně bude odvedena 

do vsakovacích nádrží. Povrchová dešťová voda se bude po dobu výstavby vsakovat 

v ploše objektu, přes staveništní komunikaci a část odvedena přes drenážní rýhu 

opatřenou drenážní trubkou a geotextílií mimo staveniště, než budou zhotoveny finální 

zpevněné plochy a budou funkční odtokové vpusti. 
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Ochrana ornice 

Z plochy staveniště, kde bude budován zamýšlený objekt a zpevněné plochy, bude 

dozerem sejmuta ornice v tl. 300 mm. Část ornice bude skladována na staveništi a 

následně použita pro finální terénní úpravy. Se zbylou částí ornice se provede 

rekultivace ploch v okolí stavby při domluvě s obcí. Na mezideponii bude uložena max. 

do výšky 2 m. Svahování deponie bude ve sklonu 1:1. Deponie bude orientována tak, 

aby se při srážkách eliminovalo splavovaní organických látek v maximální možné míře. 

Pokud by přesto došlo k erozi ornice, bude dotčená část deponie erozí ochráněna 

geotextilií s přesahem min. 0,5 m. 

Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Při realizaci zemních prací budou stroje a automobily očištěny, pokud vyjedou z hranice 

staveniště, aby se předcházelo znečištění veřejné komunikace. Hrubé čištění bude 

probíhat při výjezdu pomocí nástrojů jako jsou lopaty, smetáky a podobné. Kterými 

důkladně odstraníme nánosy hrubé špíny. 

Při realizaci dalších prací již bude zřízena staveništní komunikace. Pro očištění strojů a 

vozidel od zeminy bude nově zřízena plocha pro omytí a odvedena přes LAPOL do 

jímky.  

Během realizace stavby hrozí riziko úniku pohonných hmot, mazadel a provozních 

náplní z aut a strojů vyskytujících se na staveništi. U veškerých vozidel a strojů bude 

probíhat pravidelná kontrola technického stavu a jestli nedochází k jakémukoliv úniku 

provozních kapalin. Zaparkované stroje a vozidla, u kterých nebude probíhat žádná 

činnost budou opatřeny záchytnou vanou na provozní kapaliny, aby nedocházelo k 

nežádoucímu úniku provozních kapalin. 

V případě úniku oleje či jiné kapaliny ze stroje bude na staveništi k dispozici havarijní 

souprava v mobilní nádobě o objemu 240 l se sypkým sorbentem ECO-DRY k absorpci 

olejů. Zemina znečištěná oleji se pak zlikviduje, tedy odveze na sběrné místo pro 

kontaminovanou půdu. Kapaliny, u kterých hrozí rozlití, které by znehodnotilo půdu 

nebo vodu budou skladovány v uzamykatelných skladech. Ve skladu budou umístěny 

na speciální záchytné vaně, která je odolná vůči skladovaným kapalinám. Přelívání nebo 

jakákoliv manipulace s kapalinami musí probíhat nad záchytnou vanou. Sklady budou 

vybaveny sadou proti rozlití. 
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Obrázek 110 - Záchytná vana [95] 

Prevence proti znečištění ovzduší 

Pro omezení polétavého prachu bude část staveniště, kde se očekává nejčastější výskyt 

strojů, lehce zkrápěna vodou. Staveništní komunikace bude při vjezdu zpevněna pomocí 

silničních panelů. Panely budou udržovány, aby se zamezilo víření prachu vozidly. 

Směrem k přilehlému průmyslovému areálu bude opatřeno oplocení, které bude 

opatřeno látkovou textilií. Pokud by nastal problém s polétavým prachem, je nutné 

zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pracovní pomůcky jako je například 

respirátor. 

Stroje, které budou využívány na staveništi při realizaci, musí splňovat emisní limity. 

11.3 MR C2 – Management stavebního odpadu 

Během realizace stavby vzniknou odpady, které bude nutné recyklovat nebo likvidovat. 

Tyto odpady budou tříděny do nádob nebo kontejnerů a následně vyvezeny ze 

staveniště. Odpad bude tříděn na plasty, papíry a směsný odpad. Odpadní kontejnery 

budou jasně rozlišeny barvou a popisem. Pro stavební odpad budou použity ocelové 

kontejnery o objemu 7 m3. Kontejnery budou umístěny na zpevněné ploše. Nebezpečný 

odpad bude ukládán do speciální nádoby. 
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Obrázek 111 - Vanový kontejner se sklopným čelem [14] 

Odvoz odpadů bude provádět specializovaná firma, která bude i oprávněná zpracovávat 

nebezpečný odpad. Ocelový kontejner se stavebním odpadem bude odvážen na 

nákladním automobilu. S odpadem musí být nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb. 

Zákon o odpadech. Recyklace odpadu se na staveništi se neuvažuje.  

 

Obrázek 112 - Plastové kontejnery na tříděný odpad [16] 

Pokud bude nutné vymývat čerpadlo čerstvého betonu nebo autodomíchávače, bude k 

tomu zřízena speciální plocha – místo je zakresleno v situacích zařízení staveniště 

v přílohách P5.1 a P5.2. Tato plocha bude zpevněná, označená a pravidelně udržovaná. 

Zpevněná plocha bude opatřena PVC plachtami, které budou bránit kontaminaci půdy. 

Pro výplach autodomíchávačů a zbytků betonové směsi bude na staveništi připraven 

kontejner nebo přívěsný vozík, který bude vyložen geotextilií, na kterou bude umístěna 

nepropustná PVC vrstva. Při vývozu tohoto kontejneru je nutné, aby byla betonová 

směs zatuhlá a tím bylo zabráněno jejímu vylití při nakládání a dopravě. Sediment, 

který se usadí na dně bude po zatvrdnutí očištěn a recyklován. Výplachový kontejner 

musí být pravidelně kontrolován a odčerpáván, aby nedošlo k úniku znečistěné vody. 

Železo a ocel a ostatní kovy budou odvezeny do výkupu. 
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Údaje o odpadech ze stavby dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. dle kódu odpadu: 

Tabulka 19 - Katalog odpadů LEED [vlastní] 

Kód odpadu Druh odpadu Likvidace Likvidátor Množství 

[t] 

15 01 01 Papírové lepenky a obaly recyklace TESPRA a.s. 3 t 

17 01 01 Beton recyklace FCC BETON s.r.o. 5 t 

17 01 03 Keramické výrobky recyklace Wienerberger 2 t 

17 02 01 Dřevo recyklace TESPRA a.s. 2 t 

17 02 03 Plasty recyklace TESPRA a.s. 3 t 

17 04 05 Železo a ocel recyklace KOVOSTEEL s.r.o. 2 t 

17 04 07 Směsné kovy recyklace KOVOSTEEL s.r.o. 0,2 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad spalovna TESPRA a.s. 6 t 

 

Údaje o množství odpadů jsou pouze orientační a nejsou závazné. 

11.4 IEQ C3 – Kvalita vnitřního prostředí 

V objektu haly budou instalovány vzduchotechnické systémy. V době instalace 

vzduchotechniky objektu již bude provedena celá hrubá vrchní stavba včetně některých 

dokončovacích prací. 

VZT potrubí a ostatní prvky VZT budou před vlastní instalací skladovány uvnitř 

objektu. Tyto prvky budou během skladování zakryty fólií. Fólie se odstraní až těsně 

před jejich instalací, aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení prvků částicemi prachu 

ze stavby. Pokud by došlo ke znečištění prvků, musí být prvky profouknuty vzduchem 

nebo propláchnuty vodou. Systém VZT bude uveden do provozu až při zkouškách VZT. 

A plně nasazeny až po úplném dokončení výstavby. 

Materiály které jsou nasákavé a pohlcují vlhkost jako jsou např. izolace, SDK desky 

apod. budou skladovány na paletách a zabaleny ochrannou fólií. V případě, že bude 

originální obal jakkoliv narušen, musí být materiál zakryt plachtou. Během skladování 

budou dodržovány skladovací podmínky zadané výrobci jednotlivých materiálů. 

Některé materiály použité pro stavbu mohou být zdrojem znečištění. Tyto materiály je 

potřeba chránit zakrytím, uskladněním ve stavebním kontejneru nebo je zpracovat 

bezprostředně po přivezení na stavbu. Pracovník provádějící práce s materiálem, který 

způsobí znečištění, musí znečištěný prostor uklidit.  Aby znečištění zamezil, musí 

pracovat ohleduplně k danému materiálu a k jeho skladování. Jedná se např. o 

znečištění vznikající během řezání keramických bloků nebo řezání drážek pro vedení 
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vnitřních instalací do keramického zdiva, při broušení desek SDK podhledů atd. Tomu 

můžeme zamezit použitím průmyslových vysavačů nebo řezání materiálu pod vodou. 

Při zvýšené prašnosti ve vnitřních prostorách bude pracoviště řádně odvětráno a během 

výstavby bude zamezeno šířením prachu a jiných nečistot průběžným úklidem. 

Abychom zamezili znehodnocení již hotových prostor je zapotřebí překrýt vstup do 

těchto prostor plachtou nebo uzavřít dveřmi. 

V objektu je zákaz kouření. Pro účely kouření jsou vyhrazeny prostory v areálu 

staveniště. 

11.5 MR C5 – Regionální materiály 

Betonová směs 

Čerstvá betonová směs se bude dovážet z betonárny ZAPA beton a.s., pobočka 

Strážnice. Betonárna ZAPA beton a.s. je součástí italského koncernu Buzzi Unicem a je 

řízena jako součást východní divize Dyckerhoff. 

Původ složek pro výrobu betonu je v rámci České republiky a z určitostí splňuje 

podmínku certifikace LEED, tedy maximální vzdálenost 800 km od staveniště pro 

regionální materiály. 

Tabulka 20 - Vzdálenost materiálů od staveniště [vlastní] 

Cement Cement Hranice a.s. Hranice 104 km 

Přísady Stachema CZ s.r.o. Kolín 245 km 

Kamenivo ZAPA beton a.s. Kamenolom Hrubá Voda 110 km 
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12 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 

PROVÁDĚNÍ PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Pro kapitolu 9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ byl vypracován kontrolní a zkušební plán 

kvality pro provádění prefabrikovaných konstrukcí, který je v příloze P12.1 

KONTROLONÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ této práce. 

Příloha obsahuje textovou část, která popisuje vstupní, mezioperační a výstupní 

kontroly. A také obsahuje tabulku s výčtem kontrol pro zápis na stavbě. 
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13 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO 

PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ 

Pro kapitolu 10. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ byl vypracován kontrolní a zkušební plán 

kvality pro provádění prefabrikovaných konstrukcí, který je v příloze P13.1 

KONTROLONÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO PROVÁDĚNÍ 

MONOLITICKÝCH SLOUPŮ A VĚNCŮ této práce. 

Příloha obsahuje textovou část, která popisuje vstupní, mezioperační a výstupní 

kontroly. A také obsahuje tabulku s výčtem kontrol pro zápis na stavbě. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vypracování uceleného návrhu realizace vybrané části projektu 

výrobní haly jak z hlediska technického, tak z hlediska časového a ekonomického. 

Pro vypracování diplomové práce byl podklad projektové dokumentace ve fázi 

dokumentace pro stavební povolení. 

V diplomové práci jsem pro objekt SO01 Výrobní hala zpracoval studii realizace 

jednotlivých etap, řešení širších dopravních vztahů, toto řešení zahrnuje určení a 

posouzení tras dopravy vybraných materiálů. Dále je vypracován návrh zařízení 

staveniště s výpočtem dimenze přípojek, popis objektů a ekonomické vyhodnocení 

zařízení staveniště. V technické zprávě ke stavebně-technologickému objektu jsem 

zkoumal podmínky vyplývající pro stavbu realizovanou v ochranném pásmu VTL 

plynovodu a silnice I. třídy. Také jsem vypracoval matici odpovědnosti s návazností na 

organigram tohoto projektu. V práci je také zpracován návrh stavebních strojů a 

mechanismů pro realizaci objektu haly. 

Blíže jsem se věnoval železobetonovým prefabrikovaným konstrukcím objektu a 

monolitickým sloupům a věncům. Pro prefabrikované konstrukce jsem vypracoval 

technologický předpis s výpisem materiálu a popisem pracovního postupu. Pro tyto 

prvky jsem navrhl zvedací mechanismus a jeho postup při montáži. A také jsem 

zpracoval kontrolní a zkušební plán kvality pro prefabrikované konstrukce. Dále jsem 

vypracoval technologický předpis pro monolitické sloupy a věnce s výpisem prvků, 

popisem pracovního postupu a schématem systémového bednění pro sloupy.  

Získal jsem nové cenné zkušenosti s programy jako je MS Project, který jsem použil pro 

sestavení časového plánu objektu SO01. Tak jsem také nabyl nových zkušeností 

v programu BUILDpowerS ve kterém jsem zpracoval položkový rozpočet a propočet 

dle THU. A také v programu AutoCad 2021, který mi umožnil tvorbu výkresové 

dokumentace pro tuto diplomovou práci. 

Při zpracování diplomové práce jsem využil a prohloubil vědomosti nabyté během 

studia a byla mi velice přínosná i odborná praxe, která byla součástí studia. 
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ČSN EN 1504-3 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 

 Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: Opravy se 
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 statickou funkcí a bez statické funkce;     
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ČSN EN 13 670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - část 1: základní požadavky;  

 účinnost od 08.2002 

ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky;  

 účinnost od 08.2002 

ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti; 

 účinnost od 04.1995 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. část 1: 

 přesnost osazení; účinnost od 01.1993 

ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. část 1: základní 

 ustanovení; účinnost od 11.1996 

ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti. část 3: pozemní 

 stavební objekty; účinnost od 02.1997 

ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných konstrukcí;    

 účinnost od 04.1994 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČKAIT   Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků  

SO    Stavební objekt 

NP    Nadzemní podlaží 

VTL    Vysokotlaký (plyn) 

NN    Nízké napětí 

ZN    Zinek 

PVC    Polyvinylchlorid 

ČOV    Čistírna odpadních vod 

HUP    Hlavní uzávěr plynu 

M+R    Měření a regulace 

NTL    Nízkotlaký (plyn) 

PE    Polyethylen 

PP    Polypropylen 

DN    Jmenovitá světlost 

NO    Nebezpečný odpad 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

ČÚBP    Český úřad bezpečnosti práce 

ŽB    Železobeton 

LEED    Leadership in Energy and Environmental Design 

PD    Projektová dokumentace 

PPD    Předpjatý dutinový stropní panel 

THU    Technicko-hospodářský ukazatel  

LAPOL   Lapač olejů, benzínu a tuků 

MPa    Megapascal 
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CFA    Continuos flight auger (průběžné vrtání šnekem) 

TDS    Technický dozor stavebníka 

KZP    Kontrolní a zkušební plán kvality 

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP    Osobní ochranné pracovní prostředky 

VZT    Vzduchotechnika 

SDK    Sádrokarton   
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