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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu výrobní 

a skladovací haly Ahorn CZ, s.r.o. V rámci této práce byla zpracována technická 

zpráva, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, 

časový a finanční plán stavby, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, 

položkový rozpočet a časový plán. Dále práce obsahuje dva technologické předpisy 

a dva kontrolní a zkušební plány.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Výrobní a skladovací hala, technická zpráva, zařízení staveniště, technologický 

předpis, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet, prefabrikovaný 

skelet, návrh hlavních strojů  

ABSTRACT  

The aim of this diploma thesis is to create a construction-technological project 

of the production and storage hall Ahorn CZ, s.r.o. As part of this work, technical 

report, study of the implementation of the main technological stages, project of the 

construction site equipment, time and financial plan of the construction, design 

of the main construction machines and mechanisms, item budget and time 

schedule were prepared. Further the thesis contains two technological regulations 

and two control and test plans.  

KEYWORDS  

Production and storage hall, technical report, construction site equipment, 

technological regulation, control and test plan, time schedule, item budget, 

prefabricated skelet, the design of main machines  
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ÚVOD 
 

V této diplomové práci hledám nejvhodnější řešení pro výstavbu výrobní a 

skladovací haly ve Vlkoši u Kyjova. Hala se nachází v průmyslové zóně zmíněné obce 

na pozemku stavebníka. Základové konstrukce haly tvoří vrtané CFA piloty ukončené 

monolitickými kruhovými kalichy. Nosný systém haly tvoří montovaný 

železobetonový skelet. Svislé opláštění haly je tvořeno ze sendvičových panelů. 

Střešní plášť je lehký skládány druhu DP1 s vrstvami izolací a nosnou vrstvou 

z trapézového plechu. V rámci této práce byla zpracována technická zpráva, studie 

realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, časový 

a finanční plán stavby, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, položkový 

rozpočet, časový plán a bilance pracovníků. Dále práce obsahuje dva technologické 

předpisy a dva kontrolní a zkušební plány.   
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1 Technická zpráva řešeného objektu 
 

1.1 Identifikační údaje 
 

1.1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
 

1.1.1.1 Název stavby 

Rozšíření výrobního areálu firmy AHORN CZ, s.r.o. 

 

1.1.1.2 Místo stavby 

Adresa:     č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

Katastrální území:   Vlkoš u Kyjova 

Parcelní čísla pozemků:  1067/6, 1167/27 a 1167/28 

Charakter stavby:   novostavba výrobně skladovací haly 

Typ stavby:    trvalá 

 

1.1.1.3 Parametry stavby 

Užitná plocha:   3492,07 m2 

1. NP     3168,08 m2 

2. NP     323,99 m2 

Zastavěná plocha:   3340,29 m2 

Obestavěný prostor:   ~ 35000,0 m3 

Výška od podlahy po atiku:  10,05 m 

Výška stavby (od UP po atiku): 11,25 m 

 

1.1.2 Hlavní účastnící výstavby 
 

a) Stavebník:  

AHORN CZ, s.r.o., Č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

 

b) Generální projektant:   

CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., Partyzánská 628, 696 81 Bzenec 

 

c) Zodpovědný projektant: 

Ing. Oldřich Procházka, Petrov 354, 696 65 Petrov 
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1.1.3 Údaje o území 
 

Řešené území se nachází v obci Vlkoš, která je asi 4 km jihovýchodně od Kyjova tedy 

na území Jihomoravského kraje v okresu Hodonín. Veškeré stavební parcely se 

nacházejí v průmyslové zóně obce a všechny jsou ve vlastnictví stavebníka. Stavba 

dále zasahuje i na pozemky, které v současnosti tvoří oplocený areál firmy Ahorn CZ, 

s.r.o. viz. Obrázek. Na těchto pozemcích je umístěna stávající výrobní hala včetně 

dopravní a technické infrastruktury a vzrostlé stromy. Nejbližší rodinný dům se 

nachází asi 120 m od řešeného pozemku a cca 220 m od nejbližšího okraje navržené 

haly. Stavební parcely, na kterých bude probíhat výstavba jsou v současnosti 

nezastavěny a jsou využívány jako orná půda, popřípadě jako zelené plochy.  

 

 
Obrázek 1.1 Umístění haly [1] 

 

1.2 Celkový popis stavby 
 

Stavba je navržena jako trojlodní halový objekt. Jedná se o nepodsklepenou stavbu 

s maximálně dvěma nadzemními podlažími. Nosná konstrukce stavby je navržena 

z železobetonových prefabrikovaných dílců. Částečné zastropení v hale pro 

administrativní vestavbu sestává z průvlaků a stropních předepnutých dílců. Střešní 

konstrukce jsou z plnostěnných vazníků, na které budou kotveny nosné trapézové 

plechy. Základové konstrukce celého objektu je navrženo jako hlubinné sestávající 

z vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány železobetonové kalichy pro 

kotvení sloupů. Střešní plášť je navržen jako lehký skládány druhu DP1 s vrstvami 

izolací, s nosnou vrstvou z trapézového plechu, kladeným přímo na vazníky. Stěnové 

opláštění bude zhotoveno z horizontálně kladených sendvičových panelů. 
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1.2.1 Provozní řešení stavby 
 

Navržená stavba je určena pro výrobu matrací a ke skladování všech hotových 

výrobků, které jsou určeny pro následnou expedici. Jedná se o trojlodní halu, kdy 

dvě lodě slouží potřebám skladování hotových výrobků a materiálu potřebném pro 

výrobu matrací. Třetí loď je určena pro výrobu matrací, kde je zároveň umístěno 

hygienické zázemí pro zaměstnance, kancelář a ve 2. NP šatny s denní místností, 

archivem a kompresorovnou.  

 

1.2.2 Bezbariérové užívání stavby 
 

Bezbariérový přístup do plánované stavby není z důvodu charakteru stavby 

vyžadován. V rámci výstavby jsou však navrženy nové zpevněné plochy, které 

umožní případný bezbariérový přístup do stavby, a to pouze do úrovně 1. NP. 

 

1.2.3 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Navržené projektové řešení odpovídá požadavkům stavebního zákona č. 183/2006 

Sb. na bezpečnost při užívání stavby. Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, popálením, pádem, nárazem, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. Při provádění a 

užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Součinitel smykového tření všech podlah bude minimálně 0,6. Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem bude řešena samočinným odpojením od zdroje, 

nadproudovým spínacím prvkem, izolací, kryty a proudovým chráničem. Stavba je 

navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání neměla za 

následek zřícení stavby nebo její části, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou 

provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly 

požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které mohou nastat při 

užívání stavby.  

 

1.2.4 Stavebně konstrukční řešení objektu 
 

1.2.4.1 Přípravné a zemní práce 

Pozemek v místě plánované stavby je nezastavěný a je v současnosti využíván jako 

orná půda. Jedná se o rovinatý pozemek, který je přibližně o dva metry níž než terén 

stávajícího areálu. Jižní okraj pozemku je lemován stávajícími stromy. Před 

zahájením samotné výstavby dojde v rámci sadových úprav k odstranění těchto 

stromů a v rámci hrubých terénních úprav k odstranění požadované vrstvy ornice a 
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následnému dosypání terénu na hodnotu -0,500 = 199,220 m n.m.  (Bpv). Samotné 

zemní práce budou spočívat ve vyhloubení nepažených rýh a jam v místě 

základových pasů a patek, které budou prováděny strojně s ručním začištěním. 

Součástí zemních prací bude i vrtání velkoprůměrových pilot. 

 

1.2.4.2 Základové konstrukce 

Základy celého objektu jsou navrženy jako hlubinné sestávající z vrtaných pilot, na 

kterých budou nadbetonovány železobetonové kalichy a patky pro kotvení 

prefabrikovaných sloupů. Na takhle vybetonované hlavice budou uloženy 

prefabrikované železobetonové prahy v úrovni soklu, které budou dodatečně 

zatepleny. Základové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C30/37 XC2 XA1. 

Vyztužení bude betonářskou ocelí B500B s krytím 100 mm pro piloty a minimálně 

50 mm pro kalichy a patky.  

 

1.2.4.3 Konstrukční systém 

Konstrukční systém celého objektu je navržen jako trojlodní železobetonový skelet 

se sloupy vetknutými do základových konstrukcí. Nosné vazby objektu jsou v rastru 

6,0 m. Nosná konstrukce střech železobetonových konstrukcí je tvořena 

železobetonovými prefabrikovanými vazníky průřezu T sedlového tvaru a 

obdélníkového průřezu. Ve dvoupodlažní výrobní části jsou na sloupy ukládány 

železobetonové průvlaky, na které jsou ukládány stropní předpjaté panely výšky 265 

mm. Obvod objektu je lemován prefabrikovanými železobetonovými prahy, které 

jsou podepřeny kalichy sloupů. Součástí prefabrikovaných železobetonových 

konstrukcí jsou opěrné stěny nájezdové rampy.  

 

1.2.4.4 Schodiště 

V místě dvoupodlažní části je navrženo dvouramenné levotočivé schodiště pro 

překonání výšky 4,5 m. Jedná se o ocelové schodnicové schodiště se stupnicemi 

z pororoštu. Schodišťová ramena jsou navržena šířky 1,3 m s celkovým počtem 26 

stupňů o rozměrech h = 173 mm a 284 mm. 

 

1.2.4.5 Hydroizolace spodní stavby 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze svařované HDPE fólie tl. 0,6 mm, 

podložené na geotextílii min. 200 g/m2, s odolností proti střednímu radonovému 

indexu. Veškeré konstrukce prefabrikovaného železobetonového skeletu pod 

úrovní terénu budou v kritických místech ošetřeny proti zemní vlhkosti tekutou 

hydroizolací.  
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1.2.4.6 Střešní plášť 

Zastřešení je tvořeno plochou střechou se sklonem 3 % s rozháněcími klíny z vrstvy 

tepelné izolace sklonu 1 % s odvedením dešťových vod do střešních vpustí DN125 a 

DN150. Střešní plášť je navrženu druhu DP1 a to jako skládaný s vrstvami izolace a 

nosnou konstrukcí z trapézového plechu. Jedná se o systém lehkého střešního 

pláště. Hydroizolační vrstva sestává z mechanicky kotvené hydroizolační fólie 

z měkčeného PVC s nosnou vložkou z PES s požární odolností Broof (t3). 

 

1.2.4.7 Úpravy povrchů, nátěry 

Omítka vnitřních příček a zdiva bude tenkovrstvá s vloženou perlinkou. Venkovní 

sokly budou zatepleny systémovým zateplením s nenasákavým polystyrenem typu 

EPS Perimetr tl. 120 mm. Finální venkovní úprava soklu bude silikátová omítka. 

Sádrokartonové podhledy a příčky budou zatmeleny sádrovým tmelem s vloženými 

výztužnými sítěmi. V sociálních zařízeních budou provedeny keramické obklady na 

lepidlo. U podlah z keramické dlažby bude proveden soklík z keramického pásku do 

výšky 100 mm. Ocelová konstrukce schodiště bude natřena základním a následně 

dvojnásobným vrchním nátěrem.  

 

1.2.4.8 Podlahy 

Podlaha na zemině ve skladových a výrobních prostorech je navržena 

z drátkobetonu tř. C20/25 tl. 180 mm strojově hlazená. Podlaha je navržena na 

užitné zatížení do 5t/m2. Podlaha na zemině v prostoru šicí dílny a zázemí pro 

zaměstnance bude z drátkobetonu tř. C20/25 tl. 180 mm s vrstvou tepelné izolace 

z EPS 150 S tl. 80 mm. U obou podlah bude u horního líce bude proveden minerální 

vsyp a uzavírací nástřik. V prostorech zázemí pro zaměstnance bude nášlapná vrstva 

z keramické dlažby. Podlahy na zemině budou od svislých konstrukcí oddilatovány 

páskem z mirelonu a dilatovány na plochy max 6x6 m. Pod konstrukcemi podlah 

bude proveden zhutněný podsyp z kameniva. V úrovni 2. NP bude na nosné 

předpjaté panely tl. 265 mm provedena vrstva betonové mazaniny z betonu C16/20 

o tloušťce 85 mm s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

 

1.2.4.9 Výplně otvorů 

Vnější okna budou plastová s čirým prosklením. Vnější dveře budou ocelové s čirým 

prosklením. Vnitřní dveře budou ocelové a dřevěné z DTD desky. Střešní světlíky 

budou s rámy po cca 2 m z přírodního hliníku, výplň z polykarbonátových desek tl. 

32 mm. Součástí světlíků budou větrací křídla. Sekční vrata jsou navržena z PUR 

sekcí. Součástí sekčních vrat budou pryžové těsnící límce a hydraulické vyrovnávací 

můstky.  
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1.2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

SO-01  Hrubé terénní úpravy 

SO-02  Výrobní a skladová hala 

SO-03  Zpevněné plochy 

SO-04  Oplocení pozemku 

SO-05  Sadové úpravy 

SO-07  Venkovní splašková kanalizace 

SO-08  Venkovní dešťová kanalizace 

SO-09  Areálový rozvod plynu 

SO-10  Areálový rozvod vody 

SO-11  Areálové rozvody NN a VO 

SO-12  Stavební úpravy stávající výrobní haly 

SO-13  Zastřešení expedice 

 

1.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 

Umístění stavby, uspořádání provozu a sociálních zařízení, prostorové poměry, 

stavební provedení, větrání, vytápění a osvětlení jsou navrženy v souladu 

s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášek souvisejících. Samotné rozšíření areálu nebude mít negativní vliv na své 

okolí. Jedná se o provoz, určený pro výrobu matrací a ke skladování s následnou 

expedicí hotových výrobků. Stavba neobsahuje žádné významné zdroje hluku a 

sama jej svým provozem ani nevytváří. Do exteriéru budou umístěny vyústění 

vzduchotechniky s běžnými provozními výkony a odvětrání plynových spotřebičů 

běžného výkonu do 50 kW. Na základě výše uvedených údajů a s přihlédnutím 

k navržené pracovní době, dopravnímu provozu a s ohledem na odstupovou 

vzdálenost nejbližší obytné zástavby lze předpokládat splnění hygienických limitů 

hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Hluk z provozu 

stavby je rovněž významně eliminován prostorovou dispozicí areálu a 

topografickými podmínkami dané lokality (přirozená protihluková bariéra tvořená 

stávajícími objekty).   

Samotná stavba je navržena z technologie prefabrikovaného železobetonového 

skeletu s lehkým opláštěním sendvičovými panely a je hygienicky nezávadná. 

Prostory trvalého pracovního místa halových částí, šatny, sprchy a pobytové 

prostory budou dodatečně prosvětleny přirozeně okny a střešními světlíky 

s doplňujícím umělým osvětlením. Hygienické a technické místnosti budou 

osvětleny pouze uměle. Navržené osvětlení bude splňovat požadavky ČSN EN 
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12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory.   

Větrání objektu je řešeno převážně přirozeně pomocí okenních křídel. Místnosti 

nacházející se uvnitř dispozice (hygienické a technické místnosti a příruční sklady) 

budou odvětrány nuceně podtlakově. Pobytové prostory budou splňovat požadavky 

dle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb. Rovněž budou dodrženy požadavky na dávky vzduchu na osobu 

dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci a nařízením vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

1.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

1.2.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o pozemek s vysokým radonovým indexem. Jako hydroizolace stavby 

bude použita HDPE tloušťky 0,6 mm s provařenými spoji, která je schopna utlumit 

zatížení se středním radonovým indexem. 

 

1.2.7.2 Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v prostředí s bludnými proudy a ani je sama nevytváří. 

 

1.2.7.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není též navržena v lokalitě se zvýšenou seizmicitou ani její provoz 

nezpůsobuje technickou seizmicitu. 

 

1.2.7.4 Ochrana před hlukem 

Navržené projektové řešení odpovídá požadavkům na ochranu proti hluku dle 

novelizovaného stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a normovým hodnotám ČSN 73 

0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků. Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení 

vlivu hluku. 

 

1.2.7.5 Protipovodňová opatření 

Řešená stavba je umístěna mimo pásmo ohrožené povodněmi. 

 

1.2.7.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Ostatní účinky jako poddolování, výskyt metanu apod. se na řešeném pozemku 

nevyskytují. 
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1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

1.3.1 Elektrická energie 
Novostavba bude napojena na elektrickou energii ze stávající trafostanice umístěné 

na zadní části pozemku investora s rezervovaným příkonem 400kW. Roční rezerva 

stávajícího provozu je 120kW. 

 

1.3.2 Voda 
Pitná voda bude do navržené stavby přivedena ze stávající vodovodní přípojky, která 

dále za vodoměrnou šachtou pokračuje jako stávající areálový rozvod PVC DN 100 

vedený areálem v těsné blízkosti řešené novostavby. 

 

1.3.3 Plyn 
Plyn bude do navržené stavby přiveden ze stávající STL přípojky plynu 

(PE63/300kPa). Za fakturačním měření pokračuje rozvod jako stávající areálový 

rozvod plynu (PE63x5,8/300kPa) vedený areálem v těsné blízkosti řešené 

novostavby. 

 

1.4 Dopravní řešení 
 

Stávající areál firmy Ahorn CZ, s.r.o. je napojený stávajícím sjezdem na silnici I/54, 

vedený podél jižního okraje pozemku. Zpevněné plochy navrženého rozšíření areálu 

budou napojeny na stávající areálovou komunikaci. V současnosti je parkování pro 

hosty a část zaměstnanců ve stávajícím areálu umístěno před stávající 

administrativní budovou. Ostatní zaměstnanci v současnosti parkují podél 

severozápadního okraje stávající haly. Navržené rozšíření areálu uvažuje 

s umístěním nových 23 parkovacích míst pro zaměstnance podél jihozápadní strany 

navržené haly. Navržené řešení rozšíření areálu nevytváří kolizi s komunikacemi pro 

pěší ani cyklostezkami. 

 

1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

V rámci hrubých terénních úprav dojde k odstranění stávající vrstvy ornice 

v požadované tloušťce a rozsahu. Podorniční vrstva bude využita jako finální vrstva 

sadových úprav areálu. Ornice bude rozprostřena na okolní pozemky ve vlastnictví 

investora. Následně dojde k dosypání úrovně terénu v místě budoucí stavby na 

požadovanou úroveň základových konstrukcí vhodně zhutnitelnou zeminou. Po 

dokončení stavby a konečných terénních úprav bude provedeno zatravnění jinak 

nezpevněných ploch a výsadba dřevin. Výsadba stromů a keřů bude provedena 
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podél areálu, tak aby navazovaly na stávající alej. Výsadba bude provedena do 

termínu kolaudace stavby a bude o ni řádně pečováno po dobu minimálně 5 let. 

 

1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

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

Navržené konstrukce a materiály zajišťují ochranu hluku dle platných předpisů. Při 

stavební úpravě nedojde k překročení přípustných hladin hluku ve vnitřním ani 

venkovním prostředí. Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky a vibracemi. Okolí nebude 

zatěžováno nadměrným hlukem z výstavby. V objektu haly nebudou umístěny 

žádné technologie, které by zvyšovaly hluk. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb krajině apod. 

 

Navržená stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

1.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba bude provedena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, 

dle platných vyhlášek a s projektovou dokumentací. Změny budou konzultovány se 

stavebním dozorem, případně stavebním úřadem. Při provádění stavebních a 

montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce dle zákona č. 309/2006 Sb. 

a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

1.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
 

Potřeba elektrické energie a vody bude zajištěna ze stávajících inženýrských sítí 

v řešeném areálu firmy Ahorn CZ, s.r.o. Skládání materiálů bude vysokozdvižným 

vozíkem stavby, nebo auty s mechanickou rukou, popřípadě mobilním autojeřábem. 

Pro účely stavby bude osazen hygienický kontejner s fekálním tankem. Zajištění 

stavebních hmot bude v dostatečném předstihu, aby byla dodržena lhůta výstavby. 
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b) Odvodnění staveniště 
 

V průběhu realizace stavby bude srážkové vody zasakovány na pozemku investora. 

Po dokončení hrubých terénních úprav budou dešťové vody odvedeny na úroveň 

stávajícího terénu do prostor plánovaného vsakovacího tělesa. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Přístup na staveniště bude ze severozápadní stávající areálové komunikace. V místě 

plánovaných areálových komunikací dojde v průběhu výstavby ke zpevnění 

štěrkodrtí.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

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 zároveň nedojde ani k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 

k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením. 

 

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

 

Kolem staveniště bude zbudován mobilní plot výšky 2,0 m. Před vstupem na řešený 

pozemek budou instalovány informační prvky s označením „Pozor stavba!“ nebo 

„Nepovolaným vstup zakázán!“. Po celou dobu výstavby budou dodržovány 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při 

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

ochranu zdraví při práci. Při zásobování stavby automobilovou dopravou nebude 

docházet ke znečišťování místní komunikace. Před zahájením samotné výstavby 

dojde v rámci navržených sadových úprav k odstranění části stávajících dřevin. Dále 

budou veškeré stavební práce včetně zemních prací v blízkosti zachované zeleně 

prováděny v souladu s následujícími platnými předpisy: ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Dočasné ani trvalé zábory zde nejsou uvažovány. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

 

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

 

Za odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona 

č. 541/2020 Sb. o odpadech odpovědný zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpady 

bude dodržován uvedený zákon s navazujícími předpisy. Při realizaci stavby 

vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem 

odpadů.  

 

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

V rámci hrubých terénních úprav dojde k odstranění stávající vrstvy ornice 

v požadované tloušťce a rozsahu. Podorniční vrstva bude využita jako finální vrstva 

sadových úprav areálu. Ornice bude rozprostřena na okolní pozemky ve vlastnictví 

investora. Následně dojde k dosypání úrovně terénu v místě budoucí stavby na 

požadovanou úroveň základových konstrukcí. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při výstavbě podmínky 

odpovídající zájmům životního prostředí.  

Bude třeba dbát zejména na: 

• Omezení hlučnosti na stavbě 

• Ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 

• Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

• Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd. 

• Odpady při výstavbě 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci, kteří jsou řádně proškoleni o 

bezpečnosti práce na staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona 

č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Důležité při výstavbě bude dodržovat zejména následující: 

• Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

• Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

• Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikace 

• Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem  

• Předcházet zdravotním rizikům při práci s břemeny 

• Provádění kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 

na staveništi 

• Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 

přípravků a materiálů 
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Zdroje použité v 1. části: 

 

Ilustrační obrázky: 

 

[1] Umístění haly [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.1716993&y=48.9892304&z=16&q=vlko%C5%A1&so

urce=muni&id=5683&ds=2 

 

Legislativa: 

 

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

vibrací 

 

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) 

 

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a 

snižování hluku 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

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

vibrací 

 

ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 

1: Vnitřní pracovní prostory 

 

ČSN 73 0532:2020 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

vlastností stavebních konstrukcí a výrobků 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.1716993&y=48.9892304&z=16&q=vlko%C5%A1&source=muni&id=5683&ds=2
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1716993&y=48.9892304&z=16&q=vlko%C5%A1&source=muni&id=5683&ds=2
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ČESN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
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2 Řešení tras širších dopravních vztahů  
 

2.1 Informace o místě stavby 
 

Řešené území se nachází v katastrálním území Vlkoš u Kyjova okres Hodonín. 

Staveniště v obci Vlkoš se nachází necelých 5 kilometrů od města Kyjov po silnici I. 

třídy č. 54. Celkem se zaměřuji na tři důležité trasy, a to dopravu vrtné soupravy, 

dopravu prefabrikovaných prvků a dopravu autojeřábu. 

 

 
Obrázek 2.1 Umístění haly [1] 

2.2 Doprava vrtné soupravy Soilmec SR-45 
 

Vrtná souprava Soilmec SR-45 bude na staveniště dopravena na nízkoložném 

návěsu schwarzmuller, který potáhne tahač Scania R580. Celková hmotnost vrtné 

soupravy je 40 tun a její celková přepravní délka je 15,5 metrů. Trasa začíná na ulici 

Jundrovská v Brně, kde sídlí firma Pilot Servise s.r.o. a její délka je cca 70 km. Tato 

přeprava vzhledem ke svým parametrům bude považována za nadrozměrnou 

přepravu tudíž bude nutné zajistit veškeré potřebné povolení a doprovodné vozidlo.  
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Obrázek 2.2 Trasa 1 - Přeprava vrtné soupravy [2] 

2.2.1 Kritické body pro přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-45 
 

2.2.1.1 Kritický bod č. 1 – průjezd tunelem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 4,8 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Kritický bod č. 2 – průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 5,66 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Trasa 1 - Kritický bod č. 1 [2] 

Obrázek 2.4 Trasa 1 - Kritický bod č. 2 [2] 
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2.2.1.3 Kritický bod č. 3 – průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 5,1 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

2.2.1.4 Kritický bod č. 4 – průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 4,95 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Kritický bod č. 5 – průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 5,23 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

2.2.1.6 Kritický bod č. 6 – průjezd pod lávkou 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 5,48 m 

což je více než výška soupravy, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

  

Obrázek 2.5 Trasa 1 - Kritický bod č. 3 [2] 

Obrázek 2.6 Trasa 1 - Kritický bod č. 4 [2] 

Obrázek 2.7 Trasa 1 - Kritický bod č. 5 [2] 

Obrázek 2.8 Trasa 1 - Kritický bod č. 6 [2] 
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2.2.1.7 Kritický bod č. 7 – průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 4,99 m 

což je více než výška souprav, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1.8 Kritický bod č. 8 – Průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 6,1 m 

což je více než výška vozidla, která má 

4,6 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

2.2.1.9 Kritický bod č. 9 – Směrový oblouk 

 

Přepravovaná souprava má celkovou 

délku cca 17,5 m z toho plyne, že průjezd 

směrovým obloukem o poloměru 50 

metrů je vyhovující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.9 Trasa 1 - Kritický bod č. 7 [2] 

Obrázek 2.10 Trasa 1 - Kritický bod č. 8 [2] 

Obrázek 2.11 Trasa 1 - Kritický bod č. 9 [2] 
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2.2.1.10 Kritický bod č. 10 – Kruhový objezd 

 

Tento kruhový objezd má poloměr 17 m 

což je méně než délka soupravy, která je 

cca 17,5 m, avšak vzhledem k tomu, že 

kruhový objezd bude souprava projíždět 

„rovně“ měl by průjezd proběhnout bez 

komplikací.   

 

 

 

 

 

2.3 Doprava železobetonových prefabrikovaných prvků 
 

Prefabrikované prvky železobetonového skeletu budou dopravovány ze závodu 

firmy Prefa Brno, a.s. Prodejna Prefa Kuřim, která sídlí na adrese Blanenská 1190, 

664 34 Kuřim. Celková délka trasy je cca 71 kilometrů. Prvky budou dopravovány 

pomocí tahače Scania R580 s nízkoložným valníkovým návěsem schwarzmuller. 

Kritické body na této trase jsou zejména průjezdy pod mosty a směrové oblouky.  

 

 
Obrázek 2.13 Trasa 2 - Doprava prefabrikovaných prvků [2] 

Obrázek 2.12 Trasa 1 - Kritický bod č. 10 [2] 
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2.3.1 Kritické body na trase pro dopravu prefabrikovaných prvků 
 

2.3.1.1 Kritický bod č. 1 – Průjezd pod mostem 

  

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 5,4 m 

což je více než výška vozidla, která má 

3,86 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

2.3.1.2 Kritický bod č. 2 – Průjezd Husovickým tunelem 

 

Dle dostupných informací je průjezdná 

výška Husovického tunelu 4,8 m což je 

více než výška vozidla, která má 3,86 m 

tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3 Kritický bod č. 3 – Průjezd pod mostem 

 

 Zde je snížená průjezdná výška kvůli 

trakčnímu vedení na 3,7 m takže je 

nutné projíždět pod mostem v levé časti 

viz. foto, kde již není trakční vedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.14 Trasa 2 - Kritický bod č. 1 [2] 

Obrázek 2.15 Trasa 2 - Kritický bod č. 2 [2] 

Obrázek 2.16 Trasa 2 - Kritický bod č. 3 [2] 
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2.3.1.4 Kritický bod č. 4 – Směrový oblouk 

 

Přepravovaná souprava má celkovou 

délku cca 19 m z toho plyne, že průjezd 

směrovým obloukem o poloměru 38 

metrů je vyhovující.  

 

 

 

 

 

2.3.1.5 Kritický bod č. 5 – Průjezd pod mostem 

 

Dle dostupných informací z geoportálu 

ŘSD je volná výška nad vozovkou 6,1 m 

což je více než výška vozidla, která má 

3,86 m tudíž průjezd vyhovuje.  

 

 

 

 

 

2.3.1.6 Kritický bod č. 6 – Směrový oblouk 

 

Přepravovaná souprava má celkovou 

délku cca 19 m z toho plyne, že průjezd 

směrovým obloukem o poloměru 50 

metrů je vyhovující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.17 Trasa 2 - Kritický bod č. 4 [2] 

Obrázek 2.18 Trasa 2 - Kritický bod č. 5 [2] 

Obrázek 2.19 Trasa 2 - Kritický bod č. 6 [2] 
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2.3.1.7 Kritický bod č. 7 – Kruhový objezd 

 

Tento kruhový objezd má poloměr 17 m 

což je méně než délka soupravy, která je 

cca 19 m, avšak vzhledem k tomu, že 

kruhový objezd bude souprava projíždět 

„rovně“ měl by průjezd proběhnout bez 

komplikací.   

 

 

 

 

2.4 Doprava autojeřábu Tatra AD 28 
Trasa pro přepravu autojeřábu Tatra AD 28 bude začínat v sídle firmy Autojeřáby 

Dolan s.r.o., která se nachází na adrese Mlýnská 2660/1b, 697 01 Kyjov. Celková 

délka trasy je necelých 7 km. Jeřáb má 10,75 m na délku a 3,6 m na výšku a jeho 

celková hmotnost je 28,74 tun. Trasa je vybraná s ohledem na co nejmenší průjezd 

městem Kyjov, aby se předešlo komplikacím z hustého provozu.  

 

Obrázek 2.20 Trasa 2 - Kritický bod č. 7 [2] 

Obrázek 2.21 Trasa 3 - Doprava autojeřábu [2] 
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2.4.1 Kritické body na trase autojeřábu 
 

2.4.1.1 Kritický bod č. 1 – směrový oblouk  

 

Poloměr oblouku: 18 m 

Poloměr jeřábu: 10 m 

Porovnání:  18 m > 10 m  

Vyhodnocení: Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Kritický bod č. 2 – směrový oblouk 

 

Poloměr oblouku: 28 m 

Poloměr jeřábu: 10 m 

Porovnání:  28 m > 10 m  

Vyhodnocení: Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Kritický bod č. 3 – směrový oblouk 

 

Poloměr oblouku: 19 m 

Poloměr jeřábu: 10 m 

Porovnání:  19 m > 10 m  

Vyhodnocení: Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.22 Trasa 3 - Kritický bod č. 1 [2] 

Obrázek 2.23 Trasa 3 - Kritický bod č. 2 [2] 

Obrázek 2.24 Trasa 3 - Kritický bod č. 3 [2] 
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2.4.1.4 Kritický bod č. 4 – kruhový objezd 

 

Poloměr oblouku: 18 m 

Poloměr otáčení: 10 m 

Porovnání:  18 m > 10 m 

Vyhodnocení: Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.5 Kritický bod č. 5 – kruhový objezd 

 

 

Poloměr oblouku: 17 m 

Poloměr otáčení: 10 m 

Porovnání:  17 m > 10 m  

Vyhodnocení: Vyhovuje 

 

  

Obrázek 2.25 Trasa 3 - Kritický bod č. 4 [2] 

Obrázek 2.26 Trasa 3 - Kritický bod č. 5 [2] 
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3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
 

Tato část je zpracována jako samostatná příloha této práce. 
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4 Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu 

 

4.1 Identifikační údaje 
 

4.1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
 

4.1.1.1 Název stavby 

Rozšíření výrobního areálu firmy AHORN CZ, s.r.o. 

 

4.1.1.2 Místo stavby 

Adresa:     č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

Katastrální území:   Vlkoš u Kyjova 

Parcelní čísla pozemků:  1067/6, 1167/27 a 1167/28 

Charakter stavby:   novostavba výrobně skladovací haly 

Typ stavby:    trvalá 

 

4.1.1.3 Parametry stavby 

Užitná plocha:   3492,07 m2 

1. NP     3168,08 m2 

2. NP     323,99 m2 

Zastavěná plocha:   3340,29 m2 

Obestavěný prostor:   ~ 35000,0 m3 

Výška od podlahy po atiku:  10,05 m 

Výška stavby (od UP po atiku): 11,25 m 

 

4.1.2 Hlavní účastnící výstavby 
 

Stavebník: 

AHORN CZ, s.r.o., Č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

 

Generální projektant: 

CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., Partyzánská 628, 696 81 Bzenec 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Oldřich Procházka, Petrov 354, 696 65 Petrov 

 



48 

 

4.1.3 Základní charakteristika stavby a jejího účelu: 
 

Novostavba výrobní a skladové haly vč. provozního napojení na stávající výrobní 

halu novým zastřešením a rozšíření stávající dopravní a technické infrastruktury a 

oplocení pozemku. Jedná se o stavbu trvalou sloužící potřebám firmy AHORN CZ, 

s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem postelí, matrací a roštů. Navržená stavba je 

určena pro výrobu matrací a ke skladování všech hotových výrobků, které jsou 

určeny pro následnou expedici. Stavba bude připojena na stávající přípojky (vedení 

NN, vodovod, plynovod) a na stávající areálovou komunikaci. Nově dojde k 

vybudování venkovní dešťové (zasakování) a splaškové kanalizace (jímka na 

vyvážení). 

 

4.2 Přehled provedených průzkumů a zkoušek 
 

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku vypracovaný firmou GEO 

Hodonín, s.r.o., Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín. Dne 8. 1. 2020 výsledek: střední 

radonový index se stanovenou hodnotou objemové aktivity radonu třetího kvartilu 

25,6 kBq/m3. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum vypracovaný RNDr. 

Bc. Danuší Novákovou, 696 66 Sudoměřice 407. Dne 22. 1. 2020   pod číslem 

geologického úkolu 121/2020 výsledek: uložení jednotlivých vrstev převážně 

neogenních sedimentů až do hloubky 12,0 m pod úroveň stávajícího terénu. Vhodná 

poloha pro hlubinné založení jsou hlinité písky v hloubce 10 až 12 m pod úrovní 

stávajícího terénu, kde jsou uloženy písky poměrně silně ulehlé, které v průběhu 

penetrace vykazovaly největší specifické odpory v rozmezí 15 až 20 Mpa. 

 

4.3 Členění stavby na stavební objekty 

SO 01   Hrubé terénní úpravy 

SO 02   Výrobní a skladová hala 

SO 03   Zpevněné plochy 

SO 04   Oplocení pozemku 

SO 05   Sadové úpravy 

SO 07   Venkovní splašková kanalizace 

SO 08  Venkovní dešťová kanalizace 

SO 09   Areálový rozvod plynu 

SO 10  Areálový rozvod vody 

SO 11  Areálové rozvody NN a VO 

SO 12   Stavební úpravy stávající výrobní haly 

SO 13  Zastřešení expedice 
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4.4 Popis stavebních objektů 
 

4.4.1 SO 01 – Hrubé terénní úpravy 

Jedná se o přípravné zemní práce v rozsahu řešeného území. Hrubé terénní úpravy 

zahrnují nezbytné sejmutí ornice v požadované tloušťce a rozsahu. Dále pak hrubé 

terénní úpravy zahrnují vlastní zemní práce pod navrženou stavbou a části 

zpevněných ploch, a to formou násypu z dobře zhutnitelné zeminy, popř. kameniva 

na požadovanou úroveň základových konstrukcí s požadovanými technickými 

vlastnostmi. 

4.4.2 SO 02 – Výrobní a skladová hala 
 

Užitná plocha:     3492,07 m2  

Zastavěná plocha:     3340,29 m2  

Obestavěný prostor:    ~ 35000,0 m³  

Max. počet podlaží:     2. nadzemní podlaží  

Výška od podlahy po atiku:    10,05 m  

Max. výška stavby (od UP po atiku): 11,25 m 

 

Stavba je navržena jako trojlodní halový objekt o půdorysných rozměrech 60,3x54,3 

m a maximální výškou atiky 11,25 m od upraveného terénu. Jedná se o 

nepodsklepenou stavbu s dvěma nadzemními podlažími. V místě expedičních vrat 

bude upravený terén 1,2 m pod úrovní podlahy, v místě navážení výrobků ze stávající 

haly bude upravený terén (= podlaha stávající haly) 1,2 m nad úrovní podlahy. Nosná 

konstrukce stavby je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců s osovou 

vzdáleností rámů po 6 m trojlodní typ konstrukce. Částečné zastropení (cca 1/10 

plochy stavby) sestává z průvlaků a stropní předepnutých dílců. Střešní konstrukce 

jsou z plnostěnných vazníků, na které budou kotveny nosné trapézové plechy. 

Základové konstrukce celého objektu je navrženo jako hlubinné sestávající z 

vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány železobetonové kalichy pro kotvení 

sloupů. Na takhle vybetonované hlavice budou uloženy prefabrikované 

železobetonové prahy v úrovni soklu, které budou dodatečně zatepleny. Střešní 

plášť skladové haly je navržen jako lehký skládaný druhu DP1 s vrstvami izolací, s 

nosnou vrstvou z trapézového plechu, kladeným přímo na vazníky. Stěnové 

opláštění je zhotoveno z horizontálně kladených sendvičových panelů, které jsou 

uchyceny přímo na sloupy příčných vazeb. Podlahy ve skladech a výrobních 

prostorech jsou navrženy jako průmyslové podlahy z leštěného drátkobetonu. V 

administrativních a sociálních prostorech je podlaha s nášlapnou vrstvou z 

keramické dlažby. Vnitřní svislé a vodorovné nenosné konstrukce jsou navrženy jako 

sádrokartonové příčky na ocelových rámech a na ocelových rámech zavěšeným SDK 
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kazetovým podhledem. Výplně otvorů jsou plastové a ocelové s izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře dřevěné a ocelové. Součástí stavby jsou sekční vrata s PUR sekcí.  

 

4.4.3 SO 03 – Zpevněné plochy 

Jedná se o rozšíření stávajících vnitroareálových komunikací o celkové ploše 4325,87 

m², které budou sloužit jako hlavní dopravní trasa pro expedici hotových výrobků. 

Řešené zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltobetonového a dlážděného povrchu. 

Směrové a výškové uspořádání zpevněných ploch je přizpůsobeno hlavnímu 

stavebnímu objektu, tj. navržené výrobní a skladovací hale. Součástí navržených 

zpevněných ploch je nové parkování umístěné podél jihozápadního okraje navržené 

stavby. V severovýchodní části objektu je navržen dlážděný chodník pro vstup do 

haly. Kolem haly je umístěn okapový chodník z betonové dlažby. Veškeré zpevněné 

plochy budou spádovány od navržených i stávající staveb. 

4.4.4 SO 04 – Oplocení pozemku 

Navržené rozšíření areálu bude ohraničeno ze dvou stran novým drátěným 

oplocením s ocelovými sloupky a s podhrabovou deskou, navazující na oplocení 

stávající. Součástí oplocení bude částečná demontáž stávajícího drátěného oplocení 

s betonovými sloupky a betonovou podezdívkou. V místě stávajícího příjezdu do 

areálu dojde k nahrazení stávajícího oplocení novým drátěným oplocením na 

podezdívce výšky max. 1,8 m, které bude posunuto na hranici pozemku investora. 

Celková výška navrženého oplocení od upraveného terénu je 1,8 m (max. 3,4 m od 

původního terénu v místě oplocení a podezdívky). Součástí oplocení bude vjezdová 

branka v severovýchodní části pozemku, která umožní vstup na neoplocené 

pozemky ve vlastnictví investora. 

4.4.5 SO 05 – Sadové úpravy 

Sadové úpravy řeší vykácení části stávajících dřevin před zahájením výstavby a 

finální úpravu terénu předmětné stavby. Veškeré nezastavěné plochy jsou navrženy 

jako povrchy zatravněné o celkové ploše 7687,44 m2. Zatravnění bude provedeno 

do termínu kolaudace stavby a bude o ni řádně pečováno. Dále je navržena výsadba 

nových dřevin. Výběr stromů a keřů je orientovaný na geograficky původní druhy 

blízké místní flóře a jsou umístěny, tak aby na hranici pozemku společně se 

stávajícími stromy vytvářely tzv. izolační zeleň ve směru stávající obytné zástavby. 

Navržené keře lemují nové parkoviště. Konečný výběr výsadby provede s ohledem 

na vhodnost vzhledem k okolí odborná zahradnická firma. Výsadba bude provedena 

do termínu kolaudace stavby a bude o ni řádně pečováno. Součástí sadových úprav 

bude také nenásilné tvarování vytvarování zasakovacího tělesa pro srážkové vody. 
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Je využito hlavních terénních úprav a přirozeného stávajícího sklonu terénu. Průleh 

je umístěn v západní části pozemku mimo navržené stavby a v těsné blízkosti 

navržené výsadby. Minimální zasakovací plocha a objem jsou řešeny ve stavebním 

objektu dešťové kanalizace na základě vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, 

který je součástí této projektové dokumentace. Jsou tak vytvořeny všechny 

předpoklady pro povrchové vsakování i mírně znečištěných vod ze střech a 

zpevněných ploch s požadovanou max. dobou vsaku 48 h. 

4.4.6 SO 07 – Venkovní splašková kanalizace 
 

Venkovní splašková kanalizace začíná revizní šachtou před budovou, do které ústí 

vnitřní kanalizace a pokračuje kolem jihovýchodní fasády novostavby do jímky na 

vyvážení (žumpy). Trasa délky 80 m je včetně šachet z PP a PVC, potrubí ve spádu 

min.2 %. Žumpa je podzemní těsný objekt monolitický nebo zděný z bet. prvků 

plněných betonem objemu V = 15 m3 s pevným stropem a přístupný z vnitrozávodní 

komunikace pro čerpání a odvoz splašků. 

 

4.4.7 SO 08 – Venkovní dešťová kanalizace 

Vnější dešťová kanalizace sbírá srážkové vody ze střech budov, zpevněných ploch a 

odvádí je do mělkého průlehu k zasakování na pozemku stavebníka. Potrubí je 

uloženo relativně mělce pod povrchem, je z PVC, šachty plastové z PP. Část 

pojížděných zpevněných ploch je spádována přímo do travnatého okolí což přispívá 

k degradaci možného znečištění lehkými kapalinami (vodu z ploch a střech lze 

charakterizovat jako mírně znečištěnou). V celkovém souhrnu se jedná o odvodnění 

3637 m2 střech a 4037 m2 zpevněných ploch – pro vsakování je teoreticky k dispozici 

plocha o téměř stejné rozloze. Vnější dešťová kanalizace DN200-300 mm má délku 

asi 120 m (souhrn více větví). 

4.4.8 SO 09 – Areálový rozvod plynu 

K areálu Ahorn s.r.o. je dnes přivedena dlouhá STL přípojka zemního plynu DN50 

(PE 63x5,8), 300 kPa ukončená HUP ve sloupku na kraji závodu. Sloupek je dnes 

vybaven regulátorem tlaku 300/2kPa, plynoměrem G16 a plynovod pokračuje jako 

NTL DN50 do areálu. Novostavba je postavena podél této trasy a bude na ni 

připojena „přípojkou“ délky cca 8 m, na fasádě ukončena HUP a regulátorem tlaku. 

Plynovod v areálu bude zastižen stavbou přístřešku a v délce cca 32 m musí být 

přeložen. Pro výše uvedené řešení bude však nezbytné upravit vybavení sloupku s 

fakturačním plynoměrem, kdy se bude tlak regulovat na 30kPa a instalovat 

plynoměr G-25 s kapacitou až 40 m3/h. Vnitřnímu plynovodu staré haly se předřadí 

regulátor 30/2kPa. 
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4.4.9 SO 10 – Areálový rozvod vody 

Novostavba je postavena na pozemku stavebníka, který je prakticky součástí 

stávajícího areálu stejně jako vodovod PE DN100 na který je připojena. Připojení 

délky 9 m bude uzavíratelné armaturou se zemní soupravou a v budově HUV. 

Nároky na vodu (fakturační vodoměr) se v rámci celého závodu změní jen 

nevýznamně (ranní směna 60osob, nově 75osob). V šachtě před areálem je dnes 

přírubový fakturační vodoměr DN80 Q3 = 100 (150) m3/h. V rozšiřované přístupové 

komunikaci k hale je nadzemní hydrant, který se demontuje a posune se (o 1,5m) 

mimo zpevněnou plochu. V místech hlavního vjezdu je původní požární nádrž 

objemu 13,5m3, která vyhoví i pro nový stav. Doplňována je z vodovodu v areálu 

závodu. 

4.4.10 SO 11 – Areálové rozvody NN a VO 

Součástí navržených areálových zpevněných ploch bude osvětlení těchto plocha a 

samotné rozvody NN. Areálové rozvody budou napojeny ze stávající trafostanice na 

pozemku stavebníka. Napájení bude provedeno kabelovým vedením CYKY v 

chráničkách KOPOFLEX ve výkopu, uložených do země v hloubkách nejméně podle 

ČSN 33 2000-5-52 ED.2. Nová svítidla budou v technologii LED splňující podmínky 

pro použití. 

4.4.11 SO 12 – Stavební úpravy stávající výrobní haly  

Stavební úpravy se týkají vytvoření nového otvoru pro umístění sekčních vrat za 

účelem provozního propojení mezi stávající a novou halou. Jedná se o odstranění 

části stěnového opláštění z PUR panelů, dvou oken a části vyzdívky výšky cca 1,0 m 

a následné realizaci nové ocelové konstrukce vč. samotného osazení sekčních vrat z 

PUR sekcí. 

4.4.12 SO 13 – Zastřešení expedice  

Zastřešení je nevrženo do předem určených prostor mezi stávající a navrženou 

novou výrobní a skladovací halu. Jedná se o zastřešení o půdorysných rozměrech 

15,7x20,35 m s maximální výškou atiky 8,85 m od upraveného terénu. Zastřešení je 

navrženo z ocelové příhradové konstrukce udávající sklon ploché střechy 3%. 

Vazníky jsou uloženy na železobetonové sloupy navržené výrobní a skladovací haly 

uprostřed podepřeny trojicí ocelových sloupů. Založení stavby je navrženo jako 

hlubinné sestávající z vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány 

železobetonové patky pro kotvení sloupů. Střešní plášť je navržen jako lehký 

skládaný druhu DP1 s vrstvami izolací, s nosnou vrstvou z trapézového plechu, 



53 

 

kladeným přímo na vazníky. Stěnové opláštění je navrženo z vertikálně kladených 

sendvičových panelů, které jsou uchyceny přímo na sloupy příčných vazeb. 

4.5 Technické řešení stavby 

Tvar a vzhled stavby vychází z ryze industriálního vzhledu průmyslového objektu, s 

důrazem na svébytný architektonický výraz vycházející z účelu stavby, která je 

zároveň navržena tak, aby stávající i nové provozy tvořily jeden funkční monoblok. 

Samotná stavba je navržena jako jednoduchý halový objekt s nosným konstrukčním 

systémem z železobetonových prefabrikovaných dílců udávající sklon ploché střechy 

a opláštěný sendvičovými panely v odstínech šedi. Funkční propojení stávající a nové 

haly je navrženým zastřešením z ocelové konstrukce. Navržená stavba je navržena 

tak, aby výškově nepřevyšovala stávající zástavbu. Oplocení je materiálově a 

konstrukčně navrženo tak, aby byl pozemek stavby z veřejného prostranství 

pohledově otevřený. Pozemek bude doplněn o vhodně zvolenou zeleň, která bude 

v souladu s místním charakterem krajiny. 

4.6 Koncept zařízení staveniště 
 

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

katastrálním území Vlkoš u Kyjova. Navržené rozšíření areálu bude převážně 

umístěno na severozápadních sousedních pozemcích parc. č. 1167/6, 1167/17, 

1167/19, 1167/21, 1167/27, 1167/28, 1174/1, 1174/6, 1174/17, 1174/18, 1174/19, 

1174/20 a 1174/21, které jsou v současnosti nezastavěny a jsou využívány jako orná 

půda, popř. jako zelené plochy. Návrh dále zasahuje na pozemky parc. č. 1176/1, 

1176/2 a 1176/4, které v současnosti tvoří oplocený areál firmy AHORN CZ, s.r.o. Na 

těchto pozemcích je v současnosti umístěna stávající výrobní hala vč. dopravní a 

technické infrastruktury a vzrostlé stromy. Všechny uvedené pozemky jsou v 

soukromém vlastnictví stavebníka. Řešená plocha pozemku, která je v současnosti 

využívaná jako orná půda je rovinatá a je přibližně o 2 m níž než terén stávajícího 

areálu. Toto převýšení je překonáno prudkým svahem lemující stávající areál. Jedná 

se o lokalitu v průmyslové zóně za východním okrajem vesnické zástavby rodinných 

domů. Nejbližší rodinný dům se nachází cca 120 m od řešeného pozemku a 220 od 

nejbližšího okraje navržené výrobní haly. Přístup na staveniště bude ze 

severozápadní stávající areálové komunikace. V místě plánovaných areálových 

komunikací dojde v průběhu výstavby ke zpevnění podloží štěrkodrtí. Kolem 

staveniště bude zbudován plot z trapézových panelů výšky 2,0 m. Před vstupem na 

řešený pozemek budou instalovány informační prvky s označením ,,Pozor stavba!“ a 

,,Nepovolaným vstup zakázán!“. Při zásobování stavby automobilovou dopravou 

nebude docházet ke znečišťování místní komunikace. Před zahájením samotné 

výstavby dojde v rámci navržených sadových úprav k odstranění části stávajících 
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dřevin. 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. 

 

4.7 Studie realizace hlavních technologických etap 
 

4.7.1 Přípravné a zemní práce 

Stručný popis:  

Bude provedeno oplocení a vytyčení stavby. Následně dojde k sejmutí ornice, výkop 

rýh a patek tyto práce budou provedeny dozerem Caterpillar D6K2 XL a kolovým 

rypadlo-nakladačem Caterpillar 432F2. Vytěženou zeminu bude odvážet nákladní 

automobil Tatra Phoenix 6x6 na místo určení viz. výkres zařízení staveniště. 

 

Výkaz výměr:  

Ornice:  2700 m3 

Výkopy:  1950 m3 

 

Mechanizace: 

Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F2 

Dozer Caterpillar D6K2 XL  

Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

 

Personální obsazení:  

Vedoucí pracovní čety 

Řidič rypadlo-nakladače 

Řidič dozeru 

Řidič nákladního automobilu 

Geodet 

Pomocný pracovník 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  
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Předpisy BOZP: 

• 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 č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

4.7.2 Základové konstrukce 

Stručný popis:  

Návoz a hutnění násypů štěrkodrti pomocí a vytvoření pilotovací roviny, která je +-

198,02 m n. m. tyto práce budou prováděny pomocí nákladního automobilu Tatra 

Phoenix 6x6, který bude dopravovat štěrkodrť. Následně dojde k rozprostření 

štěrkodrti pomocí rypadlo-nakladače Caterpillar 432F2 a dozeru D6K2 XL do 

požadované plochy. Na závěr bude rozprostřená štěrkodrť zhutněna vibračním 

válcem Caterpillar CS64. Poté mohou začít vytyčovací práce základových konstrukcí, 

kterými jsou piloty ukončené monolitickým základovým kalichem. Piloty budou 

zhotoveny pomocí vrtné soupravy Soilmec SR-45. Po technologické pauze a kontrole 

zhotovených pilot dojde k očištění povrchu piloty a jejího okolí a následné betonáži 

podkladního betonu pro základové kalichy. Po zatvrdnutí podkladního betonu dojde 

k provedení bednění a uložení výztuže základového kalichu, která bude kotvena 

k výztuži piloty. Na závěr dojde k betonáži základového kalichu. 
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Výkaz výměr:  

Štěrkodrť 0-125 mm:  4250 m3 

Beton prostý:   185 m3 

Základy ŽB:   41 m3 

Piloty:    64 ks 

Kalichy:   64 ks 

 

Mechanizace: 

Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F2 

Dozer Caterpillar D6K2 XL  

Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

Vrtná souprava Soilmec SR-45 

Autodomíchávač Scania Stetter AM 9 

Autočerpadlo Schwing S 38 SX Reptor 

 

Personální obsazení: 

Vedoucí pracovní čety 

Řidič rypadlo-nakladače 

Řidič dozeru 

Řidič nákladního automobilu 

Řidič autodomíchávače 

Řidič autočerpadla 

Strojník – obsluha vrtné soupravy 

Geodet 

Pomocný pracovník 

Betonář 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

4.7.3 Hrubá nosná konstrukce 

Stručný popis: 

Konstrukční systém objektu je navržen jako trojlodní železobetonový skelet se 

sloupy vetknutými do základových kalichů. Nosné vazby objektu jsou v rastru 6,0 m. 

Nosná konstrukce střechy je tvořená železobetonovými prefabrikovanými vazníky 

průřezu T. Ve dvoupodlažní výrobní části jsou na sloupy ukládány železobetonové 

průvlaky, na které jsou ukládány stropní panely výšky 265 mm. Obvod objektu je 

lemován prefabrikovanými železobetonovými prahy, které jsou podepřeny kalich 

sloupů.  

 

Výkaz výměr:  

 

Sloupy:  64 ks 

Základové prahy: 47 ks 

Ztužidla:  64 ks 

Vazníky:  27 ks 

Průvlaky:  12 ks 

PPD:   45 ks 

 

Mechanizace: 

Autojeřáb Tatra AD 28 

Kloubová plošina Genie Z-45/25J RT 

Nůžková plošina Genie – 4069 RT 

Tahač Scania R580 
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Personální obsazení:  

Vedoucí pracovní čety 

Strojník – obsluha autojeřábu 

Řidič tahače  

Geodet 

Pomocný pracovník 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

 

4.7.4 Zastřešení 

Stručný popis: 

Zastřešení je tvořeno plochou střechou se sklonem 3 % tvořeným rozháněcími klíny 

z vrstvy tepelné izolace. Střešní plášť je navržen druhu DP1 a to jako skládaný 

s vrstvami izolace a nosnou konstrukcí z trapézového plechu. Hydroizolační vrstva 
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sestává z mechanicky kotvené hydroizolační fólie z měkčeného PVC s nosnou 

vložkou z PES s požární odolností Broof (t3). 

 

Skladba:  Hydroizolační PVC fólie s výztužnou vložkou z PES  1,5 mm 

 Separační textilie      1,0 mm 

 Tepelná izolace EPS 100 S     140 mm 

 Tepelná izolace z minerální vlny    2x30 mm 

 Parotěsná zábrana lepená páskou    0,2 mm 

 Nosný trapézový plech ve spádu    150 mm 

 Vodorovná nosná konstrukce 

 

Výkaz výměr:  

Trapézový plech:  3700 m2 

PVC fólie:   4160 m2 

Parotěsná fólie:  3900 m2 

Separační textilie  4160 m2 

Tepelná izolace:    3000 m2 

 

Mechanizace: 

Autojeřáb Tatra AD 28 

 

Personální obsazení: 

Vedoucí pracovní čety 

Strojník – obsluha autojeřábu 

Pomocný pracovník 

Izolatér 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 

 



60 

 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

 

4.7.5 Opláštění haly 
 

Stručný popis: 

Obvodový plášť je navržen ze sendvičových minerálních panelů tl. 150 mm. Uchycení 

bude samovrtnými šrouby s těsnící hlavou a plastovou krytkou do ocelové 

konstrukce. Barva oplaštění haly bude z exteriéru v odstínech RAL 9006 a RAL 7016. 

V interiéru budou panely oboustraně v odstínu RAL 9002. Soklová část bude 

zateplena systémovým zateplením s nenasákavým polystyrenem typu EPS Perimetr 

tl. 120 mm.  

 

Výkaz výměr: 

Sendvičový minerální panel: 2057 m2 

Ztužující profil L 100/150:  308 m 

U profil z plechu, RŠ = 250 mm: 362,5 m 

Zateplovací systém:   273,6 m2 

 

Mechanizace: 

Autojeřáb Tatra AD 28 

Nůžková plošina Genie – 4069 RT 

Tahač Scania R580 

 

Personální obsazení: 

Vedoucí čety 

Strojník – obsluha autojeřábu 

Montér stěnových panelů 
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Pomocný pracovník 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

 

4.7.6 Podlahové konstrukce 

Stručný popis: 

Podlaha na zemině ve skladových a výrobních prostorech je navržena 

z drátkobetonu tř. C20/25 (ocel. Vlákna 20kg/m3) tl. 180 mm. Podlaha na zemině 

v prostoru šicí dílny a zázemí pro zaměstnance bude z drátkobetonu tř. C20/25 (ocel. 

Vlákna 20kg/m3) tl. 160 mm s vrstvou tepelné izolace z EPS 150S tl. 80 mm. U horního 

líce obou podlah bude proveden minerální vsyp Panbex F2 a uzavírací nástřik. 

Podlahy na zemině budou od svislých konstrukcí oddilatovány páskem z mirelonu a 

dilatovány na plochy max 6 x 6 m. Pod konstrukcemi podlah bude proveden 

zhutněný podsyp z kameniva. V úrovni 2. NP bude na nosné předpjaté panely 
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provedena vrstva betonové mazaniny C16/20 o tloušťce 85 (100) mm. V prostorech 

zázemí pro zaměstnance bude nášlapná vrstva z keramické dlažby. 

Skladba (skladové a výrobní prostory):  

Drátkobeton     180 mm 

Svařovaná fólie HDPE   1,0 mm 

Geotextilie 200 g/m2    1,0 mm 

Zhutněné kamenivo   

 

Skladba (dílny a zázemí pro zaměstnance):  

Drátkobeton     160 mm 

PE fólie     0,2 mm 

EPS 150S     80,0 mm 

Svařovaná fólie HDPE   1,0 mm 

Geotextilie 200 g/m2    1,0 mm 

Zhutněné kamenivo   

 

Skladba 2.NP:  

Keramická dlažba (300x300)  15 mm 

Betonová mazanina    55 (80) mm 

Předpjatý stropní panel   250 mm 

 

Výkaz výměr: 

Keramická dlažba:    136 m2 

Mazanina betonová:    23 m3 

Drátkobeton:     563 m3 

Tepelná izolace:    642 m2 

PE fólie:     642 m2 

Geotextilie 200 g/m2:   3275 m2 

Svařovaná fólie HDPE:   3275 m2 

 

Mechanizace: 

Autodomíchávač Scania Stetter AM 9 

Autočerpadlo Schwing S 38 SX Reptor 

Dvouhladička na beton Husqvarna Atlas Copco BG 910 

 

Personální obsazení: 

Vedoucí čety 

Řidič autodomíchávače 

Řidič autočerpadla 
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Pomocný pracovník 

Geodet 

Betonář 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

 

4.7.7 Dokončovací práce – sádrokartonové konstrukce 
 

Stručný popis: 

Příčky jsou navrženy sádrokartonové tloušťky 150 mm z ocelových profilů UW a CW 

profilů a dvouvrstvým opláštěním z desek tl. 12,5 mm. V prostorech zázemí pro 

zaměstnance je navržen sádrokartonový podhled z kazet 600x600 mm, který bude 

zavěšen na ocelovém roštu z ocelových profilů UD a CD. 
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Výkaz výměr: 

SDK příčky:    466 m2 

SDK podhled kazetový:  144 m2 

 

Mechanizace: 

Drobné ruční nástroje a nářadí 

 

Personální obsazení:  

Vedoucí pracovní čety 

Sádrokartonář 

Pomocný dělník 

 

BOZP: 

Všichni pracovníci jsou povinni seznámit se s předpisy BOZP, které je nutné 

dodržovat. Zároveň je nezbytné, aby pracovníci nosili ochranné pomůcky v závislosti 

na jejich pracovní činnosti.  

 

Předpisy BOZP: 

• 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 č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 
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4.8 Enviromentální aspekty výstavby 
 

Je nutné dodržovat Zákon č. 541/2020 Sb., kterým se stanovuje katalog odpadů, 

seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). 

 

Ochrana okolí proti hluku, prachu a vibracím 

Navržené konstrukce a materiály zajišťují ochranu hluku dle platných předpisů. Při 

stavební úpravě nedojde k překročení přípustných hladin hluku ve venkovním a 

vnitřním prostředí. Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi. Okolí nebude 

zatěžováno nadměrným hlukem z výstavby. V objektu haly nebudou umístěny 

žádné technologie, které by zvyšovaly hluk. 

 

Nakládání s povrchovými vodami 

V průběhu realizace stavby budou vody zasakovány na pozemku investora. Po 

dokončení hrubých terénních úprav budou dešťové vody odvedeny na úroveň 

stávajícího terénu do prostor plánovaného vsakovacího tělesa. 

 

Prevence ochrany podzemních vod 

Na čištění strojů, nástrojů a pomůcek je vyhrazena plocha, která je odvodněna do 

plastové nádrže. 
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4.9 Nakládání s odpady 
 

OZN.: DRUH: KAT.: LIKVIDACE: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obecný odpad Sběrný dvůr 

15 01 02 Plastové obaly Obecný odpad Sběrný dvůr 

15 01 06 Směsné obaly Obecný odpad Sběrný dvůr 

17 01 01 Beton Obecný odpad Odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo Obecný odpad Sběrný dvůr 

17 02 03 Plast Obecný odpad Sběrný dvůr 

17 04 05 Železo a ocel Obecný odpad Výkupna 

17 04 07 Směs kovů Obecný odpad Sběrný dvůr  

17 04 11 Odpad kabelů Obecný odpad Sběrný dvůr  

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 

odpady 
Obecný odpad Sběrný dvůr 

Tabulka 4-1 Nakládání s odpady 
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Zdroje, použité v části 4: 

 

Legislativa: 

ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění 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 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

Zákon č. 541/2020 Sb. – o odpadech 

 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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5 Technická zpráva zařízení staveniště 

5.1 Obecné informace o stavbě 
 

5.1.1 Identifikační údaje 
 

a) Název stavby     

Rozšíření výrobního areálu firmy AHORN CZ, s.r.o. 

 

b) Místo stavby 

Adresa:     č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

Katastrální území:   Vlkoš u Kyjova 

Parcelní čísla pozemků:  1067/6, 1167/27 a 1167/28 

Charakter stavby:   novostavba výrobně skladovací haly 

Typ stavby:    trvalá 

 

c) Hlavní účastníci:  

Stavebník:    AHORN CZ, s.r.o. 

 Č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

 

Generální projektant:  CONTROL INVEST PROJECT s.r.o. 

     Partyzánská 628, 696 81 Bzenec 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Oldřich Procházka 

     Petrov 354, 696 65 Petrov 

5.1.2 Popis stavby 
 

Tvar a vzhled stavby vychází z industriálního vzhledu průmyslového objektu. 

Samotná stavba je navržena jako jednoduchý halová objekt s nosnou konstrukcí ze 

železobetonového prefabrikovaného skeletu. Stavba je navržena jako trojlodní 

halový objekt o půdorysných rozměrech 60,3 x 54,3 m a maximální výškou atiky 

11,25 m od upraveného terénu. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s maximálně 

dvěma nadzemními podlažími. Základové konstrukce celého objektu je navrženo 

jako hlubinné sestávající z vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány 

železobetonové kalichy pro kotvení sloupů. Střešní plášť skladové haly je navržen 

jako lehký skládaný druhu DP1 s vrstvami izolací, s nosnou vrstvou z trapézového 

plechu, kladeným přímo na vazníky. Stěnové opláštění je zhotoveno z horizontálně 

kladených sendvičových panelů, které jsou uchyceny přímo na sloupy příčných 

vazeb. Podlahy jsou navrženy z drátkobetonu pouze v administrativních a sociálních 

prostorech bude podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.  
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5.1.3 Členění stavby na stavební objekty: 
 

SO-01 Hrubé terénní úpravy 

SO-02 Výrobní a skladová hala (řešeno v rámci DP) 

SO-03 Zpevněné plochy 

SO-04 Oplocení pozemku 

SO-05 Sadové úpravy 

SO-07 Venkovní splašková kanalizace 

SO-08 Venkovní dešťová kanalizace 

SO-09 Areálový rozvod plynu 

SO-10 Areálový rozvod vody 

SO-11 Areálové rozvody NN a VO 

SO-12 Stavební úpravy stávající výrobní haly 

SO-13 Zastřešení expedice 

 

5.2 Charakteristika staveniště 
 

5.2.1 Popis staveniště 
 

Staveniště se rozkládá na několika pozemcích, avšak všechny jsou ve vlastnictví 

investora tudíž nebude nutné provádět žádné zábory na cizích pozemcích. Řešená 

plocha pozemků je rovinatá a přibližně o 2 m níž než terén stávajícího areálu. Jedná 

se o lokalitu v průmyslové zóně ve východním okraji vesnické zástavby rodinných 

domů.  

 

5.2.2 Připravenost staveniště 
 

Kolem celého staveniště bude provedeno dočasné oplocení z trapézových plechů 

výšky 2,0 m. Toto oplocení povede v trase budoucího areálového oplocení, kterým 

bude později nahrazeno (není řešeno v této práci). Zároveň bude oplocení doplněno 

o uzamykatelnou bránu, která bude vytvořena ze dvou dílců oplocení umístěných 

na pojízdném podstavci. Pro skladování drobného materiálu, pracovních pomůcek 

a malých nástrojů či nářadí budou v rámci zařízení staveniště přistaveny dva 

uzamykatelné skladovací kontejnery. 

 

5.3 Doprava na staveniště 
 

Přístup na staveniště bude ze severozápadní stávající areálové komunikace, ta je 

napojena na silnici č. 54, která vede ze směru Vlkoš ve směru Vracov. Stávající 
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areálová komunikace je tvořená z betonových panelů. V místě plánovaných 

areálových komunikací dojde ke zpevnění podloží štěrkodrtí. 

 

5.3.1 Horizontální doprava 
 

Pro horizontální dopravu budou používány tyto strojní mechanismy: 

 

• Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

• Tahač Scania R580 s nízkoložným návěsem (valníkovým návěsem) 

• Autodomíchávač Scania Stetter AM 9  

 

5.3.2 Vertikální doprava  
 

Pro vertikální dopravu budou používány tyto strojní mechanismy: 

 

• Autojeřáb Tatra AD 28 

• Kloubová plošina Genie Z – 45/25J RT 

• Nůžková plošina Genie GS – 4069 RT 

• Autočerpadlo SCHWING S 38 SX Reptor 

• Kolové rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F2 

 

Obrázek 5.1 Umístění staveniště [1] 
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Obrázek 5.3 Obytný kontejner [3] 

5.4 Objekty zařízení staveniště 
 

5.4.1 Kanceláře, sociální a hygienické zařízení 
 

Obytný kontejner 20 – OK01 

 

Těchto obytných kontejnerů se na staveništi bude nacházet několik a jejich počet se 

bude v průběhu výstavby měnit v závislosti na počtu pracovníků. Kontejnery slouží 

především jako kancelář pro stavbyvedoucího či mistra ale také jako šatna pro 

pracovníky. 

 

 
Obrázek 5.2 Nákres obytného kontejneru [2] 

 

 

Technická data: 

Šířka:   2 435 mm  

Délka:   6 055 mm 

Výška:   2 820 mm 

 

Vnitřní vybavení: 

1 x dveře 810 x 1970 mm vnější 

1 x okno 1200 x 1200 mm 

3 x zásuvka 230 V 

1 x rozvaděč 

1 x vypínač 

2 x osvětlení 58 W 
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Sanitární kontejner SAN20-01 

 

Skrze hygienické požadavky na staveništi bude nutné osadit i sanitární kontejner, 

který je vybaven sprchovými kouty, umyvadly, záchody a pisoáry. Sanitární kontejner 

bude umístěn na fekální tank o objemu 8 m3, který bude dle potřeby pravidelně 

vyvážen. 

Technická data: 

Šířka:   2 435 mm  

Délka:   6 055 mm 

Výška:   2 800 mm 

 

Vnitřní vybavení: 

1 x dveře 810 x 1970 mm vnější  1 x okno 900 x 1200 mm 

1 x dveře 800 x 1970 vnitřní   2 x dveře 600 x 1970 vnitřní 

2 x sprchový kout    2 x WC 

2 x pisoár     5 x umyvadlo 

2 x vypínač     2 x osvětlení 36 W 

1 x boiler 180 l    2 x elektrické topení (2 kW a 1,5 kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.4 Nákres sanitárního kontejneru [4] 

Obrázek 5.5 Fekální tank [5] 
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5.4.2 Sklady 
 

Skladový kontejner 20 

 

Pro skladování drobného materiálu, nářadí nebo menších strojů budou na staveništi 

přistaveny dva uzamykatelné skladové kontejnery. Budou v nich uskladňovány 

zejména materiály a nářadí či malé stroje, které je nutné chránit před 

povětrnostními podmínkami.  

 

 
Obrázek 5.6 Nákres skladového kontejneru [6] 

Technická data: 

Šířka:   2 435 mm 

Délka:   6 055 mm 

Výška:   2 600 mm 

 

Vnitřní vybavení: 

1 x dvoukřídlá ocelová vrata 2300 x 2350 mm   

1 x rozvaděč  

1 x vypínač        

2 x osvětlení 60 W  

Obrázek 5.7 Skladový kontejner [6] 
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Odpadní kontejnery  

 

Pro dodržování požadavků na třídění a likvidaci odpadů budou v rámci zařízení 

staveniště přistaveny dva kontejnery, které budou vyváženy dle potřeby na určené 

místo v závislosti na typu odpadu. Podrobnější popis nakládání s odpady je na konci 

této kapitoly. 

 

Popis kontejnerů: 

 

Kontejner na stavební suť 3 m3 se zesíleným plechem tloušťky 3 mm rozměry viz 

obr.: 

 
Obrázek 5.8 Odpadní kontejner na suť [7] 

Kontejner na komunální odpad 9 m3 se zesíleným plechem tloušťky 3 mm rozměry 

viz. obr.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.9 Odpadní kontejner na komunální odpad [7] 
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5.4.3 Oplocení 
 

Staveništní oplocení bude tvořeno z mobilních trapézových plotových panelů. 

Minimální výška oplocení musí být alespoň 1,8 m což navržené oplocení splňuje. 

Jednotlivé rozměry panelů 2,9 m na délku a 2,0 m na výšku. Oplocení povede v trase 

budoucího areálového oplocení, kterým bude později nahrazeno (není řešeno v této 

práci). U vjezdu na staveniště budou dva trapézové panely osazeny na pojízdné 

podstavce což bude sloužit jako uzavíratelná brána s možností uzamčení pomocí 

řetězu a visacího zámku.   

 
Obrázek 5.10 Trapézový panel [8] 

5.4.4 Staveništní komunikace a parkoviště 
 

Staveništní komunikace bude tvořena ze zhutněné štěrkodrti frakce 0–63 mm o 

celkové tloušťce 200 mm. Tato vrstva bude zhutněna na Edef,2 = 70 MPa což je 

minimální požadovaná hodnota. Staveništní komunikace bude provedena v rozsahu 

budoucích areálových zpevněných ploch, čím budou vyřešeny i parkovací stání pro 

účastníky výstavby a kontrolních dnů. 

 

5.4.5 Skladovací plochy 
 

V rámci zařízení staveniště jsou umístěny dvě skládky. Obě jako deponie jedna pro 

vytěženou zeminu, která bude později využita pro násypy a druhá pro skrytou ornici. 

Dále bude zřízena plocha, která bude sloužit pro skladování výztuže a zároveň jako 
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plocha pro vázání armokošů základových kalichů. Tato plocha bude na zhutněném 

recyklátu frakce 0-63 mm o tloušťce 200 mm. Pro realizaci prefabrikovaného 

železobetonového montovaného skeletu není uvažována skládka materiálu, jelikož 

montáž bude probíhat přímo z nízkoložného návěsu. Umístění veškerých skládek je 

zobrazeno na výkresech zařízení staveniště.  

 

5.5 Zdroje pro stavbu 
 

5.5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
 

Elektrická energie bude přivedena z trafostanice Ahorn s rezervovaným příkonem 

400 kW. Celkový příkon provozu staveniště se zjišťuje výpočtem, ve kterém jsou 

zahrnuty příkony všech elektrických strojů a osvětlení na staveništi. 

 

Stavební stroj 

Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkový 

příkon [kw] 

Úhlová bruska Makita GA6021C 1,45 2 2,9 

Ponorný vibrátor ZN-F MAR-POL 2,4 2 4,8 

Stavební míchadlo Stanley FME190 1,6 1 1,6 

Vrtací kladivo Bosch GBH 2-28 F Professional 0,88 1 0,88 

Průmyslový vysavač Kärcher WD 6 P Premium 1,3 1 1,3 

P1 – Instalovaný příkon elektromotorů   11,48 

Tabulka 5-1 Příkon elektrického nářadí 

 

Typ kontejneru 

Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkový 

příkon [kw] 

Obytný kontejner 20 - OK01 0,116 4 0,464 

Sanitární kontejner SAN20-01 3,572 1 3,572 

Skladový kontejner 20 0,12 2 0,24 

P2 - Příkon osvětlení a vytápění kontejnerů 4,276 

Tabulka 5-2 Příkon kontejnerů 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

 

S = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2)2] + [(0,7*P1)2]}0,5 

 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,7 – fázový posun 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

P1 – instalovaný příkon elektromotorů 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení kontejnerů 

 

S = 1,1 * {[(0,5*11,48+0,8*4,276)2] + [(0,7*11,48)2]}0,5 = 13,4 kW 

 

Maximální příkon elektrické energie pro staveništní provoz je 13,4 kW. 

 

5.5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 

Celkové množství vody je vypočteno s ohledem na zajištění vody pro sociální, 

stavební a hygienické účely. 

 

Potřeba vody pro sociální účely: 

 

Předpoklad pro výpočet maximálně 20 osob s průměrnou spotřebou 60 l/os. den   

 

Q1 = (Qp*k) / (t*3600) = [l/s] 

 

Qp – maximální denní potřeba vody – 20 * 60 = 1200 l/den 

t – doba denního odběru vody 8 hodin 

k – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu = 2,7 

 

Q1 = (1200*2,7) / (8*3600) = 0,113 l/s 

 

Potřeba vody pro stavební účely: 

(hydratace betonu, umývání nástrojů a mechanizace – odhad 2000 l/den) 

 

Q2 = (Qs*k) / (t*3600) = [l/s] 

 

Qs – maximální denní potřeba vody – 2000 l/den 

t – doba denního odběru vody 8 hodin 

k – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu = 1,6 

 

Q2 = (2000*1,6) / (8*3600) = 0,11 l/s 

 

Celková potřeba vody pro staveništní provoz: 

 

Qcelk = Q1 + Q2 = 0,113 + 0,11 = 0,223 l/s  
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Pro průtok 0,223 l/s navrhuji přípojku o dimenzi DN 25, která má maximální průtok 

0,528 l/s. 

 

5.6 Řešení dopravních tras 
 

Staveniště se nachází v dobře přístupné oblasti, která se napojuje na silnici I. Třídy 

(č.54). Proto je staveniště snadno přístupné pro zásobování stavby potřebným 

materiálem. Nejkritičtější bude doprava vrtné soupravy Soilmec SR-45, která bude 

kategorizována jako nadrozměrná přeprava. Podrobněji je tato část řešeno 

v samostatné kapitole této práce.   

 

5.7 Likvidace zařízení staveniště 
 

Zařízení staveniště, bude po kompletním dokončení výstavby odstraněno ještě před 

kolaudací. Mobilní oplocení z trapézových panelů bude nahrazeno areálovým 

oplocením. Staveništní komunikace bude doplněna o další vrstvu zhutněné 

štěrkodrti a zadlážděna dle areálových zpevněných ploch. Veškeré ostatní objekty 

zařízení staveniště budou odvezeny. 

 

5.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být obeznámeny s veškerým zákony 

a nařízeními vlády ohledně BOZP. Toto školení bude stvrzeno jejich podpisem na 

příslušném dokumentu (protokol o školení BOZP). Dále bude nutné dodržovat 

všechny nařízení ohledně provádění staveb v souladu s BOZP.  

 

5.8.1 Legislativa 

• 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 č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

• Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění 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 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 

• Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

 

5.9 Životní prostředí a požární bezpečnost 
 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při výstavbě podmínky 

odpovídající zájmům životního prostředí. Pro eliminování vlivu na životní prostředí 

je důležité např. používat pouze stroje v dobrém technickém stavu, tudíž s nejnižším 

možnými emisemi, nižší hladinou akustického tlaku a s minimálním rizikem úniku 

provozních kapalin. Během odstavení strojů budou pod motorové části umístěny 

odkapové vany pro zachycení případného úniku provozních kapalin. Dále je 

nezbytné veškerý odpad vzniklý výstavbou řádně třídit a recyklovat, to bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro dodržení těchto 

nutností jsou v rámci zařízení staveniště umístěni dva kontejnery, jeden na 

komunální odpad a druhý na stavební suť. Zároveň budou odpady, které nepatří ani 

do jednoho zmíněného kontejneru, ukládány do odpadkových pytlů, které budou 

po naplnění odvezeny na sběrné dvory.  

 

Bude třeba dbát zejména na: 

 

• Omezení hlučnosti na stavbě 

• Ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 

• Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

• Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd. 

• Odpady při výstavbě 

 

5.10 Časový plán stavby 
 

Podrobný časový plán je zpracován jako příloha této práce.  
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5.11 Důležitá telefonní čísla 
 

Tísňové volání:  112 

Hasiči:    150 

Policie:   158 

Městská policie:  156 

Záchranná služba:  155 
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6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 

6.1 Přehled použitých stavebních strojů a mechanismů 
 

Stroje pro zemní práce 

 

Pásový dozer    Caterpillar D6K2 XL 

Kolové rýpadlo-nakladač  Caterpillar 432F2 

Vibrační válec    Caterpillar CS64 

Nákladní automobil   Tatra Phoenix 6x6 

 

Stroje pro vrtání a provádění pilot 

 

Vrtná souprava   Soilmec SR-45 

 

Stroje pro dopravu mechanizace a materiálu 

 

Tahač + nízkoložný návěs  Scania R580 + nízkoložný návěs Schwarzmuller 

Tahač + valníkový návěs  Scania R580 + valníkový návěs Schwarzmuller 

 

Stroje pro výškové práce 

 

Autojeřáb    Tatra AD 28  

Kloubová plošina   Genie Z – 45/25J RT 

Nůžková plošina   GS – 4069 RT 

 

Stroje pro betonářské práce 

 

Autodomíchávač   Scania Stetter AM 9  

Autočerpadlo    SCHWING S 38 SX Reptor 

Finišer pro betonové podlahy S-940 Laser Screed® 
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6.2 Stroje pro zemní práce 
 

6.2.1 Pásový dozer Caterpillar D6K2 XL 
 

Pásový dozer Caterpillar D6K2 XL bude sloužit pro sejmutí ornice a vytvoření 

srovnané pilotovací roviny ze stěrkového lože. 

 

Technické údaje: 

Výkon motoru:   118 kW 

Provozní hmotnost:   13,31 t 

Hladina akustického tlaku:  79 dB 

Objem radlice:   3,07 m3 

 

 

 
Obrázek 6.2 Označení rozměrů pásového dozeru [2]

Obrázek 6.1 Pásový dozer Caterpillar D6K2 XL [1] 
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Obrázek 6.3 Výpis rozměrů dle označení [2] 

6.2.2 Kolové rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F2 
 

Kolové rýpadlo – nakladač bude sloužit převážně ke hloubení základových 

konstrukcí zejména patek a následné naložení vytěžené zeminy na nákladní 

automobil. Dále bude stroj používán pro rozprostírání zeminy a tvoření roviny ze 

štěrkového lože pro provádění pilot.  

 

 
Obrázek 6.4 Kolové rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F2 [3] 
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Obrázek 6.6 Vibrační válec Caterpillar CS64 [5] 

Technické údaje: 

Výkon motoru:   74,5 kW 

Provozní hmotnost:   8,48 t 

Hladina akustického tlaku:  74 dB 

Objem lopaty rýpadla:  0,29 m3 

Objem lopaty nakladače:  1,03 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Vibrační válec Caterpillar CS64 
 

Válec bude sloužit pro hutnění pilotovací roviny ze štěrkového lože a celkově pro 

hutnění navezených násypů pro zařízení staveniště a stavební komunikaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5 Výpis vlastností rýpadlo-nakladače [4] 
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Technické údaje: 

Výkon motoru:   108 kW 

Provozní hmotnost:   14,5 t 

Pracovní šířka:   2,134 m 

Frekvence:    23,3 – 31,9 Hz 

  

Obrázek 6.7 Označení rozměrů vibračního válce [6] 

Obrázek 6.8 Výpis rozměrů dle označení [6] 
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6.2.4 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
    

Nákladní automobil bude odvážet vytěženou zeminu kolovým rýpadlem CAT 432F2 

z výkopových prací na skládku v rámci zařízení staveniště dále bude odvážet 

odbouraný beton po přípravě hlav pilot na skládku STAVEBNÍ FIRMY PLUS s.r.o. 

Skládka je vzdálena od staveniště asi 16 km a nachází se v Hodoníně. Nákladní 

automobil bude taktéž navážet recyklát na násypy a staveništní komunikaci.  

Obrázek 6.9 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 [7] 

Technické údaje: 

Výkon motoru:   300 kW 

Objem korby:    10 m3 

Maximální rychlost:   85 km/hod 

Max. tech. přípustná hmotnost: 30 t 

Nástavba:    Třístranně sklopná korba

 
Obrázek 6.10 Schéma rozměrů nákladního automobilu [7] 



91 

 

6.3 Stroje pro vrtání a provádění pilot 
 

6.3.1 Vrtná souprava Soilmec SR-45 
 

Souprava Soilmec SR-45 bude využita pro realizaci CFA pilot o průměru 900 mm a 

hloubce 8 m. 

 
Obrázek 6.11 Rozměry vrtné soupravy Soilmec SR-45 

v přepravní pozici [8] 

Technické údaje: 

Provozní hmotnost:  40,4 t 

Max. průměr vrtu:  1000 mm 

Krouticí moment:  161 kNm 

Průměr lana:   24 mm 

Max. hloubka vrtu:  22,2 m 

Extrakční síla:   394 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.12 Rozměry vrtné soupravy Soilmec 

SR-45 v pracovní pozici [8] 
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6.4 Stroje pro dopravu mechanizace a materiálu 
 

6.4.1 Tahač Scania R580 s nízkoložným návěsem Schwarzmüller 
 

Tahač Scania R580 bude sloužit pro přepravu vrtné soupravy ze sídla společnosti 

Pilot Servise s.r.o. v Brně a ostatních stavebních strojů z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. 

na adrese Tuřanka 119 Brno. Dále bude určen pro dopravu materiálu zejména 

prefabrikovaných prvků.  

 

 
Obrázek 6.13 Tahač Scania R580 [9] 

 

Technické údaje: 

Výkon motoru:   426 kW 

Zdvihový objem:   15 606  cm3 

Rozvor náprav:   4 100 mm 

Celková váha:    10 t 

Maximální rychlost:   90 km/hod 
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6.4.1.1 Schwarzmüller 4-nápravový nízkoložný návěs se zalomeným 

rámem  

 
Obrázek 6.14 4-nápravový nízkoložný návěs [10] 

 

Předností návěsu je 3. a 4. natáčivá náprava, pro lepší průjezd zatáčkou a nižší 

opotřebení pneumatik dále návěs disponuje výsuvným zařízením pro přepravu 

nadměrně širokých nákladů  

 

Technické údaje:  

Počet náprav:   4 

Zatížení náprav:  40 000 kg 

Délka návěsu:  12,3 m 

 

 

Obrázek 6.15 Schéma rozměrů nízkoložného návěsu [10] 
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6.4.1.2 Valníkový návěs RH125 P 

 

Valníkový návěs bude používán společně s tahačem Scania R580 pro přepravu 

prefabrikovaných prvků a trapézových plechů. Pro větší únosnost je konstrukce 

rámu zesílena pro bodové zatížení 20 t na délce 4 m v těžišti vozidla. Dále je zesílena 

i čelní stěna z hliníkových dutých profilů. Bočnice a zadní stěna je z hliníkových 

dutých profilů s dvojitým zajištěním.  

 

Technické údaje: 

Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 t 

Celková hmotnost (technická):  39 t 

Zatížení náprav (technické):   27 t 

Vnitřní délka ložné plochy:   13,62 m 

Vnitřní šířka ložné plochy:   2,48 m 

Celková šířka:     2,55 m 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.16 Valníkový návěs RH125 P [11] 

Obrázek 6.17 Schéma rozměrů valníkového návěsu [11] 
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6.5 Stroje pro výškové práce 
 

6.5.1 Autojeřáb Terex AC 40 
 

Autojeřáb bude používán pro vyložení a montáž prefabrikovaných prvků z valníku. 

Taktéž bude použit při montáži opláštění haly a pro přepravu stavebního materiálu 

na střechu. Posouzení autojeřábu je zpracováno jako příloha této práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.18 Autojeřáb Teres AC 40 [12] 

 

Technické údaje: 

Výkon motoru:   205 kW 

Maximální nosnost:   40,0 t 

Celková hmotnost:   32,0 t 

Délka základního výložníku:  30,4 m  

Délka výložníku s nástavcem: 45,4 m 

Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 

 

6.5.2 Kloubová plošina Genie Z – 45/25J RT 
 

Kloubová plošina bude převážně sloužit při montáži prefabrikovaných prvků a 

stěnového opláštění haly. 
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Obrázek 6.19 Kloubová plošina Genie Z-45/25J RT [14] 

Technické údaje: 

Pracovní výška – dosah:   15,86 m  

Stranový dosah:    7,52 m 

Nosnost koše:    227 kg 

Rozměry koše:    1,83 x 0,76 m 

Celková hmotnost:    6,46 t 

Napájecí zdroj:    Dieselový motor 

Výkon motoru:    35,8 kW 

 

6.5.3 Nůžková plošina Genie GS – 4069 RT 
 

Nůžková plošina bude využita zejména při montáži opláštění haly ale také při 

montáži prefabrikovaných prvků.  

 

Technické údaje: 

Pracovní výška – dosah:   14,12 m 

Rozšíření koše:    1,52 m 

Nosnost koše:    363 kg 

Nosnost koše na rozšířené části:  136 kg 

Rozměry koše:    2,79 x 1,60 m 

Celková hmotnost:     4,74 t 

Napájecí zdroj:    Dieselový motor 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.20 Nůžková plošina Genie 

GS - 4069 RT [15] 
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6.6 Stroje pro betonářské práce 
 

6.6.1 Autodomíchávač Scania Stetter AM 9 
 

Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi na staveniště, a 

to z betonárny DOBET, spol. s r.o., která se nachází cca 500 m od místa stavby. 

 

 

 

Technické údaje: 

Jmenovitá velikost bubnu:   9 m3 

Geometrický objem bubnu:   15,81 l 

Vodorys:     10,39 l 

Stupeň plnění:    56,9 % 

Celková hmotnost:    23,4 t 

Otáčky bubnu min/max.:   4-12,5 ot/min 

 

6.6.2 Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 
 

Autočerpadlo SCHWING, bude používáno k horizontální a vertikální dopravě čerstvé 

betonové směsi, a to zejména během provádění CFA pilot a následně během 

betonáže základových kalichů. Později na betonáž průmyslových podlah, před 

kterou bude nutné ověřit, zda se rameno autočerpadla dokáže „rozbalit“ zejména 

při betonáži 2 NP mezi stropní a střešní konstrukci. V případě, že to nebude možné 

bude nutné betonáž provést pomocí menšího autočerpadla anebo pomocí 

stacionárního čerpadla. 

 

 

 

 

Obrázek 6.21 Autodomíchávač Scania Stetter AM 9 [16] 



98 

 

Obrázek 6.22 Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR [17] 

 

 

 

Technické údaje: 

Výškový dosah:    37,3 m 

Horizontální dosah:    32,6 m 

Počet ramen:     5 

Maximální hodinový výkon:   162 m3/h 

 
Obrázek 6.23 Pracovní rozsah autočerpadla [18] 
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6.6.3 Finišer S-940 Laser Screed 
 
Finišer bude použit pro vytvoření přesné a hladké betonové podlahy. Finišer je 

naváděný laserem, a to zaručí vysokou přesnost povrchu při provádění 

drátkobetonové podlahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje: 

Celková hmotnost:    750 kg 

Výkon motoru:    16 kW 

Délka lišty:     3 m 

Tlak na povrch:    262 kPa 

 

6.7 Malé stroje a nářadí 
 

6.7.1 Vazač drátu AKU Makita DTR180ZJ 
 

Vazač bude sloužit pro rychlejší vázání jednotlivých armatur.  

 

Technické parametry: 

Baterie:     Li-ion LXT 18 V, 3,0 Ah 

Hmotnost:     2,6 kg 

Maximální tloušťka spoje:   16 x 16 mm 

Síla vázacího drátu:    0,8 mm 

 

Obrázek 6.24 Finišer S-940 Laser Screed [19] 
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6.7.2 Dvojhladička na beton Husqvarna Atlas Copco BG 910 
 

Pro závěrečné hlazení průmyslové podlahy z drátkobetonu. 

 

Technické parametry: 

Průměr rotoru:    1168 mm 

Šířka záběru:     2336 mm 

Výkon motoru:    26 kW 

Celková hmotnost:    475 kg 

Hladina akustického tlaku:   103 dB 

 

6.7.3 Řezačka spár WEBER SM 82-3 
 

Pro zhotovení dilatačních spár při provádění průmyslové podlahy z drátkobetonu 

 

Technické parametry: 

Maximální průměr kotouče:  500 mm 

Celková hmotnost:    113 kg 

Výkon motoru:    8 200 W 

 

6.7.4 Úhlová bruska Makita GA6021C 
 

Úhlová bruska bude využívána zejména pro zkracování ocelových prutů výztuže.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     3,0 kg 

Průměr kotouče:    150 mm 

Příkon:     1 450 W 

 

6.7.5 Ponorný vibrátor do betonu ZN-F MAR-POL 
 

Vibrátor bude sloužit pro hutnění čerstvé betonové směsi základových kalichů a 

betonové zálivky při montáži prefabrikovaných železobetonových sloupů.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     20,0 kg 

Délka hadice:     4,0 m 

Příkon:     2 400 W 

Napětí:     230 V 
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6.7.6 Stavební míchadlo Stanley FME190 
 

Pomocí elektrického míchadla bude mícháno lepidlo pro zateplovací systém, který 

se bude provádět na základové prahy po obvodu haly.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     5,1 kg 

Příkon:     1 600 W 

Napětí:     230 V 

 

6.7.7 Vrtací kladivo Bosch GBH 2-28 F Professional 
 

Vrtací kladivo bude využito pro odbourání nadbetonované části piloty a v případě 

nedokonalého vybetonování základových kalichů pro dočištění.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     2,9 kg 

Příkon:     880 W 

Napětí:     230 V 

 

6.7.8 Invertor svářecí Omicron Gama 1550A 
 

Tato svářečka bude využívána pro svařování výztuže při výrobě armokošů 

základových kalichů a při spojování prefabrikovaných prvků skeletu. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     5,7 kg 

Jištění:      16 A 

Napětí:     230 V 

 

6.7.9 Křížový laser Bosch GLL 3-80 
 

Bude využíván při kontrole vodorovných a svislých os při montáži prefabrikovaných 

železobetonových prvků. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     0,82 kg 

Pracovní dosah:    30 m 

Přesnost nivelace:    0,2 mm 
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6.7.10 Totální stanice FOCUS 6+ 
 

Pomocí totální stanice se vyměří veškeré svislé a vodorovné osy. Dále pomocí 

stanice dojde ke kontrole osazení prvků montovaného skeletu.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     3,8 kg 

Přesnost měření:    ± 2 mm 

Rozsah měření bez hranolu:  500 m 

 

6.7.11 Průmyslový vysavač Kärcher WD 6 P Premium 
 

Pro vysátí drobných částic a prachů ze základových kalichů pro dobrou přilnavost 

betonové zálivky při osazováním prefabrikovaných sloupů.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     9,48 kg 

Příkon:     1 300 W 

Objem nádoby:    30 l 

 

6.7.12 Bourací kladivo Makita 48,1J 
 

Bourací kladivo bude využito pro odbourání nadbetonované části piloty a v případě 

nedokonalého vybetonování základových kalichů pro dočištění.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost:     18,4 kg 

Příkon:     1 850 W 

Napětí:     230 V 
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7 Technologický předpis pro provedení hlubinného 
zakládání 

 

7.1 Obecné informace o stavbě 
 

7.1.1 Informace o stavbě 
 

Název stavby:    Rozšíření výrobního areálu firmy AHORN CZ, 

s.r.o. 

Místo stavby:     č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

Katastrální území:   Vlkoš u Kyjova 

Parcelní čísla: 1167/6, 1167/17, 1167/19, 1167/21, 1167/27, 

1167/28, 1174/1, 1174/6, 1174/17, 1174/18, 

1174/19, 1174/20, 1174/21, 1176/1, 1176/2 a 

1176/4    

Charakter stavby:   Novostavba  

Účel stavby:    Trvalá  

 

Stavebník:    AHORN CZ, s.r.o.,  

č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

  

Generální projektant:  CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.,  

Partyzánská 628, 696 81 Bzenec 

 

Předpokládaný termín zahájení: 1Q/2022 

 

7.1.2 Informace o objektu 
 

Jedná se o stavbu trvalou sloužící potřebám firmy AHORN CZ, s.r.o., zabývající se 

výrobou a prodejem postelí, matrací a roštů. Navržená stavba je určena pro výrobu 

matrací a ke skladování všech hotových výrobků, které jsou určeny pro následnou 

expedici. Stavba je navržena jako trojlodní halový objekt o půdorysných rozměrech 

60,3x54,3 m a maximální výškou atiky 11,25 m od upraveného terénu. Jedná se o 

nepodsklepenou stavbu s dvěma nadzemními podlažími. V místě expedičních vrat 

bude upravený terén 1,2 m pod úrovní podlahy, v místě navážení výrobků ze stávající 

haly bude upravený terén (= podlaha stávající haly) 1,2 m nad úrovní podlahy. Nosná 

konstrukce stavby je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců s osovou 

vzdáleností rámů po 6 m trojlodní typ konstrukce. Částečné zastropení (cca 1/10 

plochy stavby) sestává z průvlaků a stropní předepnutých dílců. Střešní konstrukce 
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jsou z plnostěnných vazníků, na které budou kotveny nosné trapézové plechy. 

Základové konstrukce celého objektu je navrženo jako hlubinné sestávající z 

vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány železobetonové kalichy pro kotvení 

sloupů. Na takhle vybetonované hlavice budou uloženy prefabrikované 

železobetonové prahy v úrovni soklu, které budou dodatečně zatepleny. Střešní 

plášť skladové haly je navržen jako lehký skládaný druhu DP1 s vrstvami izolací, s 

nosnou vrstvou z trapézového plechu, kladeným přímo na vazníky. Stěnové 

opláštění je zhotoveno z horizontálně kladených sendvičových panelů, které jsou 

uchyceny přímo na sloupy příčných vazeb. Podlahy ve skladech a výrobních 

prostorech jsou navrženy jako průmyslové podlahy z leštěného drátkobetonu. 

Stavba bude připojena na stávající přípojky (vedení NN, vodovod, plynovod) a na 

stávající areálovou komunikaci. 

 

7.1.3 Informace o vlastním procesu 
 

Tento technologický předpis řeší provedení hlubinného zakládání v podobě 

vrtaných pilot a provedení monolitických základových kalichu. Podle projektové 

dokumentace jsou navrženo celkem 64 kusů vrtaných pilot o průměru 900 mm a 

délce 8 m. Beton, ze kterého budou piloty zhotoveny je navržen třídy C30/37 XC2 

XA1 s výztuží B500B. Pilotáž bude probíhat ze zhutněného štěrkového lože na 

pilotovací úrovni -1,700 = 198,02 a bude ji provádět vrtná souprava Soilmec SR-45. 

Po technologické pauze aspoň 48 hodin se provede úprava hlav pilot pro následné 

zhotovení monolitických základových kalichů. 

 

7.2 Převzetí pracoviště 
 

7.2.1 Připravenost a převzetí pracoviště 
 

Pracoviště bude převzato od pracovní čety, která prováděla zemní práce, za účasti 

stavbyvedoucího případně mistra. Zemní práce se skládají ze skrývky ornice a 

vytvoření pilotovací úrovně ze štěrkodrti, která musí být dostatečně zhutněná pro 

pojezd vrtné soupravy. Dále bude provedena směrová a výšková kontrola vytvořené 

štěrkové pláně. Převzetí pracoviště včetně výsledku kontrol bude zaznamenáno do 

stavebního deníku s platným datem a podpisem zúčastněných stran. Na pracoviště 

musí být zabráněno vstupu nepovolaným osobám, to zajistí oplocení s vjezdovou 

zamykatelnou bránou, která bude tvořena dvěma dílci oplocení osazenými 

pojezdovým kolečkem. Oplocení bude z trapézového plechu v podobě panelů délky 

2,4 m a výšky 2,0 m.  Zároveň musí být nachystaná staveništní komunikace pro 

pojezd stavebních strojů. Staveništní komunikace bude tvořena ze zhutněné 

štěrkodrti frakce 0–63 mm o celkové tloušťce 200 mm. Tato vrstva bude zhutněna 
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na Edef,2 = 70 MPa pro ověření této hodnoty bude provedena statická zatěžovací 

zkouška deskou. 

 

7.3 Materiál, doprava, skladování 
 

7.3.1 Specifikace materiálu  
 

Hlavní materiál MJ Množství 

Beton pro piloty C30/37 XC2 XA1 m3 340,99 

Výztuž pro piloty B500B t 25,86 

Vytěžená zemina z pilot  m3 343,04 

Beton pro základové kalichy C30/37 XC2 XA1 m3 128,27 

Výztuž pro základové kalichy B500B t 9,67 

Tabulka 7-1 Specifikace materiálu 

7.3.2 Doprava materiálu 
 

7.3.2.1 Primární doprava 

 

Čerstvý beton: 

Čerstvý beton bude na staveniště přivážet autodomíchávač Scania Stetter AM 9 

z betonárny DOBET, spol. s r.o., která se nachází cca 500 m od pracoviště.  

 

Vytěžená zemina: 

Vytěženou zeminu bude odvážet nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 na skládku 

přímo na pracovišti. Její přesné umístění je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště, 

který je přílohou této práce.  

 

Betonářská výztuž: 

Výztuž bude na staveniště dopravována pomocí nákladního automobilu Tatra 

Phoenix 6x6. Betonářská výztuž bude dováženo od firmy PRODEX CZ, s.r.o., která 

sídlí cca 1,5 km od pracoviště.  

 

7.3.2.2 Sekundární doprava 

 

Čerstvý beton: 

Po pracovišti bude čerstvý beton dopravován autočerpadlem Schwing S 24 X. 

 

Vytěžená zemina: 

Nakládání vytěžené zeminy bude pomocí rýpadlo-nakladače CAT 432 F2. 
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Betonářská výztuž: 

Po pracovišti bude vyvázané armokoše dopravovat rýpadlo-nakladač CAT 432 F2 

pomocí vidlového nástavce. 

 

7.3.3 Skladování  
 

Vytěžená zemina, která bude později použita na zásypy se bude skladovat na 

pozemku investora v rámci zařízení staveniště. Dále bude zřízena plocha, která bude 

sloužit pro skladování výztuže a zároveň jako plocha pro vázání armokošů 

základových kalichů. Tato plocha bude na zhutněném recyklátu frakce 0-63 mm o 

tloušťce 200 mm. místění skládek je zobrazeno na výkresech Zařízení staveniště. 

Ruční nářadí a drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladovacím 

kontejneru viz. výkres zařízení staveniště. 

 

7.4 Pracovní podmínky 
 

Montážní práce budou probíhat pouze za příznivých povětrnostních podmínek. 

To jsou zejména tyto podmínky: 

Jestliže je rychlost větru vyšší než 8m/s, tak je zakázáno provádět práce z montážní 

plošiny. Při rychlosti 11m/s je zakázáno provádět veškeré montážní práce na skeletu. 

Dále nesmí viditelnost být nižší než 30 m, pokud viditelnost klesne pod tuto hranice 

je opět nutné ukončit všechny práce na skeletu to samé platí, pokud teplota klesne  

pod -10°C. Při poklesu teploty pod +5°C bude provedeno zimní opatření, tzn. častější 

přestávky pracovníků na zahřátí v teplém místě. Ohřev záměsové vody případně 

použití vyššího množství cementu. V případě, že teplota klesne pod 0°C bude nutné 

zahřívat povrch zmonolitňovaných konstrukcí. 

 

7.5 Technologický postup 

 
Obrázek 7.1 Schéma postupu provádění CFA pilot [1] 
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7.5.1 Vytyčení pilot 
 

Před zahájením provádění pilot je důležité správné zaměření a vytyčení jednotlivých 

pilot. Polohu každé piloty udává projektová dokumentace. Vytyčení provede geodet 

pomocí totální stanice. Samotné vytyčení pilot je zaznačeno pomocí dřevěného 

kolíku zatlučeného v ose piloty. Pro zabránění poškození kolíku nebo vzniku 

pracovního úrazu je vhodné vyčnívající část obarvit reflexním sprejem. V případě, že 

i přes obarvení kolíku dojde k jeho poškození bude nutné pilotu znovu vytyčit.   

 

7.5.2 Vrtání pilot 
 

Během vrtání pilot je důležité zvolit vhodnou rychlost otáček vrtáku. Vrtání pilot 

bude prováděno vrtnou soupravou Soilmec SR-45. Jednotlivé vrty musí být 

provedeny s co nejmenším negativním vlivem na okolní zeminu. Správné vrtání je 

značeno tím, že všechna zemina zůstává v závitech šnekového vrtáku. Při vrtání je 

nutné, aby dřík dutého vrtáku byl uzavřen a nedošlo tak k vniknutí zeminy a ucpání 

dříku, kterým se následně provádí betonáž piloty. Po dosažení požadované hloubky 

vrtu musí vrtmistr zaznamenat kroutící moment, kterým se zavrtával vrták do 

zeminy. Ze zaznamenané hodnoty je možné vypočítat únosnost podloží. Pokud se 

po výpočtu hodnota shoduje s hodnotou v PD je možné ukončit vrtání.  

 

7.5.3 Provedení betonáže pilot 
 

Po ukončeném vrtání dojde k napojení betonářské hadice od autočerpadla Schwing 

S 24 X k dutému dříku šnekového vrtáku. Poté bude k autočerpadlu přistaven 

autodomíchávač Scania Stetter AM 9, ten bude zásobovat autočerpadlo čerstvým 

betonem. Při zahájení betonáže dojde k otevření dutého dříku na konci šnekového 

vrtáku, který se bude nacházet na dně vrtu. Následně začne dříkem proudit pod 

tlakem čerstvý beton, tlak čerpaného čerstvého betonu musí být větší než tlak okolní 

zeminy, aby nedošlo k neúplnému vyplnění vrtu. Při betonáži je důležité dbát na 

dostatečnou dodávku čerstvého betonu, aby nedošlo k přerušení v rámci jedné 

piloty. Během betonáže a postupného vytahování vrtáku je nutné, aby se vrták točil 

stejným směrem jako při vrtání vrtu z důvodu vytěžení zeminy na povrch, kde se 

vytěžená zemina hromadí v úrovní hlavy piloty. Vytěžená zemina v úrovni hlavy 

piloty bude z části odvezena na skládku umístěnou v rámci zařízení staveniště a část 

bude ponechána jako částečné bednění nadbetonované části. Nadbetonovanou 

části se dosáhne kvalitního betonu ve správné výšce piloty. Betonáž piloty je 

ukončena po úplném vytažení šnekového vrtáku.   
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7.5.4 Osazení armokoše do piloty 
 

Po ukončení betonáže dojde ke vložení svařeného armokoše. Armokoš se přichytí 

na vrátek vrtné soupravy, která jej nasměruje do čerstvě vybetonovaného vrtu. 

Pomocní pracovníci kontrolují, aby svařený armokoš měl vyhovující krytí. Zároveň 

pro dodržení vyhovujícího krytí budou na jednotlivých armokoších osazeny plastové 

distanční prvky. Každý armokoš bude nutné zajistit proti poklesnutí toho bude 

docíleno pomocí dřevěných trámků a klínu. Po uložení armokoše se správným 

krytím a zajištění proti poklesnutí se vrtná souprava přesune k další pilotě.  

 

7.5.5 Odbourání hlav pilot 
 

Po uplynutí nejméně 48 hodin dojde k odbourání nadbetonované části piloty. Tuto 

technologickou pauze je nutné dodržet z důvodu nabytí dostatečné pevnosti 

betonu, aby při odbourání nedošlo k poškození piloty. Odbourání bude prováděno 

pomocí bouracího kladiva Makita 48, 1J. Je důležité dávat pozor, aby nedošlo 

k odbourání nechtěné části piloty nebo k narušení výztuže piloty. Po odbourání je 

nutné zkontrolovat finální výšku piloty. 

 

7.5.6 Provedení monolitických základových kalichů 
 

Po dostatečném zatvrdnutí pilot započne příprava pro zhotovení monolitických 

základových kalichů. Před jejich zhotovením je nutné vyhloubit rýhu danou tvary 

jednotlivých kalichů. Rýhy musejí být vyhloubené 100 mm pod úrovní hlavy piloty 

kvůli zhotovení podkladního betonu. Základové kalichy jsou kruhového průřezu o 

dvou průměrech 1200 a 1400 mm. Dále se jednotlivé kalichy liší ve vnitřní kapse, 

která slouží pro osazení prefabrikovaných sloupů o různých průřezech. Bednění 

vnější strany kalichů bude tvořeno geotextilií omotanou kolem svařeného armokoše 

daného kalichu a obsypáním zeminou. Vnitřní bednění usazovacích kapes bude 

zhotoveno ze sbíjených osb desek omotaných nopovou fólií, aby se vytvořila 

struktura pro lepší soudržnost při zmonolitnění sloupů cementovou zálivkou. Poté 

kontrole bednění a správnosti armování následuje betonáž. Betonáž bude probíhat 

přímo z autodomíchávače pomocí žlabu. Během betonáže bude čerstvý beton 

hutněn ponorným vibrátorem. Doba ošetřování betonu je stanovena normou ČSN 

EN 13670 v závislosti na klimatických podmínkách na 2,5 dne.   
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Obrázek 7.2 Schéma rozměrů základových kalichů [2] 

7.6 Složení pracovní čety 
 

• Vedoucí pracovní čety 

o Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

o Zodpovědný za kvalitu práce, dodržování BOZP 

 

• Vrtmistr 

o Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

o Ovládání vrtné soupravy, provádění pilot 
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• Geodet 

o Oprávnění pro zeměměřičskou činnost 

o Přesné vytyčení pilot a kalichů a kontrola jejich provedení 

 

• Vazač 

o Střední vzdělání s výučním listem, vlastník vazačského průkazu 

o Vázání armokošů pro piloty a kalichy 

 

• Pomocný dělník 

o Základní vzdělání 

o Pomocné práce (odbourání pilotových hlav, bednění, betonáž) 

 

• Řidič nákladního automobilu 

o Vlastník řidičského oprávnění skupiny C (C+E) a profesního průkazu 

o Odvoz zeminy a dovoz materiálu 

 

• Řidič autodomíchávače 

o Vlastník řidičského oprávnění skupiny C (C+E) a průkazu strojníka 

o Doprava čerstvého betonu 

 

• Řidič autočerpadla 

o Vlastník řidičského oprávnění skupiny C (C+E) a průkazu strojníka 

o Čerpání čerstvého betonu do konstrukce 

 

7.7 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
 

7.7.1 Hlavní stavební mechanismy, těžká mechanizace 
 

• Vrtná souprava 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Tahač s nízkoložným návěsem 

• Nákladní automobil 

 

7.7.2 Doplňkové stroje a nářadí  
 

• Ponorný vibrátor 

• Vrtací kladivo 

• Bourací kladivo 

• Svářečka 
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• Úhlová bruska 

• Kladivo 

• Palice 

• Hladítka 

• Zednické lžíce 

 

7.7.3 Měřící pomůcky a pomocný materiál 
 

• Totální stanice  

• Vodováha 

• Ocelové pásmo 

• Laserový měřič vzdálenosti 

• Křížový laser 

• Dřevěné klíny a trámky z tvrdého dřeva 

 

7.7.4 Ochranné pomůcky 
 

• Pracovní přilby 

• Pracovní reflexní oděv 

• Pevná obuv 

• Chrániče sluchu 

• Pracovní rukavice 

• Svářečská kukla 

• Ochranné brýle 

 

7.8 Jakost a kontrola kvality 
 

Jednotlivé kontroly budou probíhat neustále. Kontroly jsou rozděleny ve třech 

stupních a vypsány pouze bodově. Pro přesnější popis je zpracován kontrolní a 

zkušební plán, který je přílohou této práce. 

 

7.8.1 Kontrola kvality vstupní 
 

• Kontrola provedení předchozích prací – zemní práce 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

• Kontrola dodaného materiálu  

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů 

• Kontrola klimatických podmínek 
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7.8.2 Kontrola kvality mezioperační 
 

• Kontrola vytyčení pilot 

• Kontrola provádění pilot – hloubka, průměr  

• Kontrola dodaného čerstvého betonu 

• Kontrola betonáže pilot 

• Kontrola osazení armokoše 

• Kontrola ošetřování betonu 

• Kontrola úpravy hlavy piloty 

• Kontrola bednění a armování základových kalichů 

• Kontrola betonáže základových kalichů 

 

7.8.3 Kontrola kvality výstupní 
 

• Kontrola geometrické přesnosti 

• Kontrola pevnosti betonu  

 

7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Hlubinné zakládání mohou provádět pouze pracovníci zdravotně a odborně 

způsobilí. Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví 

a bezpečnosti práce podle platných právních předpisů v návaznosti na 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).  

 

Dále se všichni pracovníci budou řídit: 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

• Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
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7.10 Životní prostředí, nakládání s odpady 
 

Při provádění hlubinného zakládání je nutné jako u všech ostatních stavebních prací 

dodržet zásady ochrany životního prostředí. Pro eliminování vlivu na životní 

prostředí je důležité např. používat pouze stroje v dobrém technickém stavu, tudíž 

s nejnižším možnými emisemi, nižší hladinou akustického tlaku a s minimálním 

rizikem úniku provozních kapalin. Během odstavení strojů budou pod motorové 

části umístěny odkapové vany pro zachycení případného úniku provozních kapalin.  

Dále je nezbytné veškerý odpad vzniklý výstavbou řádně třídit a recyklovat, to bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro dodržení těchto 

nutností jsou v rámci zařízení staveniště umístěni dva kontejnery, jeden na 

komunální odpad a druhý na stavební suť. Zároveň budou odpady, které nepatří ani 

do jednoho zmíněného kontejneru, ukládány do odpadkových pytlů, které budou 

po naplnění odvezeny na sběrné dvory.  

 

Označení Druh odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 04 05 Ocel Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny, případně skládka 

Tabulka 7-2 Nakládání s odpady 
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8 Technologický předpis pro realizaci železobetonového 
prefabrikovaného skeletu 

 

8.1 Obecné informace o stavbě 
 

8.1.1 Informace o stavbě 
 

Název stavby:    Rozšíření výrobního areálu firmy AHORN CZ, 

s.r.o.  

Místo stavby:     č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

Katastrální území:   Vlkoš u Kyjova 

Parcelní čísla: 1167/6, 1167/17, 1167/19, 1167/21, 1167/27, 

1167/28, 1174/1, 1174/6, 1174/17, 1174/18, 

1174/19, 1174/20, 1174/21, 1176/1, 1176/2 a 

1176/4    

Charakter stavby:   Novostavba  

Účel stavby:    Trvalá  

 

Stavebník:    AHORN CZ, s.r.o.,  

č. p. 343, 696 41 Vlkoš 

  

Generální projektant:  CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.,  

Partyzánská 628, 696 81 Bzenec 

 

Předpokládaný termín zahájení: 1Q/2022 

 

8.1.2 Informace o objektu 
 

Jedná se o stavbu trvalou sloužící potřebám firmy AHORN CZ, s.r.o., zabývající se 

výrobou a prodejem postelí, matrací a roštů. Navržená stavba je určena pro výrobu 

matrací a ke skladování všech hotových výrobků, které jsou určeny pro následnou 

expedici. Stavba je navržena jako trojlodní halový objekt o půdorysných rozměrech 

60,3x54,3 m a maximální výškou atiky 11,25 m od upraveného terénu. Jedná se o 

nepodsklepenou stavbu s dvěma nadzemními podlažími. V místě expedičních vrat 

bude upravený terén 1,2 m pod úrovní podlahy, v místě navážení výrobků ze stávající 

haly bude upravený terén (= podlaha stávající haly) 1,2 m nad úrovní podlahy. Nosná 

konstrukce stavby je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců s osovou 

vzdáleností rámů po 6 m trojlodní typ konstrukce. Částečné zastropení (cca 1/10 

plochy stavby) sestává z průvlaků a stropní předepnutých dílců. Střešní konstrukce 
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jsou z plnostěnných vazníků, na které budou kotveny nosné trapézové plechy. 

Základové konstrukce celého objektu je navrženo jako hlubinné sestávající z 

vrtaných pilot, na kterých budou nadbetonovány železobetonové kalichy pro kotvení 

sloupů. Na takhle vybetonované hlavice budou uloženy prefabrikované 

železobetonové prahy v úrovni soklu, které budou dodatečně zatepleny. Střešní 

plášť skladové haly je navržen jako lehký skládaný druhu DP1 s vrstvami izolací, s 

nosnou vrstvou z trapézového plechu, kladeným přímo na vazníky. Stěnové 

opláštění je zhotoveno z horizontálně kladených sendvičových panelů, které jsou 

uchyceny přímo na sloupy příčných vazeb. Podlahy ve skladech a výrobních 

prostorech jsou navrženy jako průmyslové podlahy z leštěného drátkobetonu. 

Stavba bude připojena na stávající přípojky (vedení NN, vodovod, plynovod) a na 

stávající areálovou komunikaci. 

 

8.1.3 Informace o vlastním procesu 
 

Proces montovaného železobetonové skeletu začíná při osazení prefabrikovaných 

sloupů do základových kalichů s následným zmonolitněním betonovou zálivkou. 

Poté se do kalichů a mezi sloupy osadí základové prahy. V administrativní části haly 

budou na sloupy osazeny průvlaky a na ně uloženy panely spiroll. Pokračování 

procesu probíhá ukládáním ztužidel a vazníků na sloupy, ztužidla jsou navrženy 

v podélných osách F a I a po celém obvodu haly, vazníky jsou navrženy v příčných 

osách 2-10.  

 

8.2 Převzetí pracoviště 
 

8.2.1 Připravenost a převzetí pracoviště 
 

Pracoviště bude převzato od pracovní čety, která prováděla základové konstrukce, 

za účasti stavbyvedoucího případně mistra. Dále bude provedena směrová a 

výšková kontrola základových kalichů. Převzetí staveniště včetně výsledku kontrol 

bude zaznamenáno do stavebního deníku s platným datem a podpisem 

zúčastněných stran. Na pracoviště musí být zabráněno vstupu nepovolaným 

osobám, to zajistí oplocení s vjezdovou zamykatelnou bránou, která bude tvořena 

dvěma dílci oplocení osazenými pojezdovým kolečkem. Oplocení bude 

z trapézového plechu v podobě panelů délky 2,4 m a výšky 2,0 m.  Zároveň musí být 

nachystaná staveništní komunikace pro pojezd stavebních strojů zejména 

autojeřábu a nákladních automobilů, které budou provádět návoz a montáž 

prefabrikovaných prvků skeletu.  
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8.3 Materiál, doprava, skladování 
 

8.3.1 Specifikace materiálu 
 

8.3.1.1 Prefabrikované sloupy 

 

Železobetonové prefabrikované sloupy jsou hlavním svislým nosným prvkem celého 

skeletu, materiál sloupů je zde všude stejný jen geometrie se u některých liší. 

Všechny sloupy budou uloženy do základových kalichů a zality zálivkovou směsí. 

Výsledkem toho bude působení sloupů jako vetknuté konstrukce. Bližší popis všech 

sloupů viz. Tabulka níže. 

 

 
Obrázek 8.1 Schéma rozměrů sloupů [1] 

 

Umístění sloupu Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Objem [m3] Váha [t] Počet [ks] 

obvod haly  10,3 0,6 0,4 2,472 6,18 28 

osa 1  11,5 0,6 0,4 2,760 6,90 10 

uvnitř haly 10,3 0,5 0,5 2,575 6,44 20 

admin. vestavek 5,05 0,4 0,4 0,808 2,02 6 

Tabulka 8-1 Výpis rozměrů a počtu sloupů 

Celkový objem:  153,16 m3 

Celková váha:   382,96 t 

Celková délka:  639,70 m 

Materiál:   C40/50 XC1, betonářská ocel B500B 
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8.3.1.2 Základové prahy 

 

Základové prahy se umisťují vždy mezi dvojicí sloupů po obvodu objektu pro ztužení 

celé stavby.  

 

Celkový počet kusů:   47 

Objem jednoho kusu: 2,29 m3 

Váha jednoho kusu:  5,73 t 

Celkový objem:  107,63 m3  

Celková váha:   269,10 t 

Materiál:   C30/37 XC1, betonářská ocel B500B 

 

8.3.1.3 Průvlaky 

 

Průvlaky budou osazeny v administrativní části haly pro pozdější uložení panelů 

PPD. 

 
Obrázek 8.2 Schéma rozměrů průvlaků [2] 

 

Označení Délka [m] Průřezová plocha [m2] Objem [m3] Váha [t] Počet [ks] 

PR01 6 0,3 1,8 4,5 6 

PR02 6 0,27 1,62 4,05 6 

Tabulka 8-2 Výpis rozměrů a počtu průvlaků 

 

Celkový objem:  20,52 m3  

Celková váha:   51,30 t 

Celková délka:  72,00 m 

Materiál:   C40/50 XC1, betonářská ocel B500B 

 

 

 

 

 

PR01 PR02 
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8.3.1.4 Panely spiroll 

 

Panely budou uloženy na průvlaky v administrativní části haly. 

 
Obrázek 8.3 Schéma rozměrů panelu spiroll [3] 

Označení Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Objem [m3] Váha [t] Počet [ks] 

PPD 560/256 5,6 1,19 0,25 0,89 2,22 45 

Tabulka 8-3 Výpis rozměrů a počtu panelů 

Celkový objem:  40,05 m3 

Celková váha:   100,00 t 

Celková délka:  252,00 m 

Materiál:   C45/55, předpínací výztuž   

 

8.3.1.5 Střešní vazníky 

 

Na hale se nacházejí dva typy střešních vazníků, ty se od sebe liší pouze v délce 

rozponu. 

Střešní vazníky uložené na sloupech slouží jako nosná konstrukce pro skladbu 

střešního pláště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.4 Schéma rozměrů střešního vazníku [4] 
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Označení  Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Objem [m3] Váha [t] Počet [ks] 

VA01 18 0,2 ~ 0,45 1,0 ~ 1,3 5,36 13,40 18 

VA02 17,78 0,2 ~ 0,45 1,0 ~ 1,3 5,30 13,25 9 

Tabulka 8-4 Výpis rozměrů a počtu střešních vazníků 

Celkový objem:  144,12 m3 

Celková váha:   360,30 t 

Celková délka:  484,02 m 

Materiál:   C40/50 XC1, betonářská ocel B500B 

 

8.3.1.6 Střešní ztužidla 

 

Příčná a podélná střešní ztužidla, ztužují objekt a dávají mu celkovou prostorovou 

tuhost ve směru ztužení. 

 

 
Obrázek 8.5 Schéma rozměrů střešních ztužidel [4] 

 

Ztužidla Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Objem [m3] Váha [t] Počet [ks] 

Příčná + admin. 6 0,2 0,5 0,6 1,5 24 

Podélná 6 0,2 0,4 0,48 1,2 40 

Tabulka 8-5 Výpis rozměrů a počtu střešních ztužidel 

Celkový objem:  33,60 m3 

Celková váha:   84,00 t 

Celková délka:  384,00 m 

Materiál:   C35/45 XC1, betonářská ocel B500B 

 

8.3.2 Doprava materiálu 
 

Doprava železobetonových prefabrikovaných prvků bude zajištěna tahači SCANIA 

s návěsy. Střešní vazníky, jelikož překračují legislativní hodnoty standartní přepravy 

budou muset být dopravovaný jako nadrozměrná doprava. Všechny prefabrikované 
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prvky budou přepravovány v poloze, ve které budou uloženy do konstrukce, 

výjimkou jsou pouze sloupy, ty musejí být přepravovány ve vodorovné poloze. 

Zároveň všechny prvky během přepravy musejí být uloženy na prokladech a řádně 

ukotveny pomocní kurtů.  

 

8.3.2.1 Primární doprava 

 

Primární doprava železobetonových prefabrikovaných prvků bude z Prefa Brno 

v Kuřimi. Vzdálenost z Kuřimi na místo stavby je okolo 80 km (dle zvolené trasy). 

Primární doprava bude probíhat pomocí tahačů SCANIA s návěsy. Vzhledem 

k rozměrům střešních vazníků bude nutné zajistit nadrozměrnou přepravu tím 

pádem provést nutná opatření zejména zajistit doprovodné vozidlo. 

 

8.3.2.2 Sekundární doprava 

 

Sekundární doprava bude probíhat pomocí autojeřábu. Se stropními panely Spiroll 

bude manipulováno pomocí speciálních samosvorných kleští, které jsou přímo 

určené pro tuto činnost. Ostatní prvky budou přepravovány pomocí ocelových lan. 

Montáž všech prefabrikovaných prvků bude probíhat přímo z ložní plochy tahače 

s návěsem.  

 

8.3.3 Skladování 
 

Jelikož montáž prefabrikovaných prvků bude prováděna přímo z ložní plochy tahače 

s návěsem, tak zde není nutné řešit způsob skladování. Proto bude důležité jen to, 

jakým způsobem budou jednotlivé prvky ukládány na tahač s návěsem zejména 

vynechání příslušného prostoru mezi prvky pomocí prokladů. Ruční nářadí a drobný 

materiál bude skladován v uzamykatelném skladovacím kontejneru viz. výkres 

zařízení staveniště. 

 

8.4 Pracovní podmínky 
 

Montážní práce budou probíhat pouze za příznivých povětrnostních podmínek. 

To jsou zejména tyto podmínky: 

Jestliže je rychlost větru vyšší než 8m/s, tak je zakázáno provádět práce z montážní 

plošiny. Při rychlosti 11m/s je zakázáno provádět veškeré montážní práce na skeletu. 

Dále nesmí viditelnost být nižší než 30 m, pokud viditelnost klesne pod tuto hranice 

je opět nutné ukončit všechny práce na skeletu to samé platí, pokud teplota klesne  

pod -10°C. Při poklesu teploty pod +5°C bude provedeno zimní opatření, tzn. častější 

přestávky pracovníků na zahřátí v teplém místě. Ohřev záměsové vody případně 
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použití vyššího množství cementu. V případě, že teplota klesne pod 0°C bude nutné 

zahřívat povrch zmonolitňovaných konstrukcí. 

 

8.5 Technologický postup 
 

Před zahájením montážních prací si stavbyvedoucí překontroluje směrové a výškové 

zaměření základových kalichů. V případě, že u montáže některých konstrukčních 

prvků dojde k nesouladu termínu bude na staveništi zřízena překladištní plocha pro 

dočasné uskladnění jednotlivých prvků.  

 

8.5.1 Osazení sloupů 
 

Zahájení montážních prací proběhne až poté co se překontroluje, zda je v souladu 

s projektovou dokumentací směrové a výškové zaměření základových kalichů. Dále 

se provede kontrola rovinnosti, čistoty a zdrsnění základových kalichů. Předtím než 

dojde k osazení sloupu se musí sloup řádně očistit a zkontrolovat jeho stav. Při 

uvazování sloupu se vazač ujistí, že jsou všechny úchytné prvky funkční a nevykazují 

známky poškození. Následně jeřáb přepraví sloup na předem určené místo pro 

osazení, kde se na dno kalichu umístí vyrovnávací ocelové destičky, na které bude 

naneseno maltové lože z cementové malty, toto opatření zajistí patu sloupu 

v požadované poloze. Po osazení sloupu do kalichu dojde k jeho srovnání v příčném 

a podélném směru pomocí vodováhy a nivelačního přístroje zároveň bude 

zkontrolováno i jeho natočení, pokud je vše v pořádku dojde k zafixování sloupu 

pomocí dřevěných klínů. Jakmile je sloup zafixován provede se zalití sloupu do 

kalichu pomocí zálivkové směsi ta bude řádně zhutněna ponorným vibrátorem 

minimálně dvěma vpichy z každé strany sloupu. Po dosažení 70% pevnosti zálivkové 

směsi budou vyjmuty dřevěné klíny a vynechaná místa budou zapraveny zálivkovou 

směsí.  

 

8.5.2 Montáž základových prahů 
 

Po usazení všech sloupů, následuje montáž základových prahů. Pro možnost 

nájezdu autojeřábu do objektu budou vynechány prahy mezi osami 8-9 a 9-10 

(jihozápadní strana) a osazeny až na konec montáže skeletu. Základové prahy budou 

taktéž montovány z automobilového tahače s návěsem. Před uchycením a 

zvednutím základového prahu z návěsu se nachystá styčná plocha na základovém 

kalichu a to tak, že se očistí a podmaže maltovou směsí tloušťky alespoň 25 mm, 

poté se do maltového lože umístí distanční podložky pro dosažení požadované 

výškové úrovně. Následně může dojít k usazování základového prahu. Při ukládání 

prvku do maltového lože je nutné prvek urovnat ve vodorovném a svislém směru. 
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Poté dojde k přivaření základového prahu ke sloupům mezi, které je vkládán. U 

některých základových prahů je nutné dle projektové dokumentace vytvořit 

monolitické paty. Paty budou vytvořeny pomocí deskového bednění, do kterého se 

uloží navrhovaná výztuž a dojde k zabetonování.  

 

8.5.3 Montáž průvlaků 
 

Průvlaky budou osazeny v části haly, kde je navržená vestavba mezipatra, která bude 

sloužit jako administrativní část. Montáž průvlaků je možná až po dostatečném 

zatvrdnutí zálivkové směsi u sloupů. Předpokládá se montáž po 72 hodinách. Před 

zahájením osazování průvlaků je důležité zkontrolovat vrchní trny vyčnívající výztuže 

ze sloupů, na které budou průvlaky osazeny, především jejich kolmost. Je nutné 

dodržet, aby výztuž prošla kotevními otvory průvlaků a nebyla poškozena pro 

následující kotvení sloupů ve 2. NP, pro zjednodušení osazování jsou ve všech 

průvlacích osazeny ocelové trubky, které ulehčují dosednutí prvku na trny sloupů. 

Průvlaky budou zvedány pomocí montážních závěsů. Před zvedáním jednotlivých 

průvlaků jeřábem se veškeré průvlaky očistí v místech spojů. Po přesunutí nad místo 

uložení bude plocha styku navlhčena a podmazána cementovou maltou. Poté dojde 

k osazení průvlaku na sloupy pro dokonalé osazení budou asistovat montéři 

z montážních plošin. Na závěr budou svislé kanálky kolem ocelových zality maltou.  

 

8.5.4 Montáž ztužidel 1.NP a střešních ztužidel 
 

Montáž všech ztužidel bude probíhat jako u ostatních konstrukčních prvků 

montovaného skeletu, a to z ložné plochy automobilového tahače s návěsem. Před 

zahájením montážních prací budou veškeré prvky zkontrolovány, očištěny a budou 

na nich vyznačeny jejich osy pro jednoduší usazení. Všechny ztužidla jsou z výroby 

opatřeny montážními oky, pomocí kterých se budou prvky vázat k jeřábu. Po 

zvednutí a přemístění ztužidla nad místo uložení, kde budou již nachystáni montéři 

na zvedacích a kloubových plošinách, se jako u montáže průvlaků styčná plocha 

prvků navlhčí a podmaže cementovou maltou. Dále montéři ustanoví prvek do 

správné polohy a dojde k osazení ztužidla na sloupy opět pomocí vyčnívajících 

ocelových trnů sloupů. Po osazení ztužidla a zkontrolování správné polohy bude 

kanálek kolem ocelových trnů navlhčen a zalit cementovou maltou. 

 

8.5.5 Montáž stropních panelů spiroll 
 

Montáž bude probíhat obdobně jako u ostatních konstrukčních prvků skeletu, a to 

přímo z ložné plochy automobilového tahače s návěsem, kde budou rovněž nejprve 

zkontrolovány a očištěny. Jednotlivé panely budou zvedány pomocí samosvorných 
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kleští. První panel budou usazovat montéři přímo ze žebříku případně ze zvedací 

plošiny ostatní panely se pak ukládají z již uložených panelů ale jen za předpokladu, 

že je zajištěna bezpečnost montérů. Každý panely bude uložen do lože z cementové 

malty. Po uložení panelů budou spáry mezi jednotlivými panely vyčištěny. Poté 

dojde k uložení zálivkové výztuže a následnému navlhčení a zalití spár cementovou 

maltou. Po zalití je nezbytné panely nezatěžovat do té doby, dokud zálivka 

nedosáhne minimální 70% pevnosti.  

 

8.5.6 Montáž střešních vazníků 
 

Montáž střešních vazníků bude probíhat až po úplném dokončení montáže sloupů, 

základových prahů, průvlaků a panelů spiroll. Zároveň u všech již namontovaných 

prvků bude nutné provést kontrolu svislé a horizontální rovinnosti a také jejich 

stabilitu. Montáž střešních vazníků bude opět probíhat přímo z ložné plochy 

automobilového tahače s návěsem, kde nejdříve dojde ke kontrole, očištění a 

vyznačení os u všech těchto prvků. Následně budou očištěny i hlavy sloupů na které 

se budou jednotlivé střešní vazníky osazovat. Po nachystání prvků vazači připevní 

střešní vazník na závěs do připravených ok z výroby a dají jeřábníkovi pokyn ke 

zvednutí prvku. Poté dojde k přepravení prvku na místo montáže, kde jsou 

nachystáni montéři na zvedacích nebo kloubových plošinách, kteří ustálí prvek ve 

správné poloze a usadí vazník do tzv. vidlice (rozšířené zhlaví sloupu) na pryžovou 

podložku, která bude sloužit jako dilatace. Zároveň budou na konci vazníku 

zapouštěny trny do připraveného otvoru v hlavě sloupu. Poté budou uložené 

vazníky vymezeny distančními podložkami a zality cementovou maltou. 

 

8.6 Složení pracovní čety 
 

• Vedoucí pracovní čety 

o Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

o Zodpovědný za kvalitu práce, dodržování BOZP 

 

• Vazač 

o Střední vzdělání s výučním listem, vlastník vazačského průkazu 

o Upevnění prvku na závěsné zařízení autojeřábu 

 

• Montér 

o Střední vzdělání s výučním listem 

o Osazení konstrukčních prvků skeletu do správné polohy 
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• Pomocný dělník 

o Základní vzdělání 

o Pomocné práce (očištění prvků, podmaltování apod.) 

 

• Obsluha autojeřábu 

o Vlastník jeřábnického průkazu, proškolen na daný typ jeřábu 

o Přeprava prefabrikovaných prvků z návěsu na místo montáže 

 

• Řidič tahače 

o Vlastník řidičského oprávnění skupiny C (C+E) a profesního průkazu 

o Doprava prefabrikovaných prvků skeletu 

 

• Řidič autodomíchávače 

o Vlastník řidičského oprávnění skupiny C (C+E) a průkazu strojníka 

o Doprava čerstvé zálivkové směsi 

 

8.7 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
 

8.7.1 Hlavní stavební mechanismy, těžká mechanizace 
 

• Autojeřáb 

• Autodomíchávač 

• Tahač s valníkovým návěsem 

• Kloubová plošina 

• Nůžková plošina 

 

8.7.2 Doplňkové stroje a nářadí  
 

• Ponorný vibrátor 

• Průmyslový vysavač 

• Vrtací kladivo 

• Svářečka 

• Úhlová bruska 

• Kladivo 

• Palice 

• Hladítka 

• Zednické lžíce 
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8.7.3 Měřící pomůcky a pomocný materiál 
 

• Totální stanice  

• Vodováha 

• Ocelové pásmo 

• Laserový měřič vzdálenosti 

• Křížový laser 

• Dřevěné klíny z tvrdého dřeva 

 

8.7.4 Ochranné pomůcky 
 

• Pracovní přilby 

• Pracovní reflexní oděv 

• Pevná obuv 

• Chrániče sluchu 

• Pracovní rukavice 

• Svářečská kukla 

• Úvazy 

• Ochranné brýle 

 

8.8 Jakost a kontrola kvality 
 

Jednotlivé kontroly budou probíhat neustále. Kontroly jsou rozděleny ve třech 

stupních a vypsány pouze bodově. Pro přesnější popis je zpracován kontrolní a 

zkušební plán, který je přílohou této práce. 

 

8.8.1 Kontrola kvality vstupní 
 

• Kontrola provedení předchozích prací – základové konstrukce 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

• Kontrola dodaného materiálu – prefabrikované prvky 

• Kontrola pracovníků 

• Kontrola strojů 

• Kontrola klimatických podmínek 

 

8.8.2 Kontrola kvality mezioperační 
 

• Kontrola úvazu sloupů a manipulace se sloupy 

• Kontrola osazení sloupů 

• Kontrola vyklínování sloupů 
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• Kontrola dodávky zálivkové směsi 

• Kontrola hutnění zálivkové směsi 

• Kontrola úvazu a osazení základového prahu 

• Kontrola ocelových trnů pro osazení vodorovných prvků 

• Kontrola úvazu ostatních vodorovných prvků (průvlaky, vazníky, ztužidla) 

• Kontrola osazení vodorovných prvků 

 

8.8.3 Kontrola kvality výstupní 
 

• Kontrola geometrie skeletu 

• Kontrola podle projektové dokumentace 

• Kontrola prefabrikovaného skeletu jako celku 

 

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Montáž železobetonových prefabrikátů mohou provádět pouze pracovníci 

zdravotně a odborně způsobilí. Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré 

zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných právních předpisů 

v návaznosti na 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).  

 

Dále se všichni pracovníci budou řídit: 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

• Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
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8.10 Životní prostředí, nakládání s odpady 
 

Při provádění montáže prefabrikovaného skeletu je nutné jako u všech ostatních 

stavebních prací dodržet zásady ochrany životního prostředí. Pro eliminování vlivu 

na životní prostředí je důležité např. používat pouze stroje v dobrém technickém 

stavu, tudíž s nejnižším možnými emisemi, nižší hladinou akustického tlaku a 

s minimálním rizikem úniku provozních kapalin. Během odstavení strojů budou pod 

motorové části umístěny odkapové vany pro zachycení případného úniku 

provozních kapalin. Dále je nezbytné veškerý odpad vzniklý výstavbou řádně třídit a 

recyklovat, to bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro 

dodržení těchto nutností jsou v rámci zařízení staveniště umístěni dva kontejnery, 

jeden na komunální odpad a druhý na stavební suť. Zároveň budou odpady, které 

nepatří ani do jednoho zmíněného kontejneru, ukládány do odpadkových pytlů, 

které budou po naplnění odvezeny na sběrné dvory.  

 

Označení Druh odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do spalovny 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 05 Ocel Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny, případně skládka 

Tabulka 8-6 Nakládání s odpady 
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9 Kontrolní a zkušební plán pro provádění hlubinného 
zakládání  

 

Tabulkové zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro provádění hlubinného 

zakládání je obsažené v přílohách této práce. 

 

9.1 Vstupní kontrola 
 

9.1.1 Kontrola provedení předchozích prací – zemní práce 
 

Provede se kontrola předcházejících prací, zejména štěrkové lože, ze kterého budou 

probíhat pilotovací práce. Ověří se míra zhutnění statickou zkouškou, výsledek musí 

odpovídat hodnotě, která musí být minimálně Edef,2 = 70 MPa. Hodnota zhutnění je 

dána projektovou dokumentací. Dále bude provedena celková vizuální kontrola 

provedených zemních prací. Všechny měření probíhají za účasti stavbyvedoucího a 

technického dozoru. Výsledky budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

9.1.2 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. Kontroluje se 

úplnost a správnost projektové dokumentace. Dokumentace musí být provedena 

podle platných vyhlášek a nařízení, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V případě nesouladu 

nebo neúplnosti projektové dokumentace vyzve zhotovitel objednatele 

k přepracování a doplnění chybějících dokumentů. Dále bude provedena kontrola 

platnosti stavebního povolení. Výsledkem této kontroly bude zápis do stavebního 

deníku. 

 

9.1.3 Kontrola dodaného materiálu 
 

Kontrolování dodávaného materiálu bude prováděno při každé dodávce na 

staveniště. Kontrolovat se bude převážně správná třídy dodávaného čerstvého 

betonu a jeho množství. Dále bude prováděna kontrola správnosti dodané armovací 

výztuže zejména průměry a počty kusů. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí a 

mistr výsledkem bude zápis do stavebního deníku a dodací list.  

 

9.1.4 Kontrola pracovníku 
 

Před zahájením provádění pilot bude provedena kontrola odborné způsobilosti 

pracovníků, kteří se budou podílet na zhotovení pilot a základových kalichů. Všichni 
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pracovníci musí být seznámeni se zásadami BOZP a technologickými postupy. 

Kontrolováno bude i nošení ochranných pracovních pomůcek, zejména přilby, 

pevné obuvi, reflexní vesty. Minimální odborná způsobilost je vyučení s praxí 

v příslušném oboru. Provede se kontrola potřebných průkazů jako je řidičský 

průkaz, strojní průkaz, svářečský průkaz. Dále proběhne kontrola jednotlivých 

pracovníků z hlediska zdravotní způsobilosti. Namátkově bude probíhat i kontrola 

na přítomnost omamných látek u pracovníků.  

 

9.1.5 Kontrola strojů 
 

Kontrolu provádí převážně obsluha samotného stroje případně stavbyvedoucí. 

Kontroluje se technický stav a funkčnost stroje a případný únik provozních kapalin. 

Poškozený nebo nefunkční stroj je nezbytné opravit a zamezit tak možným rizikům. 

V případě, že stroj není možné opravit je nutné nahradit ho, pokud možno stejným 

nebo jiným strojem o podobných vlastnostech.  

 

9.1.6 Kontrola klimatických podmínek 
 

Provádění pilot bude probíhat pouze za vhodných klimatických podmínek, zejména 

za příznivých teplot, dobré viditelnosti a rychlosti větru. Příznivou teplotou se rozumí 

teplota od +5 °C do +30 °C pokud teplota přesáhne horní hranici je nutné provést 

opatření tzn. při betonáži zakrýt betonované konstrukce nepropustnou fólií, aby 

bylo zabráněno nadměrnému odpařování vody z betonu. Při teplotě nižší než +5 °C 

je taktéž nutné provést opatření například zahřívat záměsovou vodu nebo použít 

speciální přísady do betonové směsi. Dobrou viditelností se rozumí 30 m a více. 

Pokud bude viditelnost nižší, tak budou veškeré práce přerušeny. Rychlost větru 

nesmí být vyšší než 8 m/s při provádění prací během kterých je nutné použít 

montážní plošinu nebo žebřík. V případě že rychlost větru bude vyšší než 11 m/s 

budou veškeré práce ukončeny. O kontrole a případných zavedených opatření bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

 

9.2 Mezioperační kontrola 
 

9.2.1 Kontrola vytyčení pilot 
 

Kontrola správného vytyčení pilot se provádí na žádost stavbyvedoucího nebo 

technického dozoru stavebníka. Kontrolu provádí geodet pomocí totální stanice. 

Výsledkem kontroly je nový vytyčovací protokol. Kontrolují se celkem tři body, a to 

střed piloty a dva body v navzájem kolmých směrech, které jsou vzdáleny od středu 
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1 m. Přípustná odchylka od správné polohy je ± 20 mm. V případě větší odchylky je 

nutné provést nové vytyčení.   

 

9.2.2 Kontrola provádění pilot 
 

Než dojde k zahájení vrtání je důležité prověřit funkčnost zátky dříku a zda je na 

počátku vrtání uzavřena. Dále je během vrtání důležité kontrolovat rychlost a 

plynulost vrtání. Nezbytné je i dodržet požadovanou hloubku vrtu a jeho svislost. 

Maximální povolená odchylka osy vrtu je 0,05 x 900 (Ø piloty) max. však 100 mm. 

Maximální odchylka od navržené hloubky vrtu je + 100 mm. Průběžnou kontrolu 

provádí stavbyvedoucí a vrtmistr.   

 

9.2.3 Kontrola dodaného čerstvého betonu 
 

Kontrola dodaného čerstvého betonu bude spočívat v zjištění daného typu betonu, 

jeho času míchání a také pomocí zkoušky konzistence tzv. zkouška sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2. Zkouška konzistence se provádí přímo na staveništi pomocí 

zkušební formy plněné po třetinách, kdy každá třetina bude zhutněna pomocí tyče 

25 vpichy po zhutnění třetí vrstvy se forma zvedne a bude změřen pokles čerstvého 

betonu vůči horní hraně zkušební formy. Naměřená hodnota se porovná s normou, 

kde jsou pro každou třídu konzistence určeny intervaly naměřených hodnot. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. Výsledkem je dodací list.  

 

9.2.4 Kontrola betonáže pilot 
 

Po dosažení navrhované hloubky vrtu a kontrole dodaného čerstvého betonu bude 

zahájena betonáž. Betonáž bude prováděna technologií CFA, kdy se do vrtu vhání 

dutým dříkem šnekového vrtáku čerstvý beton pod tlakem. Aby došlo k úplnému 

zaplnění vrtu tak tlak, pod kterým je vháněn čerstvý beton musí být větší než tlak 

působící zeminy. Během vhánění čerstvého betonu do vrtu dochází k postupnému 

vytahování šnekového vrtáku, který se musí stále otáčet ve stejném směru jako byl 

vrtán do zeminy, aby veškerou zeminu v závitech vytěžil na povrch. Během betonáže 

jednotlivých pilot je nutné, aby nedošlo k přerušení dodávky čerstvého betonu 

v rámci jedné piloty. V úrovni hlavy pilot bude provedena nadbetonávka pro zajištění 

kvalitního betonu v celé délce piloty. O průběhu betonáže každé piloty bude 

vystaven protokol.  
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9.2.5 Kontrola osazení armokoše 
 

Před zahájením ukládání armokoše je důležité zkontrolovat samotný armokoš zda 

odpovídá návrhu dle projektové dokumentace a jeho správné provedení. Armokoš 

nesmí být nijak poškozen a musí být očištěn zejména od zeminy. Během spouštění 

armokoše do vrtu je nutné kontrolovat dosažení správného krytí 50 mm, plynulost 

spouštění a jeho svislost. Po kompletním uložení armokoše je důležité zkontrolovat, 

aby se zabránilo poklesu do betonu tomu bude zabráněno pomocí dřevěných 

hranolků. Záznam o kontrole ukládání armokoše bude proveden do protokolu 

piloty. 

 

9.2.6 Kontrola ošetřování betonu 
 

Ošetřování pilot bude probíhat v závislosti na povětrnostních podmínkách. Betonáž 

by měla probíhat v zimních měsících tudíž se bude hlídat případný pokles teploty 

pod + 5 °C. Pokud by došlo k poklesu bude nutné zabránit velkému úniku tepla ze 

zrajícího betonu. Úniku tepla se brání převážně zakrytím betonu geotextílií. O 

prováděném ošetřování bude prováděn zápis do stavebního deníku. 

 

9.2.7 Kontrola úpravy hlavy piloty 
 

Úprava hlavy piloty bude provedena min. 48 hodin po betonáži. Úprava spočívá 

v odbourání přebytečného betonu bouracím kladivem na požadovanou úroveň. 

Maximální odchylka od projektované úrovně hlavy piloty je + 40 mm a – 70 mm. Dále 

povrch a vyčnívající výztuž nesmí vykazovat žádné známky poškození nebo 

znečištění zeminou. Případné odchylky budou zaznamenány ve výkresu skutečného 

provedení pilot. 

 

9.2.8 Kontrola bednění a armování základových kalichů 
 

Kontroluje se celková poloha a umístění bednění s maximální polohovou odchylkou 

± 25 mm a maximální výškovou odchylkou ± 20 mm. Dále se zkontroluje kvalita 

provedení a těsnost. Bednění nesmí jevit žádné známky poškození a nerovnosti. 

Během ukládání armokoše bude kontrolováno, zda koš není znečištěn nebo 

poškozen. Zároveň musí být koš osazen distančními kroužky pro dodržení 

správného krytí výztuže.  
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9.2.9 Kontrola betonáže základových kalichů 
 

Během betonáže bude kontrolována zejména správnost dodaného čerstvého 

betonu a plynulost betonování. Dále bude kladen důraz na ukládání čerstvého 

betonu z maximální výšky 1,5 m. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí případně 

mistr.  

 

9.3 Výstupní kontrola 
 

9.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
 

Kontrolu je se celkové provedení piloty zejména poloha a výška piloty. Výšková 

odchylka je maximálně + 40 mm a – 70 mm, polohová maximální odchylka je ± 15 

mm od středu piloty.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a 

geodet.  

 

9.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
 

Tato kontrola bude provedena zkouškou pevnosti podle ČSN EN 12 390 – 3 Zkoušení 

čerstvého betonu. V průběhu betonáže budou odebrány vzorky čerstvého betonu 

pro minimálně 3 zkušební tělesa. Všechny zkušební tělesa jsou jednotného tvaru, a 

to krychlí o hraně 150 mm. Tyto tělesa budou po 28 dnech zkoušeny v akreditované 

laboratoři. Výsledkem je stanovení hodnoty krychelné pevnosti v tlaku tato hodnota 

musí být minimálně stejná jako navrhovaná pevnost dle projektové dokumentace. 

Pokud je pevnost nižší je nutné, aby byl statikem navrhnut postup sanace.  
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Zdroje, použité v části 9: 

 

Legislativa: 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles  
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10 Kontrolní a zkušební plán pro montovaný 

železobetonový skelet 
 

Tabulkové zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro montovaný 

železobetonový skelet je obsažené v přílohách této práce 

 

10.1 Vstupní kontrola 
 

10.1.1 Kontrola provedení předchozích prací – základové konstrukce 
 

Provede se kontrola předcházejících prací, zejména základových kalichů. Ověří se 

jejich rozměry dle projektové dokumentace, velikosti osazovacích otvorů, tvrdost 

betonu pomocí Schmidtova kladívka. Dále bude provedena vizuální kontrola 

monolitického povrchu, zda se na něm nenachází praskliny, trhliny nebo jiná 

závažná poškození. Povrch musí být zároveň očištěný a připravený pro zahájení 

montážních prací. Všechny měření probíhají za účasti stavbyvedoucího a 

technického dozoru. Výsledky budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

10.1.2 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. Kontroluje se 

úplnost a správnost projektové dokumentace. Dokumentace musí být provedena 

podle platných vyhlášek a nařízení, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V případě nesouladu 

nebo neúplnosti projektové dokumentace vyzve zhotovitel objednatele 

k přepracování a doplnění chybějících dokumentů. Dále bude provedena kontrola 

platnosti stavebního povolení. Výsledkem této kontroly bude zápis do stavebního 

deníku. 

 

10.1.3 Kontrola dodaného materiálu – prefabrikované prvky 
 

Kontrolování dodávaného materiálu bude prováděno při každé dodávce na 

staveniště. Kontrolovat se bude převážně množství dodaných prvků jejich rozměry 

včetně rozměrů a umístění montážních otvorů, kvalita a neporušenost. Kontrolu 

bude provádět stavbyvedoucí a mistr výsledkem bude zápis do stavebního deníku a 

dodací list.  
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10.1.4 Kontrola pracovníků 
 

Před zahájením montážních prací bude provedena kontrola odborné způsobilosti 

pracovníků, kteří se budou podílet na montáži skeletu. Všichni pracovníci musí být 

seznámeni se zásadami BOZP a technologickými postupy. Kontrolováno bude i 

nošení ochranných pracovních pomůcek, zejména přilby, pevné obuvi, reflexní 

vesty. Minimální odborná způsobilost je vyučení s praxí v příslušném oboru. 

Provede se kontrola potřebných průkazů jako je jeřábnický průkaz, řidičský průkaz, 

strojní průkaz, svářečský průkaz. Dále proběhne kontrola jednotlivých pracovníků 

z hlediska zdravotní způsobilosti. Namátkově bude probíhat i kontrola na 

přítomnost omamných látek u pracovníků.  

 

10.1.5 Kontrola strojů 
 

Kontrolu provádí převážně obsluha samotného stroje případně stavbyvedoucí. 

Kontroluje se technický stav a funkčnost stroje a případný únik provozních kapalin. 

Poškozený nebo nefunkční stroj je nezbytné opravit a zamezit tak možným rizikům. 

V případě, že stroj není možné opravit je nutné nahradit ho, pokud možno stejným 

nebo jiným strojem o podobných vlastnostech.  

 

10.1.6 Kontrola klimatických podmínek 
 

Práce na montáži železobetonového prefabrikovaného skeletu budou probíhat 

pouze za vhodných klimatických podmínek, zejména za příznivých teplot, dobré 

viditelnosti a rychlosti větru. Příznivou teplotou se rozumí teplota od +5 °C do +30 

°C pokud teplota přesáhne horní hranici je nutné provést opatření tzn. při betonáži 

zakrýt betonované konstrukce nepropustnou fólií, aby bylo zabráněno 

nadměrnému odpařování vody z betonu. Při teplotě nižší než +5 °C je taktéž nutné 

provést opatření například zahřívat záměsovou vodu nebo použít speciální přísady 

do betonové směsi. Dobrou viditelností se rozumí 30 m a více. Pokud bude 

viditelnost nižší, tak budou veškeré práce přerušeny. Rychlost větru nesmí být vyšší 

než 8 m/s při provádění prací během kterých je nutné použít montážní plošinu nebo 

žebřík. V případě že rychlost větru bude vyšší než 11 m/s budou veškeré práce 

ukončeny. O kontrole a případných zavedených opatření bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  
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10.2 Mezioperační kontrola 
 

10.2.1 Kontrola úvazu sloupů a manipulace se sloupy 
 

Kontrola úvazu sloupů bude prováděna vždy před zahájením zvedání 

prefabrikovaného sloupu. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí případně mistr a 

také samotný vazač. Po zvednutí prvku do první výšky (cca 300 mm nad ložnou 

plochu návěsu) bude provedena kontrola závěsu. Odjištění jednotlivých prvků bude 

provedeno až po zafixování sloupu ve svislé poloze v základovém kalichu.  

 

10.2.2 Kontrola osazení sloupů 
 

Po osazení sloupů se kontroluje neporušenost základového kalichu a umístění 

sloupu dle projektové dokumentace. Dále se ověří orientace sloupu vzhledem 

k vyznačeným pomocným osám na patce a sloupu zde nesmí být odchylka větší než 

± 30 mm. Při kontrole vychýlení sloupu od jeho svislé osy nesmí velikost odchylky 

být větší než ± 25 mm.  

 

10.2.3 Kontrola vyklínování sloupů 
 

Kontrola vyklínování sloupů za pomocí dřevěných klínů, proběhne pouze vizuálně. 

Správně by klíny neměli vykazovat žádné známky poškození. Kontrolu bude 

provádět stavbyvedoucí nebo mistr.  

 

10.2.4 Kontrola dodávky zálivkové směsi 
 

Při přejímce zálivkové směsi je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat její soulad 

s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Kontroluje se zejména 

pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, maximální velikost zrna kameniva, stupeň 

obsahu chloridů, konzistence a množství. 

 

10.2.5 Kontrola hutnění zálivkové směsi 
 

Hutnění zálivkové směsi bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru, a to dvěma 

vpichy z každé strany po dobu pěti sekund. Po zhutnění musí být zálivka v rovině se 

základovým kalichem.  
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10.2.6 Kontrola úvazu a osazení základového prahu 
 

Před zvedáním každého základového prahu je nutné zkontrolovat nepoškozenost 

úvazu a samotné provedení úvazu. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí nebo 

mistr. Při zvednutí prvku do první polohy (cca 300 mm nad ložnou plochu návěsu) 

bude provedena kontrola závěsu. K uvolnění úvazu dojde až po vyrovnání prvku ve 

svislé a vodorovné poloze. Základové prahy budou osazeny na maltové lože, to musí 

být provedeno po celé ploše celistvě. Po osazení bude provedena kontrola vychýlení 

prahu od vodorovné osy a osazení dle projektové dokumentace. Velikost odchylky 

může být maximálně ± 25 mm. Základové prahy budou na obou koncích kotveny ke 

sloupům pomocí přivaření ocelové destičky. Poté proběhne kontrola provedení 

svarů jejich celistvost a rovnoměrnost. Následně budou natřeny antikorozním 

nátěrem.  

 

10.2.7 Kontrola ocelových trnů pro osazení vodorovných prvků 
 

Ocelové trny musejí být osazeny v hlavě sloupu dle projektové dokumentace, aby 

mohlo dojít ke správnému usazení a kotvení ztužidel a vazníků. Povrch trnů musí být 

očištěn od nečistot pro správné spolupůsobení spoje po zalití betonovou zálivkou. 

Maximální velikost odchylky osazení trnů od vodorovné a svislé roviny je ± 10 mm. 

 

10.2.8 Kontrola úvazu ostatních vodorovných prvků (průvlaky, vazníky, 
ztužidla) 

 

Kontrola úvazu průvlaků, vazníků a ztužidel bude probíhat obdobně jako u 

základových prahů. Je nutné kontrolovat neporušenost a provedení úvazu před 

zvedáním každého prvku. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí nebo mistr. Po 

zvednutí do první polohy bude prováděna kontrola závěsu. K uvolnění úvazu bude 

docházet až po osazení prvků dle projektové dokumentace.  

 

10.2.9 Kontrola osazení vodorovných prvků 
 

Před osazením vazníků se zkontroluje čistota osazovacích kapes a jejich 

neporušenost. Dále se zkontroluje osazení vodorovných prvků a jeho soulad 

s projektovou dokumentací. Maximální možná odchylka vychýlení od vodorovné osy 

prvku je ± 25 mm a ± 10 mm ve svislici. Rovinnost osazení je maximálně ± 5 mm/2 

m. 
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10.3 Výstupní kontrola 
 

10.3.1 Kontrola geometrie skeletu 
 

Po ukončení veškerých montážních prací na skeletu dojde k celkovému 

geometrickému zaměření a porovnání naměřených hodnot s normovými 

požadavky. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s autorským dozorem a 

technickým dozorem stavebníka.  

 

10.3.2 Kontrola podle projektové dokumentace 
 

Kontrolou podle projektové dokumentace se rozumí porovnání zhotoveného 

skeletu s navrhovaným skeletem v projektové dokumentaci. Kontroluje se zejména, 

správnost a úplnost provedení. V případě, že se naskytnou odchylky od projektové 

dokumentace budou tyto odchylky konzultovány s projektantem a zakresleny od 

dokumentace skutečného provedení.  

 

10.3.3 Kontrola prefabrikovaného skeletu jako celku 
 

Kontrola probíhá vizuálně, kontroluje se zejména čistota a případné poškození 

jednotlivých prvků skeletu. Následně se provádí kontrola jednotlivých spojů a styků 

mezi prvky je nezbytné, aby nejevily žádné známky poškození.  
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Zdroje, použité v části 10: 

 

Legislativa: 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Závěr: 
 

Cílem této diplomové práce bylo navržení optimálního způsobu výstavby výrobní a 

skladovací haly ve Vlkoši u Kyjova. Pro tento účel jsem vytvořil stavebně 

technologický projekt, jehož obsahem je návrh zařízení staveniště, posouzení 

důležitých dopravních tras, návrh strojní sestavy, časový a finanční plán stavby, 

položkový rozpočet apod. Dále jsem podrobněji zpracoval technologické předpisy 

pro provádění hlubinného zakládání a pro montáž železobetonového 

prefabrikovaného skeletu pro oba tyto předpisy jsem také vytvořil kontrolní a 

zkušební plán. Oproti projektu k mé bakalářské práci jsem si byl nyní staveniště 

prohlédnout osobně což mi bylo oporou při řešení některých témat této práce. 

Během zpracování této práce jsem si opět rozšířil své dosavadní znalosti, které mi 

budou přínosem do mé budoucí praxe.   
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 

mm   milimetr 

cm   centimetr 

m   metr 

km   kilometr 

m2   metr čtvereční 

cm3   centimetr krychloví 

m3   metr krychloví 

m3/h   metr krychloví za hodinu 

kN   kilonewton 

kN/m2   kilonewton na metr čtvereční 

l   litr 

l/s   litr za sekundu 

l/den   litr za den 

l/os. den  litr na osobu za den 

m/s   metr za sekundu 

m/min   metr za minutu 

km/h   kilometru za hodinu 

hod. (h)  hodina 

W   watt 

kW   kilowatt 

kg   kilogram 

A   ampér 

mA   miliampér 

V   volt 

kVA   kilovoltampér 

Hz   hertz 

Mpa   megapascal 

dB   decibel 

⁰C   stupeň celsia 

%   procento 

zák.   zákon 

tab.   tabulka 

obr.   obrázek 

Sb.   sbírka 

tl.   tloušťka 

č.   číslo 

vyhl.   vyhláška 

ø    průměr  
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Seznam příloh: 
 

P1 – Zařízení staveniště pro zemní práce a provádění pilot 

P2 – Zařízení staveniště pro prefa skelet 

P3 – Časový a finanční plán objektový 

P4 – Časový plán 

P5 – Bilance pracovníků a návrh počtu staveništních buněk 

P6 – Kontrolní a zkušební plán pro provádění hlubinného zakládání 

P7 – Kontrolní a zkušební plán pro montovaný železobetonový skelet 

P8 – Položkový rozpočet objektu 

P9 – Propočet stavby dle THU 

P10 – Posouzení autojeřábu 

P11 – Posouzení dosahu autočerpadla 

P12 – Schéma postupu provádění pilot 

P13 – Schéma postupu montáže sloupů + pozice autojeřábu 
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