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Abstrakt v �eském jazyce 
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firmy SPEDUR ve Ž�á�e nad Sázavou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebn�
technologickému projektu, situace stavby, �asové plány, projekt za�ízení staveništ�, návrh 
mechanism�, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, rizika bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci a propo�et pro tuto stavbu. 
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ÚVOD 

V diplomové práci se zabývám p�ípravou a organizací výstavby výrobního areálu 
firmy SPEDUR, s.r.o. ve Ž�á�e nad Sázavou. Celá stavba je rozd�lena na 14 stavebních 
objekt�. V práci se budu podrobn� v�novat objektu SO 02 Výrobní hala, o ostatních se 
ob�as zmíním. Cílem je navrhnout takový projekt, podle kterého by bylo možné provést 
celou výstavbu v p�ijatelném �asovém horizontu, co nejekonomi�t�ji, v požadované kvalit�, 
bez ohrožení zdraví osob a majetku a s dodržením platné legislativy. Proto jsem zpracoval 
projekt za�ízení staveništ�, propo�et stavby, �asové plány, návrh stavebních mechanism�, 
technologické p�edpisy, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán a rizika 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci s jejich opat�eními. 
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V diplomové práci budu komplexn� �ešit celý areál. Podrobn� se budu v�novat stavebnímu 
objektu SO 02 Výrobní hala, ostatními objekty se budu zabývat pouze okrajov�. 

1.1 Základní identifika�ní údaje o stavb�

Název stavby: Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. 

Místo stavby: Pr�myslová zóna Jamská, Ž�ár nad Sázavou 

Kraj: Vyso�ina 

Objednatel: SPEDUR, s.r.o. 
 Brodská 10 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Projektant: Ing. Jan Zást�ra 
 M�lkovice 360 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Zahájení díla: 17.2.2014 (objekty SO 02 a SO 03) 

Ukon�ení díla: 10.4.2015 (objekty SO 02 a SO 03) 

Katastrální území: Ž�ár nad Sázavou 

Parcelní �ísla: 9512/1, 9512/9, 9512/13, 9513/7 

Charakter stavby: novostavba 

Popis ú�elu: Jedná se o výrobní areál, který bude sloužit pro strojírenskou 
výrobu (výroba zem�d�lských stroj�). V areálu bude prodejna, 
administrativní, sociální a hygienické zázemí firmy, výrobní a 
skladovací prostory. 

Sn�hová oblast:  IV. 

V�trová oblast: IV. 

Teplotní oblast:  -15 °C 

Rozm�rové charakteristiky stavebního objektu SO 02 Výrobní hala: 

P�dorysné rozm�ry: 85,89 m x 24,63 m + 3,95 m x 42,82 m 

Nejvyšší bod objektu:+ 11,625 m 

Zastav�ná plocha: 2 284,61 m2

Obestav�ný prostor: 21 989 m3

[1] 
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1.2 �len�ní stavby na hlavní stavební objekty 

Pozn.: Stavba rozd�lena na 14 stavebních objekt�. 

Objekt SO 01 Terénní a sadové úpravy 

Objekt SO 02 Výrobní hala 

Objekt SO 03 Administrativní budova 

Objekt SO 04 Skladovací hala 

Objekt SO 05 Sklad technických plyn�

Objekt SO 06 Komunikace a zpevn�né plochy 

Objekt SO 07.1 Vodovodní p�ípojka 

Objekt SO 07.2 Kanalizace deš�ová 

Obr. 1.1 Situace se stavebními objekty 
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Objekt SO 07.3 Kanalizace splašková 

Objekt SO 08.1 P�ípojka VN 

Objekt SO 08.2 Rozvody NN 

Objekt SO 08.3 P�ípojka sd�lovacího vedení 

Objekt SO 09 STL plynovodní p�ípojka 

Objekt SO 10 Oplocení 

[1], [2], [3] 

1.3 Zhotovitelský systém 
Stavba bude realizována hlavním zhotovitelem, který vyhraje ve výb�rovém �ízení. 
Stavební práce, které hlavní zhotovitel neprovádí, zadá subdodavatel�m. 

1.4 Popis pozemku a staveništ�
Pozemek, který je ve vlastnictví investora, bude používán pro za�ízení staveništ�. Bude 
oplocený, p�ístupný po místní komunikaci, která je ve vlastnictví m�sta Ž�áru nad 
Sázavou. Komunikace bude udržována v �istot�, v p�ípad� zne�išt�ní bude uvedena do 
p�vodního stavu. P�i provád�ní zast�ešení a oplášt�ní objektu SO 02 Výrobní hala bude 
pot�eba zabrat cca 725 m2 sousedního pozemku. Tento zábor bude vytvo�en po dobu 
nezbytn� nutnou a to v maximální dob� trvání 14 týdn�. Sousední pozemek je prozatím ve 
vlastnictví m�sta Ž�áru nad Sázavou, o pronájmu pozemku v daném rozsahu a dob� trvání 
bude mezi m�stem Ž�ár nad Sázavou a zhotovitelem (p�ípadn� investorem) sepsána 
smlouva. 

Staveništ� výrobního areálu firmy SPEDUR, s.r.o. je situováno v jižní �ásti m�sta 
v pr�myslové zón� Jamská. Jako staveništ� bude používán celý pozemek. Podél 
jihovýchodní hranice staveništ� vede hlavní silnice, za ní jsou pouze plochy zelen�. Podél 
jihozápadní hranice pozemku vede vedlejší silnice. Ob� tyto komunikace budou používány 
pro p�ístup ke staveništi. Na severozápadní stran� sousedí pozemek s dalším firemním 
areálem. Ze severovýchodní strany sousedí staveništ� s pozemkem, který je prozatím 
nevyužitý a je ve vlastnictví m�sta. Tvar pozemku je p�ibližn� obdélníkového tvaru o ploše 
cca 10 690 m2. Terén je zhruba od t�etiny pozemku svažitý, kde je p�evýšení cca 3,5 m na 
85 m délky, to odpovídá sklonu 4,1%. Základové pom�ry pro celý areál lze uvažovat jako 
jednoduché. Podle pr�zkum� nebude hladina spodní vody zasahovat do pr�b�hu výstavby. 
Pozemek je tvo�en zelenou plání bez v�tších ke�� a d�evin. P�ed za�átkem prací bude 
staveništ� oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m, délka oplocení bude 365 m a typ 
JOHNNY SERVIS PV7 – pr�hledné vysoké oplocení lehké. Vnitrostaveništní komunikace 
bude tvo�ena zhutn�nou št�rkovou vrstvou tl. 200 mm, frakce 0-63 mm, která bude pozd�ji 
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využita jako podklad pro zpevn�né plochy v rámci areálu. Výjezd ze staveništ� bude 
navazovat na hlavní silnici na jihovýchodní stran�, kde bude p�ed prostorem staveništ�
snížena rychlost na 30 km/hod. Vjezd na staveništ� p�es inženýrské sít� v míst� budoucího 
vjezdu do areálu bude zpevn�n pomocí silni�ních panel� (3 000 x 1 000 x 150 mm) na 
št�rkové vrstv� tl. 150 mm. 

1.5 Popis stavebního objektu SO 02 Výrobní hala 

1.5.1 Architektonické �ešení 

Jedná se o výrobní areál, od toho se odvíjí navržení uspo�ádání objekt� na pozemku. 
Jednotlivé objekty budou umíst�ny tak, aby co nejlépe využily možného prostoru 
stavebního pozemku. Mezi objekty vznikne pom�rn� velký prostor, na kterém budou 
vytvo�eny zpevn�né asfaltové plochy pro snadný pohyb nákladních a dalších prost�edk�. 
Vzhledem celého areálu budou respektovány požadavky CHKO dané v územním plánu a 
nebude výrazn� narušen ráz okolní krajiny. Administrativní budova je navržena jako 
reprezentativní objekt obdélníkového p�dorysu s plochou st�echou. Výrobní hala bude 
�áste�n� schována za administrativní budovou a nebude vzhledov� p�íliš p�sobit na budoucí 
zákazníky. Výrobní hala bude mít obdélníkový p�dorys a sedlovou st�echu, k hale bude 
p�ipojen p�ístavek také obdélníkového p�dorysu s pultovou st�echou. 

Pozemek je situován v jižní �ásti m�sta v pr�myslové zón� Jamská. Podél jihovýchodní 
hranice vede hlavní silnice, za ní jsou pouze plochy zelen�. Podél jihozápadní hranice 
pozemku vede vedlejší silnice. Ob� tyto komunikace budou používány pro p�ístup do 
areálu, kde bude parkovišt� pro osobní automobily. Tvar pozemku je p�ibližn�
obdélníkového tvaru, od t�etiny pozemku je svažitý se sklonem 4,1%. Pozemek bude 
oplocen. Celý areál bude osv�tlen ve�ejným osv�tlením a venkovním osv�tlením, které 
bude na halách. 

1.5.2 Technické �ešení 

Zemní práce: V rámci tém�� celého areálu bude sejmuta ornice. P�ibližn� do t�etiny 
pozemku od hlavní silnice budou provedeny odkopávky zeminy na úrove� spodní hrany 
podkladní št�rkové vrstvy (-0,460). Od této úrovn� budou hloubeny rýhy pro základový pás 
a patky. Podle hydrogeologického pr�zkumu se nep�edpokládá výskyt spodní vody p�i 
zemních pracích. 

Základové konstrukce: Založení objektu je navrženo na monolitických patkách s kalichem. 
Mezi základové patky se vybetonuje základový (soklový) pás ší�ky 130 mm, horní 
úrove� +0,500. V pasu budou provedeny otvory pro vrata a dve�e. Z vn�jší strany 
základového pásu bude provedeno zateplení deskami z extrudovaného polystyrenu 
tl. 50 mm. Beton základových konstrukcí bude t�ídy C16/20. 
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Svislé a vodorovné nosné konstrukce: Výrobní hala bude rozd�lena na t�i celky s ohledem 
na provozní rozd�lení. Mezi osami 4 až 14 je navržena jednolodní hala rozponu 24 m 
s osovou vzdáleností sloup� 6 000 mm. Rámy budou tvo�eny obvodovými sloupy pr��ezu 
600/400 mm, které budou vetknuty do základ� a kloubov� p�ipojeným vazníkem. Sloupy 
budou mít ve výšce +6,070 betonovou konzolu pro mostový je�áb nosnosti 5 t. Nad 
konzolou se sloupy zúží na pr��ez 400/400 mm. Sedlový st�ešní vazník s 5 % spádem bude 
uložen na kót� +7,400 do vidlicovitého zhlaví sloup�. Výška vazníku ve vrcholu bude 
1 600 mm, ší�ka v hlav� 400 mm. Ve štítových osách 4 a 14 bude vazník nahrazen štítovými 
pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Podélné ztužení haly bude zajišt�no obvodovými ztužidly 
pr��ezu 400/200 mm v osách A a E. Mezi osami 7 až 14 nad osou E je navržen polorámový 
p�ístavek tvo�ený sloupy pr��ezu 300/300 mm a st�ešními pr�vlaky stejného pr��ezu ve 
spádu 5 % uložené na konzoly na sloupech haly. Po obvodu p�ístavku je navrženo ztužidlo 
pr��ezu 400/150 mm na rozpon 6 000 mm. Sou�ástí st�ešní roviny budou i podélné 
sv�tlíkové obruby lichob�žníkovitého pr��ezu 600/120-180 mm, které budou kotveny 
sva�ovaným stykem k hornímu líci vazník�. Sv�tlost mezi obrubami umíst�nými centricky 
nad vrchol vazník� bude 4 000 mm. 

Mezi osami 1-3 je navržen sklad hutního materiálu, který s ohledem na použití je�ábu 
v p�í�ném sm�ru bude mít za následek oto�ení systému rám�. Rámy budou tvo�eny 
obvodovými sloupy pr��ezu 600/400 mm, osové vzdálenosti 6 000 mm v osách A až E a 
pultovým vazníkem výšky 750 mm na rozpon 12 m. Vazníky budou uloženy ve spádu tak, 
aby st�ešní rovina byla ve stejné výšce a spádu jako mezi osami 4-14. V osách A a E budou 
vazníky nahrazeny obvodovými pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Dilatace mezi líci sloup�
v osách 3 a 4 je navržena 100 mm. Sloupy skladu hutního materiálu budou mít ve 
výšce +6,070 stejnou konzolu jako ve výrobní hale a bude použit mostový je�áb o nosnosti 
5 t. P�í�né ztužení v osách 1 a 3 bude zajišt�no ztužidly pr��ezu 400/200 mm uloženými 
v 5 % spádu. 

Mezi osami 15-17 je navržena montážní hala obdobných parametr� jako sklad hutního 
materiálu. Hala bude ovšem o 1,5 m vyšší (uložení vazníku v ose C na kót� +9,740 a 
konzola pro mostový je�áb o nosnosti 12 t na kót� +8,250. Sou�ástí st�ešní roviny budou 
podélné sv�tlíkové obruby na rozpon 4 000 mm pr��ezu 600/120-180 mm umíst�né 
centricky nad osou 16. 

St�ešní konstrukce: Zast�ešení výrobní haly bude provedeno pomocí trapézového plechu 
ROVA TN 135 tl. 1,25 mm uloženého p�ímo na sedlové st�ešní vazníky. Na p�ikotvené 
trapézové plechy se položí parozábrana a uloží se tepelná izolace ve dvou vrstvách 
v celkové tlouš�ce 180 mm. Na tepelnou izolaci bude provedena hydroizola�ní fólie ve dvou 
vrstvách (první bude mechanicky bodov� kotvena, druhá plnoplošn� p�ilepena). Ve vrcholu 
st�echy nad výrobní a montážní �ástí budou osazeny h�ebenové obloukové sv�tlíky zasklené 
polykarbonátovými deskami. 

Svislé oplášt�ní: Oplášt�ní haly bude provedeno ze sendvi�ových panel� s jádrem z PUR 
p�ny KINGSPAN KS1000 AWP tl. 80 mm p�išroubovaných k ocelovým tenkost�nným 
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paždík�m C 180. Paždíky budou p�es botky a kotvy p�ipevn�ny k ŽB sloup�m. Oplášt�ní 
skladu hutního materiálu bude provedeno trapézovým plechem ROVA T 35/207 
p�išroubovaným k ocelovým tenkost�nným paždík�m C 180. Pro prosv�tlení skladu hutního 
materiálu bude �ást trapézových plech� nahrazena prosv�tlovacími profily. 

[2] 

1.5.3 Dispozi�ní �ešení 

Výrobní hala bude jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou. Bude sloužit pro 
strojírenskou výrobu (výrobu zem�d�lských stroj�). P�edpokládá se dvousm�nný provoz 
s cca 20 zam�stnanci na sm�nu, celkem 40 zam�stnanc� (muži). Šatna, umývárna, WC a 
denní místnost budou umíst�ny v objektu SO 03 Administrativní budova, se kterou bude 
výrobní hala propojena zd�ným kr�kem. V hale bude pouze jedno umyvadlo u kancelá�e 
skladníka. Sou�ástí výrobní haly bude také p�íst�ešek pro sklad hutního materiálu, který 
bude oplášt�n ze t�í stran (možnost pozd�jšího doplášt�ní), a p�ístavek pro pomocné 
prostory (údržba, strojovna vzduchotechniky, sklady, trafostanice a rozvodny). Hala bude 
dispozi�n� rozd�lena na t�i podstatné �ásti: sklad hutního materiálu, výrobní hala a 
montáž. 

[3] 

1.6 Charakteristika stavebních objekt�

Objekt SO 01 Terénní a sadové úpravy 

Využití: Bude se jednat se o výkopy, obsypy, zásypy, násypy, urovnání a osetí terénu a 
zkrášlení areálu a jeho okolí. 

Zastav�ná plocha: 10 680,28 m2 

Materiál: zemina t�ídy 4 (�ást t�ídy 5), ornice, travní porost 

Objekt SO 02 Výrobní hala 

Využití: Bude sloužit pro strojírenskou výrobu (výroba zem�d�lských stroj�). 

Zastav�ná plocha: 2 284,61 m2

Obestav�ný prostor: 21 989,00 m3 
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Objekt SO 03 Administrativní budova 

Využití: Bude sloužit jako prodejna, administrativní, sociální a hygienické zázemí firmy 
SPEDUR, s.r.o. 

Zastav�ná plocha: 397,74 m2

Obestav�ný prostor: 2 828,00 m3 

Objekt SO 04 Skladovací hala 

Využití: Bude sloužit pro p�ebalování velkoobchodních balení prodávaného sortimentu a 
pro skladování obchodního sortimentu firmy SPEDUR, s.r.o. 

Zastav�ná plocha: 1 785,96 m2 

Obestav�ný prostor: 14 360,00 m3 

Objekt SO 05 Sklad technických plyn�

Využití: Bude sloužit pro uskladn�ní technických plyn� ur�ených pro prodej 
maloodb�ratel�m. 

Zastav�ná plocha: 90 m2 

Obestav�ný prostor: 300 m3 

Objekt SO 06 Komunikace a zpevn�né plochy 

Využití: Budou sloužit k p�ístupu do areálu a k obsluze n�kterých stavebních objekt�. 

Zastav�ná plocha: 4 185,12 m2 

Materiál: asfaltový beton a zámková dlažba 

Objekt SO 07.1 Vodovodní p�ípojka 

Využití: Bude sloužit k zásobování areálu vodou. 

Celkové množství: 139 m

Materiál: plast 

Objekt SO 07.2 Deš�ová kanalizace 

Využití: Bude sloužit k odvodu deš�ové vody z areálu. 

Celkové množství: 620 m

Materiál: plast 
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Objekt SO 07.3 Kanalizace splašková 

Využití: Bude sloužit k odvodu splašk� z areálu. 

Celkové množství: 177 m

Materiál: plast 

Objekt SO 08.1 P�ípojka VN 

Využití: Bude sloužit k p�ívodu elektrické energie do areálu. 

Celkové množství: 79 m

Materiál: kabelový materiál 

Objekt SO 08.2 Rozvody NN 

Využití: Budou sloužit k zásobování elekt�inou objekt� SO 02, SO 03 a SO 04. 

Celkové množství: 40 m

Materiál: kabelový materiál 

Objekt SO 08.3 P�ípojka sd�lovacího vedení 

Využití: Bude sloužit k p�ipojení na telekomunika�ní a internetovou sí�. 

Celkové množství: 15 m

Materiál: telefonní kabel a optický kabel 

Objekt SO 09 STL plynovodní p�ípojka 

Využití: Bude sloužit k zásobování areálu plynem. 

Celkové množství: 116 m

Materiál: plast 

Objekt SO 10 Oplocení 

Využití: Bude sloužit k uzav�ení a ohrani�ení celého Pr�myslového areálu firmy 
SPEDUR, s.r.o. 

Celkové množství: 439 m

Materiál: poplastované vzp�ry a pletivo v zelené barv� (RAL 6005) 

[1], [2], [3] 
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1.7 Popis textových �ástí stavebn� technologického projektu 

1.7.1 Technická zpráva ke stavebn� technologickému projektu 

Tato zpráva shrnuje nejd�ležit�jší body o celém výrobním areálu, zejména se zam��uje na 
stavební objekt SO 02 Výrobní hala. Jsou zde identifika�ní údaje, �len�ní na stavební 
objekty a jejich charakteristika, popis staveništ� a objektu Výrobní haly, kvalitativní, 
environmentální a bezpe�nostní požadavky. 

1.7.2 Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras

Stru�ný popis p�íslušné grafické �ásti a zmínka o nadrozm�rné p�eprav�. 

1.7.3 �asový plán stavby – objektový 

Stru�ný popis p�íslušné grafické �ásti. 

1.7.4 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
SO 02 Výrobní hala 

Podrobný popis jednotlivých etap a pracovních �inností stavební �ásti výrobní haly a zm�n 
na za�ízení staveništ�. Studie obsahuje i jednoduchá schémata provád�ní konkrétních prací, 
ekonomické srovnání použití dvou menších a jednoho v�tšího autoje�ábu v�etn� vysv�tlení, 
ekonomické srovnání ceny materiálu p�i použití silni�ních panel�, nebo recyklátu, schéma 
pozic auto�erpadla p�i betonáži soklového pásu a schéma pozic autoje�ábu p�i montáži 
st�ešní konstrukce a oplášt�ní. 

1.7.5 Technická zpráva za�ízení staveništ�

Tato zpráva se zabývá za�ízením staveništ� pro výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. 
Obsahuje identifika�ní údaje, popis staveništ� a pozemku, rozd�lení na stavební objekty, 
popis napojení na inženýrské sít� a dimenze p�ípojek, zajišt�ní staveništ� z hlediska BOZP 
a ochrany životního prost�edí, dopravní �ešení za�ízení staveništ�, popis stavebních bun�k a 
skladovacích a zpevn�ných ploch, staveništní nároky na energii a další informace. 

1.7.6 Návrh hlavních strojních sestav a mechanism�

Jedná se o výpis stroj�, které budou p�i výstavb� použity. Všechny stroje jsou za�azeny 
podle prací, ve kterých budou využívány nej�ast�ji. U každého stroje je stru�ný popis, na co 
bude použit, jeho �asové nasazení na stavb�, technické parametry a obrázek. Technické 
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parametry a obrázky jsou p�evzaty z internetových stránek a technických list� výrobc� pro 
p�íslušné stroje a p�ístroje. 

1.7.7 �asový plán stavebního objektu SO 02 Výrobní hala 

Stru�ný popis p�íslušné grafické �ásti. 

1.7.8 Graf pot�eby pracovník� pro objekty SO 02 Výrobní hala a 
SO 03 Administrativní budova; Plán nasazení hlavních strojních 
sestav a mechanism� pro objekty SO 01 Terénní a sadové úpravy, 
veškerých areálových p�ípojek a SO 02 Výrobní hala; Finan�ní 
plán pro objekt SO 02 Výrobní hala 

Stru�ný popis p�íslušné grafické �ásti. 

1.7.9 Technologický p�edpis pro prefabrikovanou železobetonovou 
skeletovou konstrukci objektu SO 02 Výrobní hala 

Tento p�edpis popisuje montáž prefabrikované železobetonové skeletové konstrukce 
objektu SO 02 Výrobní hala. Jeho hlavní �ásti jsou: identifika�ní údaje, popis objektu a 
skeletové konstrukce, výpis materiálu v�etn� kubatur a schémat, doprava, skladování, 
p�evzatí pracovišt�, pracovní podmínky, složení pracovní �ety, stroje a ná�adí pro p�íslušné 
práce, pracovní postup v�etn� schémat, jakost a kontrola kvality, BOZP, ekologie a použité 
zdroje. 

1.7.10     Technologický p�edpis pro pancé�ovou pr�myslovou podlahu 

Tento p�edpis popisuje provedení pancé�ové pr�myslové podlahy v objektu SO 02 Výrobní 
hala. Jeho hlavní �ásti jsou: identifika�ní údaje, popis objektu a pancé�ové podlahy, výpis 
materiálu v�etn� kubatur, doprava, skladování, p�evzatí pracovišt�, pracovní podmínky, 
složení pracovní �ety, stroje a ná�adí pro p�íslušné práce, pracovní postup v�etn� schématu 
a obrázk�, jakost a kontrola kvality, BOZP, ekologie, zkoušky betonové sm�si a použité 
zdroje. 

1.7.11    Kontrolní a zkušební plán kvality a environmentální plán pro 
objekt SO 02 Výrobní hala 

Kontrolní a zkušební plán kvality uvádí jednotlivé zkoušky, jejich �etnost, datum 
provedení, kdo zkoušku provede a jakým zp�sobem, podle �eho bude provedena a jak bude 
zaevidována. Na konci plánu jsou vysv�tlivky zkratek. Environmentální plán uvádí 
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�innosti, které mohou mít vliv na životní prost�edí, co mohou ohrozit, opat�ení ke snížení 
rizika, zodpov�dnou osobu a p�íslušné p�edpisy. Oba dokumenty byly zpracovány 
v programu CONTEC. 

1.7.12    Rizika BOZP a jejich opat�ení pro prefabrikovanou 
železobetonovou skeletovou konstrukci a pro pancé�ovou 
pr�myslovou podlahu 

V této kapitole se zpracovávané téma �ídí p�edevším na�ízeními vlády �. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích a �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a zákonem 
�. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 
Dokument obsahuje jednotlivé body vztahující se k montáži skeletové konstrukce a 
provád�ní pancé�ové podlahy. V každém bod� je popsáno, o co se jedná, možná rizika a 
následky p�i této �innosti a jejich opat�ení. Sou�ástí jsou obrázky osobních ochranných 
pracovních prost�edk�. 

1.7.13    Propo�et objektu SO 01 Terénní a sadové úpravy a objektu 
SO 02 Výrobní hala 

Jedná se o propo�ty stavební �ásti objektu Výrobní haly a terénních a sadových úprav 
v�etn� výkaz� vým�r. Objekt SO 01 byl vytvo�en v podob� samostatného propo�tu 
z d�vodu složitosti t�chto úprav a nutnosti výpo�tu množství jednotlivých �inností. Oba 
propo�ty byly zpracovány v programu BUILDpower. 

1.7.14    Specializace z oblasti pozemního stavitelství – detaily oplášt�ní 

Stru�ný popis p�íslušné grafické �ásti. 

1.8 Popis grafických a výpo�etních �ástí stavebn�
technologického projektu 

1.8.1 Stavební situace (P�íloha P1) 

Zachycuje nejbližší okolí pozemku, umíst�ní jednotlivých stavebních objekt� v rámci 
celého výrobního areálu, stávající inženýrské sít� a nov� budované p�ípojky. Výkres byl 
zpracován v programu AutoCAD 2008. 
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1.8.2 Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras
(P�íloha P2) 

Znázor	uje dopravní vztahy ve Ž�á�e nad Sázavou a sm�ry dopravy stavebních prvk� na 
stavbu. V situaci je vyzna�eno staveništ� s budovanými objekty, betonárna, stavebniny a t�i 
body zájmu, ve kterých by mohl nastat problém s dopravou v�tších prvk�. Výkres byl 
zpracován v programu AutoCAD 2008. 

1.8.3 �asový plán stavby – objektový (P�íloha P3) 

V �asovém plánu jsou patrné plánované za�átky a konce prací na jednotlivých stavebních 
objektech v rámci celého areálu. Plán je proveden v týdenních cyklech a byl vytvo�en 
v programu CONTEC. 

1.8.4 Za�ízení staveništ� (základy, montáž skeletu, dokon�ení hrubé 
vrchní stavby a dokon�ovací práce, detail umíst�ní bun�k a 
inženýrských sítí) – P�ílohy P4-P7 

Za�ízení staveništ� je rozd�leno do t�í hlavních etap. Na jednotlivých výkresech jsou 
znázorn�ny p�íslušné stavební objekty, zpevn�né plochy a skládky, stavební bu	ky, 
inženýrské sít� a p�ípojky, pracovní stroje a jejich pozice. Na detailním výkrese jsou 
zakresleny stavební bu	ky a p�ípojky pro za�ízení staveništ�, kde je vše d�kladn�
proklováno. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2008. 

1.8.5 Dopravní zna�ení (základy, montáž skeletu; dokon�ení hrubé 
vrchní stavby a dokon�ovací práce) – P�ílohy P8-P9 

Na výkresech jsou vyzna�eny p�enosné dopravní zna�ky a informa�ní tabulky, které budou 
na stavb� a v jejím okolí v pr�b�hu výstavby. Výkresy byly zpracovány v programu 
AutoCAD 2008. 

1.8.6 �asový plán stavebního objektu SO 02 Výrobní hala (P�íloha P10) 

V �asovém plánu jsou patrné plánované za�átky a konce jednotlivých prací na stavební 
�ásti výrobní haly a jejich návaznosti na ostatní. Plán je proveden v týdenních cyklech a byl 
vytvo�en v programu CONTEC. 
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1.8.7 Graf pot�eby pracovník� pro objekty SO 02 Výrobní hala 
a SO 03 Administrativní budova (P�íloha P11) 

Graf slouží pro návrh po�tu stavebních bun�k pro každou etapu výstavby. Výstavba 
výrobní haly a administrativní budovy bude probíhat sou�asn�, proto je po�et pracovník�
uvažován pro oba objekty. Z grafu jsou vid�t pot�ebné po�ty pracovník� pro každý týden a 
jejich maximální hodnota. Graf byl vytvo�en v programu CONTEC. 

1.8.8 Plán nasazení hlavních strojních sestav a mechanism� pro objekty 
SO 01 Terénní a sadové úpravy, veškerých areálových p�ípojek a 
SO 02 Výrobní hala (P�íloha P12) 

Z plánu je patrné �asové nasazení konkrétních stroj� p�i výstavb� výše uvedených objekt�. 
U každého typu stroje je uveden i pot�ebný po�et p�i nasazení. Plán byl vytvo�en 
v programu Microsoft Excel 2007. 

1.8.9 Finan�ní plán pro objekt S0 02 Výrobní hala (P�íloha P13) 

Z plánu je patrné pot�ebné �asové �erpání finan�ních prost�edk� p�i provád�ní stavebních 
prací. Jsou zde uvedeny i sou�ty náklad� za jednotlivé m�síce, ostatní náklady a celkový 
sou�et. Plán byl vytvo�en v programu Microsoft Excel 2007. 

1.8.10    Propo�et areálu podle THU (P�íloha P14) 

Jedná se o propo�et jednotlivých stavebních objekt� podle technicko-hospodá�ských 
ukazatel� v rámci celé stavby. Jednotlivé objekty jsou zat�íd�ny dle JKSO. Propo�et byl 
vytvo�en v programu BUILDpower. 

1.8.11    Detaily oplášt�ní (P�ílohy P15-P17) 

Výkresy detail� oplášt�ní jsou specializací z oblasti pozemního stavitelství. Je z nich patrno 
p�ipevn�ní sendvi�ových PUR panel� k ŽB skeletové konstrukci, styk soklového pásu 
s panelem, ukon�ení panel� v oblasti plastových oken a napojení panel� na konstrukci 
st�echy, kde je vid�t i složení jednotlivých vrstev st�ešní konstrukce. Výkresy byly 
vytvo�eny v programu AutoCAD 2008. 

1.8.12    Zat�žovací k�ivka a dosahy autoje�ábu TATRA (P�íloha P18) 

Obsahuje zat�žovací k�ivku autoje�ábu TATRA s vyzna�enými kritickými body pro montáž 
skeletové konstrukce výrobní haly, popis kritických bod� a vysv�tlení k nim. P�íloha byla 
vytvo�ena v programu AutoCAD 2008. 
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1.8.13    Zat�žovací k�ivka a dosahy autoje�ábu LTM (p�íloha P19) 

Obsahuje zat�žovací k�ivku autoje�ábu LTM s vyzna�enými kritickými body pro montáž 
skeletové konstrukce 2.NP administrativní budovy, popis kritických bod� a vysv�tlení 
k nim, schéma pozic autoje�ábu p�i montáži. P�íloha byla vytvo�ena v programu 
AutoCAD 2008. 

1.8.14    Výpis prvk� skeletu pro objekt SO 03 Administrativní budova 
(P�íloha P20) 

Jedná se o tabulky se všemi skeletovými prvky administrativní budovy. Jsou v nich 
uvedeny rozm�ry jednotlivých prvk�, jejich po�et, kubatura a hmotnost. V tabulkách jsou 
zelen� vyzna�eny nejdelší a nejt�žší prvky z každé skupiny. Ke každé skupin� je p�idáno 
schéma prvk�. Výpis byl vytvo�en v programu Microsoft Excel 2007. 

1.9 Realizace stavebních etap objektu SO 02 Výrobní hala 
Podrobn� popsána a znázorn�na v kapitole 4 Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu SO 02 Výrobní hala. �asové provád�ní a návaznosti jednotlivých 
stavebních prací viz. �asový plán stavebního objektu SO 02 Výrobní hala. 

1.10 Kvalitativní, bezpe�nostní a environmentální požadavky 

1.10.1    Kvalitativní požadavky 

Hlavní zhotovitel bude zodpov�dný za kvalitu provedených prací. Vypracuje Kontrolní a 
zkušební plán pro veškeré práce na stavb�. Bude provád�t pot�ebné kontroly a zkoušky 
podle platné legislativy. P�i kolaudaci p�edloží požadované dokumenty – bude se jednat 
o doklady o provedení zabudovaných konstrukcí a materiál�, revizní zprávy, zam��ení 
p�ípojek areálu, dokumentaci skute�ného provedení a p�edá objednateli p�íslušné záru�ní 
listy. 

Práce a kontrola jakosti a kvality p�íslušného výrobního areálu budou probíhat podle platné 
legislativy, zejména se budou �ídit normami �SN EN 13 670 Provád�ní betonových 
konstrukcí, �SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
�SN 05 0631 Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem a 
�SN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality. Požadavky. 
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1.10.2    Bezpe�nostní požadavky 

P�ed zahájením stavebních prací budou vždy všichni pracovnicí, kterých se �innost bude 
týkat, proškoleni v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a seznámeni s 
technologickými postupy, s podmínkami na staveništi a platnou legislativou týkající se 
BOZP. Veškeré stavební práce budou probíhat podle platných p�edpis�, zejména se budou 
�ídit na�ízeními vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích, �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky, �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, zákonem 
�. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

Hlavní zhotovitel zpracuje Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. V pr�b�hu 
pracovních �inností budou všichni pracovníci na stavb� používat ochranné p�ilby, reflexní 
vesty a osobní ochranné pracovní pom�cky. O �innostech, kde nebudou nutné ochranné 
p�ilby, rozhodne vedoucí �ety nebo stavbyvedoucí. 

1.10.3    Environmentální požadavky 

V pr�b�hu výstavby se nep�edpokládá manipulace s ekologicky nebezpe�ným materiálem. 
U stroj� a mechanism� budou provedeny revizní kontroly, aby nehrozil únik olej� a jiných 
nebezpe�ných látek. Pokud k úniku p�eci jen dojde, bude o této skute�nosti proveden zápis 
a bude se tento problém neprodlen� �ešit. 

Kone�ná stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. B�hem výstavby bude v okolí zvýšena 
hladina hluku, prašnost, intenzita dopravy, zne�išt�ní komunikací. Zhotovitel bude tyto 
vlivy minimalizovat (bude �istit stroje p�ed výjezdem ze staveništ�, zne�išt�ní komunikací 
ihned odstraní, na komunikacích nebude skladovat žádný materiál). P�i stavebních pracích 
bude vznikat odpad. S p�íslušnou firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci 
odpadu. Ve sb�rném dvo�e budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu 
použity. V rámci za�ízení staveništ� budou z�ízeny plochy pro kontejnery na sm�sný 
komunální odpad a na ostatní odpad, který se bude t�ídit. 

B�hem stavebních prací se bude s odpady nakládat podle platné legislativy, zejména podle 
zákona �. 106/2005 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dalších zákon�, jak vyplývá z pozd�jších zm�n a podle vyhlášky �. 503/2004 Sb., 
kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�. 

Odpad z pozd�jšího provozu stavby bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n m�stem. 

Hlavní zhotovitel zpracuje Environmentální plán. 
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1.11 Požární ochrana 
Hlavní zhotovitel p�ed zapo�etím výstavby zajistí požární ochranu podle zákona 
�. 203/1994 Sb., kterým se m�ní a dopl	uje zákon �eské národní rady �. 133/1985 Sb., 
o požární ochran�, ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 425/1990 Sb. a zákona 
�. 40/1994 Sb. Místo stavebních bun�k (kancelá� stavbyvedoucího a mistr�) bude sloužit 
jako ohlašovna požáru. Požární hydrant je vzdálen cca 90 m od p�ibližného st�edu 
staveništ�. Tento hydrant je v dostate�né blízkosti pro p�ípadný zásah hasi�ského 
záchranného sboru. Stavební práce budou provád�ny tak, aby pokud možno vylou�ily 
riziko vzniku požáru a p�ípadné škody. Staveništ� bude vybaveno p�enosnými hasicími 
p�ístroji. Umíst�ní p�ístroj� bude podle plánu, který s požárním �ádem vypracuje hlavní 
zhotovitel. P�edpokládá se umíst�ní p�enosných hasicích p�ístroj� v místech provád�ní 
�inností, které budou mít vyšší požární riziko (nap�. sva�ování), v bu	ce vrátného a 
v prostoru šaten. Na staveništ� bude umožn�n p�íjezd hasi�ského záchranného sboru. 
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V této kapitole jsem na mapách vyzna�il staveništ� a nov� budované objekty, dále jsou 
vyzna�eny polohy betonárny a stavebnin, ze kterých bude na stavbu dovážena �erstvá 
betonová sm�s a pot�ebný stavební materiál, a trasy dopravy z betonárny a stavebnin na 
staveništ� v�etn� jejich délek. Na map� jsem zakreslil i místa ve Ž�á�e nad Sázavou, která 
by mohla zp�sobovat problémy p�i doprav� prvk� a materiálu na stavbu (viz. p�íloha 
P2 – Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras). 

V p�ípad� stavby výrobního areálu budou jediným nadrozm�rným nákladem st�ešní 
prefabrikované vazníky výrobní haly v celkovém po�tu 9 kus�. Pro p�epravu ostatních 
prvk� a materiálu posta�í b�žné taha�e s náv�sy, nebo nákladní automobily. Na každou 
nadrozm�rnou p�epravu je t�eba povolení od Ministerstva dopravy. Na povolení je trasa 
p�epravy p�esn� dána a vozidlo se jí musí 100% �ídit! Ob�as se m�že objevit i �asové 
omezení p�epravy a omezení rychlosti (b�žn� se p�es Prahu nebo Brno jezdí v noci, apod.). 
Maximální rychlost taha�e pro nadrozm�rnou p�epravu je 90 km/h. Ve skute�nosti záleží na 
�idi�i, jak s nákladem pojede rychle, ale ve v�tšin� p�ípad� jezdí pomaleji. Nadrozm�rnou 
p�epravu jsem �ešil s firmou NOSRETI a.s. a tato firma mi potvrdila, že požadovaný náklad 
je schopna p�epravit, p�ed vlastní p�epravou by si p�ijela cílové místo a trasu prov��it a že 
všechny dokumenty a povolení by si sama vy�ídila. Z tohoto d�vodu se dále nadrozm�rné 
p�eprav� v�novat nebudu. 
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Tento plán jsem zpracoval v programu CONTEC. Jsou v n�m obsaženy všechny stavební 
objekty v celém výrobním areálu. U každého objektu je vid�t celková doba trvání jeho 
provedení, za�átek a konec prací na objektu, p�ípadn� �asová rezerva. Mezi objekty jsou 
patrné i vzájemné vazby a návaznosti. Plán je v týdenních cyklech. 
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V této �ásti diplomové práce popisuji stru�n� navrhovaný sled stavebních prací na objektu 
SO 02 Výrobní hala. Za�ínám už s popisem p�ípravných �inností a terénních úprav, protože 
jsou pro pozd�jší pr�b�h prací d�ležité. První práce na staveništi by m�ly za�ít v �íjnu 2013, 
na samotné výrobní hale potom v únoru 2014. Zmi�uji �innost, pot�ebné stroje, úpravy na 
za�ízení staveništ� a v textu jsou i schémata stavebních prací. Text je rozd�len na oddíly, 
které zhruba popisují jednotlivé etapy. N�které etapy se prolínají, proto mohou být �innosti 
uvedeny pod jiným názvem. Každá odrážka znamená další �innost. 

Jednotlivé etapy stavební �ásti výrobní haly: 

4.1 P�ípravné �innosti 
− Nejprve bude p�edáno staveništ� mezi objednatelem a zhotovitelem. Od tohoto 

okamžiku budou veškeré stavební práce a �innosti na staveništi pod dohledem 
hlavního zhotovitele a ten bude zodpovídat za celý pr�b�h výstavby (pokud ve 
smlouv� se subdodavateli nebude uvedeno jinak). P�i p�edání budou p�esn�
vyty�eny hranice staveništ�, které budou shodné s hranicemi p�íslušného pozemku. 

− Na staveništi nebudou žádné v�tší d�eviny. Tráva a menší ke�e budou pokoseny a 
odvezeny na zkompostování do severní �ásti m�sta. 

− Staveništ� bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m, délka oplocení bude 
365 m a typ JOHNNY SERVIS PV7 – pr�hledné vysoké oplocení lehké. Vstupní 
brána bude dvouramenná, stejného typu jako mobilní oplocení. Brána bude 
uzamykatelná, ší�ka brány bude 6,25 m. 

4.2 Terénní úpravy 
− Bude sejmuta ornice v celém areálu, krom� severozápadní �ásti staveništ�

o rozm�rech cca 30 x 20 m, v tlouš	ce 150 mm pomocí pásového dozeru. �ást 
ornice bude uložena na staveništi pro pozd�jší rozprost�ení v tlouš	ce 100 mm. 
Uložení a množství skladované ornice viz. výkresy Za�ízení staveništ� (P�ílohy 
P4-P6). Zbytek ornice bude naložen kolovým rypadlo-naklada�em a odvezen 
nákladními automobily na skládku vzdálenou cca 13 km. 

Obr. 4.1 Schéma sejmutí ornice 
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− Provedou se odkopávky pomocí pásového dozeru v �ásti areálu (zhruba do 
1/3 areálu od vjezdu na staveništ�) v tlouš	ce 0-450 mm tak, aby upravený terén byl 
na úrovni pro vytvo�ení št�rkové vrstvy pro budoucí zpevn�né plochy. Ve zbytku 
pozemku budou pozd�ji provedeny zhutn�né násypy tak, aby prostor celého areálu 
byl v rovin�. Zemina z odkopávek bude pomocí pásového dozeru (p�ípadn�
kolového rypadla-naklada�e a nákladního automobilu) ukládána v prostoru skládky 
zeminy (viz. P�íloha P4 Za�ízení staveništ� – Základy) v místech, kde nepovedou 
žádné inženýrské sít�. 

4.3 Areálové p�ípojky a za�ízení staveništ�
− Stavební bu�ky budou provizorn� osazeny v míst� budoucí skladovací haly, kde 

nepovedou žádné inženýrské sít�. 

− Za�ne se pracovat na zhotovení všech areálových p�ípojek inženýrských sítí v�etn�
p�ípojek pro za�ízení staveništ� podle P�ílohy P3 �asový plán stavby – objektový. 
Výkopy budou provedeny kolovým rypadlo-naklada�em s hloubkovou lopatou a 
zemina bude p�emís	ována nákladním automobilem na skládku zeminy na 
staveništi. 

− Po provedení pot�ebné �ásti p�ípojek se m�že zhotovit zhutn�ná št�rková vrstva 
tl. 200 mm podle P�ílohy P4 Za�ízení staveništ� – Základy. Št�rk bude dovážen 
nákladními automobily ze skládky vzdálené cca 31 km, hutn�n bude vibra�ními 
deskami. Poté už budou stavební bu�ky p�emíst�ny na místo, kde z�stanou až do 
konce výstavby areálu. Budou umíst�ny v blízkosti vjezdu na staveništ� (umíst�ní 
bun�k a napojení na inženýrské sít� viz. výkresová dokumentace Za�ízení 
staveništ�). Bu�ky budou stát na zhutn�né št�rkové vrstv�, na kterou se položí 
silni�ní panely. Bu�ky budou osazeny pomocí autoje�ábu. Autoje�ábem bude 
zbudováno i parkovišt� ze silni�ních panel� pro osobní automobily pracovník�

Obr. 4.2 Schéma výkop� rýh pro inženýrské sít�
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a odstavná plocha ze silni�ních panel� pro o�išt�ní stroj� a dopravní techniky. Kv�li 
parkovišti bude upraveno rozmíst�ní mobilního oplocení tak, aby parkovišt� nebylo 
sou�ástí staveništ�. Je to z toho d�vodu, aby nemuselo být p�i vjezdu na staveništ�
kontrolováno velké množství stroj� a dopravních prost�edk� a aby nebyly rušeny 
práce na staveništi. Pracovníci z parkovišt� dojdou po stávajícím chodníku ke 
vstupní brán� na staveništ� (vzdálenost cca 100 m), kde bude provedena evidence. 
Pokud by soub�žná práce na p�ípojkách a št�rkové vrstv� znamenala n�jaké 
ohrožení pracovník� nebo stavebních prací, sta�í št�rkovou vrstvu, p�emíst�ní 
stavebních bun�k a zbudování parkovišt� provést až po vyhloubení jam v prostoru 
budoucí výrobní haly a administrativní budovy. 

− Dokon�í se veškeré p�ípojky a za�nou práce na výrobní hale a zárove� s nimi i na 
administrativní budov�. V diplomové práci se podrobn� v�nuji pouze 
objektu SO 02 Výrobní hala, proto se o objektu SO 03 Administrativní budova 
ob�as jenom zmíním. 

4.4 Zemní práce 
− Ob� budovy jsou vyprojektovány jako nepodsklepené. Budou vyty�eny jámy a rýhy 

pro základové patky, op�rnou st�nu a základové pasy. 

− Jedno rypadlo-naklada� s hloubkovou lopatou za�ne hloubit jámy pro patky a 
op�rnou st�nu ve výrobní hale, druhé v administrativní budov�. Zárove�
s hloubením bude zemina p�emís	ována nákladními automobily na skládku zeminy 
na staveništi. Hloubení ve výrobní hale za�ne jámou pro op�rnou st�nu ze 
severozápadní strany budoucího objektu a bude postupovat sm�rem k vjezdu na 
staveništ�. P�i hloubení v t�chto místech bude p�ipraveno hydraulické kladivo pro 
rypadlo-naklada�, které bude použito v p�ípad� t�žko rozpojitelné zeminy (v této 
�ásti by m�la být zemina t�ídy 5). Ve zbytku areálu by m�la být zemina t�ídy 4. 
Ru�n� se do�istí jámy a rýhy. 

Obr. 4.3 Schéma hloubení jam pro základové patky a op�rnou st�nu 
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4.5 Základy 
− Vytvo�í se zpevn�ná plocha v zadní �ásti staveništ� pro skládku bedn�ní a výztuže. 

Pokud bude mít realiza�ní firma dostatek vlastních silni�ních panel�, bude tato 
plocha vytvo�ena ze silni�ních panel� (3 000 x 1 000 x 150 mm) podle P�ílohy 
P4 Za�ízení staveništ� – Základy. Jestliže firma silni�ní panely vlastnit nebude, 
zpevn�ná plocha bude provedena z vrstvy recyklátu tl. 200 mm na geotextilii. 

− Nákladní automobil s hydraulickou rukou doveze �ty�i silni�ní panely pro 
zapatkování auto�erpadla, bedn�ní a výztuž a složí prvky p�ed výrobní halou i 
administrativní budovou. Vybední se spodní �ást patek a op�rné st�ny. Bude 
použito systémové bedn�ní i bedn�ní d�ev�né. 

− Pomocí auto�erpadla ve dvou stáních (stání auto�erpadla viz. P�íloha P4 Za�ízení 
staveništ� – Základy) a autodomícháva��, kte�í dovezou �erstvý beton z betonárny 
vzdálené cca 1,25 km od staveništ�, se provede podkladní mazanina patek a op�rné 
st�ny z prostého betonu tl. 150 mm. Následuje technologická p�estávka 2 dny. 

− Ve vybedn�né spodní �ásti bude vyvázána výztuž (�ást budou tvo�it p�ipravené 
armokoše a �ást jednotlivé pruty), pot�ebné prvky se nechají tr�et pro navázání 
druhé �ásti výztuže. Pomocí auto�erpadla ve stejných pozicích se vybetonují 
všechny spodní �ásti patek a op�rné st�ny ve výrobní hale a administrativní budov�. 
Betonová sm�s se zhutní ponorným vibrátorem. Ve výrobní hale nebudou mít 
spodní �ást pouze patky v prostoru p�ístavku, které budou vybetonovány zárove�
s vrchní �ástí ostatních patek. Následuje technologická p�estávka 2 dny. 

Obr. 4.4 Schéma betonáže podkladní mazaniny patek a op�rné st�ny 



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 43 –

− Vybední se vrchní �ást patek a op�rné st�ny a základové pasy v administrativní 
budov�. Zhruba v polovin� této �innosti už bude možné provést výztuž vrchní �ásti 
t�chto prvk�, která bude napojena na vy�nívající spodní �ást svázáním a n�kde 
i sva�ením (�ást budou op�t tvo�it p�ipravené armokoše a �ást jednotlivé pruty). 

− Pomocí auto�erpadla ve stejných pozicích jako v p�edchozím p�ípad� se vybetonují 
všechny vrchní �ásti patek, op�rné st�ny a základových pas�. Betonová sm�s se 
zhutní ponorným vibrátorem. Následuje technologická p�estávka 2 dny. Poté se vše 
odbední, bedn�ní se nechá ve skladovém kontejneru. 

Obr. 4.5 Schéma betonáže spodní �ásti patek a op�rné st�ny 

Obr. 4.6 Schéma dokon�ení patek a op�rné st�ny 
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− Vytvo�í se trativody kolem výrobní haly a administrativní budovy a položí se 
bleskosvod kolem základových konstrukcí. Odstraní se zpevn�ná plocha u výrobní 
haly pro skládku bedn�ní a výztuže. 

4.6 Terénní úpravy 
− Rypadlo-naklada�em a nákladním automobilem se p�emístí zemina ze skládky na 

staveništi a budou obsypány základové konstrukce do úrovn� p�vodního terénu. 
Obsyp bude provád�n po vrstvách tl. 300 mm a bude hutn�n vibra�ními deskami a 
p�chy. 

− Zárove� s obsypem základových konstrukcí se za�ne dovážet zemina pomocí 
nákladních automobil� ze skládky vzdálené cca 13 km od staveništ� pro násypy 
v areálu. Kolovými rypadlo-naklada�i bude zemina rozprostírána v ploše. Použije se 
i všechna zemina ze skládky na staveništi. Násypy budou vytvá�eny zhruba od 
1/3 areálu (od místa, kde bude kon�it zhutn�ná št�rková vrstva) dozadu až tém�� po 
hranice pozemku, krom� již zmi�ované severozápadní �ásti staveništ� o rozm�rech 
cca 30 x 20 m. Mocnost násyp� bude od 0 do 3,5 m tak, aby byl poté prostor 
výrobního areálu v rovin�. Kone�ná vrstva násyp� bude v rovin� s horní hranou 
patek. Násypy se budou provád�t po vrstvách tl. 300 mm a hutn�ny budou 
vibra�ním válcem a vibra�ní deskou. Bude se jednat o pom�rn� rozsáhlé a náro�né 
�innosti, proto bude pot�eba dodržovat tlouš	ky jednotlivých vrstev a dbát na jejich 
dostate�né zhutn�ní. V pr�b�hu provád�ní násyp� se v prostoru výrobní haly 
zhotoví vnit�ní ležatá kanalizace. Sou�asn� s dokon�ováním zhutn�ných násyp�
v areálu budou tyto násypy svahovány a hutn�ny vibra�ní deskou. Svahování 
násyp� je patrno z výkresové dokumentace Za�ízení staveništ�. 

4.7 Montáž skeletové konstrukce 
− Dokon�í se zhutn�ná št�rková vrstva tl. 200 mm p�ed výrobní halou (viz. P�íloha 

P5 Za�ízení staveništ� – Montáž skeletu), která bude pozd�ji využita jako podklad 
pro zpevn�né plochy v rámci areálu. Budou vytvo�eny zhutn�né št�rkové vrstvy ve 

Obr. 4.7 Schéma hutn�ní násyp� vibra�ním válcem 
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výrobní hale v tl. 340 mm a v administrativní budov� tl. 140 mm, které budou 
sloužit pro pojezd autoje�áb� a stroj� a pozd�ji jako podklady pro budoucí podlahy. 
Št�rk bude dovážen nákladními automobily a hutn�n vibra�ním válcem a 
vibra�ními deskami a p�chy. Bude provedena zpevn�ná plocha v prostoru budoucí 
skladovací haly ze silni�ních panel� (pokud bude mít realiza�ní firma dostatek 
vlastních), nebo z vrstvy recyklátu tl. 200 mm na geotextilii (viz. P�íloha 
P5 Za�ízení staveništ� – Montáž skeletu). Tato plocha bude vytvo�ena, aby byl taha�
s náv�sem s nadrozm�rným nákladem (st�ešní vazníky) schopen zacouvat do 
prostoru haly a zase vyjet ven. 

− Montáž skeletové konstrukce je podrobn� popsána v Technologickém p�edpisu pro 
prefabrikovanou železobetonovou skeletovou konstrukci objektu SO 02 Výrobní 
hala. Jednotlivé prvky budou dovážet taha�e s náv�sy. Montáž 1. a 3. dilata�ního 
celku bude provád�t jeden autoje�áb TATRA AD 28, montáž 2. celku provedou tyto 
autoje�áby dva. Po dokon�ení montáže 2. dilata�ního celku bude možné odstranit 

Obr. 4.8 Schéma montáže skeletové konstrukce 
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zpevn�nou plochu pro zajetí taha�e s nadrozm�rným nákladem. Jakmile bude 
namontována celá skeletová konstrukce výrobní haly, jeden autoje�áb 
TATRA AD 28 namontuje i 1.NP administrativní budovy. Pro montáž 2.NP 
administrativní budovy bude využit autoje�áb LTM 1030-2.1 z toho d�vodu, že 
autoje�áb TATRA AD 28 by nem�l pro tuto montáž dostate�né dosahy a únosnosti. 

Tabulka 4.1 – Ekonomické srovnání použití dvou autoje�áb� TATRA a jednoho autoje�ábu LTM pro 
montáž 2. dilata�ního celku skeletové konstrukce výrobní haly 

Typ autoje�ábu 
Vzdálenost 

p�j�ovny [km] 

Hodinová 
sazba 

s obsluhou 
bez DPH 

Cena za 
kilometr 
bez DPH 

Po�et 
placených 

hodin 

Celková 
cena za 

pronájem 
bez DPH 

TATRA AD 28 67 (Brno) 880 40 64 61 680 

TATRA AD 28 38 (Jihlava) 900 45 64 61 020 

122 700 

LTM 1030-2.1 138 (Praha) 1600 65 64 120 340 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny v K�. 

Ekonomické srovnání dvou variant použití autoje�áb� pro montáž 2. dilata�ního 
celku skeletové konstrukce výrobní haly ukazuje, že použití jednoho v�tšího 
autoje�ábu LTM by vyšlo o 2 360 K� levn�ji. Hodinové sazby a ceny za kilometr 
jsou údaje z webových stránek pronajímatel�. Po�et placených hodin je odhad, za 
jak dlouho by mohl být 2. dilata�ní celek namontován v�etn� odstavení autoje�ábu 
p�es noc. 

I p�es ekonomicky výhodn�jší variantu použití jednoho autoje�ábu LTM, doporu�uji 
pro montáž 2. dilata�ního celku použití dvou autoje�áb� TATRA. Je to z toho 
d�vodu, že p�ed i po montáži tohoto celku bude na stavb� využíván autoje�áb a pro 
všechny ostatní práce bude dosta�ující jeden autoje�áb TATRA AD 28 (krom�
montáže 2.NP administrativní budovy, kde bude využit autoje�áb LTM 1030-2.1). 
Podle P�ílohy P12 Plán nasazení hlavních strojních sestav a mechanism� pro 
objekty SO 01 Terénní a sadové úpravy, veškerých areálových p�ípojek a 
SO 02 Výrobní hala m�že být objednáván autoje�áb TATRA AD 28 z Jihlavy a 
budou tedy nižší náklady na dopravu než p�i objednávání autoje�ábu LTM z Prahy. 
Navíc majitel z Jihlavy uvádí, že p�i dlouhodob�jší spolupráci a p�i zakázce nad 
8 hodin bude poskytnuta sleva. 
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4.8 Soklový pás a úprava za�ízení staveništ�
− Bude vyhloubena rýha kolem celé výrobní haly kolovým rypadlo-naklada�em pro 

soklový pás. Zemina z rýhy bude nákladním automobilem odvezena na skládku 
zeminy na staveništi (viz. P�íloha P6 Za�ízení staveništ� – Dokon�ení hrubé vrchní 
stavby a dokon�ovací práce). 

− Nákladní automobil s hydraulickou rukou doveze bedn�ní, výztuž a plechové �ásti 
sklad�. Z t�chto �ástí budou sestaveny dva plechové uzamykatelné sklady pro 
dokon�ovací práce. Provede se vybedn�ní budoucího soklového pásu systémovým a 
d�ev�ným bedn�ním. Budou vynechány otvory pro vrata a dve�e. Do bedn�ní se 
vyváže výztuž soklového pásu (�áste�n� z armokoš� a �áste�n� z jednotlivých 
prut�). 

− P�i provád�ní bedn�ní a výztuže soklového pásu bude podél severovýchodní hranice 
staveništ� (na sousedním pozemku) vytvo�ena zpevn�ná komunikace. Tato plocha 
bude zhotovena ze silni�ních panel� (pokud bude mít realiza�ní firma dostatek 
vlastních), nebo z vrstvy recyklátu tl. 200 mm na geotextilii. Bude t�eba upravit 
rozmíst�ní mobilního oplocení a dovézt dalších cca 10 m tohoto oplocení. P�ibyde 
zde jedna brána. Bude dvouramenná, stejného typu jako mobilní oplocení, velikost 
brány bude 5 m. Umíst�ní zpevn�né plochy, upraveného mobilního oplocení a 
brány viz. P�íloha P6 Za�ízení staveništ� – Dokon�ení hrubé vrchní stavby a 
dokon�ovací práce. Zpevn�ná plocha bude využita pro zapatkování auto�erpadla a 
autoje�ábu p�i betonáži soklového pásu, zhotovení st�ešní konstrukce a montáži 
oplášt�ní. 

P�i budování komunikace na sousedním pozemku bude pot�eba silni�ních panel�, 
nebo recyklátu pro za�ízení staveništ� nejv�tší. 

Tabulka 4.2 – Srovnání ceny materiálu p�i použití koupených silni�ních panel� a recyklátu 

Druh materiálu Množství 
Cena za 

jednotku bez 
DPH 

Celková cena za 
materiál bez DPH 

Su	ový recyklát 32-63 mm 185 t 50 9 250 

Silni�ní panely 
3 000 x 1 000 x 150 mm 

163 ks 2 996 488 348 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny v K�. Cena za dopravu zde není uvažována, ta by u panel� byla 
vyšší než u recyklátu (panely by byly dováženy z Brna – cca 67 km a recyklát z Havlí�kova 
Brodu – cca 31 km). Není po�ítáno ani s geotextilií, ta by byla použita u obou variant. 
Navíc p�i použití panel� by bylo použito i ur�ité množství recyklátu na vyrovnání terénních 
nerovností. 
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Výpo�et množství recyklátu:

Plocha S = 490 m2, tl. vrstvy h = 200 mm => V = S*h = 98 m3

Objemová hmotnost 
 = 1,885 t/m3 => m = 
*V = 185 t 

Pokud firma nebude mít vlastní silni�ní panely, tak jejich po�ízení pro komunikaci 
pro za�ízení staveništ� by bylo tém�� 53x dražší než cena pot�ebného množství 
recyklátu pro tuto komunikaci. Z tohoto d�vodu bude pro za�ízení staveništ�
up�ednost�ováno používání recyklátu. 

− Pomocí auto�erpadla ve �ty�ech pozicích (schéma pozic viz. dále) se provede 
betonáž soklového pásu. Betonová sm�s se zhutní ponorným vibrátorem. Následuje 
technologická p�estávka 2 dny. Soklový pás se odbední a bedn�ní se odveze. 

4.9 St�ešní konstrukce a oplášt�ní 
− Bude provedena spodní vrstva st�ešní konstrukce z trapézového plechu. Plech bude 

kotven do st�ešních vazník� turbošrouby. Montáž za�ne od okraje haly, pracovníci 
budou krajní plechy p�ipev�ovat z montážních plošin, poté už budou montovat 
z hotových trapézových plech�. Jistit se budou úvazy a zachycova�i s autoblokem 
(více viz. Rizika BOZP a jejich opat�ení pro prefabrikovanou železobetonovou 
skeletovou konstrukci a pro pancé�ovou pr�myslovou podlahu). Materiál bude na 
st�echu dodáván autoje�ábem. Bude zhotovena celá konstrukce sv�tlík�. Nosné 
prvky z pásové oceli budou sva�ovány. Bude dokon�eno kování na v�tracích 
k�ídlech a sv�tlíky budou zaskleny polykarbonátovými deskami. Elektrické v�trání 
bude provedeno až se zhotovením vnit�ních rozvod� a jejich dokon�ením. Schéma 
pozic autoje�ábu p�i montáži st�ešní konstrukce a oplášt�ní viz. dále. 

− Na skeletové prvky bude namontována nosná konstrukce pro oplášt�ní. Bude 
tvo�ena ocelovými tenkost�nnými paždíky C a L, které budou p�ipevn�ny 
ocelovými podporovými botkami a kotvami do ŽB skeletu (podrobn�ji viz. Detaily 
oplášt�ní). Nosná konstrukce bude montována z plošin. 

− Jakmile bude namontována zhruba polovina nosné konstrukce oplášt�ní, další 
pracovníci budou moci za�ít s nát�rem této konstrukce. Nejprve bude proveden 
syntetický základový nát�r. Za 24 hodin bude možné provést vrchní syntetický nát�r 
a za dalších 24 hodin druhý vrchní nát�r. 
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Obr. 4.9 Schéma pozic auto�erpadla p�i betonáži soklového pásu 



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 50 –

Obr. 4.10 Schéma pozic autoje�ábu p�i montáži st�ešní konstrukce a oplášt�ní 
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− Bude zhotoveno oplášt�ní výrobní haly. Oplášt�ní bude provedeno ze sendvi�ových 
PUR panel� KINGSPAN KS1000 AWP tl. 80 mm, prostor skladu hutního 
materiálu bude oplášt�n trapézovými plechy ROVA T 35/207 a �ást 
prosv�tlovacími profily ze sklolaminátu. Nejprve bude provedeno oplášt�ní 
z PUR panel�. Tyto panely budou montovány vertikáln� na celou výšku výrobní 
haly. Každý panel bude u�íznut podle požadované výšky už ve výrob�, p�ípadn�
p�ímo na stavb�. Nejdelší panel bude mít délku 10 m, ší�ka panel� bude 1 m. Panely 
budou dováženy taha�em s náv�sem a montáž bude probíhat p�ímo z náv�su, nebo 
bude možné složit panely na zhutn�nou št�rkovou vrstvu. Panel bude p�epraven na 
místo autoje�ábem, tam ho pracovníci na montážních plošinách p�išroubují pomocí 
závitotvorných šroub� k ocelovým paždík�m (viz. Detaily oplášt�ní). Trapézové 
plechy (ší�ka 1 m, délka dle pot�eby – maximální 8,6 m) v prostoru skladu hutního 
materiálu budou p�išroubovány také k ocelovým paždík�m. Montáž bude probíhat 
od spodu a budou použity montážní plošiny a autoje�áb pro dopravu prvk�. Mezi 
trapézové plechy budou namontovány prosv�tlovací profily (1 x 2 m) dle projektové 
dokumentace. 

− S dokon�ením oplášt�ní celé haly budou namontována všechna plastová okna, aby 
bylo možné provést oplechování panel� v prostoru oken (viz. P�íloha P16 Detail 
oplášt�ní 2 – Plastová okna). 

− Jakmile bude dokon�eno oplášt�ní celé výrobní haly, odstraní se silni�ní panely, 
nebo recyklát ze sousedního pozemku. Zruší se brána na sousedním pozemku a 
mobilní oplocení se vrátí do pozice, která bude kopírovat hranice staveništ�. 
Dot�ený prostor sousedního pozemku se upraví do p�vodního stavu. 

− Na st�ešní trapézový plech budou provedeny další vrstvy a dokon�í se celá st�ešní 
konstrukce. Skladba st�ešní konstrukce a její provád�ní je patrná 
z P�ílohy P17 Detail oplášt�ní 3 – Napojení st�echy. St�echa bude poch�zná, 
pracovníci s úvazy a zachycova�i s autoblokem budou pracovat p�ímo na ní. Budou 
použity montážní plošiny, autoje�áb pro dopravu materiálu na st�echu a nákladní 
automobil s hydraulickou rukou pro dopravu materiálu na staveništ� a na st�echu. 

− Zárove� se zhotovováním st�ešní konstrukce budou probíhat i veškeré klempí�ské 
práce (montáž okap�, svod�, oplechování st�ešní konstrukce) a tyto �innosti by 
m�ly kon�it sou�asn�. 

4.10 Podlahy a zdivo 
− Ve výrobní hale, krom� budoucích místností skladu hutního materiálu, �OV, skladu 

elektro, trafostanice, rozvodny NN a VN a kancelá�e skladníka, bude provedena 
št�rková vrstva tl. 100 mm. Št�rk bude dovezen nákladními automobily, rozprost�en 
rypadlo-naklada�em a zhutn�n vibra�ními deskami a p�chem. Ve výše zmín�ných 
prostorech (mimo skladu hutního materiálu) bude zhotovena podkladní betonová 



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 52 –

mazanina tl. 100 mm. Betonová sm�s bude p�ipravena ve stavební mícha�ce 
a dopravena na místo kole�ky. 

− Sou�asn� s provád�ním št�rkové vrstvy a podkladní mazaniny v hale bude možné 
za�ít ukládat jednotlivé št�rkové vrstvy ve skladu hutního materiálu a položit zde 
betonovou zámkovou dlažbu. Št�rkové vrstvy i zámková dlažba budou hutn�ny 
vibra�ními deskami a p�chem. Materiál bude dovezen nákladními automobily a 
nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Zámkovou dlažbu ve skladu hutního 
materiálu bude pot�eba dokon�it, než se za�ne s montáží vrat a venkovních dve�í. 

− Podle projektové dokumentace bude provedeno veškeré zdivo ve výrobní hale. Pro 
zd�ní posta�í pomocné lešení s výškou podlahy 1,2 m. Palety s cihelnými bloky 
budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem s hydraulickou rukou 
a v p�ípad� pot�eby p�emíst�ny vysokozdvižným vozíkem. Než se za�ne 
s vyzdíváním, v místech budoucích zdí se na št�rkovou vrstvu / podkladní 
betonovou mazaninu položí geotextilie a hydroizola�ní fólie z LDPE. 

4.11 Vnit�ní rozvody 
− Provedou se všechny vnit�ní rozvody kanalizace, vodovodu, plynu, vytáp�ní, 

elektroinstalace a vzduchotechniky. Pro rozvedení po hale bude využito 
technologických otvor� ve st�ešních vaznících, drážek ve zdivu a v podlahách a 
n�kde budou prvky vedeny i po skeletové konstrukci. Bude využito pomocného 
lešení a montážních plošin, materiál bude dopravován na stavbu nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou a uložen bude v plechových uzamykatelných 
skladech. 

− Vnit�ní rozvody by m�ly být hotovy do Vánoc a poté by m�la následovat „zimní 
p�estávka“. Hala bude tém�� uzav�ená a otvory pro vrata a venkovní dve�e se 
zad�lají d�ev�nými deskami a prkny. 

4.12 Dokon�ovací práce 
− Budou zhotoveny veškeré vnit�ní úpravy povrch� pomocí strojní omíta�ky. 

Namontuje se podhled v kancelá�i skladníka (nosný rošt a minerální desky). 
Demontuje se pomocné lešení a uloží ve skladovém kontejneru. 

− V celé výrobní hale (bez skladu hutního materiálu) se položí geotextilie a na ni na 
sucho hydroizola�ní fólie z LDPE proti zemní vlhkosti a vzlínání radonu tl. 1,0 mm. 
Spoje fólie budou sva�ovány poloautomatickou svá�e�kou, fólie bude p�iva�ena 
i k �ástem pod zdivem. Geotextilie a hydroizola�ní fólie bude skladována 
v plechovém uzamykatelném skladu, nebo ve skladu hutního materiálu na zámkové 
dlažb�. 
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− V místnostech �OV, skladu elektro, trafostanice, rozvodny NN a VN a kancelá�e 
skladníka budou kompletn� zhotoveny podlahy podle projektové dokumentace. Ve 
t�ech místnostech bude nášlapná vrstva keramická dlažba, ve dvou dielektrický 
koberec a v jedné betonová mazanina. 

− Ve zbylých prostorech haly bude provedena pancé�ová podlaha. Postup podrobn�
popsán v Technologickém p�edpisu pro pancé�ovou pr�myslovou podlahu. 

− Na st�n� kancelá�e skladníka se provedou obklady a namontuje se umyvadlo. 
Všechny zd�né st�ny budou vymalovány (1x penetrace + 2x malba bílá).

− Týden po zhotovení pancé�ové podlahy bude možné tuto podlahu zatížit lehkou 
mechanizací. Provede se tedy montáž sek�ních zateplených výsuvných vrat 
s elektrickým pohonem. Budou použity montážní plošiny a nákladní automobil 
s hydraulickou rukou. Osadí se i venkovní plastové dve�e a ocelové požární žeb�íky 
s koši. 

− Jakmile budou vrata a dve�e namontovány, bude možné dokon�it všechny vnit�ní 
rozvody, nap�. zapojení pohon� na vrata a v�trací k�ídla ke sv�tlík�m, osazení 
vypína�� a zásuvek. Osadí se dva hydrantové systémy, p�enosné hasicí p�ístroje, 
vnit�ní dve�e, prahy a parapety. 

− Ru�n� se odkope napadaná zemina v rýze kolem soklového pásu. Soklový pás se 
zateplí extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. Na polystyren se natáhne st�rková 
hmota s armovací tkaninou a provede se mozaiková omítka (viz. P�íloha P15 Detail 
oplášt�ní 1 – Soklový pás). 

− Rypadlo-naklada�em a nákladním automobilem se p�emístí zemina ze skládky na 
staveništi a bude obsypán soklový pás po úrove� za�átku št�rkové vrstvy pod 
okapovým chodníkem. Obsyp bude provád�n po vrstvách tl. 300 mm a bude hutn�n 
vibra�ním p�chem. 

− Vytvo�í se okapový chodník kolem haly, kde nebudou asfaltové plochy. Na 
št�rkovou vrstvu tl. 150 mm se položí betonová dlažba tl. 50 mm. Za p�ístavkem 
bude vytvo�ena asfaltová plocha cca 15 m2. Zabetonují se obrubníky, betonová 
sm�s bude p�ipravena ve stavební mícha�ce. Uloží a zhutní se jednotlivé podkladní 
vrstvy (št�rkové vrstvy, asfaltový post�ik, obalované kamenivo). Finální vrstva 
asfaltového betonu se ru�n� rozprost�e a zahladí. 

− Zbytek zeminy ze soklového pásu se nákladním automobilem odvozí na skládku 
vzdálenou cca 13 km. 

− Vy�istí se celá výrobní hala. 

− Provede se výstupní kontrola kompletnosti stavební �ásti výrobní haly a kvalita díla. 
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5.1  Základní identifika�ní údaje 

V projektu za�ízení staveništ� se v rámci diplomové práce budu v�novat stavebním 
objekt�m SO 02 Výrobní hala a SO 03 Administrativní budova. 

Název stavby: Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. 

Místo stavby: Pr�myslová zóna Jamská, Ž�ár nad Sázavou 

Kraj: Vyso�ina 

Objednatel: SPEDUR, s.r.o. 
 Brodská 10 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Projektant: Ing. Jan Zást�ra 
 M�lkovice 360 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Zahájení díla: 17.2.2014 (objekty SO 02 a SO 03) 

Ukon�ení díla: 10.4.2015 (objekty SO 02 a SO 03) 

Katastrální území: Ž�ár nad Sázavou 

Parcelní �ísla: 9512/1, 9512/9, 9512/13, 9513/7 

Charakter stavby: novostavba 

Popis ú�elu: Jedná se o výrobní areál, který bude sloužit pro strojírenskou 
výrobu (výroba zem�d�lských stroj�). V areálu bude prodejna, 
administrativní, sociální a hygienické zázemí firmy, výrobní a 
skladovací prostory. 

Sn�hová oblast:  IV. 

V�trová oblast: IV. 

Teplotní oblast:  -15 °C       [1]

5.1.1 Popis pozemku 

Zajišt�ní staveništ� bude probíhat v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních 
vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci) a na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Pozemek, který je ve vlastnictví 
investora, bude používán pro za�ízení staveništ�. Bude oplocený, p�ístupný po místní 
komunikaci, která je ve vlastnictví m�sta Ž	áru nad Sázavou. Komunikace bude udržována 
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v �istot�, v p�ípad� zne�išt�ní bude uvedena do p�vodního stavu. P�i provád�ní zast�ešení 
a oplášt�ní objektu SO 02 Výrobní hala bude pot�eba zabrat cca 725 m2 sousedního 
pozemku. Tento zábor bude vytvo�en po dobu nezbytn� nutnou a to v maximální dob�
trvání 14 týdn�. Sousední pozemek je prozatím ve vlastnictví m�sta Ž	áru nad Sázavou, o 
pronájmu pozemku v daném rozsahu a dob� trvání bude mezi m�stem Ž	ár nad Sázavou a 
zhotovitelem (p�ípadn� investorem) sepsána smlouva. 

5.1.2 Informace o staveništi 

Staveništ� výrobního areálu firmy SPEDUR, s.r.o. je situováno v jižní �ásti m�sta 
v pr�myslové zón� Jamská. Jako staveništ� bude používán celý pozemek. Podél 
jihovýchodní hranice staveništ� vede hlavní silnice, za ní jsou pouze plochy zelen�. Podél 
jihozápadní hranice pozemku vede vedlejší silnice. Ob� tyto komunikace budou používány 
pro p�ístup ke staveništi. Na severozápadní stran� sousedí pozemek s dalším firemním 
areálem. Ze severovýchodní strany sousedí staveništ� s pozemkem, který je prozatím 
nevyužitý a je ve vlastnictví m�sta. Tvar pozemku je p�ibližn� obdélníkového tvaru o ploše 
cca 10 690 m2. Terén je zhruba od t�etiny pozemku svažitý, kde je p�evýšení cca 3,5 m na 
85 m délky, to odpovídá sklonu 4,1%. Pozemek je tvo�en zelenou plání bez v�tších ke�� a 
d�evin. P�ed za�átkem prací bude staveništ� oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m, 
délka oplocení bude 365 m a typ JOHNNY SERVIS PV7 – pr�hledné vysoké oplocení 
lehké. Vnitrostaveništní komunikace bude tvo�ena zhutn�nou št�rkovou vrstvou tl. 200 mm, 
frakce 0-63 mm, která bude pozd�ji využita jako podklad pro zpevn�né plochy v rámci 
areálu. Výjezd ze staveništ� bude navazovat na hlavní silnici na jihovýchodní stran�, kde 
bude p�ed prostorem staveništ� snížena rychlost na 30 km/hod. Vjezd na staveništ� p�es 
inženýrské sít� v míst� budoucího vjezdu do areálu bude zpevn�n pomocí silni�ních panel�
(3 000 x 1 000 x 150 mm) na št�rkové vrstv� tl. 150 mm. Od jejího sejmutí bude �ást ornice 
uložena na skládce na staveništi až do jejího zp�tného rozhrnutí (skládka o velikosti 
cca 13 x 10 m, výšce 1,5 m a množství 165 m3 ornice). B�hem provád�ní základ� bude na 
staveništi uložena zemina z odkopávek a jam až do jejího použití do zhutn�ných násyp�
v areálu (výška skládky 2 m, množství cca 3 400 m3). P�i dokon�ovacích pracích bude na 
staveništi uložena zemina z rýhy pro soklový pás (skládka o velikosti cca 14 x 11,5 m, 
výšce 1,5 m a množství 190 m3). Zemina bude použita pro zp�tný obsyp soklového pásu a 
zbytek bude odvezen na skládku (skládky viz. výkresy Za�ízení staveništ�). 

5.1.3 �len�ní stavby na hlavní stavební objekty 

Pozn.: Celkem rozd�lena na 14 stavebních objekt�. 

Objekt SO 01 Terénní a sadové úpravy 

Objekt SO 02 Výrobní hala 

Objekt SO 03 Administrativní budova 
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Objekt SO 04 Skladovací hala 

Objekt SO 05 Sklad technických plyn�

Objekt SO 06 Komunikace a zpevn�né plochy 

Objekt SO 07.1 Vodovodní p�ípojka 

Objekt SO 07.2 Kanalizace deš�ová 

Objekt SO 07.3 Kanalizace splašková 

Objekt SO 08.1 P�ípojka VN 

Objekt SO 08.2 Rozvody NN 

Objekt SO 08.3 P�ípojka sd�lovacího vedení 

Objekt SO 09 STL plynovodní p�ípojka 

Objekt SO 10 Oplocení 

[1], [2], [3] 

5.2  Sít� technické infrastruktury 
Výrobní areál bude napojen na ve�ejné potrubí pitné vody, deš
ovou a splaškovou 
kanalizaci, STL plynové potrubí, sd�lovací vedení a silové vedení VN, které bude 
p�ivedeno do trafostanice v p�ístavku výrobní haly. Všechny p�ípojky budou nov�
vybudovány a povedou pod zemí. Jejich vedení je patrné z výkresové dokumentace 
(viz. Stavební situace). 

5.3  P�ípojky za�ízení staveništ�
Na staveništ� bude p�ivedeno silové vedení VN, které bude vedeno až do budoucí 
trafostanice ve výrobní hale. Z trafostanice poté budou zhotoveny rozvody NN pro zbytek 
areálu. Trafostanice bude zprovozn�na až s dokon�ením výrobní haly, proto bude pro 
za�ízení staveništ� p�ivedeno silové vedení NN podzemní do rozvodné sk�ín� s jisti�em 
elektrické energie. Pro za�ízení staveništ� bude zbudována revizní šachta 
(1 050 x 1 200 mm) na nov� zhotoveném vodovodu. Ze šachty bude vedena podzemní �ást 
pro umývárny s WC a nadzemní �ást do stojanu pro vodu. Ze stojanu bude voda používána 
pro provozní a technické pot�eby staveništ� a pro o�išt�ní stroj� a dopravní techniky na 
odstavné ploše. Odvedení splašk� z hygienické bu�ky a z odstavné plochy pro mytí stroj�
bude provedeno pomocí do�asného vedení kanalizace splaškové uložené v zemi a bude 
napojena do nov� zbudované p�ípojky splaškové kanalizace. V míst� styku bude zbudována 
revizní šachta DN 800. Voda z odstavné plochy bude protékat p�es odlu�ova� ropných 
látek, který bude zbudován p�ed vtokem do nové splaškové kanalizace. Vše je patrné 
z výkresové dokumentace (viz. Za�ízení staveništ�). 
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5.4  Ochrana ve�ejných zájm�
P�i provád�ní stavebních prací budou chrán�ny ve�ejné zájmy. P�ed výjezdem ze staveništ�
budou všechny stroje a dopravní technika o�išt�ny na odstavné ploše, aby nedocházelo ke 
zne�iš
ování komunikací. Pokud ke zne�išt�ní stávající komunikace b�hem stavebních 
prací dojde, bude komunikace o�išt�na v co nejkratší možné dob�. 

V okolí staveništ� budou umíst�ny p�enosné zákazové, p�íkazové a upozor�ující dopravní 
zna�ky. Umíst�ní a typ t�chto zna�ek bude projednán s dopravním inspektorátem m�sta 
Ž	áru nad Sázavou. Stavba bude ozna�ena cedulemi „Nepovolaným vstup zakázán“ a 
„Stavba povolena“, p�ípadn� i informativní cedulí s ozna�ením realiza�ní firmy. 

U vjezd� na staveništ� a parkovišt� budou vytvo�eny ochranné vrstvy ze silni�ních panel�
(3 000 x 1 000 x 150 mm) na št�rkové vrstv� tl. 150 mm, aby nedocházelo k ni�ení 
chodníku, zeleného pásu a podzemních sítí technické infrastruktury, které v t�chto místech 
vedou. 

5.5  Využití nových a stávajících objekt�
Výstavba celého areálu za�ne na „zelené louce“, na pozemku se nenacházejí žádné stávající 
objekty. B�hem výstavby výrobní haly a administrativní budovy se žádných nových objekt�
využívat nebude. Po dokon�ení t�chto dvou objekt�, b�hem výstavby skladovací haly a 
zpevn�ných ploch, už bude možné p�ípadn� využít administrativní budovy jako sociálního a 
hygienického zázemí pro pracovníky. 

5.6  Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 
Ohlášení stavebnímu ú�adu bude podléhat mobilní oplocení staveništ� výšky 2,0 m, délka 
oplocení bude 365 m a typ JOHNNY SERVIS PV7 – pr�hledné vysoké oplocení lehké. 
Dalším objekty, které budou vyžadovat ohlášení, budou vyh�ívané stavební bu�ky. Bude se 
jednat o bu�ku vrátného a bezpe�nostní služby, kancelá� stavbyvedoucího a mistr�, 
umývárny s WC a šatny pracovník�. 

5.7  Zajišt�ní staveništ� z hlediska bezpe�nosti osob 
Na zajišt�ní staveništ� bude použito mobilní oplocení výšky 2,0 m, délka oplocení bude 
365 m a typ JOHNNY SERVIS PV7 – pr�hledné vysoké oplocení lehké. Vstupní brána 
bude dvouramenná, stejného typu jako mobilní oplocení. Brána bude uzamykatelná, 
velikost brány bude 6,25 m. P�i dokon�ovacích pracích b�hem využívání sousedního 
pozemku bude v tomto míst� použita ješt� jedna brána. P�i �innostech a pohybu na 
sousedním pozemku z�stane tato brána otev�ená. Po skon�ení pracovní sm�ny se uzam�e 
visacím zámkem. Brána bude dvouramenná, stejného typu jako mobilní oplocení, velikost 
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brány bude 5 m. Tím se zamezí p�ístupu nepovolaných osob na staveništ�. U vjezdové 
brány budou umíst�ny cedule s nápisy „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Vstup na 
staveništ� jen v ochranné p�ilb� a vest�“. Bude provád�na evidence osob a prost�edk�
p�ijížd�jících na staveništ�. Staveništ� bude pom�rn� velkého rozsahu a �ást prací bude 
provád�na pomocí subdodávek. Z tohoto d�vodu bude na staveništi p�ítomna bezpe�nostní 
služba v dob� mezi koncem a za�átkem pracovní sm�ny. Bezpe�nostní služba b�hem svého 
pobytu na staveništi bude moci využívat bu�ku vrátného. Bude možné nechat stavební 
stroje na staveništi i p�es noc. 

Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a seznámeni s bezpe�nostním plánem. 
Nejv�tší rizika budou montážní práce a práce se stroji (zejména p�i soub�hu 
prací – nap�. p�i montáži st�ešního vazníku pomocí dvou autoje�áb�). P�i výstavb� se bude 
sva�ovat, z tohoto d�vodu bude nutné na staveništ� umístit 2 p�enosné práškové hasicí 
p�ístroje. Umíst�ní bude podle plánu, p�edpokládá se ale umíst�ní jednoho p�ístroje v míst�
stavebních bun�k a druhého v míst� sva�ování. Na staveništ� bude umožn�n p�íjezd 
hasi�ského záchranného sboru. 

V pr�b�hu celé výstavby bude zhotovitel dodržovat platnou legislativu pro provád�ní 
stavby z hlediska BOZP. Jedná se p�edevším o zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a 
o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci), na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 
pádu z výšky nebo do hloubky a na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a 
ná�adí. 

5.8  Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
V pr�b�hu výstavby se nep�edpokládá manipulace s ekologicky nebezpe�ným materiálem. 
U stroj� a mechanism� budou provedeny revizní kontroly, tudíž nebude hrozit únik olej� a 
jiných nebezpe�ných látek. Pokud k úniku p�eci jen dojde, bude o této skute�nosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodlen� �ešit. 

Bude zamezeno nadm�rné prašnosti v okolí stavby (vlh�ením komunikací) a úniku 
nebezpe�ných látek do zeminy a ovzduší (dopl�ování paliva se bude provád�t na benzinové 
pump� vzdálené cca 800 m od staveništ�). 

B�hem výstavby bude v okolí zvýšena hladina hluku, prašnost, intenzita dopravy, 
zne�išt�ní komunikací. Zhotovitel bude tyto vlivy minimalizovat (bude vlh�it komunikace, 
�istit stroje p�ed výjezdem ze staveništ�, zne�išt�ní komunikací ihned odstraní, na 
komunikacích nebude skladovat žádný materiál, palivo dopl�ovat na benzínové pump�
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vzdálené cca 800 m od staveništ�). P�i stavebních pracích bude vznikat odpad. S p�íslušnou 
firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sb�rném dvo�e 
budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu použity. O odpadu se povede 
evidence, která se pozd�ji doloží p�i p�edání stavby. V rámci za�ízení staveništ� budou 
z�ízeny plochy pro kontejnery na sm�sný komunální odpad a na ostatní odpad, který se 
bude t�ídit. 

B�hem stavebních prací se bude s odpady nakládat podle platné legislativy, zejména podle 
zákona �. 106/2005 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dalších zákon�, jak vyplývá z pozd�jších zm�n a podle vyhlášky �. 503/2004 Sb., 
kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�. 

Kontroly environmentálních aspekt� popsány v kapitole Environmentální plán pro 
objekt SO 02 Výrobní hala. Výpis jednotlivých kategorií odpad�, které p�i výstavb�
vzniknou, viz. technologické p�edpisy. 

5.9  Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích 
termín�

Za�átek výstavby celého areálu je plánován na 21.10.2013, ukon�ení potom na 27.5.2016. 
Podrobn�jší �asové termíny viz. �asový plán stavby – objektový a �asový plán stavebního 
objektu SO 02 Výrobní hala. Pro pot�eby této diplomové práce jsou ješt� d�ležité termíny 
za�átku a konce výstavby objektu SO 02 Výrobní haly. Za�átek prací na výrobní hale se 
p�edpokládá 17.2.2014 a ukon�ení 10.4.2015. 

5.10 Dopravní �ešení za�ízení staveništ�

5.10.1   Dopravní napojení stavby 

Hlavní silnice na jihovýchodní stran� je dostate�n� široká pro bezpe�ný p�ístup na stavbu i 
pro dovoz veškerého materiálu. Polom�r zatá�ky pro vjezd na staveništ� bude 20 m, což 
bude vyhovovat i nadrozm�rné p�eprav� ŽB prefabrikovaných skeletových vazník�. 
Dopravní napojení stavby viz. Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
Pro zajišt�ní bezpe�ného provozu budou v okolí stavby umíst�ny p�enosné dopravní zna�ky 
s ozna�ením „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“ a na staveništi p�enosné dopravní 
zna�ky s ozna�ením „Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/h“. Vjezd na staveništ� p�es 
inženýrské sít� v míst� budoucího vjezdu do areálu bude zpevn�n pomocí silni�ních panel�
(3 000 x 1 000 x 150 mm) na št�rkové vrstv� tl. 150 mm. 

V p�ípad� zne�išt�ní stávající komunikace b�hem stavebních prací, bude komunikace 
o�išt�na v co nejkratší možné dob�. 
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5.10.2   Vnitrostaveništní doprava 

Vnitrostaveništní komunikace bude tvo�ena zhutn�nou št�rkovou vrstvou tl. 200 mm, 
frakce 0-63 mm, která bude pozd�ji využita jako podklad pro zpevn�né plochy v rámci 
areálu. Zpevn�ná plocha ve výrobní hale pro pojezd autoje�áb� a stroj� bude tvo�ena 
št�rkovou vrstvou tl. 340 mm, v administrativní budov� št�rkovou vrstvou tl. 140 mm. Ob�
tyto vrstvy budou použity jako podklady pro budoucí podlahy. Polom�ry komunikace 
budou 15 m a 20 m, v severní �ásti staveništ� bude prostor pro oto�ení aut a stroj�
(viz. výkresová dokumentace Za�ízení staveništ�). 

5.10.3   Vertikální doprava 

Hlavními zvedacími mechanismy pro skeletovou konstrukci výrobní haly budou dva 
autoje�áby Tatra AD 28. Pro skeletovou konstrukci 1.NP administrativní budovy posta�í 
jeden autoje�áb Tatra AD 28 a pro 2.NP bude použit autoje�áb LTM 1030. Pro montáž 
skeletu budou ješt� použity montážní plošiny AIRO SG 1400. Doprava materiálu 
do 2.NP administrativní budovy bude zajišt�na taha�em MAN 26.414 s hydraulickou 
rukou. Staveništní bu�ky budou na staveništ� dopraveny taha�em MAN AG 19.103 
s náv�sem STZ-L 3A. 

5.11 Prvky za�ízení staveništ�

5.11.1   Bu�ky 

Po celou dobu výstavby stavebních objekt� SO 02 Výrobní hala a SO 03 Administrativní 
budova bude používán stejný po�et stavebních bun�k. Bude to bu�ka vrátného a 
bezpe�nostní služby, kancelá� stavbyvedoucího a mistr�, umývárny s WC, skladový 
kontejner a šatny pracovník�. 

Stavební bu�ky budou od firmy TOI TOI. Na staveništi bude umíst�no i mobilní 
WC TOI TOI fresh. 

P�i provád�ní zemních prací budou stavební bu�ky provizorn� osazeny v míst� budoucí 
skladovací haly, kde nepovedou žádné inženýrské sít�. Po provedení zemních prací a �ásti 
p�ípojek budou bu�ky umíst�ny na místo, kde z�stanou až do konce výstavby areálu. 
Budou umíst�ny v blízkosti vjezdu na staveništ� (umíst�ní bun�k a napojení na inženýrské 
sít� viz. výkresová dokumentace Za�ízení staveništ�). Bu�ky budou stát na zpevn�né ploše. 
Bude sejmuta ornice, provedou se odkopávky v �ásti areálu v tl. 450 mm tak, aby upravený 
terén byl na úrovni pro vytvo�ení št�rkové vrstvy pro budoucí zpevn�né plochy, poté se 
provede zhutn�ná št�rková vrstva tl. 200 mm, na ni se umístí silni�ní panely, na které se 
osadí stavební bu�ky. Bu�ky budou osazeny pomocí autoje�ábu. 

Po�et bun�k se odvíjí z pot�eby po�tu pracovník� v pr�b�hu výstavby (viz. Graf pot�eby 
pracovník� pro objekty SO 02 Výrobní hala a SO 03 Administrativní budova). 
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Tabulka 5.1 – Stavební bu�ky pro za�ízení staveništ�

Ú�el použití Po�et Typ bu�ky 

Bu�ka vrátného a bezpe�nostní služby 1 TOI TOI Megapokladna 

Kancelá� stavbyvedoucího a mistr� 1 TOI TOI BK1 

Hygienická bu�ka (umývárny s WC) 1 TOI TOI SK1 

Skladový kontejner 1 TOI TOI LK1 

Šatny pracovník� 2 TOI TOI BK1 

Obr. 5.1 Bu�ka TOI TOI Megapokladna 

Obr. 5.2 Bu�ka TOI TOI BK1 
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Bu�ka šatny pracovník� bude p�ipojena na elektrickou energii, která bude p�ivedena 
do rozvodné sk�ín� elektrického vedení pro za�ízení staveništ�. Sk�í� bude napojena p�ímo 
ze sít� a to z d�vodu, že silové vedení VN a rozvody NN po areálu budou zprovozn�ny až 
s dokon�ením výstavby a zkompletováním trafostanice. Pro p�ípojku elektrické energie pro 
za�ízení staveništ� bude sjednáno povolení a sepsána smlouva s poskytovatelem E.ON. 
Všechny ostatní bu�ky budou napojeny na zdroj vzájemným propojením a bude na nich 
p�ipraveno venkovní osv�tlení. Umývárny s WC budou napojeny na novou vodovodní 
p�ípojku a p�ípojku splaškové kanalizace. Odvedení splašk� z hygienické bu�ky a 
z odstavné plochy pro mytí stroj� bude provedeno pomocí do�asného vedení kanalizace 
splaškové uložené v zemi a bude napojena do nov� zbudované p�ípojky splaškové 
kanalizace. 

5.11.2   Skladovací a zpevn�né plochy za�ízení staveništ�

Zpevn�né plochy budou tvo�eny zhutn�ným št�rkem tl. 200 mm mezi objekty, zhutn�ným 
št�rkem tl. 340 mm ve výrobní hale a tl. 140 mm v administrativní budov�. V t�chto dvou 
objektech budou sloužit zárove� i jako podkladní vrstva pro budoucí podlahy. Parkovišt�
pro pracovníky a vjezdy na staveništ� a parkovišt� budou tvo�eny silni�ními panely. Pod 
stavebními bu�kami bude zhutn�ný št�rk a na n�m silni�ní panely. Zemina pro obsypy a 
násypy a ornice pro zp�tné rozprost�ení budou uloženy na deponiích v severozápadní �ásti 
pozemku. 

Prvky skeletu pro výrobní halu budou postupn� ukládány v prostoru budoucí haly, u 
vazník� bude probíhat montáž p�ímo z náv�su taha�e. Vedle budoucí administrativní 
budovy vznikne prostor pro možné uložení prvk� skeletu pro montáž 1.NP administrativní 
budovy, montáž 2.NP bude probíhat p�ímo z náv�su. Menší materiál bude uskladn�n ve 
skladovém kontejneru a v plechových uzamykatelných skladech. P�i skládání prvk� na sebe 
budou proloženy d�ev�nými prokladky, aby se prvky nepoškodily. P�ed výjezdem ze 
staveništ� bude zpevn�ná odstavná plocha ze silni�ních panel� pro o�išt�ní stroj�
a dopravní techniky. Na staveništi bude vyhrazen prostor pro kontejnery na odpad, které se 

Obr. 5.3 Bu�ka TOI TOI SK1 
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budou pravideln� vyvážet. V p�ípad� pot�eby bude možné uložit n�které prvky i v prostoru 
staveništ�, kde bude zhutn�ná št�rková vrstva a kde nebudou bránit volnému pohybu stroj�
a pracovník�. 

Panely pro oplášt�ní výrobní haly mohou být uloženy v severovýchodní �ásti staveništ� na 
št�rkové vrstv�, ale budou chrán�ny proti nep�íznivým klimatickým podmínkám. Mohou 
být uskladn�ny i v prostoru skladu hutního materiálu ve výrobní hale, kde budou �áste�n�
chrán�ny st�ešní konstrukcí. Tepelné izolace a hydroizolace budou uskladn�ny 
v plechových uzamykatelných skladech a v administrativní budov� p�i jejich zabudování 
do konstrukce. 

5.12 Staveništní nároky na energii 

5.12.1   Výpo�et pot�eby vody pro staveništ�

5.12.1.1  Výpo�et vody pro provozní a technické ú�ely 

    [l*s-1] 

Qa – množství vody [l/s] 
Sv – spot�eba vody za den [l] 
kn – koeficient nerovnom�rnosti odb�ru (pro technologické provozy 1,5) 
t – �as, po který je voda odebírána [h] 

Tabulka 5.2 – Výpo�et pot�eby vody pro provozní a technické ú�ely 

Pot�eba vody pro:
M�rná 

jednotka 
Množství 

m.j. 
St�ední norma [l] 

Pot�ebné množství 
[l/den] 

Zd�ní z tvárnic m3 30 250 7500 

P�í�ky m3 40 20 800 

Mytí nákladních 
vozidel 

1 vozidlo 3 1000 3000 

� provozní a technické ú�ely 11300 l/den 

3600*8

5,1*11300
=aQ

Qa = 0,589 l/s

3600*

*

t

kS
Q nv

a =
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5.12.1.2  Výpo�et vody pro sociální a hygienické ú�ely 

     [l*s-1] 

Qb – množství vody [l/s] 
Pp – po�et pracovník�
Ns – norma spot�eby vody na osobu a den 
kn – koeficient nerovnom�rnosti odb�ru (pro hygienické pot�eby 2,7) 
t – �as, po který je voda odebírána [h] 

Tabulka 5.3 – Výpo�et pot�eby vody pro sociální a hygienické ú�ely 

Pot�eba vody 
pro: 

M�rná jednotka 
Množství 

m.j. 
St�ední 

norma [l] 
Pot�ebné množství 

[l/den] 

Hygienické 
ú�ely 

1pracovník/sm�na 15 35 525 

Sprchy 1 pracovník 15 45 675 

� sociální a hygienické ú�ely 1200 l/den 

3600*8

7,2*1200
=bQ

Qb = 0,113 l/s

5.12.1.3  Výpo�et požární vody 

   [l*s-1] 

Qc – celkové množství požární vody [l/s] 
Spv – spot�eba požární vody [l/s] 
krh – koeficient vyjad�ující rychlost ho�ení podle stupn� požární bezpe�nosti 

Výpo�et požární vody není pot�eba, protože ve vzdálenosti 90 m od p�ibližného st�edu 
staveništ� se nachází požární hydrant. 

3600*

**

t

kNP
Q nsp

b =

rhpvc kSQ *=
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5.12.1.4  Návrh sv�tlosti vodovodního potrubí 

Qn = 1,2 * (Qa + Qb + Qc) 

Qn = 1,2 * (0,589 + 0,113 + 0) 

Qn = 0,842 l/s => D = 32 mm (11/4’’)

5.12.2   Návrh odpadního potrubí 
Tabulka 5.4 – Dimenze odpadního potrubí 

Pot�eba odpadního potrubí ks DN [mm] 

Hygienická bu�ka 1 110 

Odstavná plocha pro o�išt�ní stroj� 1 80 

5.12.3   Výpo�et p�íkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

2
1

2
321 )*7,0()*8,0*5,0(1,1 PPPPS +++=   [kW]

S – zdánlivý p�íkon 

1,1 – koeficient rezervy na nep�edvídané zvýšení p�íkonu 

P1 – instalovaný výkon elektromotor� na staveništi [kW] 

P2 – instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor� [kW] 

P3 – instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení [kW] 

0,5 a 0,7 – koeficient sou�asnosti elektromotor�
0,8 – koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení 
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Tabulka 5.5 – Výpo�et p�íkonu elektrické energie 

P1 – Instalovaný výkon elektromotor� na staveništi 

P�ístroj P�íkon [kW] Po�et ks kW celkem 

Mícha�ka 5 1 5 

Svá�ecí poloautomat 4 1 4 

Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 

Drobné ná�adí 1 5 5 

Výtáp�ní bun�k 1,5 5 7,5 

Boiler 2,1 1 2,1 

� p�íkonu elektromotor� 25,9 

P2 – Instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor 

Místnost 
Výkon na m2

podlahy [kW] 
Plocha m2 kW celkem 

Kancelá� a bu�ka vrátného a 

bezpe�nostní služby 
0,01 30 0,30 

Šatny a sprcha 0,006 45 0,27 

Sklad 0,003 15 0,045 

Vnit�ní osv�tlení 0,013 2700 35,1 

� výkonu vnit�ního osv�tlení 35,715 

P3 – Instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení 

Venkovní osv�tlení 
Výkon na m2

prostoru [kW] 
Plocha m2 kW celkem 

Venkovní osv�tlení 0,01 220 2,2 

� výkonu vn�jšího osv�tlení 2,2 
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22 )9,25*7,0()2,2715,35*8,09,25*5,0(1,1 +++=S

S = 52,065 kW

Nutný p�íkon elektrické energie je 52,065 kW. 

5.13 Inženýrské sít� za�ízení staveništ� a dimenze p�ípojek 

5.13.1   Voda 

Pot�eba vody pro za�ízení staveništ� je uvažována pro provozní a technické ú�ely a pro 
sociální a hygienické ú�ely. Uvažovat s  požární vodou není pot�eba, protože ve vzdálenosti 
90 m od p�ibližného st�edu staveništ� se nachází požární hydrant. Návrh sv�tlosti 
staveništní vodovodní p�ípojky je 32 mm (11/4’’). P�ípojka bude plastová a bude vedena 
v zemi. 

5.13.2   Kanalizace splašková 

Odvedení splašk� z hygienické bu�ky a z odstavné plochy pro mytí stroj� bude provedeno 
pomocí do�asného vedení kanalizace splaškové uložené v zemi a bude napojena do nov�
zbudované p�ípojky splaškové kanalizace. Navržená dimenze kanalizace z hygienické 
bu�ky je 110 mm, z odstavné plochy 80 mm. P�ípojka bude plastová a bude vedena v zemi. 

5.13.3   Elektrická energie 

Na staveništ� bude p�ivedeno silové vedení VN, které bude vedeno až do budoucí 
trafostanice ve výrobní hale. Z trafostanice poté budou zhotoveny rozvody NN pro zbytek 
areálu. Trafostanice bude zprovozn�na až s dokon�ením výrobní haly, proto bude pro 
za�ízení staveništ� p�ivedeno silové vedení NN podzemní do rozvodné sk�ín� s jisti�em 
elektrické energie. Prvky napojené na elektrickou energii budou mícha�ka, svá�ecí 
poloautomat, ponorný vibrátor a drobné ná�adí. Navržená minimální dimenze staveništní 
p�ípojky bude 52,07 kW. 

5.14 Osv�tlení staveništ�
Jihovýchodní (umíst�ní stavebních bun�k) a jihozápadní �ást staveništ� bude osv�tlena 
ve�ejným osv�tlením. Na stavebních bu�kách bude p�ipraveno venkovní osv�tlení. 
Staveništ� bude osv�tleno kv�li vniku nepovolaných osob, a to halogenovými lampami. 
P�edpokládá se osmihodinová pracovní sm�na a nem�lo by tedy docházet ke stavebním 
pracím v noci. P�i práci uvnit� objekt� bude za osv�tlení pracovišt� odpov�dný p�íslušný 
pracovník. 
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6.1  Stroje pro p�ípravné, zemní a terénní práce 

6.1.1 Pásový dozer Caterpillar D6R III 

Dozerem bude sejmuta ornice v tlouš�ce 150 mm a �ást p�emíst�na na skládku ornice. Dále 
bude použit pro odkopávky zeminy v �ásti areálu v celkové tlouš�ce 450 mm 
(viz. výkresová dokumentace Za�ízení staveništ�). 

Nasazení stroje: �íjen - listopad 2013 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 3 860 mm 
    ší�ka 2 640 mm 
    výška 3 143 mm 
Výkon motoru   138 kW 
Objem radlice   3,93 m3

Provozní hmotnost  18,33 t 

Obr. 6.1 Pásový dozer Caterpillar D6R III 
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6.1.2 Kolové rypadlo-naklada� Caterpillar 428E 

Rýpadlo-naklada� s hloubkovou lopatou bude použit pro výkopy inženýrských sítí, veškeré 
zemní práce, nakládání zeminy na nákladní automobil a pro p�esun sypkých hmot po 
staveništi. 

Nasazení stroje: �íjen – prosinec 2013, leden – únor 2014, duben – �ervenec 2014, 
listopad 2014, b�ezen – duben 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 5 855 mm 
    ší�ka 2 368 mm 
    výška 3 736 mm 
Výkon motoru   67 kW 
Objem lopaty naklada�e 1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla  0,29 m3

Provozní hmotnost  7,5 t 
Maximální rychlost  40 km/h 
Maximální hloubkový dosah 4,8 m 
Maximální dosah  5,5 m 
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Obr. 6.2 Kolové rypadlo-naklada� Caterpillar 428E a jeho dosahy 
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6.1.3 Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 

Nákladní automobil bude sloužit pro p�emíst�ní zeminy na staveništi, odvoz �ásti ornice a 
zeminy na skládku, dovoz zeminy pro násypy. 

Nasazení stroje: �íjen – prosinec 2013, leden – únor 2014, duben – �ervenec 2014, 
listopad 2014, b�ezen – duben 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry korby  délka 4 300 mm 
    ší�ka 2 500 mm 
    výška 1 000 mm 
Objem korby   8 m3

Výkon motoru   200 kW 
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Užite�ná hmotnost  10 700 kg 
Maximální rychlost  80 km/h 

6.1.4 Tandemový vibra�ní válec Caterpillar CD54 

Válec bude použit pro zhutn�ní násyp� v areálu, št�rkové vrstvy a pro zhutn�ní vrstev 
zpevn�ných ploch v areálu (asfaltové plochy). 

Nasazení stroje: kv�ten – �erven 2014 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 4 270 mm 
    ší�ka 1 873 mm 
    výška 3 042 mm 
Výkon motoru   74,5 kW 
Provozní hmotnost  10,9 t 
Pracovní ší�ka (b�hounu) 1 700 mm 
Maximální ší�ka zhutn�ní 3 000 mm 

Obr. 6.4 Tandemový vibra�ní válec 

Obr. 6.3 Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 
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6.1.5 Kolový finišer Caterpillar AP500E 

Finišer bude použit pro zhotovení finální asfaltové vrstvy zpevn�ných ploch v areálu. 

Nasazení stroje: duben 2016 

Technické parametry: 

Rozm�ry  délka 5 810 mm 
   ší�ka 3 310 mm 
   výška 3 840 mm 
Výkon motoru   106 kW 
Provozní hmotnost  15,5 t 
Ší�ka stroje   2,5 m 
Maximální pracovní ší�ka 7 mm 

6.1.6 Vibra�ní deska Weber CR5 

Vibra�ní deska bude sloužit pro zhutn�ní obsyp� objekt�, svahování násyp�, zhutn�ní 
podkladních vrstev podlah v 1.NP a betonové dlažby.

Nasazení stroje: únor 2014, duben – �erven 2014, listopad 2014 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 1 520 mm 
    ší�ka 550 mm 
    výška 1 070 mm 
Výkon motoru   4,6 kW 
Provozní hmotnost  281 kg 
Pracovní ší�ka   55 cm 
Pracovní rychlost  0-24 m/min 

Obr. 6.5 Kolový finišer Caterpillar AP500E 

Obr. 6.6 Vibra�ní deska Weber CR5 
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6.1.7 Vibra�ní p�ch Weber SRV620 

Vibra�ní p�ch bude sloužit pro zhutn�ní obsyp� objekt�, zhutn�ní výkop� pro inženýrské 
sít� a pro hutn�ní špatn� dostupných míst na stavb�. 

Nasazení stroje: listopad – prosinec 2013, leden – únor 2014, �erven 2014, 
listopad 2014, b�ezen 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 735 mm 
    ší�ka 365 mm 
    výška 1 030 mm 
Výkon motoru   2,5 kW 
Provozní hmotnost  66 kg 
Ší�ka hutnící desky  280 mm 

6.2  Stroje pro betoná�ské a svá�ecí práce 

6.2.1 Auto�erpadlo betonu Putzmeister M46-5 

Auto�erpadlo bude použito pro p�epravu betonové sm�si z autodomícháva�e na 
požadované místo. 

Nasazení stroje: b�ezen 2014, duben 2014, �ervenec 2014, únor 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 12 000 mm 
    ší�ka 2 540 mm 
    výška 3 970 mm 
Výškový dosah  45,1 m 
Bo�ní dosah   41,1 m 
Hloubkový dosah  32,2 m 
Rozbalovací výška  9,3 m 
Po�et ramen   5 
Výkon �erpadla  140 m3/h 
Dopravní tlak   70 bar 
Dopravní potrubí  DN 125 
Rádius oto�e   365° 

Obr. 6.7 Vibra�ní p�ch 

Obr. 6.8 Rozm�ry zapatkovaného auto�erpadla 
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Obr. 6.9 Auto�erpadlo Putzmeister M46-5 a schéma jeho dosah�
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6.2.2 Autodomícháva� Stetter BASIC LINE AM 7 C+ 

Autodomíchava� bude použit pro dopravu betonové sm�si z betonárny na staveništ�. 

Nasazení stroje: b�ezen 2014, duben 2014, �ervenec 2014, únor 2015 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem  7 m3

Sklon bubnu   12,2° 

Otá�ky bubnu   0-12/min

6.2.3 Ponorný vibrátor betonu mechanický Perles CMP

Ponorný vibrátor bude použit ke zhutn�ní základových konstrukcí a soklového pásu. 

Nasazení stroje: b�ezen 2014, duben 2014, �ervenec 2014 

Technické parametry: 

Hmotnost   6 kg 
Nap�tí    230 V 
Elektrický p�íkon  2,0 kW 

Obr. 6.10 Autodomícháva� Stetter BASIC LINE AM 7 C+ 

Obr. 6.11 Ponorný vibrátor Perles CMP
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6.2.4 Stavební mícha�ka Lescha S 185 HR 

Stavební mícha�ka bude sloužit k míchání zálivky do kalich� patek, míchání malty pro 
zd�né konstrukce a pro drobné betoná�ské práce. 

Nasazení stroje: b�ezen 2014, duben 2014, �erven – �ervenec 2014, listopad 2014, 
leden 2015, únor 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 1 460 mm 
    ší�ka 830 mm 
    výška 1 400 mm 
Hmotnost   106 kg 
Objem bubnu   180 l 
Max. objem suché sm�si 110 l 
Max. objem mokré sm�si 135 l 
Nap�tí    230 V 
Výkon    1 600 W 

6.2.5 Svá�ecí poloautomat KIT 205 ECONOMIC 

Svá�ecí poloautomat bude použit ke sva�ování výztuží a ocelových konstrukcí pomocí 
ocelového drátu v ochranné atmosfé�e (CO2). 

Nasazení stroje: b�ezen – duben 2014, �erven – srpen 2014, prosinec 2014 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 790 mm 
    ší�ka 485 mm 
    výška 660 mm 
Hmotnost   52 kg 
Napájecí nap�tí  50/60 Hz: 3 x 400 V 
Jišt�ní    16 A 
Elektrický p�íkon  4,0 kW 
Pr�m�r drát� ocel, nerez 0,6-0,8 mm 

Obr. 6.13 Svá�ecí poloautomat 

Obr. 6.12 Stavební mícha�ka 
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6.3  Stroje pro p�epravu materiálu, manipulaci s materiálem a 
montážní práce 

6.3.1 Autoje�áb TATRA AD 28 

Autoje�áb bude použit pro montáž skeletové konstrukce celé výrobní haly a 1.NP 
administrativní budovy, pro montáž st�ešní konstrukce a oplášt�ní výrobní haly, usazení 
stavebních bun�k a pro další p�emíst�ní t�žších prvk� na staveništi (únosnosti a dosahy 
viz. Zat�žovací k�ivka a dosahy autoje�ábu TATRA). 

Nasazení stroje: únor 2014, �erven – srpen 2014, zá�í – �íjen 2014 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 10 750 mm 
    ší�ka 2 480 mm 
    výška 3 420 mm 
Ší�ka s vysunutými op�rami 5 160 mm 
Celková hmotnost  28 740 kg 
Maximální nosnost  28 t/3 m radius 
Výkon motoru   170 kW 
Max. dopravní rychlost 70 km/h 

Obr. 6.14 Autoje�áb TATRA AD 28 
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6.3.2 Autoje�áb LTM 1030-2.1 

Autoje�áb bude použit pro montáž skeletové konstrukce 2.NP administrativní budovy 
(únosnosti a dosahy viz. Zat�žovací k�ivka a dosahy autoje�ábu LTM). 

Nasazení stroje: �ervenec 2014 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 10 310 mm 
    ší�ka 2 550 mm 
    výška 3 550 mm 
Ší�ka s vysunutými op�rami 6 000 mm 

Obr. 6.15 Schéma dosahu autoje�ábu TATRA AD 28 
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Celková hmotnost  24 t 
Protiváha   5,2 t 
Maximální nosnost  35 t/3 m radius 
Výkon motoru   205 kW 
Stoupavost   60 % 
Max. dopravní rychlost 80 km/h 

Obr. 6.16 Autoje�áb LTM 1030-2.1 
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6.3.3 Kloubová montážní plošina AIRO SG 1400-JD 4WD

Montážní plošina bude použita pro montáž skeletové konstrukce, st�ešních konstrukcí, 
montáž oplášt�ní výrobní haly a pro montáž rozvod� ve výrobní hale. 

Nasazení stroje: �erven – listopad 2014, prosinec 2014, b�ezen 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 5,5 m 
    ší�ka 2 m 
    výška 2,05 m 

Obr. 6.17 Schéma dosahu autoje�ábu LTM 1030-2.1
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Rozm�ry p�i ustavení  2 x 2,5 m 
Rozm�ry koše   1,5 x 0,8 m 
Maximální výška  16 m 
Bo�ní dosah   8,1 m 
Hmotnost   7 160 kg 
Nosnost koše   220 kg 

Obr. 6.18 Montážní plošina AIRO a schéma jejích dosah�
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6.3.4 Taha� MAN TGA 26.480 s náv�sem Goldhofer SPZ-DL 

Tento taha� s náv�sem bude použit pro nadrozm�rnou p�epravu prefabrikovaných 
skeletových vazník� z Brna do Ž	áru nad Sázavou. Pro p�epravu dvou vazník� bude použit 
taha� i náv�s se t�emi nápravami, pro p�epravu jednoho vazníku posta�í taha� se dv�ma 
nápravami a náv�s se t�emi nápravami. 

Nasazení stroje: �erven 2014 

Technické parametry taha�e: 

Rozm�ry   výška   3,6 m 
    délka ložné plochy 6,3 m 
    ší�ka ložné plochy 2,39 m 
Celková hmotnost  26 t 
Užite�ná hmotnost  15,92 t 
Pohotovostní hmotnost 10,08 t 

Technické parametry náv�su (2x teleskopické plato): 

Délka ložné plochy  13,5-29,8 m 
Celková hmotnost  47,1 t 
Užite�ná hmotnost  34,24 t 
Pohotovostní hmotnost 15 t 

Obr. 6.19 Taha� MAN TGA 26.480 s náv�sem Goldhofer SPZ-DL 



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 88 –

6.3.5 Taha� MAN AG 19.103 FLT s náv�sem PV-04-NNV a s náv�sem 
STZ-L 3A v teleskopickém provedení 

Tento taha� s náv�sem bude použit pro p�epravu prefabrikovaných skeletových prvk�
z Brna do Ž	áru nad Sázavou, pro p�epravu sendvi�ových panel� KINGSPAN pro 
oplášt�ní výrobní haly, pro p�epravu trapézových plech� a pro p�epravu silni�ních panel�. 
Náv�s STZ-L 3A bude použit pro p�epravu stroj� a stavebních bun�k. 

Nasazení stroje: �íjen 2013, listopad 2013, únor 2014, kv�ten 2014, 
�erven – srpen 2014, zá�í – �íjen 2014 

Technické parametry taha�e: 

Rozm�ry   délka 6,05 m 
    ší�ka 2,5 m 
    výška 3,6 m 
Celková hmotnost  18 t 
Užite�ná hmotnost  11,15 t 
Pohotovostní hmotnost 6,86 t 

Technické parametry náv�su PV-04-NNV: 

Délka ložné plochy  12 m 
Ší�ka ložné plochy  2,5 m 
Celková hmotnost  31 t 
Užite�ná hmotnost  24,2 t 
Pohotovostní hmotnost 6,8 t 

Technické parametry náv�su STZ-L 3A: 

Délka ložné plochy  15-20 m 
Ší�ka ložné plochy  3,4 m 
Celková hmotnost  30 t 
Užite�ná hmotnost  24,11 t 
Pohotovostní hmotnost 5,89 t 

Obr. 6.20 Náv�s STZ-L 3A 

Obr. 6.21 Taha� MAN AG 19.103 FLT s náv�sem PV-04-NNV 
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6.3.6 Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou (HR) 

Nákladní automobil s HR bude použit pro p�epravu menšího stavebního materiálu jako 
nap�. palet s cihelnými bloky, výztuže, pytlované sm�si, polystyrenu a pro odvoz kontejner�
na odpad. 

Nasazení stroje: pr�b�žn� po celou dobu stavby od zapo�etí prací na vodovodní 
p�ípojce 

Technické parametry taha�e: 

Ložná plocha   6 200 x 2 450 mm 
Nosnost vozidla  12 t 
Max. nosnost HR  7 t 
Max. dosah HR  13,8 m 

6.3.7 Vysokozdvižný vozík DV 35 T4 

Vysokozdvižný vozík bude sloužit k p�emíst�ní materiálu na paletách po areálu a pro 
p�emíst�ní dalšího menšího materiálu. 

Nasazení stroje: listopad 2014, leden 2015, únor 2015, pr�b�žn� v p�ípad� pot�eby 
p�emíst�ní menšího materiálu 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 4 330 mm 
    ší�ka 1 270 mm 
Výška vyjetého zv. za�ízení 4 130 mm 
Zdvih    3 300 mm 
Délka vidlic   1 200 mm 
Hmotnost   5 460 kg 
Nosnost   3 500 kg 
Výkon motoru   39 kW 
Max. rychlost   28 km/h 

Obr. 6.22 Nákladní automobil s HR 

Obr. 6.23 Vysokozdvižný vozík 
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6.3.8 Paletovací vozík s polyuretanovými koly Ekwo 

Paletovací vozík bude sloužit k p�emíst�ní materiálu na paletách. 

Nasazení stroje: srpen – prosinec 2014, leden – duben 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 1 540 mm 
    ší�ka 550 mm 
Délka vidlic   1 150 mm 
Hmotnost   77 kg 
Nosnost   2 500 kg 
Maximální zdvih  200 mm 
Minimální výška zdvihu 85 mm 

6.4  Stroje pro podlahové a omítací práce 

6.4.1 Plovoucí vibra�ní la� Barikell 

Vibra�ní la� bude použita ke zhutn�ní betonových vrstev podlah. 

Nasazení stroje: listopad 2014, únor 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 2 500 mm 
    ší�ka 230 mm 
    výška 300 mm 
Hmotnost   18 kg 
Výkon    1,1 kW 

Obr. 6.24 Paletovací vozík Ekwo 

Obr. 6.25 Vibra�ní lišta Barikell 
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6.4.2 Hladi�ka betonu Bartell TS 78 

Hladi�ka betonu bude použita pro vyhlazení pancé�ové pr�myslové podlahy ve výrobní 
hale. 

Nasazení stroje: únor 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 1 984 mm 
    ší�ka 1 043 mm 
    výška 1 158 mm 
Hmotnost   289 kg 
Pr�m�r    2 x 900 mm 

6.4.3 �eza�ka spár Weber SM 82-2 

�eza�ka spár bude použita pro dilataci pancé�ové pr�myslové podlahy ve výrobní hale. 

Nasazení stroje: únor 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   128 kg 
Pr�m�r �ezného kotou�e 420 mm 
Hloubka �ezu   140 mm 

Obr. 6.26 Hladi�ka betonu Bartell TS 78 

Obr. 6.27 �eza�ka spár 
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6.4.4 Strojní omíta�ka Putzmeister MP 10 

Strojní omíta�ka bude použita pro vytvo�ení omítek z pytlovaných omítkových sm�sí. 

Nasazení stroje: leden 2015 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 1 500 mm 
    ší�ka 530 mm 
    výška 790 mm 
Výkon šneku   0,5-16 l/min p�i tlaku 30 bar 
Hmotnost   115 kg 
Zrnitost   4 mm 
Objem násypky  45 l 
Výkon motoru   1,5 kW (230 V) 

6.5  Malá mechanizace 

6.5.1 Mobilní tlakový �isti�

Tlakový �isti� bude použit pro o�išt�ní stroj� a dopravní techniky. 

Nasazení p�ístroje: pr�b�žn� po celou dobu stavby 

Technické parametry: 

Rozm�ry   délka 3 750 mm 
    ší�ka 1 600 mm 
    výška 1 350 mm 
Hmotnost   425 kg 
Hmotnost v�etn� nápln� 1 500 kg 
Zásobník   1 000 l 
Max. tlak   207 bar 
Spot�eba vody   15 l/min 

Obr. 6.28 Strojní omíta�ka 

Obr. 6.29 Tlakový �isti�



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 93 –

6.5.2 Ru�ní kotou�ová pila Makita 5143R 

Kotou�ová pila bude použita pro do�ezání dilata�ních spár na krajích pancé�ové pr�myslové 
podlahy. 

Nasazení p�ístroje: únor 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   14,5 kg 
Kotou�    diamantový (Ø 355 mm) 
P�íkon    2 200 W (230 V) 
Po�et otá�ek   2 700/min 
Hloubka �ezu p�i 90°  130 mm 
Hloubka �ezu p�i 45°  95 mm 

6.5.3 Pr�myslový vysava� DEWALT D27902 

Vysava� bude použit pro vy�išt�ní dilata�ních spár a všech prostor p�i úklidu. 

Nasazení p�ístroje: únor 2015, duben 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   13,5 kg 
Objem    45 l 

Obr. 6.31 Vysava�

Obr. 6.30 Ru�ní kotou�ová pila 
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6.5.4 Bourací kladivo Makita HM1213C 18,6J AVT 

Bourací kladivo bude použito pro vytvo�ení prostup� v základových a dalších konstrukcích 
a pro instala�ní drážky. 

Nasazení p�ístroje: duben 2014, prosinec 2014 

Technické parametry: 

Hmotnost   10,8 kg 
P�íkon    1 500 W 

6.5.5 Úhlová bruska DEWALT D28498 

Úhlová bruska bude sloužit pro �ezání a broušení všech druh� materiál�. 

Nasazení p�ístroje: pr�b�žn� po celou dobu stavby od zapo�etí prací na vodovodní 
p�ípojce 

Technické parametry: 

Hmotnost   5,5 kg 
Výkon motoru   1,3 kW 
Max. pr�m�r kotou�e  230 mm 

6.5.6 Aku vrta�ka Bosch GSR 18 VE-2-LI 

Vrta�ka bude použita zejména pro zast�ešení a oplášt�ní výrobní haly, dokon�ovací práce a 
vnit�ní rozvody, jinak dle pot�eby. 

Nasazení p�ístroje: �ervenec – listopad 2014, prosinec 2014, leden 2015, b�ezen 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   2,1 kg 
Max. Ø vrtání do oceli  13 mm 
Max. Ø vrtání do d�eva 50 mm 
Kapacita akumulátoru  3,0 Ah 

Obr. 6.32 Bourací kladivo Makita 

Obr. 6.33 Úhlová bruska 

Obr. 6.34 Aku vrta�ka 
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6.5.7 Míchadlo sm�sí POWERPLUS POWX082 

Míchadlo bude použito pro míchání malt, omítek, lepidel, tmel�. 

Nasazení p�ístroje: listopad 2014, leden 2015, únor 2015, b�ezen 2015 

Technické parametry: 

Rychlosti   2 
Výkon    1 200 W (230 V) 
Otá�ky    150-300/min a 300-650/min 

6.5.8 Poloautomatická svá�e�ka LEISTER TRIAC DRIVE 

Svá�e�ka bude použita pro natavení hydroizola�ních pás� a parozábrany. 

Nasazení p�ístroje: �íjen – listopad 2014, únor 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   4,15 kg 
P�íkon    1 700 W (230 V) 
Max. teplota   20-600 °C 
Rychlost   0,5-3,0 m/min 
Ší�ka sváru   40 mm 
Rozm�ry (D x Š x V)  300 x 230 x 380 mm 

6.5.9 Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 350 

Pila bude použita pro bedn�ní a z�ízení d�ev�ných konstrukcí (nap�. ochranné zábradlí). 

Nasazení p�ístroje: b�ezen 2014, �ervenec 2014, únor 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   4,4 kg 
Objem motoru   38,9 cm3 

Max. otá�ky   13 000/min 
Délka lišty   30 cm 
Objem nádrže (palivo/olej) 1,35/0,26 l 

Obr. 6.35 Míchadlo

Obr. 6.36 Poloautomatická svá�e�ka

Obr. 6.37 Motorová pila Oleo-Mac GS 350 
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6.5.10   �eza�ka obklad� Kaufmann TopLine 630 mm 

�eza�ka bude použita pro �ezání obklad� a dlažby. 

Nasazení p�ístroje: únor 2015 

Technické parametry: 

Hmotnost   14,2 kg 
Síla materiálu   max. 16 mm 
Délka �ezu   630 mm 

6.6  P�ístroje na m��ení 

6.6.1 Optický nivela�ní p�ístroj NEDO X24 se stativem a nivela�ní latí 

Nivela�ní p�ístroj bude použit pro m��ení výšek a kontrolu rovinnosti podlah a stropní 
konstrukce. 

Nasazení p�ístroje: pr�b�žn� po celou dobu stavby 

Technické parametry: 

P�esnost   2,0 mm/km 
Zv�tšení   24x 
Obraz    vzp�ímený 
Pr�m�r objektivu  36 mm 
Min. zaost�ení   0,6 m 
Hmotnost   1,7 kg 

Obr. 6.38 �eza�ka obklad�

Obr.6.39 Nivela�ní p�ístroj 
se stativem a nivela�ní latí 
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Poznámka: P�esn�jší �asové nasazení jednotlivých stroj� a p�ístroj� viz. Plán nasazení 
hlavních strojních sestav a mechanism� pro objekty SO 01 Terénní a sadové úpravy, 
veškerých areálových p�ípojek a SO 02 Výrobní hala. 

�asové nasazení stroj� pro zemní práce a veškeré areálové p�ípojky je kv�li lepší 
p�ehlednosti uvažováno pro celý areál, ostatní stroje pouze pro objekt SO 02 Výrobní hala. 

Technické parametry a obrázky jsou p�evzaty z internetových stránek a technických list�
výrobc� pro p�íslušné stroje a p�ístroje. 
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Tento plán jsem zpracoval v programu CONTEC. Jsou v n�m obsaženy stavební práce pro 
vybudování výrobní haly. U každé �innosti je vid�t celková doba trvání jejího provedení, 
za�átek a konec �innosti, p�ípadn� �asová rezerva. Mezi stavebními pracemi jsou patrné 
i vzájemné vazby a návaznosti. Plán je v týdenních cyklech. 
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V tomto oddíle jsem uvažoval po�ty pracovník� pro výstavbu objekt� výrobní haly a 
administrativní budovy, protože budou práce na t�chto objektech probíhat zárove�. Podle 
navržených hodnot jsem ur�il po�ty stavebních bun�k pro za�ízení staveništ�. Na staveništi 
budou p�ichystány dv� bu�ky jako šatny pro pracovníky. Pracovníci budou na stavbu 
dojížd�t a v prostorách šaten budou konzumovat jídlo, proto je na jednoho d�lníka po�ítáno 
1,75 m2 podlahové plochy bu�ky. Bu�ky budou rozm�r� 6 x 2,5 m, z toho plyne, že 
podlahová plocha bude 15 m2 a do jedné bu�ky se tedy vejde 8 pracovník�. Pr�m�rný po�et 
pracovník� na stavb� bude  10. Z tohoto d�vodu jsem na staveništ� navrhl 2 stavební bu�ky 
jako šatny pro zam�stnance. Po�et pracovník� m�že ve t�ech týdnech, které nep�jdou za 
sebou, p�ekro�it 16 vymezených míst v bu�kách. Protože se ale jedná o krátkodobé 
nadlimitní po�ty, posta�í dv� bu�ky, do kterých se pracovníci vejdou. Jednotlivé po�ty 
pracovník� viz. p�íloha P10 – Graf pot�eby pracovník� pro objekty SO 02 Výrobní hala a 
SO 03 Administrativní budova. 

V další �ásti jsem vytvo�il p�ehledný graf nasazení jednotlivých stroj� a p�ístroj� na stavb�. 
Rozhodující je pro tuto diplomovou práci výstavba výrobní haly a pro pot�eby stroj�
i terénní úpravy a areálové p�ípojky. V grafu jsou barevn� vyzna�ena data u každého stroje 
(p�ístroje), kdy bude na stavb� použit a jejich pot�ebné po�ty (viz. p�íloha P11 – Plán 
nasazení hlavních strojních sestav a mechanism� pro objekty SO 01 Terénní a sadové 
úpravy, veškerých areálových p�ípojek a SO 02 Výrobní hala). 

Poslední �ástí této kapitoly je finan�ní plán výrobní haly, kde je jasn� vid�t, kdy budou 
pot�eba finan�ní prost�edky pro výstavbu a jejich výše. Na záv�r plán obsahuje náklady 
v jednotlivých m�sících, ostatní náklady a celkový sou�et pot�ebných finan�ních prost�edk�
(viz. p�íloha P12 – Finan�ní plán pro objekt SO 02 Výrobní hala). 
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9.1 Základní identifika�ní údaje 

V tomto technologickém p�edpisu se budu v�novat prefabrikované železobetonové 
skeletové konstrukci ve stavebním objektu SO 02 Výrobní hala. 

Název stavby: Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. 

Místo stavby: Pr�myslová zóna Jamská, Ž�ár nad Sázavou 

Kraj: Vyso�ina 

Objednatel: SPEDUR, s.r.o. 
 Brodská 10 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Projektant: Ing. Jan Zást�ra 
 M�lkovice 360 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Zahájení díla: 17.2.2014 (objekty SO 02 a SO 03) 

Ukon�ení díla: 10.4.2015 (objekty SO 02 a SO 03) 

Katastrální území: Ž�ár nad Sázavou 

Parcelní �ísla: 9512/1, 9512/9, 9512/13, 9513/7 

Charakter stavby: novostavba 

Popis ú�elu: Jedná se o výrobní areál, který bude sloužit pro strojírenskou 
výrobu (výroba zem�d�lských stroj�). V areálu bude prodejna, 
administrativní, sociální a hygienické zázemí firmy, výrobní a 
skladovací prostory. 

Sn�hová oblast:  IV. 

V�trová oblast: IV. 

Teplotní oblast:  -15 °C 

Rozm�rové charakteristiky stavebního objektu SO 02 Výrobní hala: 

P�dorysné rozm�ry: 85,89 m x 24,63 m + 3,95 m x 42,82 m 

Nejvyšší bod objektu:+ 11,625 m 

Zastav�ná plocha: 2 284,61 m2

Obestav�ný prostor: 21 989 m3

[1] 
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9.2 Popis skeletové konstrukce 
Veškeré prvky skeletové konstrukce budou vyrobeny ve firm� Prefa Brno a.s. a odtud 
budou také pomocí taha�� s náv�sy dopraveny na staveništ�. St�ešní vazníky budou 
p�epravovány jako nadrozm�rný náklad. Jejich délka bude 24 m a hmotnost cca 14,3 t. Ve 
vaznících bude provedeno 5 otvor� pr�m�ru 200 mm pro vedení technologických rozvod�. 
Ostatní prvky už budou p�epravovány b�žným zp�sobem. Nejv�tšími prvky mezi nimi 
budou 2 sloupy o rozm�ru 11,89 m a hmotnosti cca 6,7 t. Skeletová konstrukce bude 
provedena na monolitických patkách s kalichem a op�rné st�n�. Bude se skládat ze sloup�, 
vazník�, pr�vlak�, ztužidel a sv�tlíkových obrub. Hala bude rozd�lena na 3 dilata�ní celky, 
kde dilatace mezi sloupy bude 100 mm. První a druhý celek bude mít nejvyšší bod na kót�
+9,000, t�etí celek bude o 1,5 m vyšší a jeho nejvyšší bod bude tedy na kót� +10,500. Práce 
budou probíhat podle norem �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí, 
�SN 05 0631 Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem a podle 
specifikací od projektanta. 

9.3 Obecné informace o stavb�

9.3.1 Architektonické �ešení 

Jedná se o výrobní areál, od toho se odvíjí navržení uspo�ádání objekt� na pozemku. 
Jednotlivé objekty budou umíst�ny tak, aby co nejlépe využily možného prostoru 
stavebního pozemku. Mezi objekty vznikne pom�rn� velký prostor, na kterém budou 
vytvo�eny zpevn�né asfaltové plochy pro snadný pohyb nákladních a dalších prost�edk�. 
Vzhledem celého areálu budou respektovány požadavky CHKO dané v územním plánu a 
nebude výrazn� narušen ráz okolní krajiny. Administrativní budova je navržena jako 
reprezentativní objekt obdélníkového p�dorysu s plochou st�echou. Výrobní hala bude 
�áste�n� schována za administrativní budovou a nebude vzhledov� p�íliš p�sobit na budoucí 
zákazníky. Výrobní hala bude mít obdélníkový p�dorys a sedlovou st�echu, k hale bude 
p�ipojen p�ístavek také obdélníkového p�dorysu s pultovou st�echou. 

Pozemek je situován v jižní �ásti m�sta v pr�myslové zón� Jamská. Podél jihovýchodní 
hranice vede hlavní silnice, za ní jsou pouze plochy zelen�. Podél jihozápadní hranice 
pozemku vede vedlejší silnice. Ob� tyto komunikace budou používány pro p�ístup do 
areálu, kde bude parkovišt� pro osobní automobily. Tvar pozemku je p�ibližn�
obdélníkového tvaru, od t�etiny pozemku je svažitý se sklonem 4,1%. Pozemek bude 
oplocen. Celý areál bude osv�tlen ve�ejným osv�tlením a venkovním osv�tlením, které 
bude na halách. 
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9.3.2 Technické �ešení 

Zemní práce: V rámci tém�� celého areálu bude sejmuta ornice. P�ibližn� do t�etiny 
pozemku od hlavní silnice budou provedeny odkopávky zeminy na úrove� spodní hrany 
podkladní št�rkové vrstvy (-0,460). Od této úrovn� budou hloubeny rýhy pro základový pás 
a patky. Podle hydrogeologického pr�zkumu se nep�edpokládá výskyt spodní vody p�i 
zemních pracích. 

Základové konstrukce: Založení objektu je navrženo na monolitických patkách s kalichem. 
Mezi základové patky se vybetonuje základový (soklový) pás ší�ky 130 mm, horní úrove�
+0,500. V pasu budou provedeny otvory pro vrata a dve�e. Z vn�jší strany základového 
pásu bude provedeno zateplení deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm. Beton 
základových konstrukcí bude t�ídy C16/20. 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce: Výrobní hala bude rozd�lena na t�i celky s ohledem 
na provozní rozd�lení. Mezi osami 4 až 14 je navržena jednolodní hala rozponu 24 m 
s osovou vzdáleností sloup� 6 000 mm. Rámy budou tvo�eny obvodovými sloupy pr��ezu 
600/400 mm, které budou vetknuty do základ� a kloubov� p�ipojeným vazníkem. Sloupy 
budou mít ve výšce +6,070 betonovou konzolu pro mostový je�áb nosnosti 5 t. Nad 
konzolou se sloupy zúží na pr��ez 400/400 mm. Sedlový st�ešní vazník s 5 % spádem bude 
uložen na kót� +7,400 do vidlicovitého zhlaví sloup�. Výška vazníku ve vrcholu bude 
1 600 mm, ší�ka v hlav� 400 mm. Ve štítových osách 4 a 14 bude vazník nahrazen štítovými 
pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Podélné ztužení haly bude zajišt�no obvodovými ztužidly 
pr��ezu 400/200 mm v osách A a E. Mezi osami 7 až 14 nad osou E je navržen polorámový 
p�ístavek tvo�ený sloupy pr��ezu 300/300 mm a st�ešními pr�vlaky stejného pr��ezu ve 
spádu 5 % uložené na konzoly na sloupech haly. Po obvodu p�ístavku je navrženo ztužidlo 
pr��ezu 400/150 mm na rozpon 6 000 mm. Sou�ástí st�ešní roviny budou i podélné 
sv�tlíkové obruby lichob�žníkovitého pr��ezu 600/120-180 mm, které budou kotveny 
sva�ovaným stykem k hornímu líci vazník�. Sv�tlost mezi obrubami umíst�nými centricky 
nad vrchol vazník� bude 4 000 mm. 

Mezi osami 1-3 je navržen sklad hutního materiálu, který s ohledem na použití je�ábu 
v p�í�ném sm�ru bude mít za následek oto�ení systému rám�. Rámy budou tvo�eny 
obvodovými sloupy pr��ezu 600/400 mm, osové vzdálenosti 6 000 mm v osách A až E a 
pultovým vazníkem výšky 750 mm na rozpon 12 m. Vazníky budou uloženy ve spádu tak, 
aby st�ešní rovina byla ve stejné výšce a spádu jako mezi osami 4-14. V osách A a E budou 
vazníky nahrazeny obvodovými pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Dilatace mezi líci sloup�
v osách 3 a 4 je navržena 100 mm. Sloupy skladu hutního materiálu budou mít ve výšce 
+6,070 stejnou konzolu jako ve výrobní hale a bude použit mostový je�áb o nosnosti 5 t. 
P�í�né ztužení v osách 1 a 3 bude zajišt�no ztužidly pr��ezu 400/200 mm uloženými v 5 % 
spádu. 
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Mezi osami 15-17 je navržena montážní hala obdobných parametr� jako sklad hutního 
materiálu. Hala bude ovšem o 1,5 m vyšší (uložení vazníku v ose C na kót� +9,740 a 
konzola pro mostový je�áb o nosnosti 12 t na kót� +8,250. Sou�ástí st�ešní roviny budou 
podélné sv�tlíkové obruby na rozpon 4 000 mm pr��ezu 600/120-180 mm umíst�né 
centricky nad osou 16. 

St�ešní konstrukce: Zast�ešení výrobní haly bude provedeno pomocí trapézového plechu 
ROVA TN 135 tl. 1,25 mm uloženého p�ímo na sedlové st�ešní vazníky. Na p�ikotvené 
trapézové plechy se položí parozábrana a uloží se tepelná izolace ve dvou vrstvách 
v celkové tlouš�ce 180 mm. Na tepelnou izolaci bude provedena hydroizola�ní fólie ve dvou 
vrstvách (první bude mechanicky bodov� kotvena, druhá plnoplošn� p�ilepena). Ve vrcholu 
st�echy nad výrobní a montážní �ástí budou osazeny h�ebenové obloukové sv�tlíky zasklené 
polykarbonátovými deskami. 

Svislé oplášt�ní: Oplášt�ní haly bude provedeno ze sendvi�ových panel� s jádrem z PUR 
p�ny KINGSPAN KS1000 AWP tl. 80 mm p�išroubovaných k ocelovým tenkost�nným 
paždík�m C 180. Paždíky budou p�es botky a kotvy p�ipevn�ny k ŽB sloup�m. Oplášt�ní 
skladu hutního materiálu bude provedeno trapézovým plechem ROVA T 35/207 
p�išroubovaným k ocelovým tenkost�nným paždík�m C 180. Pro prosv�tlení skladu hutního 
materiálu bude �ást trapézových plech� nahrazena prosv�tlovacími profily. 

[2] 

9.3.3 Dispozi�ní �ešení 

Výrobní hala bude jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou. Bude sloužit pro 
strojírenskou výrobu (výrobu zem�d�lských stroj�). P�edpokládá se dvousm�nný provoz 
s cca 20 zam�stnanci na sm�nu, celkem 40 zam�stnanc� (muži). Šatna, umývárna, WC a 
denní místnost budou umíst�ny v objektu SO 03 Administrativní budova, se kterou bude 
výrobní hala propojena zd�ným kr�kem. V hale bude pouze jedno umyvadlo u kancelá�e 
skladníka. Sou�ástí výrobní haly bude také p�íst�ešek pro sklad hutního materiálu, který 
bude oplášt�n ze t�í stran (možnost pozd�jšího doplášt�ní), a p�ístavek pro pomocné 
prostory (údržba, strojovna vzduchotechniky, sklady, trafostanice a rozvodny). Hala bude 
dispozi�n� rozd�lena na t�i podstatné �ásti: sklad hutního materiálu, výrobní hala a 
montáž. 

[3] 
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9.4 Materiály 
Základní materiál budou prefabrikované železobetonové skeletové prvky (sloupy, st�ešní 
vazníky, pr�vlaky, ztužidla, sv�tlíkové obruby) z betonu t�ídy C35/45. Jejich podrobný 
výpis viz. dále. 

Další materiály pro montáž skeletové konstrukce: suchá sm�s Baumit B30 (C25/30) pro 
podklad pod sloupy, zálivková malta Quick-mix S-Fix pro zálivku sloup� v kališích patek a 
rychlocement Ardex A 35 pro lože na zhlaví sloup�.

Dopl�kové materiály pro montáž skeletové konstrukce: ocelový drát pro sva�ování 
v ochranné atmosfé�e (CO2), klíny z tvrdého d�eva, vázací drát. 

9.4.1 Vedlejší materiál 
Tabulka 9.1 – Spot�eba vedlejšího materiálu 

Materiál 
M�rná 

jednotka 
Množství 

Ztratné 
[%] 

Množství se 
ztatným 

suchá sm�s Baumit B30 (C25/30) kg 1 944,00 5 2 041,2 

zálivková malta Quick-mix S-Fix kg 12 378,05 5 12 996,95 

rychlocement Ardex A 35 kg 50,22 5 52,73 

Výpo�ty množství vedlejšího materiálu: 

Sm�s Baumit B30 (spot�eba cca 20 kg/m2/cm): 
    m = 20*5*(0,7*0,5*32+0,4*0,4*8+0,7*1,2*4+0,5*1,2*6) 
    m = 1 944 kg
Zálivková malta Quick-mix S-Fix (vydatnost 14 l/25 kg): 
    m = {1/3*0,8*[0,5*0,7+0,6*0,8+	(0,5*0,7*0,6*0,8)]- 
    -0,4*0,6*0,8}*1000/14*25*50
    m = 12 378,05 kg 
Rychlocement Ardex A 35 (spot�eba cca 3,1 kg/m2/cm): 
    m = 3,1*2*[0,4*0,4*30+(0,2*0,4+0,2*0,15)*30]
    m = 50,22 kg 
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9.4.2 Hlavní materiál (prvky skeletu) 

9.4.2.1 Sloupy 

Tabulka 9.2 – Výpis sloup�

ozna�ení L [mm] B [mm] H [mm] po�et ks objem [m3] objem celkem [m3] hmotnost [t] 
hmotnost 
celkem [t] 

schéma 

S11 9 590 400 600 11 2,119 23,309 5,298 58,273 

viz str. 113–115

S12 9 590 400 600 7 2,134 14,938 5,335 37,345 
S13 9 530 400 600 1 2,192 2,192 5,480 5,480 
S14 9 530 400 600 1 2,177 2,177 5,443 5,443 
S15 9 850 400 400 2 1,576 3,152 3,940 7,880 
S16 10 140 400 400 1 1,622 1,622 4,055 4,055 
S17 9 650 400 400 2 1,544 3,088 3,860 7,720 
S18 9 940 400 400 1 1,590 1,590 3,975 3,975 
S19 9 350 400 600 2 2,131 4,262 5,328 10,655 
S20 4 840 300 300 8 0,430 3,440 1,075 8,600 
S22 9 330 400 600 4 2,129 8,516 5,323 21,290 
S23 9 910 400 600 4 2,186 8,744 5,465 21,860 
S24 10 190 400 600 2 2,230 4,460 5,575 11,150 
S25 9 330 400 600 2 2,239 4,478 5,598 11,195 
S26 11 030 400 600 4 2,591 10,364 6,478 25,910 
S27 11 610 400 600 4 2,648 10,592 6,620 26,480 
S28 11 890 400 600 2 2,693 5,386 6,733 13,465 
S29 11 030 400 600 2 2,647 5,294 6,618 13,235 


 = 60 117,604 294,010 
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Výpo�ty objemu jednotlivých sloup�: 

S11: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4-0,17*0,59*0,19+2*0,214*0,115*0,19+0,115*0,046*0,19 

V=2,119 m3

S12: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4-0,17*0,59*0,19+2*0,214*0,115*0,19+ 
     +0,115*0,046*0,19+0,15*0,25*0,4 

V=2,134 m3

S13: V=7,62*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4+0,15*0,25*0,4 

V=2,192 m3

S14: V=7,62*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4 

V=2,177 m3

S15: V=9,85*0,4*0,4 

V=1,576 m3

� � � � � � �S16: V=10,14*0,4*0,4 
� � � � � � �V=1,622 m3

� � � � � � �S17: V=9,65*0,4*0,4 
� � � � � � �V=1,544 m3

� � � � � � �S18: V=9,94*0,4*0,4 
� � � � � � �V=1,590 m3

� � � � � � �S19: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4+0,02*0,19*0,4 
� �V=2,131 m3

� � � � � � �S20: V=4,728*0,3*0,3+0,14*0,112*0,3 
� � � � �V=0,430 m3

� � � � � � �

� � � � � � �
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S22: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,91*0,4*0,4 
� � �V=2,129 m3

� � � � � � �S23: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+2,23*0,4*0,4-0,17*0,35*0,19+2*0,364*0,115*0,19+0,115*0,046*0,19 

V=2,186 m3

� � � � � � �S24: V=7,42*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+2,51*0,4*0,4-0,17*0,35*0,19+2*0,364*0,115*0,19+0,115*0,046*0,19 

V=2,230 m3

� � � � � � �S25: V=9,33*0,4*0,6 
� � � � � � �V=2,239 m3

� � � � � � �S26: V=9,8*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,23*0,4*0,4 
� � �V=2,591 m3

� � � � � � �S27: V=9,8*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,55*0,4*0,4-0,35*0,17*0,19+2*0,364*0,115*0,19+0,115*0,046*0,19 

V=2,648 m3

� � � � � � �S28: V=9,8*0,4*0,6+0,25*0,25/2*0,4+0,3*0,25*0,4+1,83*0,4*0,4-0,35*0,17*0,19+2*0,364*0,115*0,19+0,115*0,046*0,19 

V=2,693 m3

� � � � � � �S29: V=11,03*0,4*0,6 
� � � � � � �V=2,647 m3

� � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
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Obr. 9.1 Schéma sloup� – 1. �ást
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Obr. 9.2 Schéma sloup� – 2. �ást
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� � � � � � � � � �Obr. 9.3 Schéma sloup� – 3. �ást
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9.4.2.2 Vazníky 

Tabulka 9.3 – Výpis vazník�

ozna�ení L [mm] B [mm] H [mm] 
po�et 

ks 
objem [m3] objem celkem [m3] hmotnost [t] 

hmotnost 
celkem [t] 

schéma 

V1a 23 980 150–400 1 000–1 600 9 5,703 51,327 14,258 128,318 

viz str. 117 
V2 11 980 150–400 750 3 1,782 5,346 4,455 13,365 

V2a 11 980 150–400 750 1 1,781 1,781 4,453 4,453 

V2b 11 980 150–400 750 2 1,781 3,562 4,453 8,905 


 = 15 62,016 155,040 

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �Výpo�ty objemu jednotlivých vazník�: 
� � � � � �

� � � � � � � �V1a: V=(0,8*23,98+0,6*23,98/2)*0,15-5*�*0,1*0,1*0,15+0,125*0,05*24,01+0,15*0,05*24,01+0,15*0,4*24,01- 
     -2*0,008*0,2*0,4 

� � � � � �V=5,703 m3

� � � � � � �V2: V=0,15*0,55*11,98+0,125*0,05*11,98+0,15*0,4*11,98 
� � �V=1,782 m3

� � � � � � �V2a: V=0,15*0,55*11,98+0,125*0,05*11,98+0,15*0,4*11,98-2*0,008*0,2*0,4 
� �V=1,781 m3

� � � � � � �V2b: V=0,15*0,55*11,98+0,125*0,05*11,98+0,15*0,4*11,98-2*0,008*0,2*0,2 
� �V=1,781 m3

� � � � � � �

� � � � � � � � � �
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�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � ��

�

�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

Obr. 9.4 Schéma vazník�
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9.4.2.3 Pr�vlaky 

Tabulka 9.4 – Výpis pr�vlak�

ozna�ení L [mm] B [mm] H [mm] po�et ks objem [m3] objem celkem [m3] hmotnost [t] 
hmotnost 
celkem [t] 

schéma 

RT1 5 987 400 400 4 0,958 3,832 2,395 9,580 

viz níže 
RT2a 5 987 400 400 4 0,957 3,828 2,393 9,570 

RT3 5 980 400 380–400 8 0,933 7,464 2,333 18,660 

V3 3 785 300 300 8 0,341 2,728 0,853 6,820 


 = 24 17,852 44,630 

� � � � � �

�

� � �

� � � � �

�

Výpo�ty objemu jednotlivých pr�vlak�: 

� � �RT1: V=0,4*0,4*5,987 
� �V=0,958 m3

� �RT2a: V=0,4*0,4*5,987-0,008*0,2*0,4 

V=0,957 m3

� �RT3: V=0,38*0,4*5,98+0,02*0,4/2*5,98 

V=0,933 m3

� �V3: V=0,3*0,3*3,785 
� �V=0,341 m3

� �

� � � � � Obr. 9.5 Schéma pr�vlak�
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9.4.2.4 Ztužidla 

Tabulka 9.5 – Výpis ztužidel 

ozna�ení L [mm] B [mm] H [mm] po�et ks objem [m3] objem celkem [m3] hmotnost [t] 
hmotnost 
celkem [t] 

schéma 

ZT1 5 980 200 400–410 16 0,484 7,744 1,210 19,360 

viz str. 120 

ZT2P 6 190 200 400–410 2 0,501 1,002 1,253 2,505 

ZT2L 6 190 200 400–410 2 0,501 1,002 1,253 2,505 

ZT4 5 987 200 400 8 0,479 3,832 1,198 9,580 

ZT5 6 198 200 400 8 0,496 3,968 1,240 9,920 

ZT6 5 980 150 400–408 5 0,362 1,810 0,905 4,525 

ZT7P 6 140 150 400–408 1 0,372 0,372 0,930 0,930 

ZT7L 6 140 150 400–408 1 0,372 0,372 0,930 0,930 


 = 43 20,102 50,255 

Pozn.: Rozdíl mezi prvky s ozna�ením P a L je ve zp�sobu kotvení do sloupu. U prvku s ozna�ením P jsou dva trny vlevo a 
            jeden trn vpravo, u prvku ozna�eného L jsou dva trny vpravo a jeden trn vlevo (p�i pohledu na prvky z vn�jšku stavby). 
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Výpo�ty objemu jednotlivých ztužidel: 
� � � � � �

� � � � � � � �ZT1: 
�

V=0,2*0,4*5,98+0,01*0,2/2*5,98 
� � � �

�

V=0,484 m3

� � � � � �ZT2P, ZT2L: V=0,2*0,4*6,19+0,01*0,2/2*6,19 
� � � �

�

V=0,501 m3

� � � � � �ZT4: 
�

V=5,987*0,2*0,4 
� � � � � �

�

V=0,479 m3

� � � � � �ZT5: 
�

V=6,198*0,2*0,4 
� � � � � �

�

V=0,496 m3

� � � � � �ZT6: 
�

V=5,98*0,15*0,4+0,008*0,15/2*5,98 
� � � �

�

V=0,362 m3

� � � � � �ZT7P, ZT7L: V=0,15*0,4*6,14+0,15*0,008/2*6,14 
� � � �

�

V=0,372 m3

� � � � � �

� � � � � � � � � ���

� � � � � � � � ��

�

�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
Obr. 9.6 Schéma ztužidel
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9.4.2.5 Sv�tlíkové obruby 

Tabulka 9.6 – Výpis sv�tlíkových obrub 

ozna�ení L [mm] B [mm] H [mm] po�et ks objem [m3] objem celkem [m3] hmotnost [t] 
hmotnost 
celkem [t] 

schéma 

OS1 5 980 120–180 600 20 0,538 10,760 1,345 26,900 

viz níže OS2P 5 987 120–180 600 2 0,539 1,078 1,348 2,695 

OS2L 5 987 120–180 600 2 0,539 1,078 1,348 2,695 


 = 24 12,916 32,290 

� � � � �

�

� �

�

�Výpo�ty objemu jednotlivých sv�tlíkových obrub: 
� � � �

� � � � � � � �OS1: 
�

V=(0,18+0,12)*0,6/2*5,98 
� � � � �

�

V=0,538 m3

� � � � � �OS2P, OS2L: V=(0,18+0,12)*0,6/2*5,987 
� � � � �

�

V=0,539 m3

� � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

Obr. 9.7 Schéma sv�tlíkových obrub
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9.5 Doprava 
St�ešní skeletové vazníky budou na staveništ� dopravovány taha�em MAN TGA 26.480 
s náv�sem Goldhofer SPZ-DL a jejich montáž bude probíhat p�ímo z náv�su taha�e. Bude 
se jednat o nadrozm�rný náklad (délka jednoho vazníku 24 m, hmotnost cca 14,3 t) a tuto 
p�epravu bude zajiš�ovat firma NOSRETI a.s. Zbytek prvk� skeletu bude p�epravován 
taha�em MAN AG 19.103 FLT s náv�sem PV-04-NNV. Ostatní materiál bude dopraven 
nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou (vzdálenost ze stavebnin na staveništ�
cca 1,1 km). 

Na stavbu budou vždy p�ivezeny prvky skeletu pot�ebné p�ibližn� na jeden pracovní den. 
Prvky, které budou navíc, se složí pomocí autoje�ábu TATRA v prostoru budoucí výrobní 
haly na zhutn�nou št�rkovou vrstvu. Takto bude stavba pr�b�žn� zásobena pot�ebnými 
prvky skeletu. Na ur�ené místo v konstrukci budou prvky p�epravovány v poloze, v jaké 
budou následn� do konstrukce zabudovány. P�eprava prvk� bude provád�na autoje�ábem 
TATRA AD 28 (p�ípadn� dv�ma t�mito autoje�áby). Ostatní materiál bude uložen do 
skladového kontejneru a co nejblíže ke stavební mícha�ce na zhutn�nou št�rkovou vrstvu 
tak, aby nebránil stavebním pracím. Palety s materiálem budou po staveništi p�epravovány 
pomocí vysokozdvižného vozíku. 

9.6 Skladování 
Prvky skeletu budou pr�b�žn� skladovány v prostoru haly na zhutn�né št�rkové vrstv�
v dosahu autoje�ábu. Prvky budou skladovány samostatn� a podloženy podkladky. 
V p�ípad� pot�eby mohou být skladovány ve více vrstvách na sob� (maximální doporu�ený 
po�et vrstev sloup� je 4; pr�vlak�, ztužidel a sv�tlíkových obrub také 4). Bude pot�eba 
dodržet bezpe�nou vzdálenost mezi jednotlivými prvky. Jednotlivé prvky budou 
skladovány v poloze, v jaké budou následn� do konstrukce zabudovány. 

9.7 P�evzetí pracovišt�
Staveništ� bude ve vlastnictví hlavního zhotovitele. Pracovišt� bude p�edáno subdodavateli. 
Subdodavatel provede dodávku a montáž skeletové konstrukce. P�ed zapo�etím montážních 
prací budou dokon�eny základy, zhutn�né násypy v areálu a zhutn�ná št�rková vrstva 
v prostoru haly i p�ed halou (viz. výkres P5: Za�ízení staveništ� – Montáž skeletu). 
Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu a p�edání pracovišt�. Budou zkontrolovány 
základy, jejich výšková úrove� a modulová sí�. Na za�ízení staveništ� bude zkontrolována 
jeho p�ipravenost pro tuto etapu, stav vnitrostaveništní komunikace, stav a rovinnost 
skladovacích ploch, bezpe�nost a provozuschopnost stroj� a zdroje elektrické energie a 
vody, ke kterým bude subdodavateli umožn�n p�ístup. Na staveništ� bude zajišt�n vstup 
pracovník� subdodavatele. 
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9.8 Pracovní podmínky 

9.8.1 Obecné pracovní podmínky 

Všichni pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP na práce, které budou provád�t na 
stavb�. Vjezd na staveništ� bude z hlavní komunikace na jihovýchodní stran� pozemku. Na 
staveništi bude z�ízena vnitrostaveništní komunikace z hutn�né št�rkové vrstvy tl. 200 mm. 
Stavební bu�ky se budou nacházet blízko vjezdu na staveništ� a budou uloženy na št�rkové 
vrstv� a silni�ních panelech. Stroje a vozidla vyjížd�jící ze stavby na ve�ejnou komunikaci 
budou o�išt�na, aby nedocházelo k jejímu zne�iš�ování. 

9.8.2 Klimatické podmínky 

Stavební práce budou provád�ny do teploty +5°C. Montážní práce nelze provád�t za husté 
mlhy (snížená viditelnost), nebo za dešt� (možnost uklouznutí) a mohou být provád�ny do 
rychlosti v�tru 8 m/s (zodpov�dnost ponese strojník autoje�ábu). 

9.9 Kvalifikace a po�et zam�stnanc�
Práce budou provád�ny osobami kvalifikovanými a proškolenými v oblasti BOZP a dané 
�innosti. Pracovníci podepíší prohlášení o proškolení. Veškerá stavební �innost bude 
probíhat v souladu s p�íslušnou legislativou a požadavky investora. 

Pracovní �eta bude mít svého vedoucího, který bude �ídit práce a odpovídat za jejich 
provedení. Bude ur�ovat postup montáže dle montážního plánu, kontrolovat svislost a 
rovinatost osazených prvk�, jakost svar� a zodpovídat za bezpe�nost p�i práci. Stroje budou 
obsluhovat pracovníci s platným pr�kazem strojníka (strojníci autoje�ábu budou mít navíc i 
je�ábnický pr�kaz), kte�í budou proškoleni. Pracovník p�ed zahájením prací zkontroluje 
technický stav stroje. Nebudou nutná zvláštní bezpe�nostní opat�ení, protože všechny práce 
budou probíhat v prostoru staveništ�. 

Složení �ety pro montáž skeletové kosntrukce: 

− 1x vedoucí �ety 

− 2x montážní osazova�i – svá�e�i 

− 1x (2x) vaza�

− 1x (2x) strojník autoje�ábu 

− 1x (2x) �idi� taha�e 

− 3x pomocní d�lníci 

Pozn.: V závorce jsou uvedeny po�ty pracovník� p�i montáži 2. dilata�ního celku pomocí 
dvou autoje�áb� TATRA AD 28. 
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9.10 Stroje, ná�adí, ochranné pracovní pom�cky 

9.10.1 Stroje 

Stavební mícha�ka Lescha S 185 HR (1x) 
Hmotnost   106 kg 
Objem bubnu   180 l 
Nap�tí    230 V 
Výkon    1 600 W 

Svá�ecí poloautomat KIT 205 ECONOMIC (2x) 
Rozm�ry   délka 790 mm 
    ší�ka 485 mm 
    výška 660 mm 
Hmotnost   52 kg 
Napájecí nap�tí  50/60 Hz: 3 x 400 V 
Jišt�ní    16 A 
Elektrický p�íkon  4,0 kW 
Pr�m�r drát� ocel, nerez 0,6-0,8 mm 

Autoje�áb TATRA AD 28 (2x) 
Rozm�ry   délka 10 750 mm 
    ší�ka 2 480 mm 
    výška 3 420 mm 
Ší�ka s vysunutými op�rami 5 160 mm 
Celková hmotnost  28 740 kg 
Maximální nosnost  28 t/3 m radius 
Výkon motoru   170 kW 
Max. dopravní rychlost 70 km/h 

Kloubová montážní plošina AIRO SG 1400-JD 4WD (2x) 
Rozm�ry   délka 5,5 m 
    ší�ka 2 m 
    výška 2,05 m 
Rozm�ry p�i ustavení  2 x 2,5 m 
Rozm�ry koše   1,5 x 0,8 m 
Maximální výška  16 m 
Bo�ní dosah   8,1 m 
Hmotnost   7 160 kg 
Nosnost koše   220 kg 
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Taha� MAN TGA 26.480 s náv�sem Goldhofer SPZ-DL (1x) 
Technické parametry taha�e: 
Celková hmotnost  26 t 
Užite�ná hmotnost  15,92 t 
Pohotovostní hmotnost 10,08 t 

Technické parametry náv�su (2x teleskopické plato): 
Délka ložné plochy  13,5-29,8 m 
Celková hmotnost  47,1 t 
Užite�ná hmotnost  34,24 t 
Pohotovostní hmotnost 15 t 

Taha� MAN AG 19.103 FLT s náv�sem PV-04-NNV (1x) 
Technické parametry taha�e: 
Celková hmotnost  18 t 
Užite�ná hmotnost  11,15 t 
Pohotovostní hmotnost 6,86 t 

Technické parametry náv�su PV-04-NNV: 
Délka ložné plochy  12 m 
Ší�ka ložné plochy  2,5 m 
Celková hmotnost  31 t 
Užite�ná hmotnost  24,2 t 
Pohotovostní hmotnost 6,8 t 

Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou (1x) 
Ložná plocha   6 200 x 2 450 mm 
Nosnost vozidla  12 t 
Max. nosnost HR  7 t 
Max. dosah HR  11,8 m 

Vysokozdvižný vozík DV 35 T4 (1x) 
Rozm�ry   délka 4 330 mm 
    ší�ka 1 270 mm 
Výška vyjetého zv. za�ízení 4 130 mm 
Zdvih    3 300 mm 
Délka vidlic   1 200 mm 
Hmotnost   5 460 kg 
Nosnost   3 500 kg 
Výkon motoru   39 kW 
Max. rychlost   28 km/h 
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9.10.2 Ná�adí 

Optický nivela�ní p�ístroj a nivela�ní la�, úhlová bruska, míchadlo sm�sí, kole�ka, lopata, 
ru�ní hliníkové hladítko na beton, olovnice, vodováha, ocelové pásmo, palice, kladivo. 

9.10.3 Ochranné pracovní pom�cky 

Pracovní od�v, pracovní obuv, ochranné p�ilby, reflexní vesty, pracovní rukavice, tesa�ský 
opasek pro práci ve výškách, svá�e�ská kukla. 

9.11 Pracovní postup 
Výrobní hala p�dorysných rozm�r� 85,89 x 24,63 m s p�ístavkem 3,95 x 42,82 m bude 
rozd�lena do t�í dilata�ních celk� s ohledem na provozní rozd�lení. První celek bude prostor 
budoucího skladu hutního materiálu, druhý celek bude vlastní výrobní hala s p�ístavkem a 
t�etí celek bude prostor montáže. Prostor montáže bude o 1,5 m vyšší než zbytek výrobní 
haly. Sloupy budou vetknuty do kalich� jednotlivých patek – v prostoru montáže to bude 
950 mm do kalichu, ve zbytku haly 750 mm. 

P�ed zahájením montáže prefabrikované železobetonové skeletové konstrukce výrobní haly 
už budou zabetonovány monolitické patky s kalichem a op�rná st�na v severozápadní �ásti 
výrobní haly. Vlastní montáž skeletu m�že prob�hnout nejd�íve za 28 dní po betonáži patek 
a op�rné st�ny (podle �asového plánu pro výrobní halu bude technologická p�estávka po 
betonáži dlouhá dokonce 9 týdn�, tím pádem už beton dosáhne požadované pevnosti). 
V prostoru budoucí výrobní haly i �ásti areálu bude provedena zhutn�ná št�rková vrstva. 
Touto úpravou se získá rovná a pevná plocha v hale i v prostoru p�ed ní. Autoje�áby tedy 
nebudou mít žádný problém se zapatkováním, ani taha�e s dovážkou skeletové konstrukce 
až do prostoru haly. 

Provede se polohová i výšková kontrola správnosti založení. Vyzna�í se modulové osy na 
kalichy patek a op�rnou st�nu a m�že se za�ít s montáží. 

Montáž celé skeletové konstrukce výrobní haly bude probíhat podle schémat uvedených 
dále. 
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Obr. 9.8 Schéma postupu montáže jednotlivých prvk�
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Obr. 9.9 Schéma pozic autoje�áb�
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Výpis prvk�, které budou namontovány z jednotlivých vyzna�ených možných pozic 
autoje�áb�: 

− Pozice 1: prvky 1-13 

− Pozice 2: prvky 14-27  1. dilata�ní celek 

− Pozice 3: prvky 28-36 

− Pozice 4a, 4b: prvky 37 

− Pozice 5a, 5b: prvky 38-39 

− Pozice 6a, 6b: prvky 40-42 

− Pozice 7a, 7b: prvky 43-45 

− Pozice 11a: prvky 54-58  2. dilata�ní celek 

− Pozice 12-20: prvky 59-89 

− Pozice 21: prvky 90-97 

− Pozice 22: prvky 98-106 

− Pozice 23: prvky 107-116 

− Pozice 24: prvky 117-123 

− Pozice 25: prvky 124-133  3. dilata�ní celek 

− Pozice 26: prvky 134-138 

Montáž každého dilata�ního celku by m�la probíhat p�ibližn� p�t pracovních dní, p�i�emž 
první a t�etí celek bude montovat jeden autoje�áb TATRA AD 28 a druhý celek budou 
montovat tyto autoje�áby dva. 

9.11.1 Montáž 1. dilata�ního celku 

Práce za�nou v severozápadní �ásti haly. Na místo se dopraví pot�ebné prvky, u kterých se 
p�edpokládá, že se namontují za jeden pracovní den a autoje�áb je složí ve svém dosahu 
k místu montáže (prvky, které budou na náv�su navíc, se složí v prostoru haly pro pozd�jší 
použití). Takto se budou pr�b�žn� prvky dovážet a ukládat p�ímo v místech montáže, 
p�ípadn� bude provedena montáž p�ímo z náv�su taha�e. Prvky bude možno skladovat na 
zhutn�né št�rkové vrstv�, p�ípadn� budou podloženy podkladky. 

9.11.1.1 Osazení sloup�

Nejprve bude pot�eba vy�istit kalichy jednotlivých patek od prachu a ne�istot. Podklad 
bude navlh�en, ale bude zabrán�no vytvá�ení kaluží. V kalichu základové patky se provede 
betonové lože tl. 50 mm ze suché sm�si Baumit B30 (C25/30). Sloup bude o�išt�n na 
dosedací ploše, zkontroluje se neporušenost a do montážního otvoru v horní �ásti sloupu 
se zapne záv�s pro montáž. P�i montáži bude pr�b�žn� kontrolována rovinatost a 
svislost. Vaza� naváže sloup, autoje�áb prvek zvedne a nechá ho ustálit. Poté se sloup 
dopraví cca 300 mm nad místo ur�ení a s pomocí dvou montážník�, kte�í budou sloup 
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navád�t montážními ty�emi (p�ípadn� lany), se mikro-zdvihem osadí. V kalichu patky bude 
provedeno p�esné osazení pomocí d�ev�ných klín� a tím zajišt�na stabilizace sloupu. 
Teprve po vyklínování bude možné sloup vyv�sit z úvazu. Poté bude provedena 
rychlovazná zálivková malta ze suché sm�si Quick-mix S-Fix do 2/3 výšky kalichu. Tato 
zálivková malta získává po 1 hodin� pevnost v tlaku minimáln� 8 MPa. To bude 
dosta�ující, aby ješt� ten den bylo možné osazovat vazníky, pr�vlaky a ztužidla. Zálivková 
malta bude p�ipravována ve stavební mícha�ce Lescha. 

Obdobným zp�sobem bude provedeno osazení dalších šesti sloup� podle schématu. Sloupy 
ozna�ené �ísly 4 a 7 budou namontovány spole�n� se sloupy 3 a 6, i když se jedná už o 
další dilata�ní úsek. Je to z toho d�vodu, že sloupy 3 a 4, 6 a 7 budou mít spole�nou patku 
s kalichem a je t�eba provést zálivku najednou. Podle situace na staveništi budou p�ípadn�
sloupy zav�trovány, aby nedošlo k jejich výkyvu. 

9.11.1.2 Montáž pr�vlak� a vazníku 

Než se takto osadí všechny výše popsané sloupy, od osazení prvních sloup� už ub�hne doba 
delší než 1 hodina a bude možno provést montáž pr�vlak� a vazníku. Nejprve budou 
namontovány pr�vlaky 8 a 9. Sloupy budou mít v horní �ásti vy�nívající výztuž. Pr�vlaky 
budou mít zabetonovány železné prvky, které budou p�iva�eny k vy�nívající výztuži sloupu. 
Na navlh�ené hlavy sloup� se provede maltové lože tl. 20 mm z rychlocementu 
Ardex A 35. Poté pracovníci na montážních plošinách pomocí montážních ty�í (p�ípadn�
lan) ustálí pr�vlak nad místem osazení a budou ho sm��ovat tak, aby otvory v pr�vlaku byly 
navle�eny na vy�nívající výztuž sloup�. Spoušt�ní pr�vlaku do maltového lože bude 
pozvolné. Pracovníci provedou pomocí svá�ecího poloautomatu montážní svar, poté bude 
možné vyv�sit pr�vlak a svar se dokon�í. Otvory budou zality rychlocementem 
Ardex A 35. Podobn� bude osazen st�ešní vazník �íslo 10. Jediný rozdíl bude v tom, že 
nebude osazen na rovnou hlavu sloupu, ale do vidlicovitého zhlaví sloupu. 

9.11.1.3 Montáž ztužidel a štítového pr�vlaku 

Dále budou namontovány ztužidla �íslo 11 a 12 v kolmém sm�ru na dva vytvo�ené rámy. 
Montáž bude probíhat stejným zp�sobem jako u pr�vlak�. Spole�n� s t�mito ztužidly bude 
proveden i štítový pr�vlak �íslo 13. Tento pr�vlak v ose 4 bude nahrazovat st�ešní vazník. 
Ztužidla i štítový pr�vlak budou ve spádu 5% a budou kopírovat budoucí st�ešní rovinu. 
Pr�b�žn� bude kontrolována rovinatost a svislost u všech prvk� kv�li p�ípadným 
odchylkám. V tomto okamžiku už bude vytvo�en první trakt, který bude ztužený v p�í�ném 
a podélném sm�ru. 

9.11.1.4 Dokon�ení 1. dilata�ního celku 

Montáž bude postupovat stejn� pro další t�i rámy a tak bude dokon�en první dilata�ní celek 
(budoucí sklad hutního materiálu) a jeden p�í�ný rám 2. dilata�ního celku, který prozatím 
nebude ztužen v podélném sm�ru (v p�ípad� pot�eby m�že být tento rám ztužen 
p�ichycením k hotovému 1. dilata�nímu celku). V této �ásti se budou m�nit pouze výšky 
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sloup� vzhledem ke sklonu st�ešní roviny. Proto bude pot�eba d�kladn� kontrolovat 
montážní plán a ozna�ení jednotlivých prvk�, aby nedošlo k zám�n�. 

9.11.1.5 Osazení je�ábových drah 

Než se bude pokra�ovat s montáží další �ásti, provede se osazení je�ábových drah v prvním 
celku. Sloupy budou mít betonové konzoly, na kterých budou zabudovány ocelové plotny 
pro kotvení je�ábových kolejnic. Bude se jednat o ocelové nosníky I 360 v délce 12 m 
(hmotnost jednoho prvku cca 915kg). Kolejnice autoje�áb zvedne, dopraví nad místo 
ur�ení, nechá ustálit a svá�e�i na montážních plošinách pomocí montážních ty�í (p�ípadn�
lan) p�esn� navedou na požadované místo. Poté provedou montážní svar pomocí svá�ecího 
poloautomatu a bude možné nosník vyv�sit. Svar se dokon�í. S kolejnicemi je uvažováno 
pro podélné ztužení 1. dilata�ního celku. 

9.11.2 Montáž 2. dilata�ního celku 

Pro montáž tohoto celku budou použity dva autoje�áby TATRA AD 28 z toho d�vodu, že 
jako nadrozm�rný náklad v této �ásti budou st�ešní vazníky o rozp�tí 24 m a hmotnosti 
cca 14,3 t. Vazník vždy namontují spole�n� a poté se budou v�novat své �ásti haly. Na 
jeden pracovní den se uvažuje namontování dvou kompletních rám� 2. dilata�ního celku (i 
s p�íslušnou �ástí p�ístavku). Je t�eba stihnout dva rámy, protože taha� s nadrozm�rným 
nákladem (st�ešní vazníky) je schopen dovézt dva vazníky najednou. Takto bude postup 
zopakován �ty�ikrát a devátý vazník už bude dovezen samostatn�. 

9.11.2.1 Osazení sloup�

Nejprve každý autoje�áb osadí sloup ozna�ený �íslem 37 (postup osazení sloupu 
viz. bod 9.11.1.1). Poté se oba autoje�áby p�emístí do pozic 5a, 5b a osadí sloupy 38 a 39. 
Mezitím zálivková malta u sloup� 37 dosáhne požadované pevnosti a autoje�áby se 
zapatkují v pozicích 6a, 6b, které budou totožné s pozicemi 4a, 4b. 

9.11.2.2 Montáž st�ešního vazníku 

Do prostoru mezi sloupy 37 a 38 zacouve taha� s náv�sem, na kterém p�iveze dva st�ešní 
vazníky. Bude osazen vazník �íslo 40. Vaza�i naváží vazník ve dvou p�ipravených místech 
tak, aby p�i zvedání dv�ma autoje�áby byly vzdálenosti úvaz� obou zvedacích mechanism�
od vrcholu vazníku stejné. Na navlh�ené vidlicovité zhlaví sloup� se provede maltové lože 
tl. 20 mm z rychlocementu Ardex A 35. Poté oba autoje�áby zárove� zvednou prvek a 
nechají ho ustálit. Vazník se dopraví cca 300 mm nad místo ur�ení a s pomocí dvou 
montážník�, kte�í budou vazník navád�t montážními ty�emi (p�ípadn� lany), se mikro-
zdvihem osadí. Spoušt�ní vazníku do maltového lože bude pozvolné. Vazníky budou 
osazeny do vidlicovitého zhlaví sloup�. Sloupy budou mít v horní �ásti vy�nívající výztuž. 
Vazníky budou mít zabetonovány železné prvky, které budou p�iva�eny k vy�nívající 
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výztuži sloup�. Pracovníci na montážních plošinách provedou pomocí svá�ecího 
poloautomatu montážní svar, poté bude možné vyv�sit vazník a svar se dokon�í. Veškeré 
tyto �innosti budou vyžadovat vysokou míru koncentrace, zodpov�dnosti a zkušeností obou 
autoje�ábník�. Montáž bude probíhat plynule, bude �ízena vedoucím pracovníkem pomocí 
vysíla�ek. Ten bude koordinovat soub�žnou �innost obou autoje�áb�. 

9.11.2.3 Montáž ztužidel a sv�tlíkových obrub 

Po osazení vazníku se provede montáž ztužidel a sv�tlíkových obrub. Nejprve jeden 
autoje�áb bude osazovat ztužidlo �íslo 41 a zárove� s ním druhý bude osazovat sv�tlíkovou 
obrubu �íslo 41 tak, aby se p�i montáži nest�etli. Poté první autoje�áb osadí sv�tlíkovou 
obrubu 42 a druhý ztužidlo 42. 

Montáž ztužidel viz. bod 9.11.1.2. Montáž sv�tlíkových obrub bude probíhat tak, že vaza�
zkontroluje o�išt�ní dosedací plochy obruby a její neporušenost. Poté obrubu naváže, 
autoje�áb prvek zvedne, nechá ustálit, prvek dopraví cca 300 mm nad místo ur�ení a 
s pomocí dvou montážník�, kte�í budou obrubu navád�t montážními ty�emi (p�ípadn�
lany), se mikro-zdvihem osadí Vazníky i obruby budou mít zabetonovány ocelové plotny 
(viz. bod 9.4 Materiály), které se sva�í. Pracovníci na montážních plošinách provedou 
pomocí svá�ecího poloautomatu montážní svar, poté bude možné vyv�sit sv�tlíkovou 
obrubu a svar se dokon�í. Tímto bude dokon�en první trakt druhého dilata�ního celku. 

Obr. 9.10 Osazení vazníku do vidlicovitého zhlaví sloupu a osazení ztužidel 
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Autoje�áby se p�emístí do pozic 7a, 7b a provede se montáž vazníku 43 (poté už m�že taha�
s náv�sem odjet), ztužidel a sv�tlíkových obrub �íslo 44 a 45. Další den budou stejným 
zp�sobem provedeny dva rámy s nadrozm�rnými st�ešními vazníky �íslo 48 a 51. Jediný 
rozdíl bude, že autoje�áby budou mít o jednu pozici mén� (sloupy 39 už budou osazeny 
z p�edchozího dne) a mohou rovnou osazovat sloupy 46 a 47. 

9.11.2.4 Montáž p�ístavku 

Jakmile budou dokon�eny �ásti s vazníky �íslo 48 a 51 (v�etn� p�íslušných ztužidel a 
sv�tlíkových obrub), jeden autoje�áb za�ne montovat první �ást p�ístavku (prvky 54-57) a 
druhý bude mezitím v hale skládat skeletové prvky pro montáž další pracovní den. Sloupy, 
pr�vlaky i ztužidlo p�ístavku budou namontovány podle výše uvedených bod�. Pr�vlaky 
budou na sloupech 39 a 46 uloženy na betonové konzole. Konzola bude v takové výšce, aby 
pr�vlaky byly ve spádu 5%. 

Podle výše popsaného zp�sobu montáže jednotlivých prvk� skeletového systému prob�hne 
dokon�ení celého 2. dilata�ního celku. Zárove� s posledním rámem 2. celku bude 
namontován i jeden podélný rám 3. dilata�ního celku. Sloupy ozna�ené �ísly 91, 99, 101, 
108 a 110 budou namontovány spole�n� se sloupy 90, 98, 100, 107 a 109 z d�vodu, že 
každá dvojice t�chto sloup� bude mít spole�nou patku s kalichem a je t�eba provést zálivku 
najednou. Podle situace na staveništi budou p�ípadn� sloupy zav�trovány, aby nedošlo 
k jejich výkyvu. V danou chvíli už bude druhý celek kompletn� dokon�en a ztužen a bude 
hotov jeden podélný rám 3. dilata�ního celku, který prozatím nebude ztužen v p�í�ném 
sm�ru (v p�ípad� pot�eby m�že být tento rám ztužen p�ichycením k hotovému 
2. dilata�nímu celku). Provede se osazení je�ábových kolejnic podle bodu 9.11.1.5. 

9.11.3 Montáž 3. dilata�ního celku 

Pro montáž tohoto celku posta�í už jen jeden autoje�áb. Montáž jednotlivých prvk� této 
�ásti viz. bod 9.11.1 Montáž 1. dilata�ního celku a bod 9.11.2.3 Montáž ztužidel a 
sv�tlíkových obrub. Navrhované po�adí montáže viz. Obr. 9.8 Schéma postupu montáže 
jednotlivých prvk�. Tento celek bude tém�� totožný s 1. dilata�ním celkem. Rozdílem je, že 
t�etí celek bude o 1,5 m vyšší a bude v n�m probíhat i montáž sv�tlíkových obrub. Z tohoto 
d�vodu jsou trochu jiné navrhované pozice autoje�ábu (viz. Obr. 9.9 Schéma pozic 
autoje�áb�). 
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9.12 Jakost a kontrola kvality 
Další informace v kapitole Kontrolní a zkušební plán kvality pro objekt SO 02 Výrobní 
hala. 

Práce a kontrola jakosti a kvality budou probíhat podle platné legislativy, zejména se budou 
�ídit normami �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí, 
�SN 05 0631 Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem a 
�SN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality. Požadavky. 

9.12.1 Kontrola vstupní 

Provede ji vedoucí pracovní �ety p�i p�ejímce dodávky. 

Kontrolována bude správnost dodaných prvk� podle štítk� na prvcích a namátkov� jejich 
rozm�ry. Bude proveden zápis do stavebního deníku o p�ejímce prvk� skeletu, který bude 
podepsán stavbyvedoucím. P�i dodávce prvk�, které nebudou souhlasit s objednávkou, 
nebo budou poškozeny, nebudou vedoucím p�evzaty. 

9.12.2 Kontrola meziopera�ní 

Pr�b�žn� ji bude provád�t vedoucí pracovní �ety, namátkov� stavbyvedoucí. 

Kontrolováno bude dodržování p�edepsaného postupu provád�ných prací a montážního 
plánu, kvalita provedení zálivky sloup� v kališích patek a jejich výšková úrove�, tlouš�ka 
maltového lože, kvalita provád�ných spoj� a svar�, dostate�né uložení prvk� a jejich 
rovinatost a svislost. 

9.12.3 Kontrola výstupní 

Provede ji stavbyvedoucí. O všech pozd�ji zakrytých konstrukcích bude proveden zápis ve 
stavebním deníku. K této �innosti bude pozván investor, p�ípadn� statik, aby zkontroloval 
provedené práce. 

Kontrolovány budou odchylky, rovinatost, svislost, provedení spoj�, délka uložení prvk�. 

Maximální povolené montážní tolerance: 

− sloup (od vodorovné roviny, od p�edepsané výškové úrovn�)  ±10 mm 

− sloup (svislost)       ±h/200 (max. 30 mm) 

− vazník (od vodorovné roviny, od p�edepsané výškové úrovn�)  ±5 mm 

− pr�vlak, ztužidlo, ostatní stropní dílce (od vodorovné roviny)  ±12 mm 

− spára styku stropních dílc� mezi sebou, s pr�vlakem, se sloupem ±30 mm 

[4] 
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9.13 Dohled a monitoring 
Odpov�dnost za montáž skeletové konstrukce bude mít stavbyvedoucí, p�ípadn� jím 
pov��ená osoba, kvalifikovaná v dané problematice. Bude dohlížet na provád�ní prací podle 
platných norem uvedených výše, dodržování podmínek smlouvy o dílo a technologického 
p�edpisu. 

9.14 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
P�ed zahájením prací budou všichni pracovnicí proškoleni v oblasti bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci a seznámeni s technologickým postupem, s podmínkami na staveništi a 
platnou legislativou týkající se BOZP. Veškeré stavební práce budou probíhat podle 
platných p�edpis�, zejména se budou �ídit na�ízeními vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
�. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, �. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 
p�ístroj� a ná�adí, zákonem �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a normou �SN 05 0631 Bezpe�nostní p�edpisy pro 
sva�ování elektrickým obloukem. V pr�b�hu pracovních �inností budou všichni pracovníci 
na stavb� používat ochranné p�ilby, reflexní vesty a osobní ochranné pracovní pom�cky. O 
�innostech, kde nebudou nutné ochranné p�ilby, rozhodne vedoucí �ety nebo 
stavbyvedoucí. 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.:

Obecné požadavky: 

− I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

− II. Za�ízení pro rozvod energie 

− III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání 
stroj� a ná�adí na staveništi: 

− I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

− III. Mícha�ky 

− XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

− I. Skladování a manipulace s materiálem 

− IX. Betoná�ské práce a práce související 

− IX.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

− XI. Montážní práce 

− XIII. Sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách 
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Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb.:

− II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

− III. Používání žeb�ík�

− IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

− V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

− IX. P�erušení práce ve výškách 

− XI. Školení zam�stnanc�

Jednotlivé body jsou podrobn� popsány v na�ízeních vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
a �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Rizika BOZP a jejich opat�ení 
pro montovanou skeletovou konstrukci viz. samostatná kapitola. 

9.15 Ekologie 
V pr�b�hu výstavby se nep�edpokládá manipulace s ekologicky nebezpe�ným materiálem. 
U stroj� a mechanism� budou provedeny revizní kontroly, tudíž nebude hrozit únik olej� a 
jiných nebezpe�ných látek. Pokud k úniku p�eci jen dojde, bude o této skute�nosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodlen� �ešit. 

Kone�ná stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. B�hem výstavby bude v okolí zvýšena 
hladina hluku, prašnost, intenzita dopravy, zne�išt�ní komunikací. Zhotovitel bude tyto 
vlivy minimalizovat (bude �istit stroje p�ed výjezdem ze staveništ�, zne�išt�ní komunikací 
ihned odstraní, na komunikacích nebude skladovat žádný materiál). P�i stavebních pracích 
bude vznikat odpad. S p�íslušnou firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci 
odpadu. Ve sb�rném dvo�e budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu 
použity. V rámci za�ízení staveništ� budou z�ízeny plochy pro kontejnery na sm�sný 
komunální odpad a na ostatní odpad, který se bude t�ídit. 

B�hem stavebních prací se bude s odpady nakládat podle platné legislativy, zejména podle 
zákona �. 106/2005 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dalších zákon�, jak vyplývá z pozd�jších zm�n a podle vyhlášky �. 503/2004 Sb., 
kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�. 

Odpad z pozd�jšího provozu stavby bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n m�stem. 

Kontroly environmentálních aspekt� popsány v kapitole Environmentální plán pro 
objekt SO 02 Výrobní hala. 
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Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� dle vyhlášky �. 503/2004 Sb: 

15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 

17 02 D�evo, sklo a plasty 
17 02 01 D�evo 
17 02 03 Plasty 

17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 

20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Sm�sný komunální odpad 
20 03 03 Uli�ní smetky 

9.16 Použitá literatura, legislativa, webové stránky 
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[1] Zpracováno dle ZÁST�RA, J. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: 
A: IDENTIFIKA�NÍ �ÁST. M�lkovice, 2005, 3 s. 

[2] ZÁST�RA, J. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: OBJEKT 02: VÝROBNÍ 
HALA, TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ �ÁSTI. M�lkovice, 2005, 5 s. 
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9.16.2 Legislativa 

− �SN EN 13 670 Provád�ní betonových konstrukcí 

− �SN 05 0631 Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem 

− NV �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích 

− NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
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− Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

− Zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci 

− Zákon �. 106/2005 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, jak 
vyplývá z pozd�jších zm�n 

− Vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 503/2004 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�

9.16.3 Webové stránky 
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10.1 Základní identifika�ní údaje 

V tomto technologickém p�edpisu se budu v�novat pancé�ové pr�myslové podlaze ve 
stavebním objektu SO 02 Výrobní hala. 

Název stavby: Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. 

Místo stavby: Pr�myslová zóna Jamská, Ž�ár nad Sázavou 

Kraj: Vyso�ina 

Objednatel: SPEDUR, s.r.o. 
 Brodská 10 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Projektant: Ing. Jan Zást�ra 
 M�lkovice 360 
 591 01 Ž�ár nad Sázavou 

Zahájení díla: 17.2.2014 (objekty SO 02 a SO 03) 

Ukon�ení díla: 10.4.2015 (objekty SO 02 a SO 03) 

Katastrální území: Ž�ár nad Sázavou 

Parcelní �ísla: 9512/1, 9512/9, 9512/13, 9513/7 

Charakter stavby: novostavba 

Popis ú�elu: Jedná se o výrobní areál, který bude sloužit pro strojírenskou 
výrobu (výroba zem�d�lských stroj�). V areálu bude prodejna, 
administrativní, sociální a hygienické zázemí firmy, výrobní a 
skladovací prostory. 

Sn�hová oblast:  IV. 

V�trová oblast: IV. 

Teplotní oblast:  -15 °C 

Rozm�rové charakteristiky stavebního objektu SO 02 Výrobní hala: 

P�dorysné rozm�ry: 85,89 m x 24,63 m + 3,95 m x 42,82 m 

Nejvyšší bod objektu:+ 11,625 m 

Zastav�ná plocha: 2 284,61 m2

Obestav�ný prostor: 21 989 m3

[1] 
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10.2 Popis technologie pancé�ové pr�myslové podlahy 
Ve výrobní hale bude vytvo�ena pancé�ová pr�myslová podlaha, protože je možné ji hodn�
zatížit, má vysokou odolnost v obrusu, odolnost proti ráz�m a zvýšenou odolnost v��i 
vsakování kapalin (olej�, rozpoušt�del a dalších) a tyto aspekty jsou základním kritériem 
pro požadovaný výrobní provoz. Pancé�ová podlaha vznikne finální úpravou �erstv�
položené betonové desky, se kterou bude tvo�it monolit. Tato úprava bude vytvo�ena 
zahlazením suché sm�si obsahující speciální druhy cement�, plniv a chemických p�ím�sí. 
Poté bude ješt� ut�sn�na krycím uzavíracím lakem. Bude použit drátkobeton t�ídy C25/30, 
konzistence S3, stupn� vlivu prost�edí XC1. Tolerance rovinatosti plochy je dle normy pro 
výrobní a skladovací haly 5 mm na dvoumetrové lati. Práce budou probíhat podle norem 
�SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, �SN 74 4505 
Podlahy – Spole�ná ustanovení a podle specifikací od projektanta. 

10.3 Obecné informace o stavb�

10.3.1 Architektonické �ešení 

Jedná se o výrobní areál, od toho se odvíjí navržení uspo�ádání objekt� na pozemku. 
Jednotlivé objekty budou umíst�ny tak, aby co nejlépe využily možného prostoru 
stavebního pozemku. Mezi objekty vznikne pom�rn� velký prostor, na kterém budou 
vytvo�eny zpevn�né asfaltové plochy pro snadný pohyb nákladních a dalších prost�edk�. 
Vzhledem celého areálu budou respektovány požadavky CHKO dané v územním plánu a 
nebude výrazn� narušen ráz okolní krajiny. Administrativní budova je navržena jako 
reprezentativní objekt obdélníkového p�dorysu s plochou st�echou. Výrobní hala bude 
�áste�n� schována za administrativní budovou a nebude vzhledov� p�íliš p�sobit na budoucí 
zákazníky. Výrobní hala bude mít obdélníkový p�dorys a sedlovou st�echu, k hale bude 
p�ipojen p�ístavek také obdélníkového p�dorysu s pultovou st�echou. 

Pozemek je situován v jižní �ásti m�sta v pr�myslové zón� Jamská. Podél jihovýchodní 
hranice vede hlavní silnice, za ní jsou pouze plochy zelen�. Podél jihozápadní hranice 
pozemku vede vedlejší silnice. Ob� tyto komunikace budou používány pro p�ístup do 
areálu, kde bude parkovišt� pro osobní automobily. Tvar pozemku je p�ibližn�
obdélníkového tvaru, od t�etiny pozemku je svažitý se sklonem 4,1%. Pozemek bude 
oplocen. Celý areál bude osv�tlen ve�ejným osv�tlením a venkovním osv�tlením, které 
bude na halách. 

10.3.2 Technické �ešení 

Zemní práce: V rámci tém�� celého areálu bude sejmuta ornice. P�ibližn� do t�etiny 
pozemku od hlavní silnice budou provedeny odkopávky zeminy na úrove� spodní hrany 
podkladní št�rkové vrstvy (-0,460). Od této úrovn� budou hloubeny rýhy pro základový pás 
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a patky. Podle hydrogeologického pr�zkumu se nep�edpokládá výskyt spodní vody p�i 
zemních pracích. 

Základové konstrukce: Založení objektu je navrženo na monolitických patkách s kalichem. 
Mezi základové patky se vybetonuje základový (soklový) pás ší�ky 130 mm, horní úrove�
+0,500. V pasu budou provedeny otvory pro vrata a dve�e. Z vn�jší strany základového 
pásu bude provedeno zateplení deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm. Beton 
základových konstrukcí bude t�ídy C16/20. 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce: Výrobní hala bude rozd�lena na t�i celky s ohledem 
na provozní rozd�lení. Mezi osami 4 až 14 je navržena jednolodní hala rozponu 24 m 
s osovou vzdáleností sloup� 6 000 mm. Rámy budou tvo�eny obvodovými sloupy pr��ezu 
600/400 mm, které budou vetknuty do základ� a kloubov� p�ipojeným vazníkem. Sloupy 
budou mít ve výšce +6,070 betonovou konzolu pro mostový je�áb nosnosti 5 t. Nad 
konzolou se sloupy zúží na pr��ez 400/400 mm. Sedlový st�ešní vazník s 5 % spádem bude 
uložen na kót� +7,400 do vidlicovitého zhlaví sloup�. Výška vazníku ve vrcholu bude 
1 600 mm, ší�ka v hlav� 400 mm. Ve štítových osách 4 a 14 bude vazník nahrazen štítovými 
pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Podélné ztužení haly bude zajišt�no obvodovými ztužidly 
pr��ezu 400/200 mm v osách A a E. Mezi osami 7 až 14 nad osou E je navržen polorámový 
p�ístavek tvo�ený sloupy pr��ezu 300/300 mm a st�ešními pr�vlaky stejného pr��ezu ve 
spádu 5 % uložené na konzoly na sloupech haly. Po obvodu p�ístavku je navrženo ztužidlo 
pr��ezu 400/150 mm na rozpon 6 000 mm. Sou�ástí st�ešní roviny budou i podélné 
sv�tlíkové obruby lichob�žníkovitého pr��ezu 600/120-180 mm, které budou kotveny 
sva�ovaným stykem k hornímu líci vazník�. Sv�tlost mezi obrubami umíst�nými centricky 
nad vrchol vazník� bude 4 000 mm. 

Mezi osami 1-3 je navržen sklad hutního materiálu, který s ohledem na použití je�ábu 
v p�í�ném sm�ru bude mít za následek oto�ení systému rám�. Rámy budou tvo�eny 
obvodovými sloupy pr��ezu 600/400 mm, osové vzdálenosti 6 000 mm v osách A až E a 
pultovým vazníkem výšky 750 mm na rozpon 12 m. Vazníky budou uloženy ve spádu tak, 
aby st�ešní rovina byla ve stejné výšce a spádu jako mezi osami 4-14. V osách A a E budou 
vazníky nahrazeny obvodovými pr�vlaky pr��ezu 400/400 mm. Dilatace mezi líci sloup�
v osách 3 a 4 je navržena 100 mm. Sloupy skladu hutního materiálu budou mít ve výšce 
+6,070 stejnou konzolu jako ve výrobní hale a bude použit mostový je�áb o nosnosti 5 t. 
P�í�né ztužení v osách 1 a 3 bude zajišt�no ztužidly pr��ezu 400/200 mm uloženými v 5 % 
spádu. 

Mezi osami 15-17 je navržena montážní hala obdobných parametr� jako sklad hutního 
materiálu. Hala bude ovšem o 1,5 m vyšší (uložení vazníku v ose C na kót� +9,740 a 
konzola pro mostový je�áb o nosnosti 12 t na kót� +8,250. Sou�ástí st�ešní roviny budou 
podélné sv�tlíkové obruby na rozpon 4 000 mm pr��ezu 600/120-180 mm umíst�né 
centricky nad osou 16. 

St�ešní konstrukce: Zast�ešení výrobní haly bude provedeno pomocí trapézového plechu 
ROVA TN 135 tl. 1,25 mm uloženého p�ímo na sedlové st�ešní vazníky. Na p�ikotvené 
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trapézové plechy se položí parozábrana a uloží se tepelná izolace ve dvou vrstvách 
v celkové tlouš�ce 180 mm. Na tepelnou izolaci bude provedena hydroizola�ní fólie ve dvou 
vrstvách (první bude mechanicky bodov� kotvena, druhá plnoplošn� p�ilepena). Ve vrcholu 
st�echy nad výrobní a montážní �ástí budou osazeny h�ebenové obloukové sv�tlíky zasklené 
polykarbonátovými deskami. 

Svislé oplášt�ní: Oplášt�ní haly bude provedeno ze sendvi�ových panel� s jádrem z PUR 
p�ny KINGSPAN KS1000 AWP tl. 80 mm p�išroubovaných k ocelovým tenkost�nným 
paždík�m C 180. Paždíky budou p�es botky a kotvy p�ipevn�ny k ŽB sloup�m. Oplášt�ní 
skladu hutního materiálu bude provedeno trapézovým plechem ROVA T 35/207 
p�išroubovaným k ocelovým tenkost�nným paždík�m C 180. Pro prosv�tlení skladu hutního 
materiálu bude �ást trapézových plech� nahrazena prosv�tlovacími profily. 

[2] 

10.3.3 Dispozi�ní �ešení 

Výrobní hala bude jednopodlažní objekt se sedlovou st�echou. Bude sloužit pro 
strojírenskou výrobu (výrobu zem�d�lských stroj�). P�edpokládá se dvousm�nný provoz 
s cca 20 zam�stnanci na sm�nu, celkem 40 zam�stnanc� (muži). Šatna, umývárna, WC a 
denní místnost budou umíst�ny v objektu SO 03 Administrativní budova, se kterou bude 
výrobní hala propojena zd�ným kr�kem. V hale bude pouze jedno umyvadlo u kancelá�e 
skladníka. Sou�ástí výrobní haly bude také p�íst�ešek pro sklad hutního materiálu, který 
bude oplášt�n ze t�í stran (možnost pozd�jšího doplášt�ní), a p�ístavek pro pomocné 
prostory (údržba, strojovna vzduchotechniky, sklady, trafostanice a rozvodny). Hala bude 
dispozi�n� rozd�lena na t�i podstatné �ásti: sklad hutního materiálu, výrobní hala a 
montáž. 

[3] 

10.4 Materiály 
Pevnostní t�ída betonu pro pancé�ovou pr�myslovou podlahu bude C25/30. 

Dalšími nejd�ležit�jšími prvky budou ocelové drátky z oceli 10 505, vsypová suchá sm�s 
Sikafloor®-2 SynTop a krycí uzavírací lak Sikafloor® ProSeal. 

Dopl�kový materiál pro provád�ní bude odbed�ovací p�ípravek. 

Zkoušky konzistence �erstvé betonové sm�si budou zkouška sednutí kužele a zkouška 
rozlitím. 
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Tabulka 10.1 – Spot�eba materiálu 

Materiál 
M�rná 

jednotka 
Množství 

Ztratné 
[%] 

Množství se 
ztatným 

št�rk frakce 0-63 mm m3 192,06 5 201,7 

geotextilie Geofiltex m2 1 944,97 10 2 139,5 

hydroizolace LDPE R-FOL m2 1 968,11 15 2 263,3 

desky OSB m2 12,53 5 13,2 

ocelová lišta U 160 m 24,1 5 25,3 

páska Mirelon tl. 10 mm m 314,1 5 329,8 

beton C25/30 XC1 m3 297,99 5 312,9 

ocelové drátky kg 8 939,7 1 9 029,1 

sm�s Sikafloor®-2 SynTop kg 9 312,05 3 9 591,4 

uzavírací lak Sikafloor® ProSeal l 279,36 5 293,3 

polyuretanový tmel l 1 249,44 5 1 311,9 

Výpo�ty množství materiálu: 

Št�rk frakce 0-63 mm:  V = 0,1*(1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)+ 
    +0,1*(21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4)
    V = 192,06 m3 

Geotextilie Geofiltex:  S = 72,9*24,4+3,95*42,3-0,16*4-0,6*0,4 
    S = 1 944,97 m2

Hydroizolace LDPE R-FOL S = 1944,97-0,4*0,6*30-0,3*0,3*9+0,15*(24,4+17,87+3,95) 
    +0,15*(42,3+3,95+12,55+24,4+72,9)+0,4*(2*0,4+2*0,6)
    S = 1 968,11 m2

Desky OSB   S = 0,3*(24,1+2*5+1)+4*0,5 
    S = 12,53 m2

Páska Mirelon tl. 10 mm l = 2*72,9+2*24,4+(0,6*2+0,4)*30+2*(3,65+5,28)*4 
    l = 314,1 m 
Beton C25/30 XC1  V = 0,16*(1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12) 
    V = 297,99 m3

ocelové drátky   m = 297,99*30 
    m = 8 939,7 kg 
sm�s Sikafloor®-2 SynTop m = (1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)*5 
    m = 9 312,05 kg 
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uzavírací lak Sikafloor® ProSeal 
    V = (1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)*0,15 
    V = 279,36 l 
polyuretanový tmel  V = 7809*0,1*1,6 
    V = 1249,44 l 

10.5 Doprava 
Št�rk bude na staveništ� dopraven nákladním automobilem TATRA, ostatní materiál krom�
betonové sm�si bude dopraven nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou. 
Materiál bude uložen do plechových uzamykatelných sklad� a do skladu hutního materiálu 
ve výrobní hale, kde v té dob� už bude betonová zámková dlažba. Palety s materiálem 
budou po staveništi p�epravovány pomocí vysokozdvižného vozíku. 

Betonová sm�s bude na staveništ� dopravována pomocí autodomícháva�� z místní 
betonárny Holcim vzdálené p�ibližn� 1 km. Na místo ur�ení bude sm�s dopravena pomocí 
auto�erpadla na beton s p�ídavným potrubím (podrobn�ji viz. Schéma postupu prací a bod 
Pracovní postup). 

10.6 Skladování 
Vsypová suchá sm�s Sikafloor®-2 SynTop bude dovezena celkem na 8 paletách (pro první 
fázi posta�í 4 palety). Tato sm�s, geotextilie a hydroizolace bude uložena do skladu hutního 
materiálu ve výrobní hale, ostatní materiál do plechových uzamykatelných sklad�. 

10.7 P�evzetí pracovišt�
Staveništ� a tedy i pracovišt� bude pro provád�ní pancé�ové pr�myslové podlahy ve 
vlastnictví hlavního zhotovitele. P�ed zapo�etím prací na pancé�ové podlaze bude 
dokon�eno veškeré zdivo i s úpravou povrchu (bez malby) ve výrobní hale, budou 
dokon�eny vnit�ní rozvody a ostatní typy podlah. Provede se vizuální kontrola kompletnosti 
vnit�ních rozvod�, kontrola rovinnosti zdiva s povrchovou úpravou a ostatních typ� podlah. 
Dále bude zkontrolována výšková úrove� podkladní št�rkové vrstvy. Kontroly provede 
stavbyvedoucí. Na za�ízení staveništ� bude zkontrolována jeho p�ipravenost pro tuto etapu, 
stav vnitrostaveništní komunikace, stav a rovinnost skladovacích ploch, bezpe�nost a 
provozuschopnost stroj� a zdroje elektrické energie a vody. 
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10.8 Pracovní podmínky 

10.8.1 Obecné pracovní podmínky 

Všichni pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP na práce, které budou provád�t na 
stavb�. Vjezd na staveništ� bude z hlavní komunikace na jihovýchodní stran� pozemku. Na 
staveništi bude z�ízena vnitrostaveništní komunikace z hutn�né št�rkové vrstvy tl. 200 mm. 
Stavební bu�ky se budou nacházet blízko vjezdu na staveništ� a budou uloženy na št�rkové 
vrstv� a silni�ních panelech. Stroje a vozidla vyjížd�jící ze stavby na ve�ejnou komunikaci 
budou o�išt�na, aby nedocházelo k jejímu zne�iš	ování. 

10.8.2 Klimatické podmínky 

Práce budou probíhat v hale, která už bude zast�ešená, oplášt�ná a s namontovanými okny. 
Proto klimatické podmínky nebudou tolik zasahovat do jejich pr�b�hu, ale budou 
ovliv�ovat venkovní �innosti (dovoz betonové sm�si, materiálu). Stavební práce budou 
provád�ny do teploty +5°C. Práce nelze provád�t za husté mlhy (snížená viditelnost), nebo 
za dešt� (možnost uklouznutí) a mohou být provád�ny do rychlosti v�tru 8 m/s. 

10.9 Kvalifikace a po�et zam�stnanc�
Práce budou provád�ny osobami kvalifikovanými a proškolenými v oblasti BOZP a dané 
�innosti. Pracovníci podepíší prohlášení o proškolení. Veškerá stavební �innost bude 
probíhat v souladu s p�íslušnou legislativou a požadavky investora. 

Stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr bude dohlížet na provád�ní hydroizola�ní vrstvy, 
vytvo�ení betonové desky, vsyp suché sm�si a nanesení krycího laku. Dále bude 
kontrolovat kubatury betonové sm�si a vsypu a provede zkoušky �erstvé betonové sm�si. 
Stroje budou obsluhovat pracovníci s platným pr�kazem strojníka, kte�í budou proškoleni. 
Pracovník p�ed zahájením prací zkontroluje technický stav stroje. Nebudou nutná zvláštní 
bezpe�nostní opat�ení, protože všechny práce budou probíhat v prostoru staveništ�. 

Složení �ety pro práce p�ed vytvo�ením betonové desky: 

− 1x vedoucí �ety 

− 3x �idi�i nákladního automobilu 

− 1x svá�e�

− 4x pomocní d�lníci 

Složení �ety pro vytvo�ení betonové desky: 

− 1x vedoucí �ety 

− 1x obsluha auto�erpadla 

− 2x �idi�i autodomícháva�e 
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− 1x obsluha nivela�ního p�ístroje 

− 2x betoná�i 

− 3x pomocní d�lníci 

Složení �ety pro vsyp a hlazení povrchu: 
Tato �eta nastoupí, jakmile betonová deska dosáhne požadované pevnosti pro aplikaci 
suché vsypové sm�si. 

− 1x vedoucí �ety 

− 2x obsluha hladi�ky betonu 

− 2x pomocní d�lníci 

10.10 Stroje, ná�adí, ochranné pracovní pom�cky 

10.10.1 Stroje 

Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 (3x) 
Rozm�ry korby  délka 4 300 mm 
    ší�ka 2 500 mm 
    výška 1 000 mm 
Objem korby   8 m3

Výkon motoru   200 kW 
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Užite�ná hmotnost  10 700 kg 
Maximální rychlost  80 km/h 

Vibra�ní deska Weber CR5 (2x) 
Rozm�ry   délka 1 520 mm 
    ší�ka 550 mm 
    výška 1 070 mm 
Výkon motoru   4,6 kW 
Provozní hmotnost  281 kg 
Pracovní ší�ka   55 cm 
Pracovní rychlost  0-24 m/min 

Auto�erpadlo betonu Putzmeister M46-5 (1x) 
Rozm�ry   délka 12 000 mm 
    ší�ka 2 540 mm 
    výška 3 970 mm 
Výškový dosah  45,1 m 
Bo�ní dosah   41,1 m 
Hloubkový dosah  32,2 m 
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Rozbalovací výška  9,3 m 
Po�et ramen   5 
Výkon �erpadla  140 m3/h 
Dopravní tlak   70 bar 
Dopravní potrubí  DN 125 
Rádius oto�e   365° 

Autodomícháva� Stetter BASIC LINE AM 7 C+ (2x) 
Jmenovitý objem  7 m3 
Sklon bubnu   12,2° 
Otá�ky bubnu   0-12/min 

Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou (1x) 
Ložná plocha   6 200 x 2 450 mm 
Nosnost vozidla  12 t 
Max. nosnost HR  7 t 
Max. dosah HR  11,8 m 

Vysokozdvižný vozík DV 35 T4 (1x) 
Rozm�ry   délka 4 330 mm 
    ší�ka 1 270 mm 
Výška vyjetého zv. za�ízení 4 130 mm 
Zdvih    3 300 mm 
Délka vidlic   1 200 mm 
Hmotnost   5 460 kg 
Nosnost   3 500 kg 
Výkon motoru   39 kW 
Max. rychlost   28 km/h 

Plovoucí vibra�ní la� Barikell (2x) 
Rozm�ry   délka 2 500 mm 
    ší�ka 230 mm 
    výška 300 mm 
Hmotnost   18 kg 
Výkon    1,1 kW 

Hladi�ka betonu Bartell TS 78 (2x) 
Rozm�ry   délka 1 984 mm 
    ší�ka 1 043 mm 
    výška 1 158 mm 
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Hmotnost   289 kg 
Pr�m�r    2 x 900 mm 

�eza�ka spár Weber SM 82-2 (1x) 
Hmotnost   128 kg 
Pr�m�r �ezného kotou�e 450 mm 
Hloubka �ezu   165 mm 

10.10.2 Ná�adí 

Ru�ní kotou�ová pila s diamantovým kotou�em, pr�myslový vysava�, poloautomatická 
svá�e�ka, optický nivela�ní p�ístroj a nivela�ní la	, hráb� na beton, lopata, ru�ní hliníkové 
hladítko na beton. 

10.10.3 Ochranné pracovní pom�cky 

Pracovní od�v, pracovní obuv, ochranné p�ilby, reflexní vesty, pracovní rukavice. 

10.11 Pracovní postup 

10.11.1 Št�rková vrstva 

Provede se dokon�ení št�rkové vrstvy. Št�rk frakce 0-63 mm se rozprost�e v ploše výrobní 
haly v místech budoucí pancé�ové pr�myslové podlahy. Zhutní se pomocí vibra�ních 
obousm�rných desek. Tlouš	ka dokon�ovací št�rkové vrstvy bude 100 mm. Pomocí 
laserového nivela�ního p�ístroje se povrch št�rkové vrstvy zniveluje do požadované výšky. 

10.11.2 Hydroizolace 

Na zhutn�nou št�rkovou vrstvu se položí podkladní geotextilie Geofiltex (300 g/m2). 
Geotextilie bude pokládána s p�esahy 150 mm. Na vrstvu z geotextilie bude na sucho 
kladena vrstva hydroizolace proti zemní vlhkosti a vzlínání radonu z izola�ní fólie 
LDPE R-FOL 950 tl. 1,0 mm. Hydroizolace bude provád�na s p�esahy 150 mm a vytažena 
150 mm na svislé konstrukce (sloupy, soklový pás). P�esahy budou sva�ovány 
poloautomatickou horkovzdušnou svá�e�kou. 

10.11.3 Bedn�ní 

Pomocí d�ev�ného bedn�ní (OSB desky) se vybední podlahová vpus	 a místa budoucích 
vrat a dve�í. Dále se vybední p�edpokládaná pracovní spára zhruba uprost�ed plochy 
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výrobní haly a montáže. P�ed bedn�ní pracovní spáry se p�ipraví záme�nické prvky 
(ocelová lišta U 160) pro zabetonování okování pracovní spáry. 

10.11.4 Dilatace podlahy a svislých prvk�

Provede se oddilatování budoucí betonové podlahy od všech svislých prvk�  (sloupy, 
soklový pás, st�ny) pomocí pásky Mirelon tl. 10 mm. 

10.11.5 Vytvo�ení betonové desky 

Betonová deska bude mít tlouš	ku 160 mm. Betonová sm�s bude t�ídy C25/30, doporu�ená 
konzistence je S3 (odpovídá sednutí kužele 100-150 mm) a bude mít minimální vodní 
sou�initel (minimální pom�r množství vody k množství cementu). Stupe� vlivu prost�edí je 
XC1 (koroze zp�sobená karbonatací, suché prost�edí – beton uvnit� budovy s nízkou 
vlhkostí vzduchu). Betonové deska bude vyztužena ocelovými drátky. Bude použito 30 kg 
drátk� na 1 m3 betonu. P�i p�íjezdu autodomícháva�e k auto�erpadlu bude do bubnu 
vsypáno pot�ebné množství výztuže a promícháno. Poté už bude sm�s dopravována 
auto�erpadlem s p�ídavným potrubím na místo ur�ení. Betonová sm�s nesmí být spoušt�na 
z v�tší výšky než 1,5 m nad povrchem. 

Objednávka �erstvého betonu bude obsahovat tyto údaje: 

− identifikaci odb�ratele a �íslo objednávky, 

− požadavek, aby beton vyhovoval norm� �SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda, 

− místo p�ejímky betonové sm�si (stavba, objekt, konstrukce, jméno pracovníka 
p�ejímajícího betonovou sm�s), 

− t�ídu a druh betonu, 

− hodnotu zpracovatelnosti v míst� p�ejímky, 

− stupn� vlivu prost�edí, 

− maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva, 

− kategorii obsahu chlorid�, 

− množství objednávané betonové sm�si, 

− termíny dodávek (den, hodinu), 

− požadavky na zp�sob dopravy (primární, sekundární)    [6] 

Dále budu popisovat postup prací pro ru�ní a pro strojní provedení pancé�ové pr�myslové 
podlahy. Strojn� se podlaha provádí laserovým poklada�em. Tento postup je rychlejší, 
p�esn�jší a vyžaduje menší po�et pracovník�. Firma ani investor ovšem laserový poklada�
nevlastní. Pokud by do budoucna firma uvažovala o koupi poklada�e (nejlevn�jší použité se 
pohybují s cenou okolo p�l milionu korun), bude postup pro strojní provedení v tomto 
technologickém p�edpisu ur�ující. Nyní strojní provedení uvádím spíše pro zajímavost a 
bude závazný ru�ní postup provád�ní prací. 
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Níže je uvedeno schéma postupu betonáže podlahy ve výrobní hale. Betonáž bude probíhat 
ve dvou etapách. V první etap� bude betonáž probíhat od pracovní spáry sm�rem ke skladu 
hutního materiálu, ve druhé etap� od pracovní spáry sm�rem k montáži. Jelikož by 
auto�erpadlo nebylo schopno rozbalit rameno uvnit� skladu hutního materiálu a jelikož ve 
výrobní hale už bude provedena hydroizolace, tak bude auto�erpadlo zapatkováno p�ed 
budoucími vraty (viz. schéma níže). Tam rozvine rameno a od jeho konce bude po hale 
roztaženo p�ídavné potrubí. P�ídavné potrubí bude z kovových segment� délky 3 m. Pr�m�r 
tohoto potrubí je 100 mm. Maximální délka p�ídavného potrubí bude 45 m (15 segment�). 
Potrubí zajistí betonárka Holcim ve Ž
á�e nad Sázavou spole�n� s auto�erpadlem na beton. 

Obr. 10.1 Schéma postupu betonáže podlahy ve výrobní hale 
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10.11.5.1 Ru�ní provedení 

Pracovníci budou sm�s rozprostírat pomocí hrábí na beton. Povrch podlahy bude 
znivelován optickým nivela�ním p�ístrojem. Ihned po znivelování uložené betonové sm�si 
se plocha zvibruje plovoucí vibra�ní latí (u špatn� vibrované pr�myslové podlahy vystupuje 
na povrch drátková výztuž a tím je omezena životnost podlahy). 

10.11.5.2 Strojní provedení 

Strojn� je tyto procesy možné provést laserovým poklada�em (laser screed). Je to stroj 
�ízený laserem pro rychlé rozprostírání, strhávání, hutn�ní a povrchovou úpravu betonových 
pr�myslových podlah za dodržení minimálních tolerancí, kvality a rychlosti. Beton bude 
ukládán auto�erpadlem s p�ídavným potrubím v pásech širokých 5 m nap�í� plochou 
ur�enou pro pokládku betonové podlahy. Laserový poklada� bude umíst�n v pracovní 
pozici a teleskopické rameno vysune p�es rozprost�enou betonovou sm�s. Srovnávací a 
hutnící hlava se pak automaticky sníží do úrovn� ur�ené dv�ma laserovými 
�idly – detektory. Ší�e upravované plochy je 2,10 m. 

Obr. 10.2 Plovoucí vibra�ní la�
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Zatahováním ramene délky 6,1 m bude srovnávána a zhut�ována �erstvá betonová sm�s 
o ploše cca 15 m2 v �ase kratším než 90 sekund s výkonem 430 m2/hod. Rovinnost plochy 
bude pr�b�žn� kontrolována laserovým svazkem. Laserový poklada� bude následn�
p�estaven tak, aby postup byl opakován na vedlejší ploše s p�ekrytím 300 mm srovnávací 
hlavy. Tím bude zajišt�na kone�ná tolerance mén� než 3 mm rovinnosti na celé podlahové 
ploše. P�i kontinuální dodávce betonové sm�si lze položit plochy v�tší ší�ky než 90 m bez 
pot�eby bedn�ní pracovních spár. Stroj je schopen položit podlahové desky do 
tlouš	ky 300 mm rychlostí až 5 000 m2 plochy za den. 

Obr. 10.3 Laserový poklada�

Obr. 10.4 Jednotka Laser Screedu v akci (srovnávací hlavice na teleskopickém rameni se strhávací 
lištou, dv�ma rovnacími šneky a pneumatickou vibra�ní lištou) 
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10.11.6 Vsyp suché sm�si 

Do �áste�n� zavadlého povrchu se ru�n� nebo strojn� vsype suchá sm�s 
Sikafloor®-2 SynTop s plnivy ze slinutých oxid� – spékaných p�i vysokých teplotách 
(metoda suchý do mokrého). Spot�eba vsypové sm�si je p�ibližn� 5 kg/m2. P�i ru�ní 
aplikaci se vsyp m�že nanášet, když na betonové desce nez�stane otisk boty hlubší než 
3-5 mm (záleží na klimatických podmínkách, obvykle za 8-12 hodin). P�i strojní aplikaci se 
vsyp m�že nanášet okamžit� po vytvo�ení betonové desky, jakmile se beton zbaví 
výpotkové vody. 

10.11.6.1 Ru�ní aplikace 

Rovnom�rn� se sype první polovina ur�eného množství sm�si (3,0 kg/m2) a zahladí se 
ru�ními hliníkovými hladítky do povrchu. Bezprost�edn� poté se stejným zp�sobem 
zpracuje druhá polovina sm�si (2,0 kg/m2). Je t�eba dbát na rovnom�rnou aplikaci vsypu. 
Nerovnom�rné nanášení zp�sobí zvln�ní povrchu p�i hlazení a nestejnorodý vzhled 
výsledného povrchu. Nikdy nep�idávat vodu na povrch po aplikaci vsypu! Zvýšenou 
pozornost je nutné v�novat roh�m, obvodu desky a okraji v blízkosti pracovní spáry. 

10.11.6.2 Strojní aplikace 

Pomocí automatického posypova�e se sm�s vsype a zahladí do �erstv� položené betonové 
desky v jednom nebo ve dvou krocích v celkovém množství 5,0 kg/m2. 

Obr. 10.5 Automatický posypova� pro mechanickou aplikaci vsypových materiál� do povrchu 
betonové desky 
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10.11.7 Hlazení 

Pro dosažení kone�né mechanické úpravy povrchu a uzav�ení pór� se použijí strojní rota�ní 
jednomužné hladi�ky. Hlazení se bude n�kolikrát opakovat v návaznosti na postupné 
tuhnutí betonové desky. Zapracování vsypu m�že za�ít, když se hladi�ka udrží na betonové 
desce (záleží na klimatických podmínkách, obvykle za 8-12 hodin). Jako obecný d�sledek 
opakovaného strojního hlazení, které vnáší do povrchu nap�tí, se na podlaze mohou objevit 
jemné mikrotrhlinky. Tento jev je typický pro betonové strojn� hlazené povrchy a nemá na 
užitné vlastnosti podlahy negativní vliv. 

10.11.8 Penetra�ní post�ik 

�erstv� dokon�ená podlaha bude ošet�ena a ut�sn�na krycím uzavíracím lakem 
(polymerický �irý roztok akrylátové prysky�ice) Sikafloor® ProSeal v množství 
0,10-0,20 l/m2. Lak bude aplikován vále�kem. Tento roztok dodá povrchu dodate�né 
vytvrzení, bezprašnost, sníží p�irozenou nasákavost a zabrání odparu zám�sové vody ze 
zrajícího betonu, �ímž se zamezí tvorb� smrš	ovacích trhlinek. Zde bude hotova polovina 
pancé�ové pr�myslové podlahy (pracovní spára bude tvo�ena záme�nickými prvky). Další 
den nebo za dva dny prob�hne znovu ten samý proces pro zhotovení druhé poloviny 
podlahy. Poté budou následovat body popsané níže. 

Obr. 10.6 Strojní rota�ní hladi�ka jednomužná 
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10.11.9 Kontrola rovinatosti plochy 

Rovinatost plochy bude zkontrolována pomocí dvoumetrové nivela�ní lat�. Maximální 
povolená odchylka dle normy �SN 74 4505 Podlahy – Spole�ná ustanovení pro výrobní a 
skladovací haly je 5 mm. 

10.11.10  Dilatace podlahy 

Po 48 hodinách od aplikace penetra�ního post�iku se provede dilatování podlahy pomocí 
bezprašného �ezání �erstvého  betonu �eza�kou spár. Dilatace bude probíhat v rastru 
nosných sloup�. Kraje pr�myslové podlahy se do�ežou ru�ní kotou�ovou pilou 
s diamantovým kotou�em. Dilata�ní spáry se vy�istí pr�myslovým vysava�em a vyplní 
pryžovým profilem nebo polyuretanovým tmelem (do 21 dn� po betonáži). Poté bude 
podlaha zrát cca 28 dn�. Pak m�že být pancé�ová pr�myslová podlaha pln� zatížena 
(podlaha bude p�i teplot� +18°C poch�zná p�ibližn� za 18 hodin, pojízdná lehkou 
mechanizací za 5 dní). 

Obr. 10.7 Bezprašné �ezání dilata�ních spár 
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10.12 Jakost a kontrola kvality 
Další informace v kapitole Kontrolní a zkušební plán kvality pro objekt SO 02 Výrobní 
hala. 

Práce a kontrola jakosti a kvality budou probíhat podle platné legislativy, zejména se budou 
�ídit normami �SN 74 4505 Podlahy – Spole�ná ustanovení, �SN EN 13 670 Provád�ní 
betonových konstrukcí, �SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda a �SN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality. Požadavky. 

10.12.1 Kontrola vstupní 

Provede ji vedoucí pracovní �ety. 

Kontrolovány budou: 

− všechny dokumenty pot�ebné k realizaci, 

− p�ipravenost pracovišt� a �istota pracovního prost�edí, 

− vedoucí pracovní �ety zkontroluje nivela�ním p�ístrojem rovinatost podkladní 
vrstvy a její výškovou úrove�; provedení hydroizolace, správné sva�ení p�esah�, 
vytažení hydroizolace na svislé konstrukce, 

− stroje a pracovní pom�cky p�ed zapo�etím každé pracovní �innosti (za kontrolu 
bude zodpov�dná obsluha), 

− vizuální kontrola ocelových výztužných drátk�, 

− správnost zhotovení bedn�ní (posta�í vizuální kontrola, protože se bude jednat o 
malé plochy bedn�né OSB deskami a v tomto p�ípad� nebudou kladeny velké 
nároky na bedn�ní), 

− p�ed betonáží množství dodané betonové sm�si a požadované specifické vlastnosti 
(provedení zkoušek betonové sm�si), 

− ozna�ení odb�ratele betonové sm�si, 

− datum a �as zamíchání betonové sm�si, 

− �as p�íjezdu na místo p�ejímky a �as ukon�ení p�ejímky betonové sm�si, 

− veškerý dodaný materiál podle dodacích list�, jeho jakost, množství a neporušenost. 

10.12.2 Kontrola meziopera�ní 

Pr�b�žn� ji bude provád�t vedoucí pracovní �ety, namátkov� stavbyvedoucí. 

Kontrolováno bude: 

− ozna�ení odb�ratele betonové sm�si, 

− datum a �as zamíchání betonové sm�si, 

− �as p�íjezdu na místo p�ejímky a �as ukon�ení p�ejímky betonové sm�si, 

− množství dodané betonové sm�si, 

− druh a t�ída betonové sm�si, 
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− teplota a vlhkost prost�edí a podkladu a s tím související zp�sob ošet�ování, 

− vystižení za�átku každé z technologických operací (v�asný vsyp a zahlazení suché 
sm�si do povrchu, aplikace krycího laku), 

− dodržování technologie betonáže (zvibrování a zhutn�ní betonové plochy), 

− pe�livost p�i provád�ní detail� (okraje pracovní plochy, obrysy sloup�, st�n), 

− geometrická p�esnost konstrukce (požadovaná rovinatost a tlouš	ka uložené vrstvy), 

− zabezpe�ení povrchu podlahy p�ed p�ílišným odpa�ováním vody z �erstv� položené 
desky se vsypem, 

− rovnom�rnost dávky vsypu a aplikace krycího laku (p�íprava správného množství 
pro p�íslušnou plochu), 

− správné vyty�ení dilata�ních spár. 

10.12.3 Kontrola výstupní 

Provede ji stavbyvedoucí. 

Kontrolována bude: 

− rovinatost plochy pomocí dvoumetrové nivela�ní lat� (maximální povolená 
odchylka dle normy �SN 74 4505 Podlahy – Spole�ná ustanovení pro výrobní a 
skladovací haly je 5 mm), 

− vzhled povrchu pancé�ové pr�myslové podlahy, 

− provedení detail� (okraje pracovní plochy, obrysy sloup�, st�n) a dilata�ních spár, 

− stavbyvedoucí ru�í za správnost provedených prací a celkovou kvalitu, provede se 
zápis do stavebního deníku, 

− doklady kvality betonové sm�si od dodavatele, 

− protokoly o kontrolních zkouškách. 

10.13 Dohled a monitoring 
Odpov�dnost za provedení pancé�ové pr�myslové podlahy bude mít stavbyvedoucí, 
p�ípadn� jím pov��ená osoba, kvalifikovaná v dané problematice. Bude dohlížet na 
provád�ní prací podle platných norem uvedených výše, dodržování podmínek smlouvy o 
dílo a technologického p�edpisu. 

Odpov�dná osoba provede p�ed uložením betonové sm�si zkoušku sednutí kužele u každé 
dodávky betonové sm�si z autodomícháva�e. Množství zkušebních vzork� betonové sm�si 
bude jedna sada z každé dodávky autodomícháva�em. Sada bude obsahovat minimáln�
3 kusy zkušebních krychlí nebo válc� a odb�r bude probíhat v souladu s normou 
�SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
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10.14 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
P�ed zahájením prací budou všichni pracovnicí proškoleni v oblasti bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci a seznámeni s technologickým postupem, s podmínkami na staveništi a 
platnou legislativou týkající se BOZP. Veškeré stavební práce budou probíhat podle 
platných p�edpis�, zejména se budou �ídit na�ízeními vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 
�. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání 
stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí a zákonem �. 309/2006 Sb., zákon o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. V pr�b�hu pracovních 
�inností budou všichni pracovníci na stavb� používat ochranné p�ilby, reflexní vesty a 
osobní ochranné pracovní pom�cky. O �innostech, kde nebudou nutné ochranné p�ilby, 
rozhodne vedoucí �ety nebo stavbyvedoucí. 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.:

Obecné požadavky: 

− I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

− II. Za�ízení pro rozvod energie 

− III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání 
stroj� a ná�adí na staveništi: 

− I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

− V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

− VI. �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

− XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

− I. Skladování a manipulace s materiálem 

− IX. Betoná�ské práce a práce související 

− IX.1 Bedn�ní 

− IX.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

− IX.3 Odbed�ování 

Obr. 10.8 Zkušební t�lesa 
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Jednotlivé body jsou podrobn� popsány v na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Rizika 
BOZP a jejich opat�ení pro pancé�ovou pr�myslovou podlahu viz. samostatná kapitola. 

10.15 Ekologie 
V pr�b�hu výstavby se nep�edpokládá manipulace s ekologicky nebezpe�ným materiálem. 
U stroj� a mechanism� budou provedeny revizní kontroly, tudíž nebude hrozit únik olej� a 
jiných nebezpe�ných látek. Pokud k úniku p�eci jen dojde, bude o této skute�nosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodlen� �ešit. 

Kone�ná stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. B�hem výstavby bude v okolí zvýšena 
hladina hluku, prašnost, intenzita dopravy, zne�išt�ní komunikací. Zhotovitel bude tyto 
vlivy minimalizovat (bude �istit stroje p�ed výjezdem ze staveništ�, zne�išt�ní komunikací 
ihned odstraní, na komunikacích nebude skladovat žádný materiál). P�i stavebních pracích 
bude vznikat odpad. S p�íslušnou firmou bude mít zhotovitel uzav�enou smlouvu o likvidaci 
odpadu. Ve sb�rném dvo�e budou odpady zpracovány dle p�edpis�, pop�ípad� znovu 
použity. V rámci za�ízení staveništ� budou z�ízeny plochy pro kontejnery na sm�sný 
komunální odpad a na ostatní odpad, který se bude t�ídit. 

B�hem stavebních prací se bude s odpady nakládat podle platné legislativy, zejména podle 
zákona �. 106/2005 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dalších zákon�, jak vyplývá z pozd�jších zm�n a podle vyhlášky �. 503/2004 Sb., 
kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad�. 

Odpad z pozd�jšího provozu stavby bude t�íd�n, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejner� na t�íd�ný odpad a jeho svoz bude zajišt�n m�stem. 

Kontroly environmentálních aspekt� popsány v kapitole Environmentální plán pro 
objekt SO 02 Výrobní hala. 

Výpis kategorie odpad�, které vzniknou p�i výstavb� dle vyhlášky �. 503/2004 Sb: 

15 01 Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 

17 02 D�evo, sklo a plasty 
17 02 01 D�evo 
17 02 03 Plasty 



VUT Brno, Fakulta stavební  AR 2012/2013

– 163 –

17 04 Kovy (v�etn� jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 

20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Sm�sný komunální odpad 
20 03 03 Uli�ní smetky 

10.16 Zkouška zpracovatelnosti �erstvé betonové sm�si 

Pro tuto zkoušku existuje n�kolik zkušebních metod. Mezi zkušební metody pat�í: metoda 
sednutí kužele, metoda VeBe a metoda rozlitím. Mezi nejpoužívan�jší metody pat�í zkouška 
sednutí kužele. 

10.16.1 Metoda sednutí kužele 

Tato metoda je založena na m��ení poklesu výšky betonového vzorku. Zkouška se provádí 
tak, že se kužel o pr�m�ru spodní podstavy 200 mm, pr�m�ru horní podstavy 100 mm a 
výšky 300 mm naplní betonovou sm�sí. Pln�ní kužele je provád�no ve t�ech vrstvách. Každá 
vrstva je zhutn�na 25 vpichy ty�í. Po zhutn�ní betonové sm�si se zvedne kužel a m��íme 
sednutí kužele v mm. Na základ� ode�tených hodnot sednutí se betonová sm�s zat�i�uje 
podle stup�� konzistence (S1-S5). Zkoušení je provád�no podle normy �SN EN 12350-2 
Zkoušení �erstvého betonu – �ást 2: Zkouška sednutím. 

Tabulka 10.2 – Zat�íd�ní sm�si dle hodnoty sednutí kužele 

10.16.2 Metoda rozlití 

Tato metoda je založena na m��ení rozm�ru rozlití betonového vzorku. Zkouška se provádí 
tak, že se kužel o pr�m�ru spodní podstavy 200 mm, pr�m�ru horní podstavy 100 mm a 
výšky 200 mm uloží na dv� d�ev�né desky. Pak se kužel naplní betonovou sm�sí a zhutní 
d�eveným dusadlem Po zhutn�ní betonové sm�si se zvedne kužel. Po zvednutí kužele se 
zvedne horní deska o 40 mm a spustí se dol�. Toto zvednutí se provedeme 15 krát 

Stupe� Sednutí v mm 

S1 10-40 

S2 50-90 

S3 100-150 

S4 160-210 

S5 	 220 

Zm��ené sednutí se zaokrouhlí na nejbližších 10 mm 
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v �asovém intervalu do 30 s. Pak zm��íme ve dvou na sebe kolmých sm�rech rovnob�žných 
s hranou desky rozlitou betonovou sm�s. Stanovíme dle vzorce (d1+d2)/2 pr�m�rné rozlití a 
na základ� výsledné hodnoty se betonová sm�s zat�i�uje podle stup�� konzistence (F1-F6). 
Zkoušení je provád�no podle normy �SN EN 12350-5 Zkoušení �erstvého betonu – �ást 5: 
Zkouška rozlitím. 

Tabulka 10.3 – Zat�íd�ní sm�si dle hodnoty rozlití 

Stupe� Pr�m�r rozlití v mm 

F1 �340 

F2 350-410 

F3 420-480 

F4 490-550 

F5 560-620 

F6 630-750 

F7 760-850 

Zm��ené rozlití se zaokrouhlí na nejbližších 10 mm 

[7] 

Obr. 10.9 Vlevo metoda rozlitím, vpravo metoda sednutí kužele 
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CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: 00010002 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Strana: 1

28.12.12

Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

Výrobní hala
301 HLOUBENÍ JAM POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M �SN 73 0411, Geodetickým m��ením 21.2.14

1 Výrobní hala VYTÝ�ENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. �SN 73 0420 21.2.14
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÍ JAM ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 21.2.14
1 Výrobní hala G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 21.2.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÍ JAM STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 21.2.14
1 Výrobní hala STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 21.2.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 21.2.14
1 Z hloubení jam + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 21.2.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

605 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 28.2.14
1 �ást, 200 mm VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 28.2.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

605 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 28.2.14
1 �ást, 200 mm + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 28.2.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

615 PODKLADNÍ MAZANINA PATEK BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 7.3.14
1 Spodní �ást A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 7.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

615 PODKLADNÍ MAZANINA PATEK BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 7.3.14
1 Spodní �ást PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 7.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

615 PODKLADNÍ MAZANINA PATEK GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 7.3.14
1 Spodní �ást VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 7.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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615 PODKLADNÍ MAZANINA PATEK P�ÍSADY DO BETONU,MALTY +  D �SN EN 480,�ást 1,2, Soubor mech,fyzikál. 7.3.14
1 Spodní �ást A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 7.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

620 VÝZTUŽ PATEK, OP. ST�NY GEOMETRICKÁ P�ESNOST  + M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 14.3.14
1 Spodní �ást VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETONÁ�SKÁ VÝZTUŽ +  A �SN 732400,1201,0511 Posouzení dle �SN, 14.3.14
1 Spodní �ást PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. �SN EN 12269 trámcova zkouška 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 14.3.14
1 Spodní �ást A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 14.3.14
2 Spodní �ást PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 14.3.14
1 Spodní �ást VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY P�ÍSADY DO BETONU,MALTY +  D �SN EN 480,�ást 1,2, Soubor mech,fyzikál. 14.3.14
1 Spodní �ást A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 14.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

631 VÝZTUŽ PATEK, OP. ST�NY GEOMETRICKÁ P�ESNOST  + M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 28.3.14
2 Vrchní �ást VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 28.3.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETONÁ�SKÁ VÝZTUŽ +  A �SN 732400,1201,0511 Posouzení dle �SN, 11.4.14
2 Vrchní �ást PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. �SN EN 12269 trámcova zkouška 11.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 11.4.14
2 Vrchní �ást A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 11.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 11.4.14
3 Vrchní �ást PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 11.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 11.4.14
2 Vrchní �ást VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 11.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY P�ÍSADY DO BETONU,MALTY +  D �SN EN 480,�ást 1,2, Soubor mech,fyzikál. 11.4.14
1 Vrchní �ást A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 11.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

640 TRATIVODY VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 25.4.14
1 Výrobní hala + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 25.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

640 TRATIVODY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M �SN 73 0411, Geodetickým m��ením 25.4.14
1 Výrobní hala VYTÝ�ENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. �SN 73 0420 25.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

640 TRATIVODY TRATIVODKY +  D �SN EN 72 2699 Vstupní kontrola 25.4.14
1 Výrobní hala + Certifikát 25.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

665 BLESKOSVOD, ZÁKLADY OCHRANA P�ED BLESKEM  + A,M �SN EN 62305; Revize 25.4.14
1 P�ípr. p�ípojky S+  Revizní zpráva t�ídicí znak:341390 25.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

665 BLESKOSVOD, ZÁKLADY POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 25.4.14
1 P�ípr. p�ípojky S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 25.4.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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690 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 2.5.14
1 Pro obsyp patek + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 2.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

690 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 2.5.14
1 Pro obsyp patek STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 2.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

701 OBSYP PATEK A OP. ST�NY ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 2.5.14
1 Výrobní hala G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 2.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

740 DOVOZ ZEMINY PRO NÁSYPY STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 2.5.14
1 Celý areál STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 2.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

740 DOVOZ ZEMINY PRO NÁSYPY SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 2.5.14
1 Celý areál + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 2.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

745 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 9.5.14
1 Pro násypy + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

745 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 9.5.14
1 Pro násypy STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

750 NÁSYPY ZHUTN�NÉ ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 23.5.14
1 Celý areál G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

753 KANALIZACE VNIT�NÍ LEŽAT VNIT�NÍ KANALIZACE  + A,Z �SN 75 6760 noveliz. Zkoušky vodot�snosti 16.5.14
1 Výrobní hala T+  Záznam o kontr. a plynot�snosti 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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753 KANALIZACE VNIT�NÍ LEŽAT TRUBNÍ MATERIÁL  + D �SN EN 102..,12..., Vstupní kontrola 16.5.14
1 Výrobní hala  Certifik.,atest ISO 1347.;zn:75.... 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

753 KANALIZACE VNIT�NÍ LEŽAT ARMATURY PRO VNIT�NÍ  + D �SN EN 13564-2,12380 Vstupní kontrola 16.5.14
1 Výrobní hala KANALIZACI  Certifikát t�.znak:13 63.. 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

753 KANALIZACE VNIT�NÍ LEŽAT ARMATURY-PR�TOKOVÉ ZTRÁTY  + M �SN EN 1267; M��ení tlakové 16.5.14
1 Výrobní hala  Protokol t�ídicí znak:133010 ztráty zk.tekutinou 16.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

755 SVAHOVÁNÍ NÁSYP� POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M �SN 73 0411, Geodetickým m��ením 23.5.14
1 Celý areál VYTÝ�ENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. �SN 73 0420 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

755 SVAHOVÁNÍ NÁSYP� ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 23.5.14
1 Celý areál G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

755 SVAHOVÁNÍ NÁSYP� ZEMNÍ T�LESO POZEMNÍCH +  M,Z �SN 73 6133; Kontrolní a pr�kazní 23.5.14
1 Celý areál KOMUNIKACÍ S+ + Záznam o kontr. projektu zkoušky, g.sledování 23.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

760 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 30.5.14
1 Dokon�ení,200 mm VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 30.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

760 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 30.5.14
1 Dokon�ení,200 mm + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 30.5.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

765 ŠT�RKOVÁ VRSTVA GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 6.6.14
1 Hala, tl. 340 mm VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 6.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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765 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 6.6.14
1 Hala, tl. 340 mm + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 6.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 20.6.14
3 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 20.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 20.6.14
1 Výrobní hala A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 20.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A �SN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 27.6.14
1 Výrobní hala PROVÁD�NÍ  + Záznam o kontr. �SN P ENV 1090 odborné posouzení 27.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC CEMENT A POJIVA NA JEHO +  D �SN EN 196,413-2; Vstupní kontrola 20.6.14
1 Výrobní hala BÁZI  + Certifikát t�ídicí znak:7221.. 20.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC P�ÍSADY DO BETONU,MALTY +  D �SN EN 480,�ást 1,2, Soubor mech,fyzikál. 20.6.14
1 Výrobní hala A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 20.6.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

790 HLOUBENÍ RÝHY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ +  M �SN 73 0411, Geodetickým m��ením 11.7.14
1 Soklový pás u VH VYTÝ�ENÍ OBJEKTU G+  Zápis ve st.d. �SN 73 0420 11.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

790 HLOUBENÍ RÝHY ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 11.7.14
1 Soklový pás u VH G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 11.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

790 HLOUBENÍ RÝHY STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 11.7.14
1 Soklový pás u VH STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 11.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

– 174 –



Studen
tsk

á verz
e

CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: 00010002 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Strana: 7

28.12.12

Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

793 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 11.7.14
1 Ze sokl. pásu + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 11.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

800 VÝZTUŽ SOKLOVÉHO PÁSU GEOMETRICKÁ P�ESNOST  + M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 18.7.14
1 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 18.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

803 PLOCHA ZE SILNI� PANEL� GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 18.7.14
1 Ze zadu haly VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 18.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

805 BETONÁŽ SOKLOVÉHO PÁSU GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 25.7.14
1 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 25.7.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY MONTÁŽ ZÁME�NICKÝCH  + A �SN 73 3630; Odborné posouzení 1.8.14
10 Výrobní hala VÝROBK�  Záznam o kontr. projektu 1.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY KOVOVÁ KONSTRUKCE  + Z,A �SN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 8.8.14
10 Výrobní hala PROVÁD�NÍ  + Záznam o kontr. �SN P ENV 1090 odborné posouzení 8.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY SVARY A DOKLAD  + A,Z �SN EN 1412-8,1289, Odb.posouzení,RTG zk 15.8.14
1 Výrobní hala O KVALIFIKACI SVÁ�E�� S+ + Záznam o kontr. 1435,12062,12517 vizuální kontrola 15.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 15.8.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 15.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY SV�TLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ  + D �SN EN 1013,1873, Vstupní kontrola 1.8.14
1 Výrobní hala PLASTOVÉ DESKY A SV�TLÍKY  + Certifikát 14963,zn:747707,16,7 1.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY TRVALE P�IPEVN�NÉ  + A,D �SN EN 12951, Zk.stat+dyn.pevnosti 8.8.14
20 Výrobní hala ST�EŠNÍ ŽEB�ÍKY  + Zázn.o k.,Cert. t�ídicí znak:747750 kroucení,vstup.kontr 8.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ GEOMETRICKÁ P�ESNOST  + M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 22.8.14
2 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 22.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE  + Z,A �SN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 22.8.14
2 Výrobní hala PROVÁD�NÍ  + Záznam o kontr. �SN P ENV 1090 odborné posouzení 22.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY  + D Dokladu o jakosti; Vstupní kontrola 22.8.14
1 Výrobní hala  Atest t�ídicí znak:4203.. 22.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 29.8.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 29.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ NAT�RA�SKÉ PRÁCE  + A �SN EN ISO 12944-7, Vizuální kontrola 29.8.14
3 Výrobní hala  Záznam o kontr. projektu 29.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA  + A,Z �SN EN ISO 12944-6,7 Zk.um�lým stárnutím, 29.8.14
6 Výrobní hala OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ + Záznam o kontr. �SN ISO 8501-1,2 kontr.vzhledu povl. 29.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 5.9.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 5.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ DEGRADACE NÁT�R�  + A �SN EN ISO 4628 Klasifikace defekt� 29.8.14
6 Výrobní hala S+  Záznam o kontr. a zm�n vzhledu 29.8.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ FYZIKÁLN� MECHANICKÉ  + A �SN EN ISO 2808,4624 Kontrola tlouš	ky, 5.9.14
3 Výrobní hala VLASTNOSTI NÁT�R� S+  Záznam o kontr. �SN ISO 2409,2815 tvrdosti,p�ilnavosti 5.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ MONTÁŽ ZÁME�NICKÝCH  + A �SN 73 3630; Odborné posouzení 12.9.14
8 Výrobní hala VÝROBK�  Záznam o kontr. projektu 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT�  + A,(M) �SN EN 12153,4,5,79, Zk.zat v�trem,tlakem 12.9.14
1 Výrobní hala S+  Záznam o kontr. 13050,1; znak:74720. pr�vzd,náraz,vodot�s 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ VÝROBKY A MATERIÁLY  + D Dokladu o jakosti Vstupní kontrola 12.9.14
1 Výrobní hala DODANÉ PRO OBJEKT  Protokol, atest 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE  + M Znak730501-40;�SN EN M��ení v budovách 10.10.14
1 Výrobní hala STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ S+  Záznam o kontr. 20140-2,ISO 140,717, 10.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ GEOMETRICKÁ P�ESNOST  + M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 12.9.14
4 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 10.10.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 10.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE  + Z,A �SN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 19.9.14
4 Výrobní hala PROVÁD�NÍ  + Záznam o kontr. �SN P ENV 1090 odborné posouzení 19.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ  + A,M �SN 73 054/5/6/7., M��ení ší�ení tepla 12.9.14
4 Výrobní hala T+  Záznam ve st.d. �SN 72 70.., 64 3510 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

850 OPLÁŠT�NÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR�  + Z 746+747,ENV 1628-30, Zkoušky odolnosti 12.9.14
4 Výrobní hala + Záznam o kontr. 1522-3,42,43,77,86,. proti více vliv�m 12.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ VRATA  + D,Z �SN EN 12427,44,5,89 Zk.pevnosti,pr�vzduš 19.9.14
20 Výrobní hala  + Cert.,zázn.o k. 605,978,znak:7466.. odol.proti více vliv 19.9.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

870 MONTÁŽ OKEN VZDUCHOTECHNIKA  + A,Z,M �SN EN 1751,13264, Funk�ní zkoušky dle 10.10.14
1 Výrobní hala A V�TRÁNÍ BUDOV S+  Rev.zpr.,záznam 12238,9,1366-1;z127. p�edepsaných postup� 10.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

870 MONTÁŽ OKEN POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 10.10.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 10.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

890 ST�EŠNÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 7.11.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 7.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

910 KLEMPÍ�SKÉ PRÁCE KLEMPÍ�SKÉ KONSTR A PRÁCE  + A,D �SN 73 3610; Vstupní kontrola, 31.10.14
3 Výrobní hala Z KOVOVÝCH VÝROBK�  Atest, zázn.o k projektu odborné posouzení 31.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

910 KLEMPÍ�SKÉ PRÁCE OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU  + D,Z �SN EN 517,612,1462; Vstupní kontrola 31.10.14
1 Výrobní hala + Certifikát t�ídicí znak:7477.. 31.10.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

930 ŠT�RKOVÁ VRSTVA GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 14.11.14
1 Hala, tl. 100 mm VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

930 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 14.11.14
1 Hala, tl. 100 mm + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

950 PODKLADNÍ MAZANINA BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 14.11.14
1 VH-podlaha P2 A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

950 PODKLADNÍ MAZANINA BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 14.11.14
1 VH-podlaha P2 PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

950 PODKLADNÍ MAZANINA GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 14.11.14
1 VH-podlaha P2 VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

950 PODKLADNÍ MAZANINA P�ÍSADY DO BETONU,MALTY +  D �SN EN 480,�ást 1,2, Soubor mech,fyzikál. 14.11.14
1 VH-podlaha P2 A INJEKTÁŽNÍ MALTY + Certifikát 4,5,6,8,10,11,12,13 a chemických zkoušek 14.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 21.11.14
1 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 21.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI MALTY PRO STAVEBNÍ Ú�ELY +  D �SN EN 1015; Jednotlivé zkušební 21.11.14
1 Výrobní hala + Certifikát t�ídicí znak:722400 metody 21.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB +  A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 28.11.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 28.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI ZD�NÁ KONSTRUKCE +  A,Z T�.znak:732061,232.; Zat�žování zk.t�les, 21.11.14
1 Výrobní hala PROVEDENÍ + Záznam o kontr. �SN EN 1052,projektu odborné posouzení 21.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI PÓROBETON +  Z �SN EN 678-80,989-92 Kontrolní zkoušky 21.11.14
1 Výrobní hala + Záznam o kontr. znak7313..,2034,2412 21.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

960 ZDIVO S HI ZDICÍ PRVKY +  D �SN EN 771,72,846; Mech,fyz.a geom zk. 21.11.14
1 Výrobní hala  + Certifikát znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 21.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

970 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLN� +  A,Z T�.zn:7381..;�SN EN Kontrolní zkoušky, 28.11.14
1 Pro zdivo ve VH STOJÍCÍ S+  Zápis, záznam 1004,1298,12811-3 odborné posouzení 28.11.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1000 VNIT�NÍ ROZVODY POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 19.12.14
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 19.12.14

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1050 ÚPRAVA POVRCH� VNIT�NÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ +  Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 23.1.15
1 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 23.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1050 ÚPRAVA POVRCH� VNIT�NÍ STAVEBNÍ VÁPNO A POJIVA +  D �SN EN 459-2; Chemické rozbory, 23.1.15
1 Výrobní hala NA JEHO BÁZI  + Certifikát t�ídicí znak:722201 fyzikální zkoušky 23.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1050 ÚPRAVA POVRCH� VNIT�NÍ VNIT�NÍ OMÍTÁNÍ +  A �SN EN 13914-2; Vizuální posouzení 23.1.15
1 Výrobní hala  Zápis ve st.d. �SN 73 3713,14,15 kvality provedení 23.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1100 STROPNÍ PODHLED GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 30.1.15
1 VH-skladník VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 30.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1100 STROPNÍ PODHLED KOVOVÁ KONSTRUKCE +  Z,A �SN 73 2601-3,11; Kontrolní zkouška, 30.1.15
1 VH-skladník PROVÁD�NÍ  + Záznam o kontr. �SN P ENV 1090 odborné posouzení 30.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1100 STROPNÍ PODHLED ZAV�ŠENÉ A NAPÍNANÉ +  A,M �SN EN 13964,14716; M��ení 30.1.15
1 VH-skladník PODHLEDY + Záznam, zápis t�íd.znak:744520,21 30.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

1150 DEMONTÁŽ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLN� +  A,Z T�.zn:7381..;�SN EN Kontrolní zkoušky, 30.1.15
1 Výrobní hala STOJÍCÍ S+  Zápis, záznam 1004,1298,12811-3 odborné posouzení 30.1.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1202 GEOTEXTILIE A HI HYDROIZOLACE STAVEB  + A T�ídicí znak:7306..; Odborné posouzení, 6.2.15
6 Výrobní hala PROVEDENÍ  Záznam o kontr. �SN P 73 06..,proj. vizuální kontrola 6.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 13.2.15
1 Výrobní hala PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ +  Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 13.2.15
1 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 BETONÁ�SKÁ VÝZTUŽ +  A �SN 732400,1201,0511 Posouzení dle �SN, 13.2.15
1 Výrobní hala PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. �SN EN 12269 trámcova zkouška 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 PODLAHY +  A,M �SN 74 4505 M��ení tvaru,static. 13.2.15
1 Výrobní hala T+  Záznam, zápis kontr.zkouška vlast. 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 13.2.15
1 Výrobní hala A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 13.2.15
2 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 POT�ROVÉ MATERIÁLY +  D �SN EN 13892,13454-2 Fyzikální zkoušky 13.2.15
1 Výrobní hala  + Certifikát t�ídicí znak 72 248. zkušebních t�les 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2 CEMENT A POJIVA NA JEHO +  D �SN EN 196,413-2; Vstupní kontrola 13.2.15
1 Výrobní hala BÁZI  + Certifikát t�ídicí znak:7221.. 13.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 BETONOVÁ KONSTRUKCE +  A,M,Z Zn:7324..,�SN 732011 Nedestrukt.zkoušky, 20.2.15
2 Výrobní hala PROVEDENÍ T+  Záznam, zápis �SN P ENV 13670-1 odb.posouzení,m��ení 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ +  Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 20.2.15
4 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 BETONÁ�SKÁ VÝZTUŽ +  A �SN 732400,1201,0511 Posouzení dle �SN, 20.2.15
2 Výrobní hala PROVEDENÍ S+  Záznam o kontr. �SN EN 12269 trámcova zkouška 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 PODLAHY +  A,M �SN 74 4505 M��ení tvaru,static. 20.2.15
4 Výrobní hala T+  Záznam, zápis kontr.zkouška vlast. 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 BETON �ERSTVÝ,ZTVRDLÝ +  Z �SN EN 12350,90,504; Nedestruktivní 20.2.15
2 Výrobní hala A V KONSTRUKCÍCH + + Záznam o kontr. t�íd.znak:731302,3 kontrolní zkoušky 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 20.2.15
6 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1 CEMENT A POJIVA NA JEHO +  D �SN EN 196,413-2; Vstupní kontrola 20.2.15
1 Výrobní hala BÁZI  + Certifikát t�ídicí znak:7221.. 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1350 ŠT�RKOVÉ VRSTVY-P3 GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 14.11.14
1 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

– 182 –



Studen
tsk

á verz
e

CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: 00010002 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Strana: 15

28.12.12

Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

1350 ŠT�RKOVÉ VRSTVY-P3 VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 14.11.14
1 Výrobní hala + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 20.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1400 ZÁMKOVÁ DLAŽBA-P3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ +  Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 21.11.14
1 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 27.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1400 ZÁMKOVÁ DLAŽBA-P3 PODLAHY +  A,M �SN 74 4505 M��ení tvaru,static. 21.11.14
1 Výrobní hala T+  Záznam, zápis kontr.zkouška vlast. 27.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1400 ZÁMKOVÁ DLAŽBA-P3 GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 21.11.14
2 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 27.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1450 OBKLADY VNIT�NÍ,UMYVADLO MALTY PRO STAVEBNÍ Ú�ELY +  D �SN EN 1015; Jednotlivé zkušební 27.2.15
1 Výrobní hala + Certifikát t�ídicí znak:722400 metody 27.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1500 MALBY VNIT�NÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ  + Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 27.2.15
1 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 27.2.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VRATA,DVE�E,POŽ. ŽEB�ÍKY TRUHLÁ�SKÉ PRÁCE  + A �SN 73 3130; Odborné posouzení 6.3.15
1 Výrobní hala  Záznam o kontr. projektu 6.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VRATA,DVE�E,POŽ. ŽEB�ÍKY DVE�E ODOLN�JŠÍ PROTI  + D,Z �SN 74 7731 Vstupní kontrola, 6.3.15
1 Výrobní hala VLOUPÁNÍ + Cert., záznam kontrolní zkoušky 6.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1550 VRATA,DVE�E,POŽ. ŽEB�ÍKY POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 6.3.15
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 6.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

1550 VRATA,DVE�E,POŽ. ŽEB�ÍKY ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR�  + Z 746+747,ENV 1628-30, Zkoušky odolnosti 6.3.15
1 Výrobní hala + Záznam o kontr. 1522-3,42,43,77,86,. proti více vliv�m 6.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1575 DOKON�ENÍ VNIT�. ROZVOD� POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 13.3.15
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1600 ZATEPLENÍ SOKLU, OMÍTKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ +  Z,M,D �SN 73 2520,2577,78, M��ení, kontrolní 13.3.15
1 Výrobní hala KONSTRUKCE  Záznam, zápis �SN 73 2579,80,81,82 zkoušky vlastností 13.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1600 ZATEPLENÍ SOKLU, OMÍTKA VN�JŠÍ OMÍTÁNÍ +  A �SN EN 13914-1; Vizuální posouzení 13.3.15
1 Výrobní hala  Zápis ve st.d. T�ídicí znak:733710 kvality provedení 13.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1650 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 27.3.15
1 Pro obsyp soklu STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1650 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 27.3.15
1 Pro obsyp soklu + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1700 OBSYP SOKLU ZHUTN�NÍ ZEMIN A SYPANIN +  Z �SN 72 1006, Kontr.dynam.zkoušky, 27.3.15
1 Výrobní hala + Záznam, zápis �SN 73 3052 statist.plánem,p�ímo 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1700 OBSYP SOKLU ZEMNÍ PRÁCE +  M,Z �SN 73 3050; M��ení; kontrolní 27.3.15
1 Výrobní hala G+ + Zápis, záznam projektu a pr�kazní zkoušky 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1750 OKAP. CHODNÍK,ASF. BETON VLASTNOSTI KAMENIVA +  D 72 11..;�SN EN 14231 Geom,mech,fyzikální 27.3.15
1 Výrobní hala + Certifikát 932,3,1097,1367,1744 a chemické zkoušky 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

– 184 –



Studen
tsk

á verz
e

CONTEC - Kontrolní a zkušební plán akce: 00010002 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Strana: 17

28.12.12

Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

1800 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU STAVEBNÍ A SILNI�NÍ +  A �SN 73 8000; Odborné posouzení 3.4.15
1 Zbytek ze soklu STROJE S+  Zápis ve st.d. �SN EN 474 3.4.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1800 ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU SILNI�NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +  A,M T�ídicí znak:30.... Techn.prohl.vozidel 3.4.15
1 Zbytek ze soklu + Zápis ve st.d. mimo povin.interval 3.4.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1850 HYDRANTY, PHP POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 13.3.15
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1900 DVE�E, PRAHY, PARAPETY TRUHLÁ�SKÉ PRÁCE  + A �SN 73 3130; Odborné posouzení 13.3.15
1 Výrobní hala  Záznam o kontr. projektu 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1900 DVE�E, PRAHY, PARAPETY POŽÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB  + A,Z �SN EN 136.,13381; Zk.požární odolnosti 13.3.15
1 Výrobní hala S+ + Revizní zpráva t�idicí znak:73 08.. výpo�et, porovnání 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1900 DVE�E, PRAHY, PARAPETY ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR�  + Z 746+747,ENV 1628-30, Zkoušky odolnosti 13.3.15
1 Výrobní hala + Záznam o kontr. 1522-3,42,43,77,86,. proti více vliv�m 27.3.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1950 VY�IST�NÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB +  A �SN EN 13549; Odborné posouzení 3.4.15
2 Výrobní hala  Zápis, protokol t�ídicí znak:018101 3.4.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

2000 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ P�ESNOST +  M T�ídicí znak 7302..; Geodetické m��ení 10.4.15
1 Výrobní hala VE VÝSTAVB� G+  Záznam, zápis �SN ISO 7077,7737 odchylek a tolerancí 10.4.15

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Provádí ji: Termín
Index Název �innosti P�edm�t kontroly HSV PSV Zp�sob Provedení Popis zp�sobu možný
Po�et Dodavatel Spec. Zkuš. Doklady kontroly dle kontroly p�ípustný

Vysv�tlivky zkratek záhlaví

Index �íselné ozna�ení �innosti v projektu
�ísDB �íselný kód �innosti z databáze

K provád�ní kontrol:
HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

    G+ - geodet
    T+ - technolog
    +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám zp�sobu:
A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola doklad� o jakosti výrobk�
M M��ení (geometrických veli�in)
Z Zkouška fyzikálních veli�in
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Index Název �innosti Up�esn�ní Dopad na ŽP Dodavatel Významnost Doklad �etnost
Kód EA Environmentální aspekt (EA) Polutanty �lov�k vzduch voda Kontrola Opat�ení T. možný Za�ízení Limit P�edpis

Po�et p�da prost�. jiné �etnost kontroly T. p�ípustný Odpov�dnost m. j. Zp�sob �ízení

Výrobní hala
301 HLOUBENÍ JAM Výrobní hala 13 Pr�b�žná evidence  

07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 17.2.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01
1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 17.2.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02

Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

301 HLOUBENÍ JAM Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 17.2.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 17.2.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

605 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY�ást, 200 mm 16 Vodopráv. rozhod.  
11 Ochrana vod a p�dy Látky ohrožující jakost vod +  + P�ípustné hodnoty M��ení odb�ru a vypoušt�ní 24.2.14 Stavby  Zák. 254/01, N.vl. 61/03

1 Odb�r a vypoušt�ní NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. ú�. 24.2.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

605 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALY�ást, 200 mm 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 24.2.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 24.2.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

610 BEDN�NÍ PATEK, OP. ST�NY Spodní �ást 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 3.3.14 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 3.3.14 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

620 VÝZTUŽ PATEK, OP. ST�NY Spodní �ást 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 10.3.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 10.3.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

625 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY Spodní �ást 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Cihly, beton, d�evo, sklo,    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 10.3.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nakládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 10.3.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

631 VÝZTUŽ PATEK, OP. ST�NY Vrchní �ást 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 24.3.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 24.3.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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633 BETONÁŽ PATEK, OP. ST�NY Vrchní �ást 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Cihly, beton, d�evo, sklo,    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 7.4.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nakládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 7.4.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

701 OBSYP PATEK A OP. ST�NY Výrobní hala 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 28.4.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 28.4.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

740 DOVOZ ZEMINY PRO NÁSYPY Celý areál 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 28.4.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 28.4.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

750 NÁSYPY ZHUTN�NÉ Celý areál 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 5.5.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 5.5.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

753 KANALIZACE VNIT�NÍ LEŽAT Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 12.5.14 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 12.5.14 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

755 SVAHOVÁNÍ NÁSYP	 Celý areál 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 19.5.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 19.5.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

760 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALYDokon�ení,200 mm 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 26.5.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 26.5.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

760 ŠT�RKOVÁ VRSTVA VN� HALYDokon�ení,200 mm 16 Vodopráv. rozhod.  
11 Ochrana vod a p�dy Látky ohrožující jakost vod +  + P�ípustné hodnoty M��ení odb�ru a vypoušt�ní 26.5.14 Stavby  Zák. 254/01, N.vl. 61/03

1 Odb�r a vypoušt�ní NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. ú�. 26.5.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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765 ŠT�RKOVÁ VRSTVA Hala, tl. 340 mm 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 2.6.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 2.6.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

765 ŠT�RKOVÁ VRSTVA Hala, tl. 340 mm 16 Vodopráv. rozhod.  
11 Ochrana vod a p�dy Látky ohrožující jakost vod +  + P�ípustné hodnoty M��ení odb�ru a vypoušt�ní 2.6.14 Stavby  Zák. 254/01, N.vl. 61/03

1 Odb�r a vypoušt�ní NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. ú�. 2.6.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

775 MONTÁŽ SKELETU, KOLEJNIC Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 16.6.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 16.6.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

803 PLOCHA ZE SILNI� PANEL	 Ze zadu haly 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 14.7.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 14.7.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

803 PLOCHA ZE SILNI� PANEL	 Ze zadu haly 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 14.7.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 14.7.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 28.7.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 28.7.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY Výrobní hala 11 Záznam o emisích  
13 Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limit� Udržování tech. zp�sobilost 28.7.14 Stavby  Zák.86/02, Zák.56/01, N.v.24/03

1 Mobilní zdroje zne�iš�ování  +  P�ed zaháj. použ., 1 x m�s 28.7.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

820 ST�ECHA TRAPÉZ, SV�TLÍKY Výrobní hala 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 28.7.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 28.7.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ Výrobní hala 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 18.8.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 18.8.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

830 NOSNÁ KCE OPLÁŠT�NÍ Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 18.8.14 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 18.8.14 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ Výrobní hala 11 Hlášení o emisích  
12 Ochrana ovzduší T�kavé org. látky + +  Dodržování emisních limit� Evidence a sledování spot�. 25.8.14 Stavby  Zák. 86/02, Vyh. 355/02

1 T�kavé org. látky (�istící a nát�r hmoty, aj.  +  1 x m�s t�k. org. látek 25.8.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ Výrobní hala 14 Kniha pou�., BL   
08 Nakládání s NCHLAP Výrobcem ozna�ené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 25.8.14 Stavby  Zák. 157/98

1 Používání NCHLAP (malt. sm�si, barvy, �ed.) + +  P�ed nakl. s NCHLAP a požadavk� zákona 25.8.14 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ Výrobní hala 15 Bezp. list   
09 Nakládání s NCHLAP Výrobcem ozna�ené NCHLAP +  + Ozna�ení sklad�, nádob Asana�ní prost�., lékarni�k 25.8.14 Stavby  Zák. 157/98, Vyh. 11/02

1 Skladování (malt. sm�si, barvy, �ed.) +   1 x m�s. zabezp. proti úniku, zcizen 25.8.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

840 NÁT�RY OCEL KONSTRUKCÍ Výrobní hala 17 STP, Hav. plán, BL  
10 Ochrana vod a p�dy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asana�. pros. Opat�. proti vniknutí neb. 25.8.14 Stavby  Zák. 254/01

1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x m�s. látek do vody a p�dy 25.8.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

850 OPLÁŠT�NÍ Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 8.9.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 8.9.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

870 MONTÁŽ OKEN Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 6.10.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 6.10.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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920 ODSTRAN�NÍ SILN. PANEL	 Ze zadu haly 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 13.10.14 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 3.11.14 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

920 ODSTRAN�NÍ SILN. PANEL	 Ze zadu haly 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 13.10.14 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 3.11.14 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

930 ŠT�RKOVÁ VRSTVA Hala, tl. 100 mm 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 10.11.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 10.11.14 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

930 ŠT�RKOVÁ VRSTVA Hala, tl. 100 mm 16 Vodopráv. rozhod.  
11 Ochrana vod a p�dy Látky ohrožující jakost vod +  + P�ípustné hodnoty M��ení odb�ru a vypoušt�ní 10.11.14 Stavby  Zák. 254/01, N.vl. 61/03

1 Odb�r a vypoušt�ní NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. ú�. 10.11.14 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

960 ZDIVO S HI Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 18.11.14 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 18.11.14 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1050 ÚPRAVA POVRCH	 VNIT�NÍ Výrobní hala 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Cihly, beton, d�evo, sklo,    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 19.1.15 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nakládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 19.1.15 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1050 ÚPRAVA POVRCH	 VNIT�NÍ Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 19.1.15 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 19.1.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1100 STROPNÍ PODHLED VH-skladník 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Malt. sm�si, d�evo, plasty    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 26.1.15 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nakládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 26.1.15 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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1250 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P2Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 9.2.15 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 9.2.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1300 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-P1Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 16.2.15 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 16.2.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1350 ŠT�RKOVÉ VRSTVY-P3 Výrobní hala 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 10.11.14 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 16.2.15 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1400 ZÁMKOVÁ DLAŽBA-P3 Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 18.11.14 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 23.2.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1450 OBKLADY VNIT�NÍ,UMYVADLOVýrobní hala 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Malt. sm�si, d�evo, plasty    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 23.2.15 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nákládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 23.2.15 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1500 MALBY VNIT�NÍ Výrobní hala 17 STP, Hav. plán, BL  
10 Ochrana vod a p�dy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asana�. pros. Opat�. proti vniknutí neb. 23.2.15 Stavby  Zák. 254/01

1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x m�s. látek do vody a p�dy 23.2.15 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1600 ZATEPLENÍ SOKLU, OMÍTKA Výrobní hala 16 Pr�b.ev., osv�d�ení  
06 Ostatní odpad Cihly, beton, d�evo, sklo,    Nakládání s ost. odp. T�íd�ní, ozna�., evidence, 16.3.15 Stavby  Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01

1 Nakládání s ost. odpadem aj. nezne�iš�. neb. látkami + +  1 x m�s. vylou�. neb.vlast., p�edání 16.3.15 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1700 OBSYP SOKLU Výrobní hala 13 Pr�b�žná evidence  
07 Ostatní odpad Zemina   + Zabezpe�ení p�ed znehodnoc. P�edcházení vzniku odpadu, 23.3.15 Stavby  Zák.185/01, Vyh.383/01

1 Nákládání se zeminou +   1 x m�s. op�tovné využití 23.3.15 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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1750 OKAP. CHODNÍK,ASF. BETON Výrobní hala 17 STP, Hav. plán, BL  
10 Ochrana vod a p�dy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asana�. pros. Opat�. proti vniknutí neb. 23.3.15 Stavby  Zák. 254/01

1 Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x m�s. látek do vody a p�dy 23.3.15 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1750 OKAP. CHODNÍK,ASF. BETON Výrobní hala 10 Prohlášení o shod�  
14 Hluk Hluk zp�sobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola za�. z hlediska 23.3.15 Stavby  Na�. vl. 9/02

1 Požadavky na stroje za�ízením  +  1 x m�s. emisí hluku 23.3.15 Provozovatel
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1750 OKAP. CHODNÍK,ASF. BETON Výrobní hala 13   
15 Hluk P�ijímaný hluk +   Dodrž. p�íp. hladin hluku Použ. ochranných pom�cek 23.3.15 Stavby  Na�. vl. 502/00

1 Ochrana osob  +  1 x m�s. 23.3.15 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1900 DVE�E, PRAHY, PARAPETY Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 9.3.15 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s. prost�. a protipraš. opat�. 23.3.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:

1950 VY�IST�NÍ OBJEKTU Výrobní hala 13   
19 Prašnost Prach vznikající p�i staveb + +  Dodržování limit� pro prach Použ. osobních ochranných 30.3.15 Stavby 10,00 Na�. vl. 178/01

1 Ochrana osob �innosti  +  1 x m�s prost�. a protipraš. opat�. 30.3.15 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved./Datum: Podpis kontrolora/Datum:
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Veškeré stavební práce budou probíhat podle platné legislativy, zejména se budou �ídit 
na�ízeními vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích a �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky a zákonem �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci. 

12.1 Staveništ�
Požadavky na bezpe�nost na staveništi a pohyb po n�m. 

Rizika: - neoprávn�ný vnik t�etích osob 
 - uklouznutí, pád 
 - pád do hloubky (výkop�, prohlubní) 
 - pád b�emen a p�edm�t� z výšky 
 - poran�ní od elektrického proudu 
 - soub�žný pohyb stroj� a osob na komunikaci 

Následky: - pohmožd�niny 
 - zlomeniny kon�etin, amputace kon�etin 
 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - psychický šok 
 - smrt 
 - mechanické poškození konstrukcí, materiál�, nebo stroj�

Opat�ení:
 - Staveništ� bude oploceno minimáln� 1,8 m vysokým nepr�hledným 

mobilním oplocením. 
 - Vstupní brány budou opat�eny zámkem. 
 - Na staveništi bude osazeno dopravní zna�ení. 
 - Na oplocení budou cedule upravující zákaz vstupu na staveništ�. 
 - P�i vymezení staveništ� brát ohled na p�ilehlé prostory a pozemní komunikace 

a co nejmén� je narušit. 
 - Z�ídit náhradní komunikace, vyzna�it je a osv�tlit (nap�. zna�kou „Chodci, 

p�ejd�te na prot�jší chodník.“ a pat�i�ným sv�telným zna�ením). 
 - P�i vjížd�ní na staveništ� musí proškolený pracovník pomáhat signalizací 

vjížd�nému vozidlu. 
 - Všechny osoby pohybující se na stavb� musí nosit OOPP a musí být 

proškoleny o používání OOPP a bezpe�nosti na staveništi. 
 - Na staveništi budou mít pracovníci p�ednost p�ed stroji. 
 - Pracovníci se nesmí zdržovat v nebezpe�ném prostoru pracovního stroje 

zv�tšeném o 2 m. 
 - Pro práci ve výšce se budou používat ochranné postroje. 
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 - Všechny výkopy a jámy (o ší�ce v�tší než 25 cm) musí být p�ikryty 
d�ev�nými fošnami, d�ev�nými podlážkami, poklopy nebo musí být obvod 
jámy opat�en zábradlím výšky 1,1 m. 

 - Poklopy zajistit proti horizontálnímu posunutí. 
 - P�ednostn� z�izovat trvalá schodišt�, aby je bylo možno užívat již v pr�b�hu 

stavby. 
 - K míst�m práce ve výšce zajistit bezpe�ný p�ístup (žeb�íky, schodišt�, rampy 

apod.). 
 - Povrch staveništ� bude ze zhutn�ného št�rku 16/32 mm nebo silni�ních 

panel�. Komunikace a plochy budou udržovány v �istot�. Schody budou 
opat�eny protiskluzovou úpravou. Pokud se na komunikacích bude 
vyskytovat led, tak musí být odsekán, nebo posypán pískem. 

 - Udržovat komunikace a pr�chody voln� pr�chodné a volné, bez p�ekážek a 
bez zastavování stavebním materiálem, provozním za�ízením, hadic, kabel�
apod. 

 - Dbát zvýšené opatrnosti a soust�ed�nosti zejména v zim� a za dešt�. 
 - Komunika�ní plochy musí být osv�tlené. 
 - Zajišt�ní dostate�ného osv�tlení za snížené viditelnosti, v noci, v místnostech 

bez oken a denního osv�tlení. 
 - Bezpe�né ukládání materiálu na podlahách mimo okraj. Materiál, ná�adí a 

pom�cky ukládat, p�ípadn� skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí nebo shození v�trem. 

 - Zajiš�ování volných okraj� pomocných podlah, v�etn� lešení zarážkou p�i 
podlaze, pop�ípad� obedn�ním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu. 
Z�ízení záchytných st�íšek nad vstupem do objekt�. 

 - Vy�nívající h�ebíky musí být ohnuty a zatlu�eny. 
 - Maximální povolená rychlost auta na staveništi je 5 km/h a musí respektovat 

dopravní zna�ení staveništ�. 
 - Staveništ� bude ozna�eno dopravním zna�ením dle výkresu. 
 - P�i výjezdu ze staveništ� se musí vždy dát p�ednost v jízd� ostatním 

vozidl�m. 
 - P�i nep�ehledné dopravní situaci bude pomáhat signalizací proškolená osoba 

v reflexní vest�. 
 - Napojení staveništních objekt� na rozvody elektrické energie smí provád�t jen 

oprávn�ná osoba. 
 - Pravideln� se bude provád�t vizuální kontrola elektrických kabel�. 
 - Elektrické kabely se nesmí nacházet ve vod�. 
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12.2 Doprava prefabrikovaných prvk�
Doprava prefabrikovaných betonových prvk� na staveništ� (sloupy, pr�vlaky, ztužidla, 
vazníky, sv�tlíkové obruby => obousm�rný rámový skelet). 

Rizika: - kontakt vozidla s osobou, jiným vozidlem nebo pevnou p�ekážkou 
 - pád pracovníka z vozidla nebo stroje 
 - zasažení pracovníka materiálem spadlým z ložné plochy vozidla, p�i otevírání 

bo�nic a zadního �ela, nebo zasažení samotnými bo�nicemi a zadním �elem 
 - poškození dopravních komunikací 

Následky: - pohmožd�niny 
 - zlomeniny kon�etin, amputace kon�etin 
 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - psychický šok 
 - smrt 
 - mechanické poškození konstrukcí, materiál�, nebo stroj�

Opat�ení: - Prvky budou umíst�ny na dopravní prost�edek výrobcem dle jeho p�edpis�. 
 - P�i nakládání bude dodržena maximální únosnost vozidla. 
 - Ložná plocha dopravního prost�edku musí být �istá a rovná. 
 - Prvky budou v 1/10 od kraje podloženy d�ev�ným proklady, maximáln� ale 

600 mm od kraje prvku. 
 - Jednotlivé proklady budou umíst�ny kolmo na delší stranu prvku a 

v jednotlivých vrstvách musí být ve svislici nad sebou. 
 - Prvky budou dopravovány v horizontální poloze (krom� vazník�). 
 - P�i p�eprav� budou prvky kotveny dle p�edpis� p�epravce k dopravnímu 

prost�edku, po stranách budou bo�nice, které jsou vyšší než naložené prvky. 
 - Prvky nesmí p�esahovat p�es ložnou plochu dopravního prost�edku. 
 - T�žké prvky neopírat o bo�nice ani zadní �elo, vysoké p�edm�ty zajistit proti 

ztrát� stability. 
 - P�i otvírání bo�nic a zadního �ela zabezpe�it, aby jimi, ani uvoln�ným 

nákladem nebyl nikdo zran�n. 
 - Pro výstup a sestup na vozidlo (stroj) používat žeb�íku nebo jiné rovnocenné 

za�ízení (stupadla, nášlapné patky, p�idržovat se madel apod.). 
 - Dopravní prost�edek smí �ídit jen osoba k tomu oprávn�ná a musí vlastnit 

p�íslušné �idi�ské oprávn�ní. Budou dodržována pravidla silni�ního provozu, 
bezpe�nostní p�estávky, pozornost, p�im��ená rychlost. 

 - Doprava bude probíhat po p�edem naplánované trase, v p�ípad� uzavírek se 
pojede po záložní trase. Nesmí se jet po jiné trase, než je ur�eno (p�i 
nadrozm�rném nákladu je t�eba se p�esn� �ídit na�ízením Ministerstva 
dopravy). 

 - Na staveništi bude dopravní prost�edek zaparkován na místo vyzna�ené dle 
výkresu za�ízení staveništ�. 
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 - P�i parkování, couvání a vyjížd�ní ze staveništ� bude pomáhat signalizací 
�idi�i pracovník náležit� a prokazateln� proškolený, který bude mít na sob�
reflexní vestu. 

 - Odstavené vozidlo bude zajišt�no proti nežádoucímu ujetí. 
 - Budou vyzna�ena nebezpe�ná místa v blízkosti svah�, výkop�, jam. 
 - Bez souhlasu vedoucího pracovníka montáže se nesmí uvol	ovat p�ipevn�né 

prvky na nákladním prostoru dopravního prost�edku. 
 - Pracovníci nesmí strkat kon�etiny do volného prostoru mezi nebo pod prvky. 

12.3 Manipula�ní práce, je�áb 
Kontrola a uvázání prvk�, je�ábnické práce, spušt�ní nad místo ur�ení. 

Rizika: - p�etržení vaza�ských pom�cek 
 - pád prvk�
 - p�evrácení autoje�ábu, p�evrácení nákladního automobilu 
 - poran�ní od p�emis�ujícího se prvku, p�imá�knutí prvkem 

Následky: - pohmožd�niny 
 - zlomeniny kon�etin, amputace kon�etin 
 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - psychický šok 
 - smrt 
 - mechanické poškození konstrukcí, materiál�, nebo stroj�

Opat�ení: - Pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a používaní OOPP. 
 - Autoje�áb bude p�istaven na místa dle výkres� a schémat za�ízení staveništ�. 
 - Bude vylou�ena p�ítomnost osob nepodílejících se na vykládce. 
 - P�ed zahájením zvedací �innosti musí být autoje�áb �ádn� zapatkován na 

rovném, pevném a stabilním podkladu (p�ípadn� patky podloženy d�ev�nými 
deskami). 

 - Obsluhovat autoje�áb smí jen pracovník k tomu ur�ený a musí vlastnit platný 
je�ábnický pr�kaz. 

 - Autoje�áb musí mít platné revizní osv�d�ení. 
 - Uvazovat prvky smí jen pov��ená osoba a musí vlastnit platný vaza�ský 

pr�kaz. 
 - P�i manipulaci s kusovým stavivem bude zajišt�na fixace materiálu. 

 - Prvky budou uvazovány pomocí oto�ných ok, které budou zašroubovány do 
šroubových kotev. Zašroubování oto�ných ok lze provést plochým klí�em, 
oko musí být utažené, aby se spodní �ástí oka nedalo to�it. 

 - Na jednotlivé prvky lze použít jen oka pro p�íslušnou hmotnost (dle statika). 
 - Na oku bude vyzna�ené rozmezí úhl�, ve kterém musí být náklon oka. Jiný 

náklon je nep�ípustný! 
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 - Maximální odklon ramene �et�zu od horizontální roviny je 60°. 
 - Oto�né oko musí mít platný certifikát. 

 - P�ed namontováním oka se provede vizuální kontrola. Nelze použít jakkoliv 
poškozená oka. 

 - Uvázání prvku se provede pomocí vázacích �et�z� jednoramenných, 
dvouramenných, �ty�ramenných, nebo pomocí textilních vazák� (pro prvky 
oplášt�ní). 

 - Provede se vizuální kontrola v míst� úvazu prvku a p�ípadn� se p�idá pojistný 
úvaz. 

 - Mohou se používat jen certifikované vázací prost�edky a p�ed použitím se 
provede vizuální kontrola. 

 - U dvou a víceramenných vázacích prost�edk� musí být minimáln� dv�
ramena stejn� zatížena! 

 - U �ty�ramenných vázacích prost�edk� se použijí pro roznesení váhy vahadla. 
 - Na vázacích prost�edcích jsou háky se zp�tnou záklapkou. Záklapka musí být 

vždy sm�rem ke konci prvku. 
 - Prvek se zvedne 300 mm a nechá se ustálit, dopraví se nad místo ur�ení. 
 - Je zakázáno manipulovat autoje�ábem s b�emeny po odstran�ní upevn�ní 

nebo kotvení b�emen. 
 - V prostoru manipulace s prvky je zakázán pohyb a zdržování pracovník�! 

Pracovníci nesmí stát v bezprost�ední blízkosti zdviženého b�emene, 
p�echázet pod zdviženým b�emenem a p�idržovat b�emeno v pr�b�hu �innosti 
manipula�ního za�ízení rukou. 

 - Montáž bude �ídit vedoucí pracovník. Bude komunikovat s je�ábníkem 
vysíla�kou. Toto �ízení je pot�eba zejména p�i soub�žné práci dvou 
autoje�áb�. 

 - Je zakázáno provád�t montáž za snížené viditelnosti, tj. šero nebo tma, mlha, 
déš�, sn�hové p�ehá	ky. 

 - Je zakázáno provád�t montáž p�i rychlosti v�tru více jak 8 m/s. 
 - Prvek bude dopraven 300 mm nad místo ur�ení, po�ká se na ustálení a osadí 

se mikro-zdvihem. 
 - P�i osazování je zakázáno strkat ruce nebo jiné �ásti t�la pod prvky. 
 - Prvky se nesmí odpojovat, dokud se neprovedou montážní svary. 

12.4 Stykování prvk� (sva�ovací práce, zálivka) 
Stykování prvk� pomocí svar�, zálivky. 

Rizika: - nebezpe�ní napíchnutí na vy�nívající výztuž 
 - píchnutí, bodnutí, po�ezání ruky nebo i jiné �ásti t�la pracovníka koncem 

prutu, ostrou hranou, vy�nívající �ástí armatury 
 - poškození zraku od sva�ování, od odletujících kovových úlet�
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 - popálení p�i sva�ování 
 - úraz elektrickým proudem 
 - poran�ní p�i práci s ru�ními nástroji 
 - poškození zraku, dýchacích cest a k�že od pytlované zálivkové sm�si 

Následky: - popáleniny 
 - poškození zraku, dýchacích cest, k�že 
 - psychický šok 
 - smrt 

Opat�ení:

a) sloup – základová patka
 - V kalichu základové patky se provede betonové lože tl. 50 mm ze suché sm�si 

Baumit B30 (C25/30). P�emístí se sloup 300 mm nad místo ur�ení a po 
ustálení se mikro-zdvihem usadí na betonové lože. Dále se sloup v kalichu 
vyklínuje d�ev�nými klíny a poté se provede rychlovazná zálivková malta ze 
suché sm�si Quick-mix S-Fix do 2/3 výšky kalichu. 

 - Teprve po vyklínování bude možné vyv�sit sloup a provést zálivku. 

 Betonové lože a zálivka
 - Na lože bude použita betonová sm�s Baumit B30 a na zálivku maltová sm�s 

Quick-mix S-Fix. P�i manipulaci se sm�sí se pracovníci budou �ídit 
bezpe�nostními listy od výrobc�. 

 - Ochrana rukou – rukavice (PVC 0,7 mm). 
 - Ochrana k�že – pracovní od�v, pracovní obuv. 
 - Ochrana o�í – prachot�sné brýle. 
 - Ochrana dýchacích cest – filtra�ní polomaska. 
 - Po práci se sm�sí si pracovníci ošet�í ruce a k�ži krémem. 
 - Práce se sm�sí bude ve v�traném prostoru. 
 - P�i styku sm�si s k�ží ihned opláchnout vodou. 
 - P�i styku sm�si se zrakem ihned vypláchnout proudem vody, vyhledat 

léka�skou pomoc. 

b) sloup – vazník, sloup – pr�vlak 
 - Sloup bude mít v horní �ásti vy�nívající výztuž. Vazníky a pr�vlaky lze 

osazovat nejd�íve 1 hodinu po osazení sloup�. Vazníky a pr�vlaky budou mít 
zabetonovány železné prvky, které budou p�iva�eny k vy�nívající výztuži 
sloupu. 

 - Na horní plochu sloupu se provede lože z rychlocementu Ardex A 35. Vazník 
nebo pr�vlak se nasadí na vy�nívající výztuž do lože. Nejprve se provede 
montážní svar, poté je možné vyv�sit prvek a dokon�í se svar. Otvory se zalijí 
rychlocementem Ardex A 35. 
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 Podkladové lože a zálivka
 - Vazník nebo pr�vlak lze osazovat nejd�íve 1 hodinu po osazení sloup�. 

 - P�i manipulaci se sm�sí se pracovníci budou �ídit bezpe�nostními listy od 
výrobc�. 

 - Platí stejné podmínky jako pro sm�si z p�edchozího bodu Betonové lože a 
zálivka. 

 Sva�ování
 - Sva�ovat smí jen pov��ený pracovník, který vlastní platný svá�e�ský pr�kaz. 
 - P�i sva�ování musí mít pracovník svá�ecí kuklu, rukavice a pat�i�ný pracovní 

od�v. 
 - Sva�ovat se bude v otev�eném v�traném prostoru. 
 - P�i sva�ování lehkých nebo t�žkých kov� musí pracovník použít dýchací 

masku. 
 - Svorka (kontakt) bude umíst�na co nejblíže sva�ovanému místu, nesmí se 

nacházet ve vod�. 
 - V blízkosti pracovišt� musí být odizolovaná suchá plocha na odkládání 

svorky s elektrodou. 
 - Nová elektroda se umis�uje do svorky v rukavicích. 
 - Pomocný pracovník u sva�ování musí mít OOPP, sva�ovací kuklu a rukavice. 
 - Sva�ovací agregát musí mít platnou revizní prohlídku. 
 - P�ed zahájením sva�ování se musí vizuáln� zkontrolovat kabely od 

sva�ovacího agregátu. 
 - Vedoucí pracovník zkontroluje montážní svar a až po jeho pokynu lze sloup 

vyv�sit ze záv�su. 
 - Dokon�ení a oklepání svaru (p�i oklepání svaru se musí použít ochrana o�í, 

tj. ochranné brýle, svá�ecí kukla). 

 Ochrana výztuže
 - Vy�nívající výztuž se zakryje plastovými krytkami, p�ípad� jiným vhodným 

zp�sobem (nap�. ví�ko od láhve ovázané páskou), aby nedošlo k napíchnutí 
na výztuž. 

 c) sloup – ztužidlo 
 - Ztužidlo lze osazovat 1 hodinu po osazení sloup�. Sloup bude mít v horní 

�ásti ozub s vy�nívající výztuží. Na ozub se provede lože z rychlocementu 
Ardex A 35. Ztužidlo se nasadí na vy�nívající výztuž do lože. Nejprve se 
provede montážní svar, poté je možné vyv�sit prvek a dokon�í se svar. Otvory 
se zalijí rychlocementem Ardex A 35. Pak se na výztuž nasadí desti�ka 
190x80x10 mm do vybrání na pr�vlaku nebo vazníku a p�iva�í se 
k vy�nívající výztuži. Styk se zalije rychle tuhnoucí sm�sí. 

 - Platí stejné podmínky jako v bod� b). 
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 d) vazník – sv�tlíkové obruby 
 - Sv�tlíkové obruby je možné osazovat ihned po montáži vazníku. Vazníky i 

sv�tlíkové obruby budou mít ve své konstrukci osazeny desky. Nejprve se 
provede montážní svar, poté je možné vyv�sit prvek a dokon�í se svar. 

 - Platí stejné podmínky jako pro sva�ování v bod� b). 

12.5 Montážní plošina, lešení, žeb�ík 
Požadavky na bezpe�nost p�i práci ve výšce p�i použití montážní plošiny, lešení, nebo 
žeb�íku s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Rizika: - pád z výšky, pád do hloubky 
 - propadnutí a pád nebezpe�nými otvory 
 - nezachycený pád p�i použití prost�edk� osobního zajišt�ní 
 - náraz na pevnou p�ekážku v pr�b�hu zachycení pádu p�i použití prost�edk�

osobního zajišt�ní 
 - poškození kr�ní páte�e, obražení vnit�ních orgán� (p�i náhlém zachycení 

pádu, p�i zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze) 
 - pád materiálu, ná�adí 

Následky: - pohmožd�niny 
 - odražení vnit�ních orgán�
 - zlomeniny kon�etin, amputace kon�etin 
 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - psychický šok 
 - smrt 

Opat�ení: 
a) montážní plošina

 - Plošina bude postavena ne pevný a stabilní povrch. 
 - Plošina bude navržena na ur�itou hmotnost, která nesmí být p�ekro�ena. 
 - Je zakázáno plošinu rozhoupávat nebo po ní lézt.
 - Pokud pracovníci budou mít z montážní plošiny špatný dosah k pracovnímu 

místu a bude nutné, aby se naklán�li a podobn�, budou použity osobní 
ochranné pracovní prost�edky proti pádu (vodící lana a zachycova�e pádu 
s autoblokem). 

 - Plošinu smí obsluhovat jen proškolený pracovník.
 - Je zakázáno po stranách plošiny vytahovat b�emena. 

b) lešení
 - Montáž a demontáž lešení mohou provád�t pouze pracovníci s odpovídající 

kvalifikací (s platným lešená�ským pr�kazem). 
 - Používání lešení až po jeho ukon�ení, vybavení a po p�edání do užívání. 
 - Lešení bude postaveno na pevném a stabilním podkladu. 
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 - Lešení musí být stabilizováno v podélném i p�í�ném sm�ru (kotvení, 
zav�trování). Podlaha bude únosná a t�sná, jednotlivé prvky podlah budou 
zajišt�ny proti posunutí. 

 - Budou zajišt�ny bezpe�né prost�edky pro výstupy (sestupy) na podlahy lešení 
(vyžadování používání žeb�ík� k výstupu a sestupu i na podlahy kozových 
lešení). 

 - Je zakázáno používání vratkých a nevhodných p�edm�t� pro práci i ke 
zvyšování místa práce (beden, obal�, palet, sud�, v�der apod.). 

 - Nesmí se seskakovat z lešení (platí i pro kozová lešení) a slézat po konstrukci 
lešení. 

 - Nesmí být p�ekro�ena povolená nosnost lešení. 
 - Stavba lešení musí být zastavena p�i teplotách v�tších než 50 °C, p�ípadn�

menších než -10 °C. 
 - Po bocích lešení se nesmí lézt. 
 - Lešení bude maximáln� 250 mm od budované konstrukce. 
 - Pr�chozí ší�ka bude minimáln� 600 mm. 
 - Pokud nebude možnost provést stabilizaci lešení, tak se bude muset kotvit 

k pevné a stabilní konstrukci. 
 - P�i montáži a demontáži musí mít vždy lešení prostorovou tuhost. 

c) žeb�ík
 - Žeb�ík smí být používán pro práci, není-li k dispozici bezpe�n�jší pracovní 

prost�edek (žeb�ík používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáro�né práce p�i 
použití jednoduchého ná�adí). 

 - Na žeb�íku se nesmí používat vibra�ní a pneumatické nástroje. 
 - P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen 

obli�ejem k žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného 
uchopení a spolehlivou oporu. 

 - Pracovníci musí mít pracovní obuv a musí se pevn� držet. 
 - Žeb�ík musí být udržován v �istot�. 
 - Po žeb�íku se smí vynášet (snášet) b�emena o hmotnosti maximáln� 15 kg, 

pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví jinak. 
 - Žeb�ík používaný pro výstup (sestup) musí svým horním koncem p�esahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m. 
 - Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou dobu 

použití. Jednoramenný žeb�ík bude op�en o pevnou a stabilní konstrukci ve 
sklonu 2,5:1. 

 - Dvouramenný žeb�ík bude roztažen na celou délku distan�ního �et�zu. 
 - Pokud bude podklad pro žeb�ík kluzký, musí se použít zarážky, nebo se musí 

p�idržovat. 
 - Nesmí se p�ekro�it povolená nosnost žeb�íku. 
 - Používají se certifikované a nepoškozené žeb�íky. 
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 - Zhotovení žeb�íku na stavb� dle pokyn� statika, ale nedoporu�uje se 
zhotovovat žeb�íky svépomocí. 

 - Pro práci ve výšce 5 m a více musí být používány postroje pro práci ve výšce. 

12.6 Práce na st�eše 
Požadavky na bezpe�nost p�i práci ve výšce s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Rizika: - pád z výšky, pád do hloubky 
 - propadnutí a pád nebezpe�nými otvory 
 - nezachycený pád p�i použití prost�edk� osobního zajišt�ní 
 - náraz na pevnou p�ekážku v pr�b�hu zachycení pádu p�i použití prost�edk�

osobního zajišt�ní 
 - poškození kr�ní páte�e, obražení vnit�ních orgán� (p�i náhlém zachycení 

pádu, p�i zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze) 
 - pád materiálu, ná�adí 

Následky: - pohmožd�niny 
 - odražení vnit�ních orgán�
 - zlomeniny kon�etin, amputace kon�etin 
 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - psychický šok 
 - smrt 

Opat�ení: 
 - Budou vytvo�eny podmínky k zajišt�ní bezpe�nosti pracovník� p�i práci na 

st�echách v rámci subdodavatelské dokumentace – technologického postupu. 
 - Zajišt�ní bezpe�ného p�ístupu na st�echu pomocí komunika�ních prost�edk�

(montážních plošin, žeb�ík�). 
 - Zajišt�ní ochrany proti pádu ze st�echy nejen po obvodu, ale i do sv�tlík�, 

technologických a jiných otvor� zam�stnavatel provede osobním zajišt�ním, 
kolektivním zajišt�ním nebo kombinací t�chto dvou variant. 

 - Bude použita ochranná konstrukce (zábradlí) a budou použity osobní 
ochranné pracovní prost�edky proti pádu (vodící lana a zachycova�e pádu 
s autoblokem) u všech volných okraj� stavby, kde je rozdíl výšek v�tší než 
1,5 m. 

 - Budou stanoveny body, kde bude možné ukotvit prost�edky osobního 
zajišt�ní. Odborn� budou tyto body ov��eny (nap�. statikem). 

 - Zam�stnavatel zajistí, aby prost�edky osobního zajišt�ní byly pravideln�
prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky pr�vodní dokumentace. P�itom 
smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prost�edky, které spl	ují 
požadavky stanovené zvláštními právními p�edpisy. 
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 - Zam�stnanec se musí p�ed použitím OOPP p�esv�d�it o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 - Správné použití prost�edk� osobního zajišt�ní (POZ), nap�. upevn�ní POZ do 
zádového kotvícího kroužku. 

 - Smí se používat ochranné a záchytné konstrukce (nap�. lešení) jen pokud 
budou ukon�eny, vybaveny a po p�edání. 

 - Bude zamezen p�ístup k míst�m na st�eše, kde se nepracuje a jejíž volné 
okraje nebudou zajišt�ny proti pádu. 

 - Pracovník musí být zajišt�n proti pádu prost�edky osobního zajišt�ní stále, 
a to i p�i p�esunu na jiné místo upevn�ní (ukotvení). Zajišt�ní pracovníka p�i 
p�esunu na jiné místo upevn�ní (ukotvení) osobním zajišt�ním, nap�. pomocí 
vodícího lanka a kroužku, jišt�ní druhým pracovníkem, plošným jišt�ním, 
pop�. kombinací r�zných zp�sob�. 

 - Odstran�ní p�ekážek v p�edpokládané dráze pádu. 
 - Se�ízení délky lana zachycova�e s autoblokem bez tlumi�e pádové energie 

tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m. 
 - Snažit se vylou�it "kyvadlový efekt", tj. prost�edek osobního zajišt�ní kotvit 

pokud možno nad pracovním místem pracovníka. 
 - Snížení pravd�podobnosti nárazu na pevnou p�ekážku p�i pádu pomocí dvou 

zachycova�� s autoblokem umíst�ných na dvou kotvících bodech. 
 - Nebezpe�né otvory na st�eše (st�ešní sv�tlíky, technologické otvory) 

zajiš�ovat dostate�n� únosnými poklopy, které budou zajišt�ny proti 
vodorovnému posunutí. Otvory zajiš�ovat sou�asn� s postupem prací na 
st�eše. 

 - Ochrana prostoru pod místy práce na st�eše proti ohrožení padajícími 
p�edm�ty (vymezením a ohrazením, vylou�ením p�ístupu osob pod místa 
práce na st�eše, st�ežením ohroženého prostoru). 

 - Je zakázáno provád�t práce za snížené viditelnosti, tj. šero nebo tma, mlha, 
déš�, sn�hové p�ehá	ky. 

 - Je zakázáno provád�t práce p�i rychlosti v�tru více jak 8 m/s. 
 - Z�ízení záchytných st�íšek nad vstupy do objektu. 
 - Bezpe�né ukládání materiálu na st�eše mimo okraj. 
 - Materiál, ná�adí a pom�cky ukládat, p�ípadn� skladovat na st�eše tak, aby 

byly po celou dobu uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
v�trem b�hem práce i po jejím ukon�ení. 

 - Dodržovat zákaz zav�šování ná�adí na �ásti od�vu pokud k tomu není 
upraven, nebo pokud pracovník nepoužije vhodnou výstroj (pás s upínkami, 
brašny, kapsá�e, pouzdra aj.). 
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12.7 Podlahová konstrukce 
Požadavky na bezpe�nost p�i zhotovování podlahové konstrukce. 

Rizika: - uklouznutí, pád osoby na rovin�
 - deformace betonové konstrukce 

Následky: - pohmožd�niny 
 - zlomeniny kon�etin 

 - poran�ní páte�e, poran�ní hlavy 
 - mechanické poškození konstrukcí, materiál�, nebo stroj�

Opat�ení: 
 - Dbát zvýšené opatrnosti p�i provád�ní prací. 
 - Dodržovat technologický p�edpis, provád�t následující práce po uplynutí 

p�edepsaného �asu. 
 - K �ízení pracovní �innosti pov��it odpov�dnou osobu. 
 - Udržovat bezpe�ný a �istý stav povrchu uvnit� objektu, zejména vstup� do 

objektu a vnit�ních komunikací. 
 - Udržovat komunikace voln� pr�chodné a volné, bez p�ekážek (jejich v�asné 

odstra	ování) a bez zastavování stavebním materiálem, provozním za�ízením 
apod. 

 - Vedení elektrických kabel� mimo komunikace. 
 - Používat OOPP. 
 - Zajišt�ní dostate�ného osv�tlení za snížené viditelnosti a v noci. 
 - Dostate�ná dimenze prvk� podlah zajiš�ující pevnost a únosnost. 
 - Provedenou kontrolu p�ipravenosti k betonáži zapsat do SD nebo p�íslušného 

formulá�e. 
 - Dodržovat správnou technologii ukládání betonové sm�si, pr�kazné a 

kontrolní zkoušky betonové sm�si, ochrana �erstvého betonu p�ed 
pov�trnostními vlivy. 

 - P�i ukládání se nesmí betonová sm�s voln� házet nebo spoušt�t z v�tší výšky 
než 1,5 m. 

12.8 Elektrická za�ízení 
Požadavky na bezpe�nost p�i práci s elektrickými za�ízeními a v jejich blízkosti. 

Rizika: - úrazy následkem zasažení pracovník� el. proudem (nap�. dotyk na nekryté 
�ásti el. za�ízení) 

 - nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v p�ípad� nebezpe�í, nep�ístupný 
hlavní vypína� rozvodné sk�ín� pro za�ízení staveništ�
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 - nežádoucí p�iblížení osoby k vodi��m el. venkovního vedení (i p�i manipulaci 
s mechanismy) 

 - kontakt osoby s nabitými �ástmi (ú�inky statické elekt�iny) 

Následky: - popáleniny 
 - psychický šok 
 - smrt 
 - mechanické poškození konstrukcí, materiál�, nebo stroj�

Opat�ení: 
 - Vhodné umíst�ní hlavního jisti�e a informování pracovník� o jeho umíst�ní, 

umožn�ní snadné a bezpe�né obsluhy a ovládání rozvodné sk�ín�. 
 - Udržování volného p�ístupu k el. rozvad��i a zajišt�ní ochrany el. rozvad��e 

p�ed mechanickým poškozením. 
- Vylou�ení �inností, p�i nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti 

el. za�ízení dostal do styku s živými �ástmi pod nap�tím. 
 - Zabrán�ní neodborných zásah� do el. instalace. 
 - Udržování prozatímních el. za�ízení v bezpe�ném stavu (revize), pravidelný 

odborný dohled pov��eným elektriká�em (prohlídky a odstra	ování závad). 
 - Dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a za�ízení. 
 - Vypínání el. za�ízení na staveništi po ukon�ení pracovní doby (požární 

nebezpe�í) a dodržování provozních podmínek nep�etržit� provozovaných 
topidel a zdroj� el. vytáp�ní. 

 - Spoje odleh�ovat od tahu. 
 - Šetrné zacházení s kabely a p�ívodními š	�rami na stavb�. 
 - Udržování el. kabel� a el. p�ívod� proti mechanickému poškození na 

stavbách, vytržení ze svorek. Pravideln� kontrolovat prozatímní el. za�ízení. 
 - Dodržovat zákaz vedení el. p�ívodních kabel� po komunikacích a tam, kde by 

mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným za�ízením. 
 - Dodržovat zákaz omotávání el. kabel� kolem kovových konstrukcí, objekt�

zábradlí, lešení apod. na pracovištích. 
 - Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem nebo p�iblížením k živým �ástem 

el. za�ízení, p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím na neživých �ástech, p�ed 
nežádoucím vniknutím cizích p�edm�t� (vody, vlhkosti, plyn�, prach�, par) 
do el. za�ízení. 

 - Dodržovat zákazy �inností v ochranných pásmech venkovního el. vedení VN 
a VVN. 

 - Práce v blízkosti el. za�ízení provád�t pouze v sou�innosti s odborníkem za 
stanovených podmínek v�etn� dodržení min. vzdáleností uvedených 
v na�ízeních. 

 - Ochranná opat�ení p�ed statickou elekt�inou spo�ívají p�edevším ve snížení 
nebo odvád�ní vzniklých elektrických náboj� a to následujícími zp�soby: 

   - zvýšit relativní vlhkost vzduchu, 
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   - použít neutralizátory, 
  - uzemnit všechny vodivé p�edm�ty, na nichž se mohou nahromadit 

elektrostatické náboje, 
  - spojit osoby s uzemn�ním vodi�em nebo pomocí vodivé obuvi a podlahy, 
  - používat oble�ení z omezen� elektrizovatelných materiál� (dodržování 

zákazu nošení prádla a od�v� ze syntetických materiál�). 
 - Kabely pravideln� vizuáln� kontrolovat. Nepoužívat porušené kabely. Hlídat, 

aby nebyly vedeny ve vod�. 

12.9 Osobní ochranné pracovní prost�edky (OOPP) 

12.9.1 Pro všechny pracovníky na staveništi 

Obr. 12.1 Pracovní od�v Obr. 12.2 Reflexní vesta 

Obr. 12.3 Ochranné brýle Obr. 12.4 Ochranný štít 
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12.9.2 Pro pracovníky v prostoru staveništ�, kde hrozí nebezpe�í pádu 
p�edm�t� nebo materiálu 

12.9.3 Pro pracovníky ohrožené pádem z výšky nebo do hloubky 

Obr. 12.5 Pracovní kotníková obuv s tužinkou 
(vyztuženou špi�kou) 

Obr. 12.6 Ochranná p�ilba 

Obr. 12.7 Bezpe�nostní postroj Obr. 12.8 P�ilba pro práci ve výškách 

Obr. 12.10 Tlumi� pádové energie Obr. 12.9 Zachycova� pádu s autoblokem 
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12.9.4 Pro pracovníky ohrožené hlukem a prachem 

Obr. 12.11 Sluchátka Obr. 12.12 Respirátor 
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13.1 PROPO�ET OBJEKTU SO 01 TERÉNNÍ A SADOVÉ 

ÚPRAVY 

13.1  CALCULATION OF OBJECT SO 01 LANDSCAPING 



KRYCÍ LIST

Rozpo�et 001 Terénní a sadové úpravy JKSO 823.27
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Terénní a sadové úpravy M�rná jednotka m2
Stavba Název stavby Po�et jednotek 10 680
001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Náklady na m.j. 571
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 1
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 5 687 388 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová p�irážka 0

R M práce celkem 0 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 687 388 Za�ízení staveništ� 216 121

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 0

ZRN+HZS 5 687 388 Ostatní náklady neuvedené 199 059

6 102 567 Ostatní náklady celkem 415 179
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

6 102 567 K�
1 281 539 K�

0 K�
0 K�

7 384 106 K�

ZRN+ost.náklady+HZS

– 216 –



001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et : 001
SO 01 Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 5 687 385 0 0 0 0
99 Staveništní p�esun hmot 3 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 687 388 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 5 687 388 0
Oborová p�irážka 0 0,0 5 687 388 0
P�esun stavebních kapacit 0 0,0 5 687 388 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 5 687 388 0
Za�ízení staveništ� 0 3,8 5 687 388 216 121
Provoz investora 0 0,0 5 687 388 0
Kompleta�ní �innost (I�D) 0 0,0 5 687 388 0
Rezerva rozpo�tu 0 0,0 5 687 388 0
Projekt 0 3,5 5 687 388 199 059

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

415 179

– 217 –



001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 01 Terénní a sadové úpravy

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101103R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 100 do 250 m m3 1 528,50 83,00 126 865,50

1 528,50

2 122301103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 odkopávky pro 
št�rkovou vrstvu m3 1 139,29 90,80 103 447,31

726,75

322,88

30,00

59,66

3 161101101R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 389,93 73,70 102 437,89

1 389,93

4 162207112R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m na 
mezideponii m3 1 389,93 55,60 77 280,15

5 162207112R01 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m násypy
m3 1 776,12 55,60 98 752,17

1 776,12

6 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz 
ornice na skládku m3 1 700,37 246,50 419 142,14

1 700,37

7 162701109R00 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 km odvoz 
ornice na skládku m3 5 101,12 20,30 103 552,76

5 101,12

8 162706111R0 Nákup a dovoz zeminy pro násypy m3 6 095,54 580,00 3 535 415,93

6 095,54

9 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodn�ní ornice pro 
odvoz m3 1 535,98 32,10 49 304,88

1 535,98

10 171101104R00 Uložení sypaniny do násyp� zhutn�ných na 102% PS m3 6 945,83 78,80 547 331,49

3 255,00

125,13

3 153,03

327,93

84,75

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládce ornice m3 1 700,37 15,10 25 675,64
12 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 1 848,44 22,10 40 850,41

1 848,44

13 181101101R00 Úprava plán� v zá�ezech v hor. 1-4, bez zhutn�ní m2 4 200,00 4,95 20 790,00
14 181303111R00 Rozprostr ornice 1:5 tl 10cm m2 1 347,51 7,80 10 510,59

1 347,51

0

�ást skladovací haly:1435*0,45/2

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

(10686-496)*0,15

�ást zpevn�ných ploch:1020*0,45+1190*0,45/2

0

�ást výrobní haly:8*0,3/2*25

0

administrativní budova:(12,5*30,5+16,5)*0,15

koeficient nakyp�ení 1,22:1139,2875*1,22

386,1875+1389,9307

koeficinet nakyp�ení 1,22:(1528,5-1347,51*0,1)*1,22

celková trasa délky 13 km:1700,3738*3

koeficient z nakyp�eného na hutný stav 0,82:6945,8311*1,18-
1776,1182-282,3282-42,0896

koeficient nakyp�ení 1,22:1700,3738-1347,51*0,1*1,22

�ást zpevn�ných ploch:2100*3,1/2

0

�ást skladovací haly:385*0,65/2

0

�ást výrobní haly:3,4*77,5/2*24,5+(1,2*42,3+0,55*42,3/2)*4-282,3282-
42,0896

0

administrativní budova (jen zá�ez):0

0

svahování:(2,25*1,5/2*16,5)/2+3,1*2,1/2*29+4*2,7/2*36,5+3,2*2,1/2*6,
7

(3*2/2*56,5)/2

373,435+1475

282,5+630+16,5*1,3/2+3,9*29+4,8*36,5+6,3*9,774+3,8*6,2+1,8*56,5/
2

– 218 –



001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 01 Terénní a sadové úpravy

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

15 182201101R00 Svahování násyp� m2 373,44 36,10 13 481,00

373,44

16 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 1 700,37 240,00 408 089,71
17 00572400 Sm�s travní parková I. b�žná zát�ž PROFI kg 46,21 96,46 4 457,50

46,21

Celkem za 1 Zemní práce 5 687 385,08
Díl: 99 Staveništní p�esun hmot
18 998014011R00 P�esun hmot, budovy mont. jednopodl. s plášt�m t 0,05 66,00 3,05

Celkem za 99 Staveništní p�esun hmot 3,05

16,5*1,3/2+3,9*29+4,8*36,5+3,8*6,2+1,8*56,5/2

spot�eba 2,5 kg/100 m2:1848,435/100*2,5

– 219 –
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13.2 PROPO�ET OBJEKTU SO 02 VÝROBNÍ HALA 

13.2  CALCULATION OF OBJECT SO 02 PRODUCTION BUILDING 



KRYCÍ LIST

Rozpo�et 001 Výrobní hala JKSO 811.21
Objekt Název objektu SKP 
SO 02 Výrobní hala M�rná jednotka m3
Stavba Název stavby Po�et jednotek 21 989
001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Náklady na m.j. 1 512
Projektant Typ rozpo�tu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 1
Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 14 569 263 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 13 543 228 Oborová p�irážka 0

R M práce celkem 2 299 743 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 30 412 233 Za�ízení staveništ� 1 155 665

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 623 451

ZRN+HZS 30 412 233 Ostatní náklady neuvedené 1 064 428

33 255 777 Ostatní náklady celkem 2 843 544
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

33 255 777 K�
6 983 713 K�

0 K�
0 K�

40 239 490 K�

ZRN+ost.náklady+HZS
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et : 001
SO 02 Výrobní hala

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 502 838 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 705 835 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 646 456 0 0 0 0
31 Zdi podp�rné a volné 234 268 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 048 321 0 0 0 0
5 Komunikace 60 919 0 0 0 0
61 Upravy povrch� vnit�ní 145 008 0 0 0 0
62 Úpravy povrch� vn�jší 258 103 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 050 590 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 7 198 0 0 0 0
95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 159 610 0 0 0 0
99 Staveništní p�esun hmot 2 750 117 0 0 0 0
711 Izolace proti vod� 0 3 568 186 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 746 864 0 0 0
721 Vnit�ní kanalizace 0 509 137 0 0 0
722 Vnit�ní vodovod 0 252 279 0 0 0
723 Vnit�ní plynovod 0 651 434 0 0 0
725 Za�izovací p�edm�ty 0 3 765 0 0 0
764 Konstrukce klempí�ské 0 234 427 0 0 0
766 Konstrukce truhlá�ské 0 514 569 0 0 0
767 Konstrukce záme�nické 0 5 438 632 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 31 989 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 13 387 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 2 469 0 0 0
781 Obklady keramické 0 1 227 0 0 0
783 Nát�ry 0 107 922 0 0 0
784 Malby 0 32 445 0 0 0
795 Lokální vytáp�ní 0 427 261 0 0 0
799 Ostatní 0 7 235 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 240 316 0
M24 Montáže vzduchotechnických za�ízení 0 0 0 1 059 428 0

CELKEM  OBJEKT 14 569 263 13 543 228 0 2 299 743 0

VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 28 112 490 0
Oborová p�irážka 0 0,0 28 112 490 0
P�esun stavebních kapacit 0 0,0 28 112 490 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 28 112 490 0
Za�ízení staveništ� 0 3,8 30 412 233 1 155 665
Provoz investora 0 0,0 30 412 233 0
Kompleta�ní �innost (I�D) 0 2,1 30 412 233 623 451
Rezerva rozpo�tu 0 0,0 30 412 233 0
Projekt 0 3,5 30 412 233 1 064 428

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

2 843 544
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: 1 Zemní práce

1 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 949,09 357,50 339 298,17

20,74

21,80

35,14

38,57

31,33

39,13

186,70

51,08

12,06

17,74

40,83

33,06

39,52

44,99

25,75

32,67

38,18

114,62

14,40

75,53

205,82

746,26

3,71

8,69

3,71

16,12

2 131301109R00 P�íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 949,09 37,60 35 685,63
3 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 348,99 621,00 216 721,67

348,99

4 132301201R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 pro 
základový (soklový) pás m3 154,06 690,00 106 300,02

167,96

-8,46

-3,82

-1,62

kolem patky E2:1,5*2,85*(3,3+2*0,9)

kolem patky E3-E4:1,06*6,5*(3,3+2*0,9)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

op�rná st�na:

kolem patky A2:(1,225*3,95+0,175*3,95/2)*(2,2+2*0,9)

kolem patky E5:(1,1*6,55+0,36*6,55/2)*(2,8+2*0,9)

kolem patky E6:(0,96*6+0,35*6/2)*(2,8+2*0,9)

kolem patky E7:(0,81*5,45+0,63*5,45/2+1,44*1,65)*(2,8+2*0,9)

Mezisou�et

0

patky:

v ose 3-4:(1*3,6+0,15*3,6/2)*(1,5+2*0,9)*4

v ose 5:(0,75*3,3+0,2*3,3/2)*(2,5+2*0,9)

v ose 6:(1,15*3,3+0,2*3,3/2)*(2,5+2*0,9)

v ose 7:(3,3+4,9)*1,6/2*5,1+0,94*2,8*2,8

v ose 8:0,9*3,3*(2,5+2*0,9)+0,85*3,3*(2,5+2*0,9)+1,05*2,8*2,8

v ose 9:1,2*3,3*4,3+0,95*3,3*4,3+1,15*2,8*2,8

v ose 10:1,38*3,3*4,3+1,1*3,3*4,3+1,25*2,8*2,8

v ose 11:0,9*3,3*4,3+0,5*3,3*4,3+0,75*2,8*2,8

v ose 12:0,9*3,3*4,3+0,85*3,3*4,3+1*2,8*2,8

v ose 13:1*3,3*4,3+1*3,3*4,3+1,25*2,8*2,8

v ose 14-
15:(3,6+4,4)*1,55/2*(1,6+2*1)*2+(3,9+4,7)*1,55/2*(1,5+2*1)*3

(2,8+3,6)*1,5/2*(1+2*1)

v ose 16:(3,3+5)*1,75/2*5,2*2

v ose 17:(3,6+5,6)*2/2*4,1*2+(4,3+6,3)*2/2*4,1*3

Mezisou�et

0

základový (soklový 
pás):(0,14*2,9+0,14*2,9/2)*1,93+(1,55+1,05)*0,5/2*1,93+(1,3+0,6)*0,7
/2*1,93

(1,75+0,9)*0,85/2*1,93*4

(0,14*2,9+0,14*2,9/2)*1,93+(1,55+1,05)*0,5/2*1,93+(1,3+0,6)*0,7/2*1,
93

Mezisou�et

"zadní" �ást op�rné st�ny s p�ti 
patkami:(1,27*9,5+0,122*9,5/2)*(25,8+2*0,9)

rýha pro základový (soklový) 
pás:1*0,7*(73,08+24,4*2+30,73+3,77*2+42,66+12,73+24,4)

0

odpo�et rýhy v míst� styku s patkami:-
1*0,4*(1,1+0,9+1,1+1,9+1,1*9+0,5+0,35+0,25*2*3+0,2+0,5+0,6*4+0,8
)

-
1*0,4*(0,6+0,65+0,6+0,15+0,1+0,4*2+0,5*6+0,4*2+0,1+0,7+1,1+0,95)

-1*0,4*(0,75+1,1*3)
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

5 161101101R01 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 157,88 73,70 85 336,10

1 157,88

6 161101101R02 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m zemina ze 
základového (soklového) pásu m3 187,95 73,70 13 851,97

187,95

7 161101151R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 453,68 103,50 46 956,37

453,68

8 162207112R01 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m na 
mezideponii m3 1 157,88 55,60 64 378,39

9 162207112R02 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m pro obsyp 
patek a op�rné st�ny m3 1 225,38 55,60 68 131,23

1 225,38

10 162207112R03 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m na 
mezideponii, zemina ze soklového pásu m3 187,95 55,60 10 450,06

11 162207112R04 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m pro obsyp 
základového (soklového) pásu m3 145,43 55,60 8 085,95

145,43

12 162207122R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 5-7 do 100 m na 
mezideponii m3 453,68 101,00 45 822,15

13 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz 
zeminy z rýhy pro soklový pás na skládku m3 42,52 246,50 10 481,18

14 162701109R00 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 km odvoz 
zeminy z rýhy pro soklový pás na skládku m3 127,56 20,30 2 589,47

127,56

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zbytek 
zeminy z výkopku rýhy pro soklový pás m3 42,52 162,50 6 909,50

42,52

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládce zemina z rýhy pro soklový pás
m3 42,52 15,10 642,05

17 175103111R01 Obsyp objektu vyt�ženou zeminou se zhutn�ním obsyp patek 
a op�rné st�ny m3 1 038,46 371,00 385 268,36

1 038,46

18 175103111R02 Obsyp objektu vyt�ženou zeminou se zhutn�ním obsyp 
základového (soklového) pásu m3 123,25 371,00 45 724,41

123,25

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina z rýhy pro soklový 
pás m3 42,52 240,00 10 204,80

Celkem za 1 Zemní práce 1 502 837,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 212752111R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm m 225,00 167,00 37 575,00
21 273351215R00 Bedn�ní st�n základových desek - z�ízení pro podlahy m2 11,05 513,00 5 667,62

7,26

0,78

8,04

0,61

2,40

22 273351216R00 Bedn�ní st�n základových desek - odstran�ní pro podlahy
m2 11,05 77,30 854,01

koeficient nakyp�ení 1,22:949,0858*1,22

koeficient nakyp�ení 1,22:154,058*1,22

koeficient nakyp�ení 1,3:348,9882*1,3

koeficient z nakyp�eného na hutný stav 0,82:1038,4592*1,18

pancé�ový beton:0,16*5*3

koeficient z nakyp�eného na hutný stav 0,82:154,058*0,8*1,18

celková trasa délky 13 km:42,52*3

187,9508-145,4308

(949,0858+348,9882)*0,8

154,058*0,8

podkladní betonová 
mazanina:0,1*(6+2,6+5,6*2+3,83*3+4,13+2*0,6+2*0,4+3,95*2+5,6+3,
65*2+5,6+5,8+3)

0,1*(5,4+2,4)

Mezisou�et

0

betonová mazanina:0,06*(0,9+1,45*2+0,9*2+1+1,5+2*0,6+2*0,4)

0
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

23 274321116R00 Železobeton zákl. pás� z cem. portladských C 16/20 m3 44,22 2 525,00 111 660,30

21,11

11,80

7,24

-2,12

6,18

24 274351215R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení m2 333,13 379,50 126 422,30

161,71

89,11

53,06

-16,30

3,57

0,67

41,31

25 274351216R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní m2 333,13 77,30 25 750,84
26 274361215R00 Výztuž základ. pás� do 12mm, ocel 10 425(BSt 500S) t 2,15 32 450,00 69 757,77

2,15

27 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní 
mazanina m3 51,43 2 560,00 131 663,10

7,68

6,19

3,71

4,10

21,67

1,37

15,04

5,35

8,00

29,76

28 275321116R00 Železobeton zákl. patek z cem. portladských C16/20 m3 219,43 2 525,00 554 048,63

26,78

9,89

7,56

3,95*0,13*1,1*2+(42,3+2*0,13)*0,13*1,1+30,55*0,13*1,1*1,05

�ást mezi 
patkami:(4,6+4,85+4,9*8+4,85+4,65+4,7+4,9*4+4,7+7,6+5*7+2,9)*0,1
3*0,4*1,05

odpo�et pro otvory:-(11,2+5*2+1+1,5+1)*0,13*0,66

0

základový (soklový) pas:

�ást nad úrovní horní hrany 
patek:24,4*0,13*1,1*2+(85,4+2*0,13)*0,13*1,1+12,55*0,13*1,1*1,05

základový pás pod st�nou z POROTHERM 30 P+D:0,3*0,64*(5,6*6)-
0,3*0,2*(0,4+11*0,35)*1,05

základový (soklový) pás:

�ást nad úrovní horní hrany 
patek:24,4*1,1*2+(85,4+2*0,13)*1,1+12,55*1,1

3,95*1,1*2+(42,3+2*0,13)*1,1+30,55*1,1

�ást mezi 
patkami:(4,6+4,85+4,9*8+4,85+4,65+4,7+4,9*4+4,7+4,65+2,95+5*7+2
,9)*0,4

odpo�et pro otvory:-(11,2+5*2+1+1,5+1)*0,66

boky a spodní strana u 
otvor�:0,13*0,66*2+0,13*11,2+(0,13*0,66*2+0,13*5)*2+0,13*0,66*2+0,
13*1

0,13*0,66*2+0,13*1,5+0,13*0,66*2+0,13*1

0

základový pás pod st�nou z POROTHERM 30 P+D:(0,64*5,6*6)*2-
(0,2*0,4)*2-(0,2*0,35*11)*2

2% z hmotnosti betonu:(37,3854*2500/1000)*0,02*1,15

podkladní mazanina:

P1:(2,5*1,5*2+2,5*1,5*6+2,5*1,5*3+2,5*1,5*2)*0,15*1,05

2,5*1,5*2*0,3+2,5*1,5*2*0,5*1,05

P2-P4:(2,5*1,3*3+1,8*1,3*2+1,9*1,6*2+1,9*1,6)*0,15*1,05

P5-P6:(2*1,5*3+2*1,5*3+1*1*4+1*1*4)*0,15*1,05

Mezisou�et

0

podkladní mazanina pod op�rnou st�nu:

ší�ka základu 2 200 mm:3,95*2,2*0,15*1,05

ší�ka základu 3 700 mm:(2,2+20,3+3,3)*3,7*0,15*1,05

ší�ka základu 3 300 mm:10,3*3,3*0,15*1,05

ší�ka základu 2 800 mm:18,15*2,8*0,15*1,05

Mezisou�et

patky - spodní �ást:

P1:(2,5*1,5*6+2,5*1,5*6+2,5*1,5*3+2,5*1,5*2)*0,4*1,05

P2-P4:(2,5*1,3*3+1,8*1,3*2+1,9*1,6*2+1,9*1,6)*0,4*1,05

P5:(2*1,5*3+2*1,5*3)*0,4*1,05
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

44,23

43,85

23,22

47,38

114,44

-2,08

-2,08

-1,04

-0,87

-1,30

-0,87

-1,97

-0,79

-2,17

-1,73

-0,68

-0,68

-16,27

13,76

24,81

6,88

7,80

9,50

7,50

6,62

4,23

81,09

-3,31

-0,75

-4,06

29 275351215R00 Bedn�ní st�n základových patek - z�ízení m2 812,75 380,50 309 251,95

15,60

12,80

8,43

11,10

47,93

Mezisou�et

0

patky - horní �ást:

P1:1,2*1,4*0,8*6+1,2*1,4*1,8*6+1,2*1,4*2,8*3+1,2*1,4*1*2*1,05

P2-P4:1,2*1,4*1*3+1,2*1,4*1*2+1,4*1,9*1*2+1,4*1,9*3,4*1*1,05

P5-P6:1,2*1,9*1*3+1,2*1,9*3,4*3+1*1*1,8*4+1*1*2,4*4*1,05

Mezisou�et

0

patky - odpo�et kalicha:

P1A:-1/3*0,8*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*6*1,05

P1B:-1/3*0,8*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*6*1,05

P1C:-1/3*0,8*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*3*1,05

P1D:-1/3*1*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*2*1,05

P2-P3:-1/3*1*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*3*1,05

-1/3*1*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*2*1,05

P4:-1/3*1*(0,7*1,2+0,8*1,3+sqrt(0,7*1,2*0,8*1,3))*2*1,05

-1/3*0,8*(0,7*1,2+0,8*1,3+sqrt(0,7*1,2*0,8*1,3))*1*1,05

P5:-1/3*1*(0,5*1,2+0,6*1,3+sqrt(0,5*1,2*0,6*1,3))*3*1,05

-1/3*0,8*(0,5*1,2+0,6*1,3+sqrt(0,5*1,2*0,6*1,3))*3*1,05

P6:-1/3*0,8*(0,4*0,4+0,5*0,5+sqrt(0,4*0,4*0,5*0,5))*4*1,05

-1/3*0,8*(0,4*0,4+0,5*0,5+sqrt(0,4*0,4*0,5*0,5))*4*1,05

Mezisou�et

0

horní �ást patek u op�rné st�ny:

A1-A2:1,2*1,4*3,9*2*1,05

B1, C1, D1:1,2*(1,4+2)*0,6*3+1,2*1,4*(3,9-0,6)*3*1,05

E1:1,2*1,4*3,9*1,05

E2:1,2*(1,4+1,6)*0,5+1,2*1,4*(3,9-0,5)*1,05

E3-E4:1,4*1,9*3,4*1,05

E5:1,2*(1,4+1,1)*0,5+1,2*1,4*3,4*1,05

E6:1,2*(1,4+1,1)*0,5+1,2*1,4*2,9*1,05

E7:1,2*1,4*2,4*1,05

Mezisou�et

0

odpo�et kalich�:

A1, A2, B1, C1, D1, E1, E2, E5, E6, E7:-
1/3*0,8*(0,5*0,7+0,6*0,8+sqrt(0,5*0,7*0,6*0,8))*10

E3-E4:-1/3*0,8*(0,7*1,2+0,8*1,3+sqrt(0,7*1,2*0,8*1,3))

Mezisou�et

patky - podkladní mazanina:

P1:((1,5+2,5)*2*2+(1,5+2,5)*2*6+(1,5+2,5)*2*3+(1,5+2,5)*2*2)*0,15

(1,5+2,5)*2*2*0,3+(1,5+2,5)*2*2*0,5

P2-
P4:((1,3+2,5)*2*3+(1,3+1,8)*2*2+(1,6+1,9)*2*2+(1,6+1,9)*2*1)*0,15

P5-P6:((1,5+2)*2*3+(1,5+2)*2*3+1*4*4+1*4*4)*0,15

Mezisou�et

0
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

54,40

22,48

16,80

93,68

135,20

61,64

149,04

345,88

14,61

14,61

7,30

5,91

8,86

5,91

9,69

4,05

12,61

10,46

6,41

6,41

106,81

36,66

58,14

16,38

18,90

19,04

15,88

13,78

11,28

190,06

24,34

4,05

28,39

patky - spodní �ást:

P1:((1,5+2,5)*2*6+(1,5+2,5)*2*6+(1,5+2,5)*2*3+(1,5+2,5)*2*2)*0,4

P2-P4:((1,3+2,5)*2*3+(1,3+1,8)*2*2+(1,6+1,9)*2*2+(1,6+1,9)*2*1)*0,4

P5:((1,5+2)*2*3+(1,5+2)*2*3)*0,4

Mezisou�et

0

patky - horní �ást:

P1:(1,2+1,4)*2*6*0,8+(1,2+1,4)*2*6*1,8+(1,2+1,4)*2*3*2,8+(1,2+1,4)*
2*2*1

P2-
P4:(1,2+1,4)*2*3*1+(1,2+1,4)*2*2*1+(1,4+1,9)*2*2*1+(1,4+1,9)*2*1*3,
4

P5-P6:(1,2+1,9)*2*3*1+(1,2+1,9)*2*3*3,4+1*4*4*1,8+1*4*4*2,4

Mezisou�et

0

patky - kalich:

P1A:((0,5+0,6)*0,8016/2*2+(0,7+0,8)*0,8016/2*2+0,5*0,7)*6

P1B:((0,5+0,6)*0,8016/2*2+(0,7+0,8)*0,8016/2*2+0,5*0,7)*6

P1C:((0,5+0,6)*0,8016/2*2+(0,7+0,8)*0,8016/2*2+0,5*0,7)*3

P1D:((0,5+0,6)*1,0012/2*2+(0,7+0,8)*1,0012/2*2+0,5*0,7)*2

P2:((0,5+0,6)*1,0012/2*2+(0,7+0,8)*1,0012/2*2+0,5*0,7)*3

P3:((0,5+0,6)*1,0012/2*2+(0,7+0,8)*1,0012/2*2+0,5*0,7)*2

P4A:((0,7+0,8)*1,0012/2*2+(1,2+1,3)*1,0012/2*2+0,7*1,2)*2

P4B:((0,7+0,8)*0,8016/2*2+(1,2+1,3)*0,8016/2*2+0,7*1,2)*1

P5A:((0,5+0,6)*1,0012/2*2+(1,2+1,3)*1,0012/2*2+0,5*1,2)*3

P5B:((0,5+0,6)*0,8016/2*2+(1,2+1,3)*0,8016/2*2+0,5*1,2)*3

P6A:((0,4+0,5)*0,8016/2*4+0,4*0,4)*4

P6B:((0,4+0,5)*0,8016/2*4+0,4*0,4)*4

Mezisou�et

0

patky u op�rné st�ny:

A1-A2:(1,2*2+1,4+1,4-0,5)*(4,5-0,6)*2

B1-C1-D1:(1,2+1,4+2)*2*(4,5-3,9)*3+(1,2+1,4-0,5)*2*(3,9-0,6)*3

E1:(1,2+1,4-0,5+1,2-0,5+1,4)*(4,5-0,6)

E2:(1,2+1,4+1,6)*2*(4,5-3,9)+(1,2+1,4-0,5)*2*(3,9-0,6)

E3-E4:(1,4-0,5+1,9)*2*(4-0,6)

E5:(1,2+1,4+1,1)*2*(4-3,5)+(1,2+1,4-0,5)*2*(3,5-0,6)

E6:(1,2+1,4+1,1)*2*(3,5-3)+(1,2+1,4-0,5)*2*(3-0,6)

E7:(1,2+1,4-0,5+1,2+1,4)*(3-0,6)

Mezisou�et

0

bedn�ní kalich� u patek v op�rné st�n�:

A1, A2, B1, C1, D1, E1, E2, E5, E6, 
E7:((0,5+0,6)*0,8016/2*2+(0,7+0,8)*0,8016/2*2+0,5*0,7)*10

E3-E4:(0,7+0,8)*0,8016/2*2+(1,2+1,3)*0,8016/2*2+0,7*1,2

Mezisou�et
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

30 275351216R00 Bedn�ní st�n základových patek - odstran�ní m2 812,75 77,30 62 825,69
31 275361215R00 Výztuž zákl. patek do 12mm, ocel 10 425 (BSt 500S) t 3,67 32 450,00 118 932,50

2,94

0,58

0,14

32 279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20  (B 20) m3 187,49 2 820,00 528 716,16

4,56

50,12

17,84

26,68

99,20

58,15

16,78

7,31

6,05

88,28

33 279351105R00 Bedn�ní st�n základových zdí, oboustranné-z�ízení m2 422,58 385,50 162 902,66

1,52

8,03

3,66

6,71

19,91

5,05

26,75

12,20

22,35

66,35

221,52

63,92

27,84

23,04

336,32

34 279351106R01 Bedn�ní st�n základových zdí, oboustranné-odstran. m2 422,58 175,00 73 950,63
35 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 13,89 27 780,00 385 855,87

13,89

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 705 835,02

výztuž pro samostatné patky:2,558*1,15

výztuž pro patky v op�rné 
st�n�:(5,4*30+5,6*34+3,3*20+5,2*60+1,13*80)*0,617/1000*1,15

(1,33*88+7,2*3+6,4*6+3,5*2+1,83*8)*0,617/1000*1,15

op�rná st�na:

spodní vodorovná �ást:

ší�ka základu 2 200 mm:3,95*2,2*0,5*1,05

ší�ka základu 3 700 mm:(2,2+20,3+3,3)*3,7*0,5*1,05

ší�ka základu 3 300 mm:10,3*3,3*0,5*1,05

ší�ka základu 2 800 mm:18,15*2,8*0,5*1,05

Mezisou�et

0

svislá �ást:

výška od -0,6 m do -4,5 m:(4,6+4,8*4+4,6)*(4,5-0,6)*0,5*1,05

výška od -0,6 m do -4,0 m:(4,6+4,8)*(4-0,6)*0,5*1,05

výška od -0,6 m do -3,5 m:4,8*(3,5-0,6)*0,5*1,05

výška od -0,6 m do -3,0 m:4,8*(3-0,6)*0,5*1,05

Mezisou�et

op�rná st�na:

podkladní mazanina pod op�rnou st�nu:

ší�ka základu 2 200 mm:(3,95*2+2,2)*0,15

ší�ka základu 3 700 mm:(3,7+2,2+20,3+3,3+3,7+20,3)*0,15

ší�ka základu 3 300 mm:(10,3+3,3-2,8+10,3+3,3)*0,15

ší�ka základu 2 800 mm:(18,15*2+2,8*3)*0,15

Mezisou�et

0

spodní vodorovná �ást:

ší�ka základu 2 200 mm:(3,95*2+2,2)*0,5

ší�ka základu 3 700 mm:(3,7+2,2+20,3+3,3+3,7+20,3)*0,5

ší�ka základu 3 300 mm:(10,3+3,3-2,8+10,3+3,3)*0,5

ší�ka základu 2 800 mm:(18,15*2+2,8*3)*0,5

Mezisou�et

0

svislá �ást:

výška od -0,6 m do -4,5 m:(4,6+4,8*4+4,6)*(4,5-0,6)*2

výška od -0,6 m do -4,0 m:(4,6+4,8)*(4-0,6)*2

výška od -0,6 m do -3,5 m:4,8*(3,5-0,6)*2

výška od -0,6 m do -3,0 m:4,8*(3-0,6)*2

Mezisou�et

výztuž pro op�rnou st�nu:12,078*1,15
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
36 331125001R0A Montáž sloup� ze ŽB do dutiny patky do 1,5 t v�etn� dodávky 

prvk�, viz TP pro skelet m3 3,44 14 000,00 48 160,00
37 331125002R0A Montáž sloup� ze ŽB do dutiny patky do 4 t v�etn� dodávky 

prvk�, viz TP pro skelet m3 7,83 14 000,00 109 620,00

7,83

38 331125003R0A Montáž sloup� ze ŽB do dutiny patky do 7 t v�etn� dodávky 
prvk�, viz TP pro skelet m3 106,33 14 000,00 1 488 676,00

85,06

21,27

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 646 456,00
Díl: 31 Zdi podp�rné a volné
39 311238111R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm m2 25,65 746,00 19 136,77

25,65

40 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 114,80 1 110,00 127 428,00

114,80

41 317168114R00 P�eklad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 1,00 365,50 365,50
42 317168122R00 P�eklad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 1,00 296,50 296,50
43 317168132R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 8,00 457,50 3 660,00

8,00

44 317168134R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 20,00 719,00 14 380,00

20,00

45 342248112R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 120,15 556,00 66 803,01

120,15

46 346275112R00 P�izdívky z desek Ytong tl. 75 mm m2 3,90 563,00 2 197,95

3,90

Celkem za 31 Zdi podp�rné a volné 234 267,73
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosník� �.22 a vyšší 

je�ábové kolejnice t 14,65 6 780,00 99 324,29
48 413125001R0A Montáž ty�ových dílc� - pr�vlak� z ŽB, hmotnost do 1,5 t, 

v�etn� dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 2,73 13 500,00 36 828,00
49 413125001R0B Montáž ty�ových dílc� - ztužidel z ŽB, hmotnost do 1,5 t, 

v�etn� dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 20,10 13 500,00 271 377,00

20,10

50 413125001R0C Montáž ty�ových dílc� - sv�tlíkových obrub z ŽB m do 1,5t, 
v�etn� dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 12,92 14 000,00 180 824,00

12,92

51 413125002R0A Montáž ty�ových dílc� - pr�vlak� z ŽB, hmotnost do 3 t, 
v�etn� dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 15,12 13 500,00 204 174,00

15,12

52 441125002R0A Montáž ŽB vazník� plnost�nných, hmotnosti do 7 t v�etn�
dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 10,69 14 800,00 158 197,20

10,69

53 441125004R0A Montáž ŽB vazník� plnost�nných, hmotnosti do 15 t v�etn�
dodávky prvk�, viz TP pro skelet m3 51,33 14 800,00 759 639,60

54 13480955 Ty� pr��ezu I 360, hrubé, jakost oceli 11375 je�ábové 
kolejnice T 14,65 23 069,34 337 956,60

14,65

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 048 320,69

0,15*2*2*5+0,113*2*2*2

3,152+3,088+1,59

23,309+14,938+2,192+2,177+1,622+4,262+8,516+8,744+4,46+4,478
+10,364

10,592+5,386+5,294

7,744+2*1,002+3,832+3,968+1,81+2*0,372

10,76+2*1,078

3,832+3,828+7,464

5,346+1,781+3,562

76,3/1000*(24*2+48*2+24*2)

3,18*3+6*3-0,9*2-1,25*0,07

4,25*5,6*6-1,75*2,25*5-1,125*2,25*2-0,25*2*5-0,25*1,5*2

2*4

5*4

3,6*4,13*7+3,55*2,925+3,63*2,4-1,45*2-1,75*0,07
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

Díl: 5 Komunikace
55 451577877R00 Podklad pod dlažbu ze št�rkopísku tl. do 10 cm m2 78,51 56,40 4 427,96
56 451579877R00 P�íplatek za další 1cm št�rkopísku nad 10 cm m2 392,55 7,00 2 747,85

392,55

57 573211111R00 Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 pod beton 
asfaltový m2 15,00 8,70 130,50

58 574371111R00 Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 8 cm pod 
beton asfaltový m2 15,00 156,00 2 340,00

59 577131111R00 Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm m2 15,00 289,50 4 342,50
60 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro p�ší, lože z kameniva t�ž. m2 78,51 128,00 10 049,28

78,51

61 631571003R00 Násyp ze št�rkopísku 0 - 32,  zpev�ující podklad pod 
asfaltový beton, tl. 160 mm m3 2,40 945,00 2 268,00

2,40

62 631621118R00 Podklad z obalovaného kameniva tl. 80 mm pod beton 
asfaltový m2 15,00 380,00 5 700,00

63 917762111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s op�rou, lože z B 12,5 v�etn�
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 16,75 400,50 6 708,38

16,75

64 59245315 Dlaždice betonová  30x30x4,5 cm šedá m2 79,30 280,02 22 204,21

79,30

Celkem za 5 Komunikace 60 918,68
Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní
65 612421637R00 Omítka vnit�ní zdiva, MVC, štuková m2 538,06 269,50 145 008,17

246,17

13,65

259,82

49,14

229,10

Celkem za 61 Upravy povrch� vnit�ní 145 008,17
Díl: 62 Úpravy povrch� vn�jší
66 602016189R00 Omítka st�n mozaiková PROFI Buntsteinputz m2 287,58 309,50 89 006,01
67 622421651R00 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 50 mm m2 287,58 588,00 169 097,04

161,71

89,11

53,06

-16,30

Celkem za 62 Úpravy povrch� vn�jší 258 103,05
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
68 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 podlahy P1 a P2 m2 2 134,00 88,90 189 712,60

2 134,00

69 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt� tl. 4 cm podlaha P3
m2 300,64 228,00 68 545,92

zdivo tl. 125 mm:3,6*(4,15*8+3,65*6-4*0,125+2,925*2+2,4*2)-
2*1,45*2

78,51*5

0,6*(24,9+30,55+3,95+13,175+24,875+3,95+12,55+16,9)

15*0,16

1+2,75+5+2,1+5,9

78,51*1,01

zdivo tl. 300 mm:(5,6*2*6-5*0,075-0,125*2)*4,09+0,3*5,6*6-2*1,45*2*5-
2*0,9*2*2

2*0,2*4,09*7+0,2*1,75*5+0,2*1,125*2

Mezisou�et

0

zdivo tl. 175 mm:(6+2,6+3,18+5,8)*3-2*0,9*2

0

základový (soklový) pás:

�ást nad úrovní horní hrany 
patek:24,4*1,1*2+(85,4+2*0,13)*1,1+12,55*1,1

3,95*1,1*2+(42,3+2*0,13)*1,1+30,55*1,1

�ást mezi 
patkami:(4,6+4,85+4,9*8+4,85+4,65+4,7+4,9*4+4,7+4,65+2,95+5*7+2
,9)*0,4

odpo�et pro otvory:-(11,2+5*2+1+1,5+1)*0,66

1940*1,1
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

70 631312511R01 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) podlaha P2
m3 3,26 3 045,00 9 919,70

3,26

71 631312511R02 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5) podlaha 
trafostanice m3 0,51 3 045,00 1 553,86

0,51

72 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5) podkladní 
mazanina tl. 100 mm, podlaha P2 m3 7,03 2 885,00 20 271,74

7,03

73 631315711RT4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30  (B 30) vyztužená 
ocelovými vlákny 30 kg/m3, podlaha P1 m3 312,88 3 705,00 1 159 238,55

312,88

74 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojn� hlazený podlaha 
P1 m2 1 918,28 77,40 148 475,05

1 918,28

75 631362021R00 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� Kari KD35 oka 
100x100 mm, pr�m�r 5 mm, podlaha P2 t 0,21 32 400,00 6 706,80

0,21

76 631571001R01 Násyp z kameniva drceného 0 - 4, zpev�ující podlaha P3, 
vrstva tl. 100 mm m3 31,57 978,00 30 872,72

31,57

77 631571001R02 Násyp z kameniva drceného 32 - 63 podlaha P3, vrstva tl. 
200 mm m3 63,13 1 262,70 79 719,81

63,13

78 631571001R03 Násyp z kameniva drceného 16 - 32 podlaha P3, vrstva tl. 
100 mm m3 31,57 1 262,70 39 859,90

31,57

79 631571001R04 Násyp z kameniva drceného 8 - 16 podlaha P3, vrstva tl. 100 
mm m3 31,57 1 281,10 40 440,74

31,57

80 631571003R01 Násyp ze št�rkopísku 0 - 63,  zpev�ující podlaha P1, vrstva tl. 
440 mm m3 860,43 1 262,70 1 086 469,25

860,43

81 631571003R02 Násyp ze št�rkopísku 0 - 63,  zpev�ující podlaha P2, tl. 340 
mm m3 20,77 1 262,70 26 231,08

20,77

82 632473106R00 Pot�r FERMACELL samonivela�ní ru�n� tl. 6 mm podlaha 
P2, pod dielektrický koberec m2 11,75 336,50 3 953,71

11,75

83 632481213U00 Separa�ní vrstva PE fólie podlaha P2 m2 58,19 13,60 791,38

58,19

84 634601111R01 Zapln�ní dilata�ních spár mazanin, ší�ka 10 mm podlaha P1
m 780,90 32,90 25 691,61

74,10

59,20

52,20

21,10

27,20

233,80

(21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73)*1,15/(2*3)*18,48/1000

300,64*0,1*1,05

0,06*(21,33+2,7+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4)*1,05

0,075*6,48*1,05

0,1*(18,96+24+24,2-0,6*0,4)*1,05

0,16*(1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)*1,05

(1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)*1,03

300,64*0,2*1,05

300,64*0,1*1,05

300,64*0,1*1,05

0,44*(1441,1+300,76+24,9+23,12+24,7+24,71+23,12)*1,05

0,34*(21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4)*1,05

(8,26+2,93)*1,05

21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4

obvodová 
spára:0,6+0,4+5,4+2*0,6+0,4+5,4+0,4*2+0,6+0,6*2+0,4+0,1+(5,6+0,6
*2+0,4)*8

5,6+0,6+0,4+2,6+6+2,8+0,4*3+(5,6+0,4*3)*2+5,4+1+(5,6+0,6*2+0,4)*
2+5,6

0,6+0,4+0,3+(5,6+2*0,3+0,4)*5+5,6+0,3+0,4+0,6+0,4+3,95+0,05+3*0,
3+5,7

2*0,3+3,65+0,35+2*0,6+0,4+0,1+0,4*2+0,6+5,4+0,6*2+0,4+5,4+0,4+0
,6

(5,6+2*0,6+0,4)*3+5,6

Mezisou�et
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80,30

466,80

85 634601111R02 Zapln�ní dilata�ních spár mazanin, ší�ka 10 mm podlaha P2
m 72,90 32,90 2 398,41

59,20

13,70

86 28323200 Baumit separa�ní PE fólie 2x50 m podlaha P2 m2 64,01 3,12 199,71

64,01

87 59248000 Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II p�írodní podlaha P3 m2 303,65 360,74 109 537,40

303,65

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 050 589,95
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
88 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 92,88 77,50 7 198,20

92,88

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 198,20
Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách
89 952901221R00 Vy�išt�ní pr�myslových budov a objekt� výrobních m2 2 582,69 61,80 159 610,49

2 297,89

284,80

Celkem za 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách 159 610,49
Díl: 99 Staveništní p�esun hmot
90 998014011R00 P�esun hmot, budovy mont. jednopodl. s plášt�m t 41 668,44 66,00 2 750 117,10

Celkem za 99 Staveništní p�esun hmot 2 750 117,10
Díl: 711 Izolace proti vod�
91 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho podlaha P1, 

P2 m2 1 963,14 6,10 11 975,14

1 931,99

31,15

92 712361703R00 Povlaková krytina st�ech do 10°, fólií lepenou 2. vrstva m2 2 064,07 250,00 516 017,28
93 712373121RT1 Krytina st�ech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel tl. izolace d o 

200 mm, fólie ve specifikaci, 1.vrs m2 2 064,07 440,00 908 190,40

1 881,87

182,20

94 765901211R00 Zábrana parot�sná st�ech Nicobar SUV 170 m2 2 270,48 79,70 180 956,94

2 270,48

95 28322247.1 Fólie st�ešní mPVC Monarplan W 1,2mm š. 1,06m šedá 1. 
vrstva m2 2 270,48 398,98 905 874,51

96 28322247.2 Fólie st�ešní mPVC Monarplan W 1,2mm š. 1,06m šedá 2. 
vrstva m2 2 270,48 398,98 905 874,51

97 28323164 Fólie hydroizola�ní LDPE R-FOL 950 tl. 1,0 mm vodorovná, 
podlaha P1, P2 kus 34,00 109,10 3 709,40

0

spára v místnostech v 
p�ístavku:(5,875+3,95+5,575+2*0,3+3,65)*2+(6,3+2*3,65+4*0,3+5,7)*
2

0

spára v rastru sloup�:23,2*10+5,6*4+59,6*3+11,2*3

5,8+3+5,4+0,6+0,4+2,4+2*3,95+2*5,4+2*1,125+2*2,4+2*2,7+2*2,4+2*
2,825

p�dorysná plocha daná vn�jším obrysem budovy:2297,894

st�ešní plocha haly se sv�tlíky:238,4+46,4

2*2,925+2*1+2*2,925

(21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4)*1,1

300,64*1,01

1,2*(35,6+5,8+2+7*4,1+2,9+2,4)

vodorovná �ást:1940-0,4*0,6*30-0,3*0,3*9

0

svislá 
�ást:0,15*(24,4+17,87+3,95+42,3+3,95+12,55+24,4+72,9)+0,4*(2*0,4
+2*0,6)

st�echa nad halou:73,18*12,5*2+12,71*25-
2,25*(59,6+11,6)*2+0,3*(59,6*2+4*4+11,6*2+25)

0

st�echa nad p�ístavkem:3,955*42,82+0,3*42,82

2064,0691*1,1

– 217 –
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98 998711202R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m % 34 325,98 3,95 135 587,63

Celkem za 711 Izolace proti vod� 3 568 185,82
Díl: 713 Izolace tepelné
99 713111111R00 Izolace tepelné strop� vrchem kladené voln� místnost 

skladníka m2 17,81 23,10 411,41
100 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlaha P2

m2 58,19 23,80 1 384,92

58,19

101 713141151R00 Izolace tepelná st�ech kladená na sucho 1vrstvá spodní 
vrstva m2 1 714,43 18,00 30 859,79

2 023,44

-309,01

102 713141151R01 Izolace tepelná st�ech kladená na sucho 1vrstvá vrchní vrstva
m2 1 666,91 18,00 30 004,43

1 975,92

-309,01

103 28375870 Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 80 mm 
podlaha P2 m2 61,10 225,94 13 804,82

61,10

104 63140210.A Deska st�ešní t�žká Dachrock 100x60 cm tl.  8 cm vrchní 
vrstva m2 1 750,26 411,65 720 493,87

1 750,26

105 631405302 Deska izola�ní minerální Rockmin  tl. 80 mm m2 18,70 96,48 1 804,22

18,70

106 R713.01 Deska st�ešní t�žká Spodrock 100x60 cm tl. 10 cm spodní 
vrstva m2 1 800,15 507,65 913 848,38

1 800,15

107 998713202R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 17 126,12 2,00 34 252,24

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 746 864,09
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace
108 R721.01 Vnit�ní rozvod kanalizace pro objekt SO 02 kpl 1,00 509 137,10 509 137,10

Celkem za 721 Vnit�ní kanalizace 509 137,10
Díl: 722 Vnit�ní vodovod
109 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dve�mi pr�m�r 25/30, 

stálotvará hadice kus 2,00 7 070,00 14 140,00
110 R722.01 Vnit�ní rozvod vodovodu pro objekt SO 02 kpl 1,00 238 111,10 238 111,10
111 998722102R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m t 0,06 457,50 27,45

Celkem za 722 Vnit�ní vodovod 252 278,55
Díl: 723 Vnit�ní plynovod
112 R723.01 Vnit�ní rozvod plynu pro objekt SO 02 kpl 1,00 651 434,40 651 434,40

Celkem za 723 Vnit�ní plynovod 651 434,40
Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty
113 725017132R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé soubor 1,00 1 708,00 1 708,00
114 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a d�ezové nást�nné chromové v�etn�

dodávky pákové baterie kus 1,00 2 050,00 2 050,00
115 998725102R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 12 m t 0,01 523,00 7,44

Celkem za 725 Za�izovací p�edm�ty 3 765,44

odpo�et plochy sv�tlík�:-2,17*59,6*2-2,17*11,6*2

(21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4)*1,05

1666,9128*1,05

17,81*1,05

1714,4328*1,05

21,33+2,7+6,48+8,26+2,93+16,73-0,6*0,4

celá plocha st�echy (bez skladu hutního 
materiálu):12,4*60,4*2+0,3*(59,6*2+4*2)+12,4*12,6*2+0,3*(11,6*2+4*
2)+3,88*42,66

0

odpo�et plochy sv�tlík�:-2,17*59,6*2-2,17*11,6*2

celá plocha st�echy (bez skladu hutního 
materiálu):12,4*60,4*2+12,4*12,6*2+3,88*42,66

0
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P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

Díl: 764 Konstrukce klempí�ské
116 764891113R00 Elite štítové lemování(dvoudílné), tl. 0,5 mm m 119,24 493,00 58 785,32

119,24

117 764919512R00 M.žlab� z popl.plech podokapní p�lkruhové rš 330mm m 214,60 129,00 27 683,40

214,60

118 764919596R00 M.kotlíku žlab.kónick.z popl.pl.pro p�l.žl. rš 330 kus 21,00 159,50 3 349,50
119 764928102R00 Z+M oplech.parapet� z popl.plechu v�.roh� rš 160 m 75,00 225,00 16 875,00

75,00

120 764929502R00 M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm m 169,70 110,50 18 751,85

169,70

121 55342202 Parapet vn�jší ohýbaný pozink tl. 0,75mm š = 130mm m 82,50 63,06 5 202,45

82,50

122 55351250.A Žlab podokapní R velikost 125 mm základní barvy m 225,33 198,64 44 759,55

225,33

123 55351256.A Roura svodová SROR d 100 mm, základní barvy m 178,19 279,57 49 815,18

178,19

124 55351318.A Kotlík žlabový SOK 125 základní barvy kus 21,00 230,17 4 833,57
125 998764202R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 12 m % 2 300,56 1,90 4 371,06

Celkem za 764 Konstrukce klempí�ské 234 426,88
Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské
126 766661122R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.nad 0,8 m kus 2,00 410,00 820,00
127 766661132R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 2k�.do 1,45 m kus 6,00 670,00 4 020,00
128 766661422R00 Montáž dve�í protipožárních 1k�íd. nad 80 cm kus 1,00 489,00 489,00
129 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 15,00 233,00 3 495,00
130 766695212R00 Montáž prah� dve�í jednok�ídlových š. do 10 cm kus 3,00 73,80 221,40
131 766695232R00 Montáž prah� dve�í dvouk�ídlových š. do 10 cm kus 5,00 101,00 505,00
132 766695233R00 Montáž prah� dve�í dvouk�ídlových š. nad 10 cm kus 1,00 106,50 106,50
133 769000000R00 Montáž plastových oken kus 15,00 827,00 12 405,00
134 769000001R00 Montáž plastových dve�í kus 4,00 1 312,00 5 248,00
135 61160104 Dve�e vnit�ní hladké plné 1k�. 90x197 bílé kus 2,00 934,61 1 869,22
136 61160106 Dve�e vnit�ní hladké plné 2k�. 145x197 bílé kus 6,00 2 088,63 12 531,78
137 61165183 Dve�e protipožár fóliov.Alfa11 1k�. 90x197cm vnit� kus 1,00 4 140,00 4 140,00
138 61187416 Prah bukový délka 90 cm ší�ka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00 76,77 230,31
139 61187496 Prah bukový délka 145 cm ší�ka 10 cm tl. 2 cm kus 5,00 125,93 629,65
140 61187498.A Prah bukový délka 145 cm ší�ka 12 cm tl. 2 cm kus 1,00 152,66 152,66
141 61198999 Deska parapetní d�ev�ná m 78,75 380,88 29 994,30

78,75

142 R769.01 Okno plastové �ty�k�ídlé 500x150 cm, barva bílá izola�ní 
dvojsklo U=1,1 W/m2K kus 15,00 22 720,00 340 800,00

143 R769.02 Dve�e vstupní plastové, jednok�ídlové 100x210 cm barva bílá, 
izola�ní dvojsklo kus 3,00 21 589,00 64 767,00

144 R769.03 Dve�e vstupní plastové, dvouk�ídlové 150x210 cm barva bílá, 
izola�ní dvojsklo kus 1,00 25 040,00 25 040,00

145 998766202R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 12 m % 5 074,65 1,40 7 104,51

Celkem za 766 Konstrukce truhlá�ské 514 569,33
Díl: 767 Konstrukce záme�nické
146 314291225R00 P�íplatek za montážní plošinu m 1 706,80 719,00 1 227 189,20

1 706,80

147 764905905RTA D+M prosv�tlovacích profil� PP 35/207 1 000 x 2 000 mm, 
materiál sklolaminát, oplášt�ní ks 33,00 883,20 29 145,60

(11,2*4+9,7*9+4,4*4+5*4)*1,05

(12,5*2*4+4,2*2)*1,1

85,9*2+42,8

15*5

11,2*4+9,7*9+4,4*4+5*4

15*5*1,1

(85,9*2+42,8)*1,05

15*5*1,05

(73,25+24,65+30,47+3,95*2+42,82+12,55+24,92+24,92*2)*2+711+46
3
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

148 767312124R00 Montáž �el ke sv�tlík�m se zasklením, 400 cm kus 4,00 1 034,00 4 136,00
149 767312453R0A Montáž sv�tlík� h�ebenových obloukových + zasklení ší�ka 4 

m, na ŽB sv�tlíkové obruby m 71,20 2 167,00 154 290,40

71,20

150 767312731R00 Dokon�ení okování v�tracích k�ídel sv�tlík� + elekrické 
v�trání 230 V, elektromotor, tla�ítko kus 5,00 6 193,50 30 967,50

151 767392113R0A Montáž trapézových plech� ROVA TN 135, tl. 1,25 mm 
pozink, RAL 9002, st�ešní kce,v�etn� dodávky prvk� m2 2 290,92 480,30 1 100 328,20

2 290,92

152 767421111R0A Montáž trapéz. plech� ROVA T 35/207, tl. 0,63 mm pozink, 
RAL 9002, oplášt�ní, v�etn� dodávky prvk� m2 281,99 280,80 79 183,86

281,99

153 767421131R0B Montáž ocelových tenkost�nných paždík� L 70x70 mm tl. 
2,0mm, spoj nosník-2 pole,v�etn� dodávky prvk� m 235,20 87,60 20 603,73

195,24

39,96

154 767421132R0A Montáž ocelových tenkost�nných paždík� C 180 tl. 2,0mm, 
spoj nosník-2 pole,v�etn� dodávky prvk� m 1 549,72 177,30 274 766,14

656,29

456,89

236,74

1 349,92

199,80

155 767422102R0A Montáž sendvi�ových panel� KINGSPAN KS1000 AWP jádro 
z PUR p�ny, tl. 80 mm v�etn� dodávky m2 1 586,31 1 095,00 1 737 007,70

1 536,37

238,12

-188,18

156 767586101R00 Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 m2 17,86 338,00 6 037,36

17,86

157 767586201R00 Podhled minerální Armstrong, hrana Board m2 17,86 352,50 6 296,36
158 767654250R0A Montáž sek�ních výsuvných vrat s el. pohonem 5 000x5 000 

mm, zateplená 40 mm, v�etn� dodávky kus 3,00 65 518,00 196 554,00
159 767681120R00 Montáž zárubní montovat.1k�. hl. 8,5, š. p�es 80cm kus 2,00 243,50 487,00
160 767681220R00 Montáž zárubní montovat 1k�. hl. 150, š. p�es 80cm kus 1,00 247,00 247,00
161 767681320R00 Montáž zárubní montovat. 2k�. hl. 8,5, š. 145 cm kus 6,00 253,00 1 518,00
162 767833291R0A Montáž požárních žeb�ík� s košem na ocel. kci 3 ks, celkem 

23 m, v�etn� dodávky kpl 1,00 75 930,00 75 930,00
163 767871110R0A Montáž ocelových podporových botek, v�etn� dodávky 

p�ipojení C a L profil� k nosné kci kg 737,37 41,80 30 822,24

643,90

93,47

59,6+11,6

(12,4*85,76*2+4,135*42,66-2,185*(59,6+11,6)*2)*1,15

(8,15*(24,63+12,6)+12,46*0,625/2*2-33*2)*1,15

místnost 1.02 a 1.03 (ztratné 8%):(73-5*2+24,4-
1+12,73+3,75*2+42,65-2,5+18+5,4*2+5,6*2-6)*1,08

0

místnost 1.01 (ztratné 8%):(12,6+24,4)*1,08

místnosti 1.02 a 1.03 (ztratné 8%):(5*60,4+6*12,68-
2*5*2+2*1,5*10+2*5*2+50+6*24,4-1+2*2,1)*1,08

(6*12,75+2*5+4*1,5+3*3,75*2+3*42,65+2,5+2*2,1*2+4*42,3)*1,08

(5*18+5*2+2*1,5*2+5*5,4*2+5*5,6*2-2*5-1+2*5+2*2,1)*1,08

Mezisou�et

0

místnost 1.01 (ztratné 8%):(5*12,6+5*24,4)*1,08

oplášt�ní 
haly:8,25*(60,58+24,76+17,95)+9,75*(12,63+24,76+12,66)+4,6*42,66

3,65*(42,82+2*3,87)+3,87*0,193/2*2+12,38*0,619/2*2*2+12,5*1,5*2

0

ode�et otvor�:-(5*1,5*15+5*4,55*3+1*1,65*3+1,5*1,65)

5,8*3,13-0,4*0,73

místnosti 1.02 a 1.03:0,0002205*7850*(15*7+3*8-
4+7*6+8*3+4*2*2+11*4+2+11*4+5*7-2+7*6)

0

místnost 1.01:0,0002205*7850*(6*3+6*6)
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001 Výrobní areál firmy SPEDUR, s.r.o. Rozpo�et: 001
SO 02 Výrobní hala

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový propo�et 

Stavba :
Objekt : Výrobní hala

164 767871110R0B Montáž ocelových kotev, v�etn� dodávky p�ipojení C a L 
profil� k nosné kci kg 501,62 37,90 19 011,21

438,03

63,59

165 R767.07 P�íplatek za �ez panel� na požadovanou délku kus 291,00 150,00 43 650,00
166 13358462 Ocel pásová jakost 11373  50x2,0 mm okování v�tracích 

k�ídel sv�tlík� T 0,02 21 527,10 520,96

0,02

167 13358466 Ocel pásová jakost 11373  50x3,0 mm konstrukce sv�tlíku
T 0,45 21 527,10 9 629,07

0,45

168 28318230 Deska polykarb. kom�rková LT 32x2100x6000 �irá v�etn�
gumové manžety, výpl� sv�tlíku m2 354,16 796,91 282 235,56

296,48

57,68

169 55330307 Zárube� ocelová H 95   900x1970x95 L kus 2,00 629,55 1 259,10
170 55330312 Zárube� ocelová H 95   1450x1970x95 kus 6,00 767,23 4 603,38
171 55330336 Zárube� ocelová H 160   900x1970x160 L kus 1,00 805,07 805,07
172 998767202R00 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m % 53 372,25 1,90 101 407,27

Celkem za 767 Konstrukce záme�nické 5 438 631,89
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
173 771475014RV1 Obklad soklík� keram.rovných, tmel,výška 8 cm CARO FK 

flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) m 39,80 60,70 2 415,86

39,80

174 771575109RV1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm CARO FK flex 
(lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) m2 40,76 334,50 13 634,22

40,76

175 59764203.2 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm dlažba m2 42,80 225,55 9 653,09

42,80

176 59764241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 140,00 41,85 5 859,00
177 998771102R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,05 406,50 426,59

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 31 988,76
Díl: 776 Podlahy povlakové
178 776541100R00 Lepení podlah z izola�ních plast� podlaha P2, dielektrický 

koberec m2 11,19 81,70 914,22

11,19

179 27250998.A Koberec dielektrický A601 50 kV tl. 4,5, š 1000 mm podlaha 
P2 m2 11,53 1 079,42 12 441,07

11,53

180 998776102R00 P�esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,09 355,50 31,61

Celkem za 776 Podlahy povlakové 13 386,90
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
181 777615213R00 Nát�ry podlah betonových  2x Saduritem Z 1 podlaha P2

m2 20,63 119,50 2 464,69

7,50

13,13

místnosti 1.02 a 1.03:0,00015*7850*(15*7+3*8-
4+7*6+8*3+4*2*2+11*4+2+11*4+5*7-2+7*6)

0

místnost 1.01:0,00015*7850*(6*3+6*6)

0,78/1000*(2,35*2+1,2)*5*1,05

(1,18/1000*4,75*38)*2*1,05

sv�tlík nad halou:4,75*(59,6-31*0,005)*1,05

0

sv�tlík nad montáží:4,75*(11,6-7*0,005)*1,05

8,26+2,93

(8,26+2,93)*1,03

trafostanice:6,48+0,1*(2,4*2+2,7*2)

0

rozvodna NN a rozvodna VN pod dielektrický 
koberec:8,26+0,1*(2,925*2+2,825*2)+2,93+0,1*(1*2+2,925*2)

5,4*2+3,95*2-1,55+2,4*2+1,125*2-1+5,4+0,6+0,4+2,4+2,5+2,3+3

21,33+2,7+16,73

(21,33+2,7+16,73)*1,05
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Stavba :
Objekt : Výrobní hala

182 998777102R00 P�esun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,01 453,00 4,02

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 2 468,71
Díl: 781 Obklady keramické
183 781415015RT7 Montáž obklad� st�n, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Soloflex 

(Schomburg) m2 1,44 394,50 568,08

1,44

184 597813600 Obkláda�ka Color One 19,8x19,8 bílá mat m2 1,51 406,54 614,69

1,51

185 998781202R00 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 11,83 3,75 44,35

Celkem za 781 Obklady keramické 1 227,12
Díl: 783 Nát�ry
186 783122710R00 Nát�r syntetický OK "A" základní nát�r paždík�, botek a kotev

m2 1 275,67 21,20 27 044,20

1 036,78

77,75

95,85

65,29

187 783124120R00 Nát�r syntetický OK "B" dvojnásobný nát�r paždík�, botek a 
kotev m2 1 275,67 63,40 80 877,46

Celkem za 783 Nát�ry 107 921,66
Díl: 784 Malby
188 784161401R00 Penetrace podkladu nát�rem HET, Klasik, 1 x m2 538,06 15,20 8 178,57
189 784165512R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 538,06 45,10 24 266,67

Celkem za 784 Malby 32 445,24
Díl: 795 Lokální vytáp�ní
190 R795.01 Vytáp�ní pro objekt SO 02 kpl 1,00 427 260,70 427 260,70

Celkem za 795 Lokální vytáp�ní 427 260,70
Díl: 799 Ostatní
191 R799.01 D+M p�enosných hasících p�ístroj� CO2 5 kg PÚ trafostanice, 

rozvodna VN a NN kus 1,00 1 315,00 1 315,00
192 R799.02 D+M p�enosných hasících p�ístroj� práškových 6 kg výrobní 

hala kus 8,00 740,00 5 920,00

Celkem za 799 Ostatní 7 235,00
Díl: M21 Elektromontáže
193 RM21.01 D+M elektroinstalace - silnoproud, slaboproud bleskosvod, 

svítidla pro objekt SO 02 kpl 1,00 1 240 315,60 1 240 315,60

Celkem za M21 Elektromontáže 1 240 315,60
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických za�ízení
194 RM24.01 Vzduchotechnika pro objekt SO 02 kpl 1,00 1 059 427,50 1 059 427,50

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických za�ízení 1 059 427,50

botky:1036,77*0,737/8,37*1,05

0

kotvy:1036,77*0,502/8,37*1,05

1,2*1,2

1,2*1,2*1,05

paždíky C 180:1*(0,18*2+0,06*4+0,022*4)*(1550/1,08)*1,05

0

paždíky L 70:1*(0,07*4+0,015*4)*(235,2/1,08)*1,05

0
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Výkresy detail� oplášt�ní jsou specializací z oblasti pozemního stavitelství. Je z nich patrno 
p�ipevn�ní sendvi�ových PUR panel� k ŽB skeletové konstrukci, styk soklového pásu 
s panelem, ukon�ení panel� v oblasti plastových oken a napojení panel� na konstrukci 
st�echy, kde je vid�t i složení jednotlivých vrstev st�ešní konstrukce. P�i zpracovávání 
detail� jsem využíval podklady poskytnuté výrobcem sendvi�ových panel�, firmou 
Kingspan. Výkresy jsem vytvo�il v programu AutoCAD 2008. 
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ZÁV�R 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout co nejlépe stavebn� technologický projekt, 
který vy�eší p�ípravu a organizaci výstavby výrobního areálu firmy SPEDUR, s.r.o. ve 
Ž�á�e nad Sázavou. Celá stavba byla rozd�lena na 14 stavebních objekt�. Podrobn� jsem se 
v�noval objektu SO 02 Výrobní hala. Snažil jsem se o to, aby projekt bylo možné provést 
v p�ijatelném �asovém horizontu, co nejekonomi�t�ji, v požadované kvalit�, bez ohrožení 
zdraví osob a majetku a s dodržením platné legislativy. Tyto hlediska jsou zohledn�ny 
v jednotlivých kapitolách diplomové práce a v p�ílohách práce. Všechny �ásti jsem 
zpracoval pomocí softwarových program�. Za zap�j�ení bezplatného licen�ního práva k 
programu BUILDpower d�kuji firm� RTS, a.s. a za zap�j�ení bezplatné licence programu 
CONTEC d�kuji panu Prof. Ing. �e�ku Jarskému, DrSc. 
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