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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt minipivovaru 
Vysočina. Zaměřit se na zásady organizace výstavby, kde je zpracováno zařízení 
staveniště, výpočet spotřeby médií, kalkulace nákladů na provoz zařízení staveniště i 
jeho grafické znázornění pro vybrané etapy výstavby, dále návrh optimální strojové 
sestavy. Posléze sestavit rozpočty a kalkulace minipivovaru, časový a finanční plán i 
bilanci hlavních zdrojů. Technologicky vyřešit etapu montáže hrubé vrchní stavby z 
železobetonové prefabrikované konstrukce pro stavební objekt minipivovaru 
Vysočina. Alternativně aplikovat další způsob montáže hrubé vrchní stavby a provést 
jejich zhodnocení z pohledu ceny a termínu realizace. Zpracovat kontrolní a zkušební 
plán, environmentální aspekty, registr zdrojů pracovních rizik, tepelně technické 
posouzení obálky budovy a požárně bezpečnostní řešení. 

 

ABSTRACT  

The aim of thediploma thesis is to make the detailed building-technological project of 
microbrewery Vysočina. It is concentrated on the principles of building organization 
what makes construction facility, the calculation of electric power and water supply, 
calculation of the costs of operating the construction site and its graphic 
representation for chosen construction phases. I also make the project of the optimal 
machine composition.  After that I compile the budget and costing of the 
microbrewery, the time and financial plan and the evaluation of main sources. I 
technologically solve the phase of upper shell construction made of reinforced pre-
cast construction for building object of the microbrewery Vysočina. I apply the other 
ways of assembly of upper shell construction and show their evaluation in terms of 
price and time construction. I make the inspection and test plan, environmental 
aspects, the source register of working risk, heat-engineering review of building case 
and fire safety solutions. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Hrubá vrchní stavba, požárně bezpečnostní řešení, zařízení staveniště, zásady 
organizace výstavby, bilance spotřeby vody, energie, technologický předpis, návrh 
strojů a mechanizmů, rozpočet, kalkulace, časový a finanční plán, limitky zdrojů, 
životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, etapa výstavby. 
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ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce, s názvem „Stavebně technologický projekt minipivovaru 
Vysočina“, je naplánovat vlastní výstavbu stavebního objektu a podrobněji se věnovat 
vybranému procesu hrubé stavby. Jelikož výrobní příprava je vlastně takovým 
„nejdůležitějším členem realizačního týmu stavby tzv. cílevědomým programátorem, 
koordinátorem a kontrolorem stavebních prací“, je nutné se jí důkladně a velmi 
detailně věnovat. Kvalitní příprava představuje polovinu úspěchu, jelikož jak 
efektivně, zevrubně bude stavba připravena k realizaci a následně vystavěna, se 
odrazí na kvalitě provedených prací, včasném dokončení objektu a na případných 
reklamacích v době užívání stavby. 

Úkolem je vypracovat na zvolený objekt minipivovaru Vysočina stavebně 
technologickou zprávu a zásady organizace výstavby. Následně zpracovat 
technologický předpis na montáž nosného systému. Ke způsobu montáže 
železobetonového prefabrikovaného skeletu, který je dán projektovou dokumentací 
ve stupni studie, bude vytvořen alternativní způsob montáže, a to montáž ocelové 
konstrukce. Poté se budu zaměřovat na neméně důležité zhotovení zařízení 
staveniště, ke kterému bude vypracována situaci zařízení staveniště, zásady 
organizace výstavby s uvedením kalkulací nákladů na provoz zařízení staveniště 
v průběhu výstavy. Na všechny technologické etapy výstavby navrhnu strojní 
sestavu, která bude vhodná a zároveň ekonomicky dostupná. 

V druhé části práce budou zhodnoceny dva řešené druhy hrubé stavby podle dvou 
dnes snad nejdůležitějších hledisek z pohledu investora, těmi jsou cena a délka 
realizace. Na kompletní stavbu minipivovaru zpracuji rozpočty ve směrných 
katalogových cenách rozpočtového softwaru KROS Plus 17.20. Na základě 
technologického postupu, návrhu stojní sestavy a skladby pracovních čet vytvořím 
z těchto rozpočtů kalkulace. Kalkulace tak odráží aktuální cenovou úroveň stavebního 
trhu u hlavních zdrojů, jako jsou materiály, lidské zdroje, strojní zařízení nebo 
samotné subdodávky. Následně budou v kalkulaci upraveny ceny těchto vstupů na 
aktuální cenovou úroveň.  

Dále bude zpracován kontrolní a zkušební plán pro hrubou vrchní stavbu 
z prefabrikované konstrukce, environmentální aspekty, registr zdrojů pracovních rizik, 
tepelně technické posouzení obálky budovy a požárně bezpečnostní řešení. 

Touto prací bych chtěla poukázat na vybrané způsoby řešení nosného systému 
stavebního objektu, jejich odraz v cenách, v délce realizace a na jejich výhody a 
nevýhody. V závěru diplomové práce se letmo dotknu hodnocení stavebního trhu 
v posledních pěti letech a jeho vývoje z pohledu stavební firmy. 

    



 
14 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

  

  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

A. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 

 

 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. PETRA HORÁKOVÁ  
AUTHOR  

VEDOUCÍ PRÁCE                 Ing. Jitka Vlčková 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014      



 
15 

Obsah:  

1 Identifika ční údaje .......................................... ................................................. 18 

2 Členění stavby na stavební objekty...................... .......................................... 19 

3 Popis území stavby .............................. ........................................................... 19 

3.1 Charakteristika stavebního pozemku ................................................................. 19 

3.2 Provedené průzkumy ......................................................................................... 20 

3.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma ........................................................ 20 

3.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ............. 20 

3.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území ................................................................................................. 20 

3.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ............................................... 21 

3.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) ............................................... 21 

3.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) ................................................................................ 21 

3.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ....... 21 

4 Celkový popis stavby ............................ .......................................................... 23 

4.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ................................ 23 

4.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................... 24 

4.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby ..................................................... 24 

4.3 Bezbariérové užívání stavby .............................................................................. 24 

4.4 Bezpečnost při užívání stavby ........................................................................... 24 

4.5 Základní charakteristika objektu-stavební řešení, konstrukční a materiálové 
řešení, mechanická odolnost a stabilita ............................................................. 24 

4.5.1 Zemní práce ...................................................................................................... 25 

4.5.2 Zakládání ........................................................................................................... 25 

4.5.3 Svislé konstrukce ............................................................................................... 26 



 
16 

4.5.4 Střešní konstrukce ............................................................................................. 26 

4.5.5 Povrchové úpravy a dokončovací práce ............................................................ 26 

4.5.6  Mechanická odolnost a stabilita ........................................................................ 26 

5 Základní charakteristika technických a technologi ckých za řízení ............... 27 

5.1 Zdravotechnika .................................................................................................. 27 

5.2 Elektroinstalace ................................................................................................. 27 

5.3 Vytápění ............................................................................................................ 27 

5.4 Plyn ................................................................................................................... 27 

5.5 Vzduchotechnika ............................................................................................... 27 

6 Požárně bezpečnostní řešení.............................................. ............................ 27 

7 Zásady hospoda ření s energiemi ................................... ................................ 27 

8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac ovní a komunální 
prost ředí ........................................................................................................... 27 

8.1 Zdravotechnika .................................................................................................. 27 

8.2 Elektoinstalace .................................................................................................. 28 

8.3 Vytápění ............................................................................................................ 29 

8.4 Plynoinstalace ................................................................................................... 30 

8.5 Vzduchotechnika ............................................................................................... 31 

9 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí ....................... 32 

9.1 Povodně ............................................................................................................ 32 

9.2 Sesuvy půdy ...................................................................................................... 32 

9.3 Seismicita .......................................................................................................... 32 

10 Připojení na technickou infrastrukturu .............. ............................................ 32 

10.1 Přístupová a příjezdová komunikace ................................................................. 32 

10.2 Plyn – zemní ...................................................................................................... 32 

10.3 Elektrická energie .............................................................................................. 33 



 
17 

10.4 Vodovod ............................................................................................................ 33 

10.5 Kanalizace ......................................................................................................... 33 

10.6 Telekomunikační síť .......................................................................................... 33 

10.7 Kabelová televize .............................................................................................. 33 

10.8 Osvětlení ........................................................................................................... 33 

11 Dopravní řešení ............................................. .................................................. 33 

12 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... ..................................... 34 

13 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana ................................  34 

13.1 Objekt pro odpadové hospodářství .................................................................... 34 

14 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana ................................  35 

14.1 Oplocení ............................................................................................................ 35 

15 Seznam použité literatury ...................... ......................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

1 Identifika ční údaje 

Název stavby:   Minipivovar Vysočina 10 000 hl/rok 

   Průmyslově výrobní objekt 

Místo stavby:   Průmyslová 2804/9,  

   583 01 Chotěboř 

   Pozemek p. č. 2804/9 

   Katastrální území Příjemky 

   Česká republika 

Katastrální úřad: Havlíčkův Brod 

Stavební úřad: Chotěboř 

Charakter stavby: Novostavba - kapacita výroby bude činit cca 10 000 hl/rok se 
   stáčením piva do sudů a lahví 

 

Investor:   Minipivovar Vysočina a.s. 

   Pod Vyšehradem 31 

   582 82 Golčův Jeníkov 

   Česká republika 

 

Projektant:   Petra Horáková, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
   ČKAIT číslo 0602010 

   Riegrova 308 

   582 82 Golčův Jeníkov 

   Česká republika 

 

Zhotovitel:  Odborná stavební firma, vybraná na základě výběrového řízení 
   v souladu se stavebním zákonem 350/2012 Sb. [53] a se  
   zákonem o veřejných zakázkách předpis č.137/2006 Sb. [64] 
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2 Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Minipivovar Vysočina 

SO 01.1 – Minipivovar Vysočina- pivovarnická technologie 

SO 02 – Přípojka vodovodu 

SO 03 – Přípojka NN 

SO 04 – Přípojka kanalizace 

SO 05 – Oplocení 

SO 06 – Objekt pro odpadové hospodářství 

SO 07 – Zpevněné plochy a komunikace 

SO 08 – Přípojka plynová 

SO 09 – Přípojka sdělovacího vedení       

3 Popis území stavby 

3.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 2804/9 v katastrálním 
území Příjemky, které je podle územního plánu součástí průmyslové zóny města 
Chotěboř. Nadmořská výška předmětného pozemku je 493,15 m n. m. a má 
půdorysný tvar nepravidelného obdélníku. Příjezd na pozemek stavby je po stávající 
příjezdové komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, kde je vybudován sjezd na 
komunikaci místního charakteru ul. Průmyslová. Před zahájením výstavby 
minipivovaru Vysočina byl pozemek nevyužíván a zatravněn náletovým výsevem. Na 
pozemku se nenacházejí žádné stromy, keře ani stávající stavební objekty, které by 
bylo nutné v souvislosti s výstavbou odstraňovat a demolovat, nejsou zde ani žádná 
důlní díla. Na území stavby se nenachází žádná stávávající podzemní vedení 
inženýrských sítí (vysokého napětí s ochranným pásmem, kanalizace, vody, plynu 
apod.). Na staveniště minipivovaru Vysočina bude nutné vybudovat sjezd z ulice 
Průmyslové, kde bude navazovat staveništní jednosměrná komunikace zhotovená ze 
silničních panelů, která bude ukončena sjezdem do ulice Okružní. S ohledem na 
nepříznivou bilanci zemních prací bude se souhlasem investora využit sousední 
pozemek, který je ve vlastnictví investora, jako deponie a mezideponie vytěžené 
zeminy a ornice.        



 
20 

3.2 Provedené průzkumy 

Na dotčeném území pro výstavbu Minipivovaru nebyly nalezeny žádné archivní 
sondy. V rámci inženýrsko-geologického průzkumu bylo naměřeno velmi nízké 
radonové riziko, z tohoto důvodu je objekt zařazen do nízkého radonového rizika. 
Možné pronikání radonu z geologického podloží do budoucí stavby bude eliminováno 
použitím kvalitní izolace proti zemní vlhkosti v celé půdorysné ploše objektu a po jeho 
obvodu do výšky 300 mm. Inženýrsko-geologickým průzkumem dle složitosti 
základové půdy byla zjištěna 1. geotechnická kategorie (zatřídění stavby z hlediska 
zakládání - nenáročná stavba, základové poměry - jednoduché, základová půda 
v celé ploše stavebního objektu je shodná jak její složení, tak i mocnost jednotlivých 
vrstev ve směru svislém i vodorovném). Na základě provedených sond byla zjištěna 
třída zeminy F2 – štěrkový jíl pevné konzistence s tabulkovou výpočtovou únosností 
Rtd = 275 KPa. Podle hydrogeologického průzkumu hladina podzemní vody negativně 
neovlivní základové poměry. Založení objektu je po vyhodnocení a doporučení 
inženýrsko - geologického průzkumu navrženo plošné. Jedná se o kombinaci 
železobetonových jednostupňových základových patek, pod železobetonové 
prefabrikované sloupy, a základových pasů, přenášející zatížení z nadzákladových 
konstrukcí do základové spáry od vyzdívaného obvodového pláště. Vzhledem k 
vyšším požadavkům únosnosti podlahových konstrukcí ve výrobních prostorách jsou 
pod zařízeními pivovarnické technologie provedeny samostatné základy dosahující 
nezámrzné hloubky -1,2 m. [65]  

3.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Uvedený objekt minipivovaru nezasahuje do žádného chráněného území přírody, 
nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
Ochranná pásma sítí stavbu neovlivňují. Vzhledem k prostoru staveniště, k 
půdorysné velikosti stavby minipivovaru a k hranicím sousedních pozemku, lze 
usuzovat, že se bude jednat o středně složité provádění stavby s ohledem na 
manipulační prostor. 

3.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovému území ani v poddolovanému území. 

3.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

 odtokové poměry v území 

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn příslušnou organizací města Chotěboř. 
Dešťová voda bude odváděna dešťovými svody s napojením na kanalizační potrubí. 
Při provádění výstavby objektu bude dohlíženo, aby byla omezena prašnost a 
případné znečištění staveniště, příjezdových komunikací a okolí.  
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3.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje potřebu kácení zeleně, tudíž nebude mít žádný negativní vliv na 
životní prostředí. 

3.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

 určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

3.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

 dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení objektu minipivovaru bude řešeno na stávající obslužnou 
komunikaci vedoucí průmyslovou zónou města Chotěboř. Nově bude proveden sjezd 
na pozemek č. 2804/9 k.ú. Příjemky. Sjezd bude zřízen v šířce min 6,0 m pro 
pohodlný vjezd vozidel zásobující provoz minipivovaru.  

Elektro: napojení elektro bude ze stávající PRIS na hranici pozemku. Plyn: napojení 
na stávající STL plynovod PE 90 vedoucí v chodníku před dotčeným pozemkem.  

Voda: napojena ze stávajícího rozvodu z litiny DN 200 vedoucí na pozemku 4550/3, 
podvrtem pod komunikací II třídy 345.  

Kanalizace splašková: napojena na stávající výtlačný řad na pozemku 2804/5, 
podvrtem pod obslužnou komunikací.  

Kanalizace dešťová: nebude řešena, dešťové vody budou ze střechy svedeny 
odpadními troubami a napojeny na kanalizační potrubí. 

Osvětlení vnitroareálových komunikací je navrženo osvětlovacími stožáry výšky 4 m. 
Jsou navrženy celkem 3 stožáry.  

Nově navržená areálová komunikace bude provedena tak, aby byl umožněn 
bezproblémový pohyb vozidel zásobující provoz pivovaru (odvoz mláta traktorem, 
dovoz surovin cisternou) a aby byl zaručen dostatek parkovacích míst pro obsluhu a 
přepravní automobily expedovaných produktů. [1] 

3.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nejsou 
požadována. 
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Časové vazby: 

Termín předání staveniště a zahájení realizace:   2. březen 2015 

Termín ukončení realizace:      30. říjen 2015 

Termín ukončení dodávky pivovarnické technologie SO 01.1: prosinec 2015 

Ve výše uvedeném termínu bude v ulicích Okružní a Průmyslová snížena maximální 
povolená rychlost z 50 km/h na 30 km/h a průjezd po komunikacích bude po dobu 
realizace zjednosměrněn. Úpravy rychlosti, směru jízdy apod. jsou zpracovány 
v projektové části ZOV (B. 1.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ). 

Časový a finanční plán celé stavby včetně podrobného časového plánu jsou uvedeny 
v přílohách DP (B. 4.1 OBJEKTOVÝ HARMONOGRAM, FINANČNÍ PLÁN STAVBY a 
B. 4.2 PODROBNÝ ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY). 

Finanční plán stanovený na základě technickohospodářských ukazatelů (THU) pro 
jednotlivé objekty byl vypočten z průměrné orientační ceny představující základní 
rozpočtové náklady (ZRN) vyjma nákladů souvisejících s umístěním stavby (NUS) a 
ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Ty je nutné dopočítat podle 
konkrétních podmínek projektu. Ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty 
(DPH). [ cit. 83] 

Tab. A. 1-1: Finanční plán stanovený na jednotlivé objekty dle THU 

Finanční plán stanovený na jednotlivé objekty dle THU 

Označení objektu Název objektu 
Počet MJ 

(OP, ZP, délky) 

Cena za 
MJ 

Cena celkem bez DPH  

SO.01 Minipivovar 
Vysočina 

6 261,935 m3 4 604 Kč 28 829 948,74 Kč 

SO.01.1 Minipivovar 
Vysočina- 
pivovarnická 
technologie 

894,25 m2  29 075 Kč 26 000 000,00 Kč 

SO.02 Přípojka 
vodovodu 

37,79 m 9 004 Kč 340 261,16 Kč 
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SO.03 Přípojka NN 37,79 m 2 230 Kč 84 271,70 Kč 

SO.04 Přípojka 
kanalizace 

41,79 m 7 902 Kč 330 224,58 Kč 

SO.05 Oplocení 263,5 m 3 699 Kč 974 686,50 Kč 

SO.06 Objekt pro 
odpadové 
hospodářství 

12m3 4 596 Kč 55 152,00 Kč 

SO.07 Zpevněné 
plochy a 
komunikace 

2 546,75 m2 1576 Kč 4 013 678,00 Kč 

SO.08 Přípojka plynová 55,79 m 6419 Kč 358 116,01 Kč 

SO.09 Přípojka 
sdělovacího 
vedení 

37,80 m 1645 Kč 62 181,00 Kč 

Celkové finan ční náklady dle THU na stavbu Minipivovaru 
Vysočina bez pivovarnické technologie 

35 048 520 Kč bez DPH  

Celkové finan ční náklady dle THU na stavbu Minipivovaru 
Vyso čina v četně pivovarnické technologie 

61 048 520 Kč bez DPH 

4 Celkový popis stavby 

4.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby: jedná se o novostavbu výrobního objektu s dvoupodlažní 
administrativní částí.  

Velikost pozemku: 3441 m2  

Celková zastavěná plocha, jež zabírá objekt minipivovaru Vysočina je 894,25 m2, 
podlahová plocha 1115,05 m2.  
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Počet nadzemních podlaží:  výrobní část jednopodlažní, administrativní část 
dvoupodlažní. 

4.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z architektonického hlediska je minipivovar Vysočina řešen jako solitérní stavba s 
prvky moderní průmyslové architektury tak, aby řešený objekt ve vztahu k dosavadní 
zástavbě a charakteru celé oblasti byl přínosem a dominantou. Stavba má 
obdélníkový půdorys s rozměry 24,50 x 36,50 m. Na 1/3 půdorysné plochy je objekt 
dvoupodlažní s výškou 7,620 m nad úrovní upraveného terénu, na zbývající je objekt 
jednopodlažní s výškou 6,620 m nad úrovní upraveného terénu. Objekt bude sloužit 
jako průmyslově výrobní, kde větší část je využita pro výrobu piva a menší část pro 
administrativu. V prvním nadzemním podlaží jsou v celé ploše umístěny prostory pro 
vlastní výrobu a expedici piva, kotelna a elektro-rozvodna. V druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro management pivovaru. Obvodová 
konstrukce bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou 
silikátovou omítkou, barevně bude rozlišena část soklová od ostatní fasádní plochy. 
Na fasádě bude barevně odlišen název pivovaru. Jihovýchodní roh je tvořen 
samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků a 
vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Prosklená část fasády odhaluje 
3 nerezové nádoby varny, které jsou dominantou a srdcem pivovaru, a plně dokreslují 
část výrobního systému. Objekt je opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°.  

4.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Minipivovar Vysočina plánuje roční výstav na cca 10 000 hl/rok s možností dvou 
způsobů stáčení piva, a to do sudů i skleněných lahví.  

4.3 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k uzavřenému prostoru, který bude využíván zaměstnanci provozovny (do 
max. 10 osob, není vznesen požadavek vyhláškou Sb. 398/2009 na provedení 
bezbariérových úprav vlastní stavby a zpevněných ploch. [97] 

4.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Vyjádření policie České republiky k napojení komunikace a odboru dopravy 
poměřeného MěÚ není zapotřebí. Projekt respektuje ustanovení stavebního zákona a 
vyhlášky Sb. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu [98], zejména tím, 
že jsou navrženy hmoty, materiály, konstrukce a výrobky na nichž lze získat 
prohlášení o shodě. 

4.5 Základní charakteristika objektu - stavební řešení, konstrukční a materiálové 
 řešení, mechanická odolnost a stabilita 
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Stavební objekt minipivovaru Vysočina je rozdělen do dvou segmentů, které mají 
odlišný charakter. Objekt kombinuje výrobní a administrativní prostory. Výrobní hala 
je navržena jako jednopodlažní budova.  Administrativní část skýtá dvě nadzemní 
podlaží. Výškový rozdíl mezi hřebeny obou částí je 1m.   

±0,000 objektu je umístěna v úrovni 493,15 m n. m. v systému Bpv. Na dotčeném 
pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Základové poměry jsou 
stanoveny na základě provedení geologického a hydrogeologického průzkumu, 
hladina podzemní vody negativně neovlivní základové poměry. Založení objektu je 
plošné s kombinací železobetonových monolitických základových patek a pasů 
přenášející zatížení do základové spáry.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletovým 
systémem se stropními panely SPIROLL. Obvodový plášť zajišťují vyzdívky 
z keramického zdiva POROTHERM 24 P+D, které jsou provedeny mezi sloupy. Ve 
fasádě jsou osazeny hliníkové výplně otvorů a rolovací průmyslová vrata.  
Jihovýchodní roh administrativní části je tvořen samostatnou tepelně izolační 
hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků a vodorovných příčlí provedenou po 
celé výšce podlaží.  

Objekt je opatřen plochou střechou se skládaným střešním pláštěm a spádem 2°. 
Vnitřní povrchové úpravy jsou tvořeny keramickými dlažbami, litými podlahami a 
stěnami, opatřenými malbami či nátěry do potravinářských provozů.  

4.5.1 Zemní práce 

Na dotčeném pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. 
Základové poměry jsou stanoveny na základě provedení geologického a 
hydrogeologického průzkumu, kde byla zjištěna třída zeminy F2 – štěrkový jíl pevné 
konzistence Rtd = 275 KPa, hladina podzemní vody negativně neovlivní základové 
poměry. Budou provedeny výkopy základových patek a pasů do nezámrzné hloubky. 
Vytěžená zemina bude přemístěna na deponii na parcele 2804/11, kterou investor 
vyhradil pro tyto účely.  

4.5.2 Zakládání 

Založení objektu je provedeno plošné. Jedná se o kombinaci základových patek pod 
železobetonové prefabrikované sloupy a základových pasů, přenášející zatížení do 
základové spáry od vyzdívaného obvodového pláště. Vzhledem k vyšším 
požadavkům únosnosti podlahových konstrukcí ve výrobních prostorách jsou pod 
zařízeními pivovarnické technologie provedeny samostatné základy dosahující 
nezámrzné hloubky -1,2 m, jež budou plně oddilatovány. 



 
26 

4.5.3 Svislé konstrukce   

Nosnou konstrukcí objektu je prefabrikovaný skeletový systém  tvořený sloupy 
300x300 mm, obousměrně ztužený průvlaky, jež zajišťují stabilitu objektu. Na ně jsou 
ukládány předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 200 mm. Obvodový plášť tvoří 
vyzdívky z keramického zdiva POROTHERM 24 P+D provedeny mezi sloupy a 
doplněny hliníkovými výplněmi otvorů a rolovacími průmyslovými vraty. Na lícní 
exteriérové straně je proveden kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm. Jihovýchodní 
roh administrativní části je opatřen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní 
konstrukcí ze svislých sloupků a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. 

Vnitřní stěny jsou provedeny jako nenosné dělící. Jedná se o systém keramických 
POROTHERM příček 14 P+D a 8 P+D. Ve výrobním provozu, který vyžaduje zvýšené 
tepelně izolační vlastnosti, je provedena stěna z PUR panelů, jedná se o místnost 
109 Sklep.  

4.5.4 Střešní konstrukce 

Objekt je opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°. St řešní konstrukce je 
tvořena skládaným střešním pláštěm. Její nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní 
panely SPIROLL. Spád střechy je proveden spádovými klíny z EPS STABIL desek. 
Střešní krytina je uzavřena střešní fólií a doplněna o TiZn (Titan-zinek) klempířské 
prvky střechy a systému odvodu dešťových vod s napojením na kanalizační potrubí. 

4.5.5 Povrchové úpravy a dokončovací práce 

Povrchová úprava podlah v administrativní části a výrobní části tvořící sociální 
zázemí zaměstnanců je tvořena keramickou dlažbou. V provozní části objektu jsou 
vzhledem k hygienickým požadavkům a agresivním vlivům navrženy lité podlahy 
uzavřeny stěrkou. Stěny a stropní konstrukce jsou opatřeny speciálními bílými 
malbami do potravinářských provozů.       

4.5.6  Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 

−  zřícení stavby nebo její části, 

− větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

− poškození jiných částí stavby, technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 
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5 Základní charakteristika technických a technologi ckých za řízení 

5.1 Zdravotechnika 

Vnitřní vodovod  

Vnitřní kanalizace 

Zařizovací předměty  

5.2 Elektroinstalace 

SILNOPROUD - NN  

Osvětlení 

Nouzové osvětlení 

Hlavní rozvody 

Hromosvod a uzemnění 

5.3 Vytápění 

5.4 Plyn 

5.5 Vzduchotechnika 

6 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu minipivovaru je navrženo a posouzeno dle 
platných vyhlášek a norem ČSN v příloze diplomové práce (PŘÍLOHA B. 9  -  
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ). 

7 Zásady hospoda ření s energiemi 

Objekt minipivovaru je navržen dle platných normových hodnot platné ČSN, která 
stanoví min. součinitele prostupu tepla daných konstrukcí. 

8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac ovní a 

komunální prost ředí 

8.1 Zdravotechnika 

Vodovod vnitřní 
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Vnitřní rozvod objektu bude napojen za vodoměrem. Z tohoto místa bude vodovod 
rozveden po objektu pivovaru. Vodovodní potrubí je navrženo z polypropylenu včetně 
tvarovek. Potrubí bude montováno se spádem min. 0,5% k nejnižším místům, kde je 
možné jeho vypouštění. Izolace potrubí jsou navrženy jednoduché například 
mirelonem. Vzhledem k většímu rozsahu vedení budou na vodovodním systému 
navrženy sekční uzávěry vody. Vodovodní potrubí bude vedeno v souběhu pod 
sebou tak, aby v co možná minimální míře narušovalo statiku. Pro ohřev teplé vody 
bude využit zásobník TUV. Provedení vnitřního vodovodu musí odpovídat platné 
normě ČSN 73 66 60. 

Vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace je navržena z polypropylenu (ČSN EN 1451 DIN 19560) a to jak 
ležaté odpadní potrubí, tak i  svislé a připojovací potrubí včetně tvarovek. Kanalizace 
bude vedena pod podlahou 1NP. 

Uložení potrubí v zemi se provede do pískového lože tl. 100 mm s následným 
obsypem potrubí pískem nebo prosívkou max. tl. 30 cm nad vrchem potrubí (dle 
hloubky uložení). 

Provedení vnitřní kanalizace musí odpovídat platné normě ČSN 73 67 60. 

Zařizovací předměty - jsou ve standardních cenových relacích, ty však mohou být 
investory kdykoliv změněny. 

8.2 Elektroinstalace 

V rámci výstavby je nutno provést vnitřní silnoproudé rozvody. Kromě osvětlení je 
třeba napojit rozvody zásuvkové, rozvody pro VZT a rozvody pro technologii. 
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v ČR v době realizace prací 
a zejména normám a požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných 
rozvodným závodem, a dále požadavkům Telekomunikačního úřadu a Požárního 
sboru. Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám 
a požadavkům. 

Silnoproud - NN  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: základní - samočinným odpojením 
od zdroje zvýšená - proudovými chrániči (zásuvky u umyvadel na WC, zásuvkové 
skříně). Napojení objektu, hlavní napájení: Rozvaděč RH bude napojen z přípojkové 
skříně umístěné na hranici pozemku. V hlavním rozvaděči bude osazena ochrana 
proti přepětí třídy B, v podružných rozvaděčích potom svodiče přepětí třídy C (střední 
ochrana). Jemná ochrana třídy D bude, dle uvážení, použita formou zásuvných 
modulů do běžných zásuvek - okruhy pro napájení PC, pro okruhy napájející 
slaboproudé ústředny a napájecí zdroje. 
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Osvětlení: 

Budou použita osvětlovací tělesa kompenzovaná s klasickými předřadníky. Intenzity 
osvětlení (hodnoty udržované osvětlenosti Em) dle ČSN EN 124641: 

Plnící linka a jiné výrobní prostory ...................................................................... 500 lx 

Mláto, šrotovna a ostatní .....................................................................................  300lx 

Komunikační prostory a chodby  ......................................................................... 150 lx 

Toalety ................................................................................................................ 200 lx 

Strojovny, rozvodny ............................................................................................ 200 lx 

Sklady ................................................................................................................. 100 lx 

Schodiště ............................................................................................................1 50 lx 

Nouzové osvětlení: 

Pro nouzové orientační osvětlení o intenzitě 2 lx budou použita samostatná svítidla s 
vestavěnými trvale dobíjenými akumulátory s automatickým provozem při přerušení 
dodávky el. energie (doba zálohování 1hod.). 

Hlavní rozvody: 

Hlavní rozvody budou provedeny kabely CYKY, uloženými ve vodorovných trasách v 
kabelových žlabech, ve svislých trasách na kabelových roštech. Kabelové prostupy 
mezi požárními úseky musí být utěsněny protipožárním tmelem a protipožární 
omítkou HILTI, PROMAT nebo INTUMEX. Ostatní prostupy budou esteticky a 
stavebně upraveny a začištěny. 

Hromosvod a uzemnění: 

Na objektu se provede mřížová jímací soustava, provedená vodičem FeZn o průměru 
8mm. Svody se provedou jako skryté, na fasádě se osadí krabice se zkušební 
svorkou. Umístění zkušební svorky 0,8 - 1,6 m nad terénem. 

U objektu se zřídí společná uzemňovací soustava páskou FeZn 30x4 - v základových 
konstrukcí pod izolací proti zemní vlhkosti. 

8.3 Vytápění 

Bude navrženo v souladu s ČSN 06 0210 a dále podle údajů o materiálech svislých a 
vodorovných konstrukcí a použitých druhů výplní stavebních otvorů uvažovaných v 
projektu stavby. Tepelné odpory stavebních konstrukcí odpovídají požadavkům ČSN 
73 0540-2/Z2:06. Klimatické poměry - objekt se nachází na území charakterizovaném 
následujícími výpočtovými hodnotami: 
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Venkovní výpočtová teplota: -15 °C 

Krajina s intenzivními větry 

Nadmořská výška: 493,15 m n. m. 

Počet topných dnů: 239 dnů 

Průměrná teplota v topném období: 2,8 °C 

Administrativní část objektu, prostory šaten a sociálních zařízení budou řešeny jako 
systém teplovodního dvoutrubkového vytápění s nuceným oběhem otopné vody - 
vytápění otopnými tělesy o tepelném spádu max. 75/55°C, zp ůsob vytápění je 
uvažován nepřerušovaný s nočním útlumem. Zdroj tepla - pro prostory administrativy 
je navržen plynový turbo-kotel. Hlavní rozvod - navržen jako dvoutrubkový z Cu 
trubek. Otopná tělesa - navržena ocelová desková RADIK VK - KORADO Česká 
Třebová v provedení ventil kompakt. Ohřev vody - zajištěn podstavným 
zásobníkovým ohřívačem VIESSMANN VITOCELL 100 - W o objemu 150 litrů. 
Tepelné izolace - veškeré rozvody v místnosti s plynovým kotlem a ve stavebních 
konstrukcích je třeba opatřit návlekovou tepelnou izolací TUBEX, v tloušťkách dle 
vyhlášky č. 193/2007 Sb. 

8.4 Plynoinstalace 

Zemní plyn se přivede STL plynovodní přípojkou do plynoměrného sloupku. Sloupek 
se zbuduje na hranici pozemku investora. 

Veřejný STL plynovod - dimenze potrubí - PE 90 - jmenovitý tlak - 1,8 kPa 

Přípojka STL - dimenze potrubí - D 63 x 5,8 SDR 11,materiál - potrubí plastové - PE-
HD, uvažovaná max. kapacita - 65,9 m3 / hod. zemního plynu, délka - 4 m, včetně 
svislého potrubí. 

Při křížení vedení musí být dodrženy tyto svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005: Silové 
kabely (do 35 kV) - 0,20 m. Sdělovací kabely - 0,10 m. Vodovodní sítě - 0,15 m. 
Stokové sítě - 0,50 m. 

Min. krytí plynovodního potrubí v chodníku je 0,80 m, v komunikaci 1,00 m. Po 
realizaci montážních prací se provede zkouška těsnosti plynovodu dle ČSN 38 6420, 
ČSN EN 12327 a směrnic TI VČP a. s. č.7/99 a zhotoví se o této zkoušce zápis. Před 
odevzdáním a převzetím STL plynovodní přípojky se musí provést výchozí revize 
plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP 85 / 1978Sb. 

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 a s odkazem na vyhl. ČÚBP 
č. 324/1990 Sb., účinnost této vyhlášky skončila 1. 1. 2007. Vyhláška výstižně řeší 
problematiku bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích. 

Před započetím těchto prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních 
vedení v trase plynovodu. Potrubí se uloží do pískového lože tl. 0,1 m a obsype se 
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pískem do výše 0,2 m nad povrch potrubí. Označí se v celé délce dle ČSN 73 6006 
výstražnou folií žluté barvy, která se uloží 20 cm nad povrchem potrubí. 

Plynoinstalaci může provést pouze firma, která má pro uvedenou činnost oprávnění 
IBP nebo ITI. Po provedení instalace bude na uvedené zařízení vystavena prováděcí 
firmou výchozí revizní zpráva plynového zařízení, jenž je společně se zápisem o 
provedené tlakové zkoušce nutným dokladem pro osazení plynoměru. 

8.5 Vzduchotechnika 

Umístění klimatizace v prostoru skladu a kancelářských místností v 2. NP bude 
řešeno pomocí dvou samostatných klimatizačních systémů. Venkovní jednotky budou 
umístěny nad střechou 1.NP a jsou zavěšeny na nástěnných konzolách na fasádě 
2.NP. Vzduchotechnické vytápěcí jednotky pro prostory skladů a plnících linek budou 
umístěny v daných místnostech a budou zavěšeny na nástěnných konzolách. 
Znehodnocený vzduch je z těchto místností odsáván pomocí střešních ventilátorů, 
které budou umístěné na střeše objektu. Pro zajištění vyššího komfortu vybraných 
prostorů v 1.NP budou tyto prostory teplovzdušně vytápěny, větrány a klimatizovány. 

Pro teplovzdušné vytápění výrobních prostor pivovaru jsou navrženy jednoduché 
vytápěcí a větrací systémy typu SAHARA. Po přivedení zdroje tepla (topná voda o 
teplotním spádu 75/55) umožňují dané systémy vybraný prostor dostatečně vytápět 
na požadovanou teplotu. Tyto navržené VZT jednotky pracují s čerstvým i cirkulačním 
vzduchem, jejichž poměr lze nastavovat buď ručně, či pomocí servopohonu. VZT 
jednotky jsou zavěšeny pomocí nástěnné konzole na vnitřní stěně místností a přes 
venkovní protidešťové žaluzie dochází k nasátí čerstvého vzduchu. Odtah 
znehodnoceného vzduchu z těchto prostor je řešen pomocí střešních ventilátorů, 
které budou umístěny na střeše objektu. Pro chlazení prostoru skladu plných sudů na 
požadovaných 12-14°C je navržen klimatiza ční systém od výrobce Mitsubishi Electric, 
který pracuje v chladícím nebo topícím režimu.  

Prostory větrání sociálních zařízení a skladů: 

V prostorách sociálních zařízení a skladů bude navrženo podtlakové větrání pomocí 
samostatných ventilátorů. Znehodnocený odsávaný vzduch, bude odváděn SPIRO- 
potrubím, přes tlumiče hluku a zpětné klapky na fasádu objektu, kde bude vyfukován 
do okolí. Potrubí je v místnostech vedeno v sádrokartonovém podhledu. Přívod 
čerstvého vzduchu bude řešen přes osazené dveřní mřížky. 
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9 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

9.1 Povodně 

Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo 
nepřímé záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 

9.2 Sesuvy půdy 

Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá sesuv půdy, poddolování. 

Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost ani se zde 
nevyskytuje území poddolované z dřívější utlumené důlní činnosti. 

9.3 Seismicita 

Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickými účinky. 

10 Připojení na technickou infrastrukturu 

10.1 Přístupová a příjezdová komunikace     

Objekt je napojen na silnici II. třídy vybudovaným vjezdem na pozemku investora 
Majitel komunikace: MěÚ Chotěboř 

Správce komunikace: MěÚ Chotěboř  

Místní komunikace je s asfaltovým povrchem a předepsanou maximální povolenou 
rychlostí 50 km/h. 

Připojení na místní komunikaci se provede nově vybodovaným vjezdem s 
asfaltobetonovým povrchem. 

10.2 Plyn – zemní 

Připojovací bod na hranici pozemku, napojení na stávající STL plynovod PE 90 
vedoucí v chodníku před dotčeným pozemkem. 

Správce veřejného plynovodu: Východočeská plynárenská a.s., Havlíčkův Brod. 

Hlavní řád veden v chodníku před dotčeným pozemkem. 
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10.3 Elektrická energie 

Připojovací bod el. energie na hranici pozemku ze stávající PRIS. 

Správce veřejného rozvodu ECF elektrocentrum fabrik, s.r.o., Havlíčkův Brod. 

Spotřeby na hranici pozemku v instalačním sloupku, třífázové, ovládací prvek HDO, 
charakteristika B, přímé měření, 230/400 W, 0.5 A, 50Hz. Maximální jistič 80 A, 
230V/400V. 

10.4 Vodovod 

Připojovací bod – vodovod pod komunikací PE 32. Hlavní řád - předpoklad litina DN 
200 vedoucí v pozemku 4550/3, podvrtem pod komunikací II třídy 345. Správce 
veřejného vodovodu – Havlíčkův Brod. Měření spotřeby v šachtě před objektem. 

10.5 Kanalizace  

Napojení na stávající výtlačný řád na pozemku 2804/5, podvrtem pod komunikací II 
třídy 345. Hlavní řád DN 400. Správce veřejné kanalizace – Chotěboř. 

10.6 Telekomunikační síť 

V dané lokalitě je zavedena. Vedena v zemi podél komunikace v hloubce 0,8 m. 

10.7 Kabelová televize 

V dané lokalitě není zavedena. 

10.8 Osvětlení 

Osvětlení vnitroareálových komunikací je navrženo osvětlovacími stožáry výšky 4 m, 
navrženy jsou celkem 3 stožáry. 

11 Dopravní řešení 

Dopravní napojení minipivovaru bude řešeno na stávající nově vybudovanou 
obslužnou komunikaci vedoucí průmyslovou zónou. Nově bude proveden sjezd z 
pozemku č 2804/9 k. ú. Příjemky. Sjezd bude proveden v šířce min 6,0 m pro 
pohodlný vjezd vozidel zásobující provoz pivovaru. 
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Směrové a výškové řešení je dáno osazením objektu minipivovaru na pozemku 
2804/9 k.ú. Příjemky, a je taktéž limitováno nově provedeným sjezdem na stávající 
obslužnou komunikaci, která prochází ZTV průmyslové zóny. 

 

Skladba vozovky 

Asfaltový beton jemnozrnný ABJ 40 mm 

Postřik asfaltovou emulzí PSEA 

Obalované kamenivo střednězrnné OKS II         100 mm 

Štěrkodrť (frakce 16-32) ŠD 150 mm 

Štěrkodrť (frakce 0-63) ŠD 150 mm 
 
Skladba parkovacího stání 

Zámková betonová dlažba  80 mm 

Lože z drceného kameniva f. 0-4  40 mm 

Štěrkodrť (frakce 16-32)  150 mm 

Štěrkodrť (frakce 0-63)  150 mm 

 

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN 736114 na předpokládané zatížení s 
ohledem na podložní zeminu, vodní režim a klimatické podmínky v místě stavby. 

12 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pozemek je opatřen kombinací zpevněných ploch, zajišťující dopravní obslužnost 
provozu minipivovaru, a zelenými plochami. Zpevněné plochy jsou tvořeny 
asfaltobetonovým kobercem s podkladními vrstvami. Zelené pásy a plochy budou 
provedeny z deponie vytěžené zeminy s následným osetím travným semenem. Na 
pozemku není uvažováno s parkovacím stáním osobních automobilů zaměstnanců, 
to je umístěno mimo oplocený areál na již zpevněném prostoru určeném výhradně k 
tomuto účelu. Plochy pro parkovací stání jsou umístěny z východní strany naproti 
vstupu do areálu. 

13 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

13.1 Objekt pro odpadové hospodářství 

Na pozemku je umístěn objekt pro umístění odpadového hospodářství. Jedná se o 
lehkou ocelovou konstrukci opláštěnou trapézovými plechy. Objekt je uzamykatelný. 
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14 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

14.1 Oplocení 

Celý pozemek je oplocen průmyslovým oplocením výšky 1,8 m. Z východní 
příjezdové strany je oplocení doplněno vstupní brankou a vjezdovou branou 
automaticky ovládanou a opatřenou závorou.    

15 Seznam použité literatury 

Seznam použité literatury je uveden v závěru diplomové práce jako souhrnný za 
celou práci. 

Podkladem pro zpracování stavebně technologické zprávy byla průvodní a technická 
zpráva zpracována v té době platnou vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
na zakázku Minipivovaru Vysočina, Petrou Horákovou, Riegrova 308, 582 82 Golčův 
Jeníkov dne 11. Listopadu 2012, stupeň studie (příloha D. 1). Vyhláška byla 
nahrazena předpisem 62/2013 o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013. [72] 
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1 Úvod 

Zásady organizace výstavby na technologickou etapu zakládání jsem zpracovávala 
na stavbu minipivovaru Vysočina ve své  bakalářské práci a v této příloze na ni 
naváži. Vyhodnotím zařízení staveniště jakožto objekty provozní, výrobní a 
v neposlední řadě sociální a hygienické zázemí, zda-li jsou dostačující pro montáž 
železobetonové prefabrikované konstrukce i pro provedení kompletní stavby. Číselné 
hodnoty bilancí jednotlivých staveništních medií na technologickou etapu zakládání 
budou převzaty z BP [1], bilance medií pro navazující stavební procesy minipivovaru 
Vysočina jsou součástí této přílohy DP, viz. bod 3.1. 

2 Informace o rozsahu staveništ ě 

Rozsah zájmového území s polohou stavebního záměru minipivovaru Vysočina je 
patrný ze situace zařízení staveniště. Lokalita pro plánovaný záměr se nachází na 
parcele č. 2804/9 v katastrálním území Příjemky, která je podle územního plánu obce 
Chotěboř součástí průmyslové zóny obce. Předmětná parcela tvoří jeden funkční 
celek, jenž je vlastnictvím investora. Parcely obklopující místo staveniště jsou 
situovány z jižní a severní strany opatřeny parcelními čísly 2804/7, 2808/8 a 2804/10, 
tyto jsou již trvale zastavěny výrobními objekty místních soukromých firem. 
Z východní a západní strany je pozemek ohraničen místními komunikacemi ulic 
Průmyslová a Okružní. Objekt minipivovaru bude umístěn na pozemku ve tvaru 
nepravidelného obdélníku s nadmořskou výškou 493,15 m. n. m. Staveniště lze 
označit za rovinaté, vzhledem k tomu, že celkové převýšení terénu mezi 
nejvzdálenějšími body staveniště je téměř nulové. [1]  

3 Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Stávající inženýrské sítě jsou vedeny  pod komunikací a přilehlým chodníkem v ulici 
Průmyslová. Na zajištění plynulého chodu zařízení staveniště je nutné zhotovit 
dočasné přípojky inženýrských sítí. Potřeby a spotřeby jednotlivých médií jsou dány 
výpočty, na které je nutno dimenzovat přípojky. Přípojky na hranici pozemku budou 
zhotoveny a vlastněny správci těchto veřejných sítí (Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, ECF elektrocentrum fabrik, s.r.o.), viz. příloha D. 1 PRŮVODNÍ A 
TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Staveništní přípojka vody – byla již zhotovena jako nová v rámci technologické etapy 
zakládání, napojením na vodovodní řad na ulici Průmyslová a přivedena na 
předmětný pozemek. Ze staveništního vodoměru byl proveden provizorní rozvod 
vody pro objekty zařízení staveniště přípojkou o dimenzi PE32. V této příloze 
vyhodnotím, zda navržená přípojka vody vyhoví pro realizaci všech etap výstavby 
minipivovaru Vysočina (příloha B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ 
STAVBY).  
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Staveništní přípojka kanalizace – objekty zařízení staveniště byly napojeny v rámci 
technologické etapy zakládání na nově vybudovanou splaškovou ležatou kanalizaci, 
která ústí do kanalizačního řadu vedoucího pod komunikací v ulici Průmyslová. 
Splašková staveništní přípojka kanalizace je provedena z kanalizačních trub PVC DN 
150 uložená na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypána štěrkopískem, zbývající 
hloubka rýhy zasypána zeminou hutněnou po vrstvách (příloha B. 2 SITUACE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY).  

Staveništní přípojka NN – rozvod NN k objektům zařízení staveniště je provedena 
nadzemním vedením z rozvodné skříně a hlavního staveništního rozvaděče RS 
0.0.3.4, který je jako provizorní zajištění nízkého napětí umístěn na hranici pozemku. 
V průběhu realizace budou osazeny pomocné staveništní rozvaděče RS 2.0.0.3 IP 
44. Na rozvodné skříni a hlavním staveništním rozvaděči generální dodavatel stavby 
minipivovaru Vysočina zajistí výchozí revizi o provozuschopnosti zařízení dle ČSN 
331500 a ČSN 33 2000-6. Dále bude proveden dočasný rozvod NN po severní a 
západní straně hranice pozemku, kde na oplocení bude osazeno venkovní 
halogenové osvětlení. (příloha B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ 
STAVBY).  

3.1 Bilance jednotlivých staveništních medií  

Dimenze staveništních p řípojek pro technologický projekt  

Maximální spotřeby vody a maximální příkon elektrické energie pro zařízení 
staveniště pro technologickou etapu zakládání, hodnoty byly převzaty z BP [1]: 

 

1 - spot řeba vody pro technologické ú čely 

a) zakládání  

Množství betonu 89,425 m3 * 10 l = 894,25 l  

b) montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu  

Množství ložného betonu třída C25/30 X0 frakce do 22 mm. Množství betonu je 
převzato z rozboru položek kalkulace TOV. 

Množství ložného betonu C25/30 X0 frakce do 22 mm 

10,127 m3 * 250 l = 2 531,75 l  

Množství zálivkového betonu C16/20 X0,CX1 kamenivo frakce 0-8 mm- ošetření  

(2,5+15,056+0,77)= 18,326 m3 * 10 l = 183,26 l 
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c)zdivo: 

I -  zděné nosné zdivo POROTHERM tl. 240mm  

Zdění z bloků POROTHERM (515,451*0,24)m3*250 l= 30 927, 06 l 

Výroba malty (množství převzato z rozboru položek kalkulace TOV) 21,958 t  

Spotřeba zdící malty dle výrobce 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty 

(21 958/1,6)/1000= 13,723 m3 zdící směsi*200 l= 2 777,78 l 

II -  zdění příčky POROTHERM tl. 80 mm pevnosti P 10 

Zdění z bloků POROTHERM (746,374*0,08)m3*20 l= 1 194,20 l 

Výroba malty (množství převzato z rozboru položek kalkulace TOV) 11,04634 t  

Spotřeba zdící malty dle výrobce 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty 

(11 046,34/1,6)/1000= 6,9 m3 zdící směsi*200 l= 1 380,79 l 

III -  zdění příčky POROTHERM tl. 140 mm pevnosti P 10  

Zdění z bloků POROTHERM (569,702*0,140)m3*30 l= 2 392,75 l 

Výroba malty (množství převzato z rozboru položek kalkulace TOV) 14,75528 t  

Spotřeba zdící malty dle výrobce 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty 

(14 755,28/1,6)/1000= 9,222m3 zdící směsi*200 l= 1 844,41 l 

d) omítky  

Výroba malty 

(876,404+207,8+3134,902+22,48+743,579)m2*0,020=99,7633 m3*200 l=19 952,66 l 

Omítky (bez spotřeby pro maltu)  

(876,404+207,8+3134,902+22,48+743,579)m2*25 l= 124 704,125 l 

 

2- hygienické ú čely 

a) zakládání  

Počet pracovníků 10 ............................................................................................. 400 l 

b) montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu  
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Hygienické účely - 1 pracovník směna (střední hodnota) ........................................ 40 l 

Počet pracovníků 10 ............................................................................................. 400 l 

Sprchování 1 pracovník (střední hodnota) .............................................................. 45 l 

Počet pracovníků 11 ............................................................................................. 495 l 

c) zdění 

Hygienické účely 1 pracovník směna (střední hodnota) .......................................... 40 l 

Počet pracovníků 10 ............................................................................................. 400 l 

Sprchování 1 pracovník (střední hodnota) .............................................................. 45 l 

Počet pracovníků 11 ............................................................................................. 495 l 

d) omítky  

Hygienické účely 1 pracovník směna (střední hodnota) .......................................... 40 l 

Počet pracovníků 10 ............................................................................................. 400 l 

Sprchování 1 pracovník (střední hodnota) .............................................................. 45 l 

Počet pracovníků 11 ............................................................................................. 495 l 

e) hygienické ú čely pro max. p ředpokládaný po čet pracovník ů HSV a 
      PSV - předpoklad 25 pracovník ů 

Hygienické účely 1 pracovník směna (střední hodnota) .......................................... 40 l 

Počet pracovníků 25 ........................................................................................... 1000 l 

Sprchování 3 pracovníci (střední hodnota)............................................................ 135 l 

Počet pracovníků 25 ........................................................................................... 1135 l 

 

3 - provozní ú čely Studenovodní vysokotlaký čisti č HD 13/35-4 Cage 

a) zakládání 

Počet mytí: 10x ................................................................................................. 12600 l 

 

b) montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu 
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Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4- 1x    

Tří nápravový nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2- 1x  

Výše uvedené vozy není potřeba mýt, protože budou využívat panelovou staveništní 
komunikaci 

Počet mytí: 0…………………………………………..…………………….……………..0 l 

c) zdění 

Vozy určené pro dodávku zdícího materiálu není potřeba mýt, protože budou využívat 
panelovou staveništní komunikaci a zpevněné plochy určené pro skladování 
materiálu. 

d) omítky  

Cisterny určené pro dodávku sypkého materiálu není potřeba mýt, protože budou 
využívat panelovou staveništní komunikaci a zpevněné plochy kde je osazeno silo. 

 

Celková spot řeba vody pro jednotlivé technologické etapy: 

a) Sekundová spotřeba vody pro technologickou etapu zakládání  je 0,18 l/s. 

Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje  pro připojení zařízení staveniště pro 
technologickou etapu zakládání. [11] 

b) Sekundová spotřeba vody pro montáž nosného ŽB prefabrikovaného skeletu :  

Výpočtový vztah pro sekundovou spotřebu vody: 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

Qn – sekundová spotřeba vody l/s 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku l/ den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách 8 hodin (směna) 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

      = ((2 531,75+183,26) *1,6 + 495 * 2+ 0)/8*3600= 0,185 l/s 

Sekundová spotřeba vody pro technologickou etapu montáže nosného ŽB 
prefabrikovaného skeletu je 0,185 l/s. 
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Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje  pro připojení zařízení staveniště. [11] 

c) Sekundová spotřeba vody pro zdění:  

Výpočtový vztah pro sekundovou spotřebu vody: 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

Qn – sekundová spotřeba vody l/s 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku l/ den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách 8 hodin (směna) 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

      = ((40516,99/8) *1,6 + 445 * 2+ 0)/8*3600= 0,312 l/s 

Sekundová spotřeba vody pro zdění nosného zdiva a příček je 0,312 l/s 

Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje  pro připojení zařízení staveniště. [11] 

d) Sekundová spotřeba vody pro omítky :  

Výpočtový vztah pro sekundovou spotřebu vody: 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

Qn – sekundová spotřeba vody l/s 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku l/ den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách 8 hodin (směna) 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

      = ((144656,785/8) *1,6 + 445 * 2+ 0)/8*3600= 1,032 l/s 

Sekundová spotřeba vody pro zdění nosného zdiva a příček je 1,032 l/s 

Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje  pro připojení zařízení staveniště. [11] 

 

e) Sekundová spotřeba vody pro max. po čet pracovník ů HSV a PSV, vybrala jsem 
technologickou etapu, která je nejnáročnější na spotřebu vody, jedná se o omítky:  
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Výpočtový vztah pro sekundovou spotřebu vody: 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

Qn – sekundová spotřeba vody l/s 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku l/ den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách 8 hodin (směna) 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

      = ((144656,785/8) *1,6 + 1135 * 2+ 0)/8*3600= 1,083 l/s 

Sekundová spotřeba vody pro zdění nosného zdiva a příček je 1,083 l/s 

Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje  pro připojení zařízení staveniště, maximální 
průtok je 1,1 l/s a s počtem 20 výtokových jednotek. [11] 

 

Maximální p říkon elektrické energie pro jednotlivé technologick é etapy: 

Maximální příkon elektrické energie pro zařízení staveniště pro technologickou etapu 
zakládání, hodnoty byly převzata z BP [1]: 

a) Celkový příkon elektrické energie pro technologickou etapu zakládaní je 42,36 kW. 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště pro 
technologickou etapu montáže nosného skeletu, hodnoty (příkony převzaty z přílohy  
B. 6.1 -  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ 
STAVBY):  

 

 

Obr. A 2-1: Základní vztah pro výpočet příkonu elektrické energie 
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0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků   

0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení     [74] 

   

Tab. A2. -1: Instalované příkony pro montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 

P1 instalovaný p říkon elektromotor ů  

Přístroj Štítkový příkon v kW Počet  ks KW celkem 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE 
Professional 

0,63 2 1,23 

Kompaktní a silná úhlová bruska s 
TEMPOMATEM 

1,6 2 3,2 

Svářečka Omicron Gama 1500D invertor 4,7 2 9,4 

Momentový utahovák Narex ESR 30 0,8 1 0,8 

Míchačka stavební S 230 HR 230L/220V  1,6 1 1,6 

Kompresor Scheppach HC 50 1,5 1 1,5 

Míchadlo Hitachi BM1600 1,6 1 1,6 

Studenovodní vysokotlaký čistič HD 13/35-
4 Cage 

15 0 0 

Celkem P1 instalovaný p říkon elektromotor ů                                             19,33 kW 
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P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení  

Vnitřní osvětlení Příkon kW/m2 m2 kW celkem 

Kanceláře, vrátnice 0,02 39,43 0,79 

Šatny, umývárny, WC 0,006 89,08 0,53 

Skladovací buňky 0,008 45 0,36 

Celkem P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení                                        1,68kW  

P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 

Přístroj Štítkový příkon kW Počet ks kW celkem 

Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 
500W IP 44 

0,5 13 6,5 

Celkem P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení                                          6,5 kW 

S = 1,1* ((0,5*P1+ 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 

S = 1,1*((0,5*19,33+ 0,8*1,68 + 6,5)2 + (0,7*19,33)2)1/2 

S = 24,34 kW 

b) Celkový příkon elektrické energie pro technologickou etapu montáže nosného 
skeletu 24,34 kW. 

c) zdění 

Tab. A. 2-2: Instalované příkony pro zdění 

P1 instalovaný p říkon elektromotor ů  

Přístroj Štítkový příkon v kW Počet  ks kW  celkem 

Ruční elektrická zařízení s příkonem 1,5kW 1,5 5 7,5 
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Univerzální kontinuální míchací stroj M-tec 
Calypso D30 

4 1 4 

Omítací stroj-tec m3 pro F 4 1 4 

Míchačka stavební S 230 HR 230L/220V 1,6 1 1,6 

Celkem P1 instalovaný p říkon elektromotor ů                                                17,1kW 

P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon kW/m2  m2 kW celkem 

Kanceláře, vrátnice 0,02 39,43 0,79 

Šatny, umývárny, WC 0,006 89,08 0,53 

Skladovací buňky 0,008 45 0,36 

Celkem P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení                                        1,68kW  

P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 

Přístroj Štítkový příkon kW Počet ks kW celkem 

Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 
500W IP 44 

0,5 13 6,5 

Celkem P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení                                           6,5 kW 

S = 1,1* ((0,5*P1+ 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 

S = 1,1*((0,5*17,1+ 0,8*1,68 + 6,5)2 + (0,7*17,1)2)1/2 

S = 22,33 kW 

c) Celkový příkon elektrické energie pro zdění 22,33 kW. 

 

d) omítky 
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Tab. A. 2-3: Instalované příkony pro omítky 

P1 instalovaný p říkon elektromotor ů  

Přístroj Štítkový příkon v kW Počet  ks kW  celkem 

Univerzální kontinuální míchací stroj M-tec 
calypso D30 

4 1 4 

Omítací stroj-tec m3 pro F 4 1 4 

Míchačka stavební S 230 HR 230L/220V  1,6 1 1,6 

Celkem P1 instalovaný p říkon elektromotor ů                                                  9,6kW 

P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon kW/m2  m2   kW celkem 

Kanceláře, vrátnice 0,02 39,43 0,79 

Šatny, umývárny, WC 0,006 89,08 0,53 

Skladovací buňky 0,008 45 0,36 

Celkem P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení                                        1,68kW  

P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 

Přístroj Štítkový příkon kW Počet ks kW celkem 

Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 
500W IP 44 

0,5 13 6,5 

Celkem P3 instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení                                           6,5 kW 

S = 1,1* ((0,5*P1+ 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 

S = 1,1*((0,5*9,6+ 0,8*1,68 + 6,5)2 + (0,7*9,6)2)1/2 

S = 15,75kW 
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d) Celkový příkon elektrické energie pro omítky je 15,75 kW 

e) bilance maximálního p říkonu pro max. po čet pracovník ů HSV a PSV, vybrala 
jsem technologickou etapu, která je nejnáročnější na spotřebu el. energie, jedná se o 
omítky pracovníci HSV společně s pracovníky PSV (montáž hrubých rozvodů- elektro, 
voda, plyn) 

Tab. A. 2-6: Instalované příkony pro max. po čet pracovník ů HSV a PSV 

P1 instalovaný p říkon elektromotor ů  

Přístroj Štítkový příkon v kW Počet  ks kW celkem 

Univerzální kontinuální míchací stroj M-tec 
calypso D30 

4 1 4 

Omítací stroj-tec m3 pro F 4 1 4 

Míchačka stavební S 230 HR 230L/220V  1,6 1 1,6 

Ruční elektrická zařízení s příkonem 1,5kW 1,5 8 12,0 

Celkem P1 instalovaný p říkon elektromotor ů                                                21,6kW 

P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon kW/m2  m2   kW celkem 

Kanceláře, vrátnice 0,02 39,43 0,79 

Šatny, umývárny, WC 0,006 89,08 0,53 

Skladovací buňky 0,008 45 0,36 

Celkem P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení                                        1,68kW  

P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 

Přístroj Štítkový příkon kW Počet ks kW celkem 
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Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 
500W IP 44 

0,5 13 6,5 

Celkem P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení                                           6,5 kW 

S = 1,1* ((0,5*P1+ 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 

S = 1,1*((0,5*21,6+ 0,8*1,68 + 6,5)2 + (0,7*21,6)2)1/2 

S = 26,40kW 

d) Celkový příkon elektrické energie pro max. počet pracovníků HSV a PSV a při 
nasazení dvojnásobného počtu přístrojů je 26,40 kW 

 

Kanalizace pro za řízení staveništ ě 

Kanalizace hygienického zařízení v buňkách staveniště je napojena na nově 
vybudovanou kanalizační přípojku. 

4 Odvodn ění staveništ ě 

Hladina spodní vody by se dle inženýrsko-geologického průzkumu  měla nacházet 
v hloubce cca 2 m pod úrovní komunikace v ulici Průmyslová a Okružní. Odvodnění 
staveniště je řešeno přímým vsakem přes vytvořenou zpevněnou plochu opatřenou 
drtí s geotextilií, která zabraňuje promačkávání kameniva do zeminy v technologické 
etapě zakládání. Plochy tvoří  silniční panely (dočasná staveništní komunikace, 
plocha pro čištění automobilů, sklady a zpevněné plochy pro stání strojních sestav 
jednotlivých stavebních etap), které jsou spádovány min. 2- 2,5% tak, aby bylo 
docíleno shromažďování srážkových vod na pozemku s možností přímého vsaku. 
Pokud by došlo k nadměrnému srážkovému úhrnu a pouhý vsak by nedostačoval, byl 
by na pozemku v jižní části podél oplocení vybudován kanál s drenáží, který by 
přebytečnou vodu odváděl do revizní a kontrolní šachty zřízené na pozemku s 
napojením na hlavní kanalizační řad vedený pod komunikací v ulici Průmyslová. [1]. 
(příloha B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY). 

5 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je umožněn po komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, při výjezdu 
z obce Chotěboř, směr Ždírec nad Doubravou. Z Ulice Sokolohradská je proveden 
sjezd na místní komunikaci v ulici Průmyslová, jež zajišťuje dopravní obslužnost 
průmyslové zóny. Z Průmyslové ulice je vybudován dočasný sjezd na staveniště. To 



 
52 

je obklopeno ze dvou protilehlých stran místními komunikacemi a již zastavenými 
parcelami. Na východní straně je ohraničeno místní komunikací ulice Průmyslová, 
taktéž na západní straně místní komunikací v ulici Okružní. Z jižní strany staveniště 
sousedí s již provozovaným komerčním objektem výrobního charakteru, který se 
rozkládá na parcele 2804/10. Ze severní strany jsou taktéž dvě zastavěné parcely 
s parcelními čísly 2804/7 a 2804/8, na nichž jsou umístěny 2 objekty výrobního 
charakteru (příloha B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY). [1] 

Vstup na staveniště bude na příjezdové straně po ulici Průmyslová a na straně 
opačné sousedící s ulicí Okružní označen výstražnými značkami zamezující vstup 
nepovolených osob a informační tabulí o dodržování BOZP. 

 

Obr. A. 2-20: Informační tabule BOZP [78] 

Veškeré sítě inženýrské infrastruktury jsou vedeny  pod komunikací a přilehlým 
chodníkem v ulici Průmyslová. Na jednotlivé řady budou napojeny objektové přípojky 
inženýrských sítí. Na hranici pozemku bude před započetím zřízení zařízení 
staveniště osazen sloupek, ve kterém je umístěna přípojková skříň a hlavní uzávěr 
plynu. Vodovodní přípojka je napojena návrtem na stávající vodovodní řad. Dočasné 
objekty zařízení staveniště budou napojeny na nově vybudovanou revizní a kontrolní 
šachtu, ze které ležatou kanalizační přípojkou jsou svedeny odpadní splaškové vody 
do kanalizačního řadu na ulici Průmyslová. [1]   

6 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Novostavba minipivovaru nebude mít v zájmovém území negativní vliv na okolní 
objekty a pozemky. Stavba bude prováděna podle platné české legislativy. Při 
výstavbě budou prováděny kontroly dodržování BOZP, ochrany životního prostředí, 
likvidace odpadů, ochrany ovzduší, přírody, krajiny, příznivých účinků hluku a vibrací.    
Navrhovaný objekt je řešen jako solitérní stavba s prvky moderní průmyslové 
architektury, která nikterak nenarušuje ráz dosavadní zástavby. [1]   
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7 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d řevin 

Plánovaný objekt minipivovaru nezasahuje do žádného chráněného území přírody, 
nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a14 zákona č. 114/1992 Sb. Stavba 
nevyžaduje potřebu kácení zeleně, tudíž nebude mít žádný negativní vliv na životní 
prostředí. [1]   

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn příslušnou organizací města Chotěboř. 
Dešťová voda bude odváděna dešťovými svody s napojením na kanalizační potrubí. 
Při provádění bude dohlíženo, aby byla omezena prašnost a případné znečištění 
staveniště, okolí a příjezdových komunikací. [1]   

8 Maximální zábory pro staveništ ě 

Zábory veřejných ploch nebudou nutné, jelikož staveniště vykazuje dostatečné 
prostory pro umístění provozního zařízení staveniště. Staveništní zařízení je členěno 
na pracoviště pro administrativu stavby, objekty pro údržbu a opravy, staveništní 
komunikace, sklady a skládky, energetické zdroje a zařízení na ochranu a 
bezpečnost zdraví při práci. [11] 

Avšak pohyb autojeřábu zasahuje na pozemky okolních objektů. Na těchto 
pozemcích po dohodě s jejich majiteli bude omezen provoz a zamezen průchod osob 
v době, kdy bude autojeřáb v provozu. Tyto zabrané plochy budou řádně ohrazeny 
rozebíratelným oplocením a označeny výstražnými páskami a tabulkami se zákazem 
vstupu na vyhrazené plochy. [1]    

 

 

                                              

 

Obr. A. 2-21: Tabule zákaz vstupu [79]                    Obr. A. 2-22: Výstražná páska [80] 



 
54 

9 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 

výstavb ě, jejich likvidace 

Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na staveništi jsou umístěny tři nádoby na 
likvidaci odpadu, suť, dřevo a komunální směsný odpad. Staveniště, podle platných 
smluv, bude zařazeno do svozového systému města Chotěboř. [1]   

Odpad a odpadové materiály budou na staveništi řádně tříděny a ukládány do 
přistavených nádob (příloha B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ 
STAVBY). V kolaudačním řízení budou investorovi předány protokoly o řádné 
likvidaci odpadů renomovanou firmou zajišťující tuto činnost. Podrobněji o ukládání 
odpadů do kontejnerů v kapitole 17 Objekty a vybavení zařízení staveniště, bod 17.14 
a 17.15. 

Vytěžená přebytečná zemina, jež je také považována za odpad, bude řádně 
deponována mimo předmětný pozemek na pozemku investora č. 2804/11. Zemina na 
žádost investora bude ponechána na zmíněné deponii (příloha B. 2 SITUACE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY). Po dokončení výstavby minipivovaru 
Vysočina investor rozhodne, jak s přebytečnou deponovanou zeminou naloží. [1] 

Stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, aby nenastal únik 
nebezpečných kapalin. Jsou-li pochybnosti o technickém stavu stroje, bude ihned 
odstaven a zabezpečen proti úniku kapalin. 

 Odpady vznikající ve fázi výstavby  

V následující tabulce je uveden výčet všech odpadů, které budou vznikat v průběhu 
realizace celé stavby minipivovaru Vysočina. Odvoz odpadů bude zajišťovat  firma 
Technické služby a lesní správa města Chotěboř s.r.o. Skládka je v Lapíkově, 
vzdálena od stavby 4,1 km, délka trvání odvozu cca 7 min. Lokalita skládky a 
dopravní trasy je znázorněna ve výkresové příloze B. 1.2  SITUACE STAVBY SE 
ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS (VAZBA STAVENIŠTĚ NA ZDROJE). 

 

Tab. A. 2-4: Katalog odpadů vznikající ve fázi výstavby [58]  

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Zp ůsob nakládání 
s odpadem 

Stavební a demoli ční odpady 

Beton 17 01 01 O skládka 
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Dřevo 17 02 01 O Sběrný dvůr 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Cihly 17 01 02 O skládka 

Plasty 17 02 03 O skládka 

Papír a lepenka 20 01 01 O skládka 

Papírové a 
lepenkové obaly 

15 01 01 O skládka 

Plastové obaly 15 01 02 O skládka 

Kovové obaly 15 01 04 O skládka 

Izolační materiál 17 06 04 O skládka 

Kabely 17 03 02 O skládka 

Motorový benzín, 
nafta 

13 07 02 N skládka 

 

Syntetické motorové 
a mazací oleje 

13 02 06 N skládka 

Jiné hydraulické oleje 13 01 13 N skládka 

Komunální odpady 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O skládka 

 

N- nebezpečný, O- ostatní 

10 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie 

zemin 

V rámci staveniště na parcele č. 2804/9 nebudou zřizovány žádné trvalé ani dočasné 
deponie. Veškerá vytěžená zemina a skrývka ornice bude deponována na pozemku 
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investora č 2804/11, kde budou vytvořeny 4 dočasné deponie, 1 je dimenzována na 
uskladnění ornice a zbylé 3 na uskladnění zeminy. Deponovaná zemina bude vyžita 
na provedení zpětných zásypů a dokončovacích terénních úprav. O dalším využití 
zbývající zeminy, jež nebude zpětně použita na pozemku minipivovaru, bude po 
dokončení stavby rozhodovat investor. [1] 

11 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií 
nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Ačkoliv se jedná o výrobní objekt, je 
zcela vyloučena jakákoliv kolize s okolím. [1] 

Zhotovitel stavby je povinen pravidelně kontrolovat možnost výskytu rizikových 
faktorů, které mohou při práci na staveništi vznikat. V případě výskytu rizikového 
faktoru je zhotovitel povinen bez jakéhokoli odkladu odstranit nebo alespoň 
minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. Rizikové faktory lze definovat 
v různých fázích výstavby, jedná se zejména o faktory fyzikální (hluk, vibrace), 
chemické (karcinogeny), biologické (viry, bakterie, plísně), prach, fyzická, psychická 
zátěž a klimatické podmínky (extrémní teplo, chlad, vlhkost). [1]    

Likvidace dešťových vod vzhledem k příznivým geologickým podmínkám není nutné 
odvádět mimo staveniště. Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na 
pozemku. [1] 

Zhotovitel je povinen chránit území proti hluku a vibracím. Zajištění ochrany vyplývá 
z využívání strojů a mechanizmů v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřesahuje požadované limity dané jejich technickými osvědčeními. V případě 
pozice pracovního stroje v blízkosti okolní zástavby, který by produkoval vyšší 
hodnotu hluku stanovenou hygienickými předpisy, provedlo by se zabezpečení 
například kryty či akustickými zástěnami.  Při výstavbě je nutné dodržovat povolené 
hladiny hluku definované v Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. [51] 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny je zabezpečena využíváním 
dopravních prostředků produkujících povolené limity výfukových škodlivých plynů. 
Zhotovitel udržuje strojové sestavy a provádí u nich pravidelné technické kontroly. [1] 

Ochrana proti znečišťování komunikací je na staveništi zajištěna plochou pro čistění 
automobilů. Tato plocha je umístěna před výjezdem ze staveniště, je napojena na 
staveništní přípojku vody a kanalizace a osazen odlučovač ropných látek. Tímto 
opatřením dochází k zamezení znečišťování veřejných komunikací od vozidel 
vyjíždějících z předmětného zařízení staveniště. V případě znečištění veřejné 
komunikace, například u přemístění zeminy na vedlejší pozemek investora může dojít 
k případnému znečištění. V takovémto případě je zhotovitel povinen zajistit potřebnou 
techniku (např. zametací vůz, kropící vůz), která nanesené nečistoty na veřejných 
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komunikacích neprodleně odstraní. Zhotovitel je povinen udržovat v čistotě i 
vnitrostaveništní komunikaci a ostatní plochy. Tyto budou pravidelně čištěny a 
v případě nadměrné prašnosti i skrápěny. [1] 

V případě dovozu sypkých materiálů je nutno využívat zaplachtovaná vozidla, jež 
zabrání nadměrné prašnosti.   

12 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

pot řeba koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora dle § 15 zákona č. 309/2006, který 
musí zejména podat oznámení o realizaci stavby na příslušném Inspektorátu 
bezpečnosti práce IBP Havlíčkův Brod, Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod 
minimálně 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být doručeno v 
listinné nebo elektronické podobě. [48] 

Stavba minipivovaru Vysočina splňuje § 15 zákona č. 309/2006, protože se jedná o 
stavbu, která se bude realizovat déle než 30 pracovních dní a nastane i situace, kdy 
se na stavbě bude pohybovat více jak 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den 
a také stavba bude realizována více, než jsou citovány v zákoně, dvěma 
subdodavateli. Celkový počet subdodavatelů je předpokládán v minimálním  počtu 
deset subdodavatelů. [48] 

Zhotovitel stavby je povinen na základě požadavků platné legislativy zpracovat plán 
BOZP a to z důvodu, že montáž ŽB prefabrikovaného skeletu je dle přílohy č. 5, bodu 
č. 11 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zařazena jako práce a činnost vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. [44] 

Před zahájením jakýchkoli stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni o 
bezpečnostních předpisech, které jsou bezpodmínečně povinni dodržovat. Pracovníci 
budou seznámeni s případnými riziky, které se mohou vyskytnout, a jejich 
zabráněním. Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní 
pomůcky. [1] 

Na pracovišti musí být dbáno čistoty. Pomůcky požární ochrany musí být plně funkční 
a v minimálním předepsaném množství. Pracovníci budou proškoleni o manipulaci 
s nimi. [1] 

Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovník, který je 
k takovémuto výkonu určen a má platné přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. [75] 

Práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnou legislativou České 
republiky. Na jednotlivé etapy zhotovitel zpracuje technologické předpisy, kterými se 
řídí všichni pracovníci. 
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Základní požadavky na dodržování zásad BOZP: [1] 

− oplocení staveniště minimální výšky 1,8 m 

− udržování pořádku a čistoty na staveništi 

− uspořádání staveniště na základě Situace zařízení staveniště, staveništní 
komunikace, sociální, výrobní a provozní objekty (příloha B. 2 SITUACE 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY) 

− zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

− předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

− provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání tak, aby byly zajištěny a odstraněny nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na 
staveništi 

− na pracovišti se pohybují pouze osoby s odbornou způsobilostí vykonávat 
činnosti, které jsou jim určeny 

− nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabezpečí nebo označí 
výstražnými nápisy a zabezpečí proti vstupu nepovolených osob 

− splnění podmínek pro odstraňování a likvidaci nebezpečných látek a odpadů 

− uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu 

− vedení evidence přítomnosti zaměstnanců na staveništi 

− dodržování stanoveného časového fondu 

− přizpůsobení časovým potřebám prací jednotlivých etap  

13 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

V oblasti staveniště se nevyskytují žádné výstavbou dotčené stavby, na které by byl 
kladen požadavek na provedení bezbariérových úprav jak staveb, tak i venkovních 
přístupových a zpevněných ploch. 

Taktéž se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, tudíž nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních 
komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště, které by měly charakter 
bezbariérových přístupů. [1] 
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14 Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

14.1 Veřejné komunikace 

Příjezd ke staveništi je umožněn po komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, při výjezdu 
z obce Chotěboř, směr Ždírec nad Doubravou. Z Ulice Sokolohradská je proveden 
sjezd na místní komunikaci v ulici Průmyslová, jež je obousměrná a zajišťuje dopravní 
obslužnost průmyslové zóny. Z Průmyslové ulice je vybudován dočasný sjezd na 
staveniště. V ulici Průmyslová bude po dobu výstavby omezena rychlost na 30 km/h a 
osazena dopravní značka zákaz zastavení včetně dodatkové tabule vjezd vozidel na 
stavbu. Toto omezení bude zajištěno v obou směrech. Před nově vybudovaným 
sjezdem na staveniště jsou umístěny dopravní zákazové značky zákaz vjezdu mimo 
stavbu a zákaz stání, aby nebyl omezen provoz na příslušné obslužné komunikaci 
v ulici Průmyslová. Ulice Okružní je pouze jednosměrná. Taktéž bude omezena 
rychlost v celé délce místní komunikace na 30 km/h a osazeny zákazové značky, 
zákaz zastavení a stání po celé její délce. Z ulice Sokolohradská nelze vjet do ulice 
Okružní, zde je osazen zákaz vjezdu všech vozidel. [1] 

14.2 Staveništní komunikace 

V rámci zařízení staveniště pro technologickou etapu zakládání byla zhotovena 
dočasná jednosměrná staveništní komunikace ze silničních panelů šířky 3 m podél 
oplocení na severní straně staveniště. Skladba komunikace ze silničních panelů byla 
zvolena s ohledem na skutečnost, že generální dodavatel disponuje s větším 
množstvím použitých silničních panelů. Podélný sklon komunikace je max. 8 % a 
příčný sklon 2- 4 %. Při vjezdu na staveniště je umístěna vrátnice, kde budou 
evidována všechna vozidla vjíždějící na pozemek. Maximální povolená rychlost 
pohybu vozidel na staveništi je 10 km/h. Vzhledem k dopravní situaci průmyslové 
zóny budou využity přilehlé místní komunikace na ulicích Průmyslová a Okružní, 
z tohoto důvodu byla navržena jednosměrná staveništní komunikace, kde před 
výjezdem je umístěna plocha pro mytí vozidel vyjíždějících ze stavby. Při výjezdu je 
umístěna druhá vrátnice, kde jsou evidována vozidla opouštějící staveniště. Při 
výjezdu do ulice Okružní je osazeno svislé dopravní značení, přikázaný směr jízdy 
doleva. Dopravní značení včetně vyznačení přikázaných směrů jízdy je řešeno 
podrobněji v příloze B. 1.3 DOPRAVNÍZNAČENÍ. [1] 

14.3 Zajišt ění materiálových zdroj ů      

a) Zdroje materiálů pro technologickou etapu zakládání byly řešeny v BP, níže jsou 
uvedeny názvy firem, které zajišťovaly materiální zdroje: [1] 

ZAPA a.s.  pobočka Chotěboř, Partyzánská ulice, 583 01 Chotěboř 

Stavebniny Hladíková Eva Chot ěboř, Riegrova 195, 583 01 Chotěboř 
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ERLAS s.r.o. , Riegrova 549, 583 01 Chotěboř 

STAVEBNINY VALA s.r.o. , Svinný u Chotěboře 80, 583 01 Chotěboř 

Technická a lesní správa s.r.o. , Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř 

b) Pro zajištění zdrojů materiálů pro celou výstavbu minipivovaru Vysočina budou 
využívány místní firmy, jejichž využitím lze dosáhnout minimalizace nákladů na 
dopravu. Jedná se o následující firmy, které zajistí plynulý chod výstavby včetně 
provozu staveniště. 

ZAPA a.s.  pobočka Chotěboř, Partyzánská ulice, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění transportbetonu pro zalévání spár SPIROLL panelů. 

− Dopravní vzdálenost 1,8 km, dojezdový čas cca 3 min 

− Doprava zajištěna autodomíchávači Steter, Basic line AM 10C 

Stavebniny Hladíková Eva Chot ěboř, Riegrova 195, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění stavebních materiálů, betonářská výztuž, dřevěná prkna, zdivo, 
maltoviny, asfaltové a izolační materiály, keramické obklady a dlažby, 
stavební chemie, sádrokartony, tepelné izolace 

− Dopravní vzdálenost 3,4 km, dojezdový čas cca 5 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

ERLAS s.r.o. , Riegrova 549, 583 01 Chotěboř 

− Subdodavatel alternativní nosné ocelové konstrukce, zajištění dodávky a 
montáže 

− Zajištění stavebních materiálů,  pojiva - sypké materiály, stavební chemie, 
zdící materiály, zateplovací systémy, hydroizolace, tepelné izolace, 
geotextílie, sádrokarton 

− Dopravní vzdálenost 3,6 km, dojezdový čas cca 6 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

STAVEBNINY VALA s.r.o. , Svinný u Chotěboře 80, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění stavebních materiálů,  pojiva - sypké materiály, stavební chemie, 
zdící materiály, zateplovací systémy, hydroizolace, tepelné izolace, 
geotextílie, sádrokarton 



 
61 

− Dopravní vzdálenost 4,9 km, dojezdový čas cca 12 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.,  Chrudimská 42, 28571 Vrdy, Dolní Bučice 

− Subdodavatel nosné železobetonové prefabrikované konstrukce  

− Dopravní vzdálenost 44 km, dojezdový čas cca 90 min 

− Doprava zajištěna v ceně subdodávky 

Kingspan, a.s.,  Vážní 465, 50003 Hradec Králové, Pouchov 

− Subdodavatel dodávky a montáže sendvičových izolačních panelů pro střešní 
a stěnové systémy minipivovaru Vysočina, včetně příslušenství pro montáž 

− Dopravní vzdálenost 77 km, dojezdový čas cca 120 min 

− Doprava zajištěna v ceně subdodávky 

Technická a lesní správa s.r.o. , Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění likvidace odpadů (dřevo, stavební suť), sběrný dvůr 

− Dopravní vzdálenost 0,758 km, dojezdový čas cca 1 min 

− Zařazeno do svozového systému města Chotěboř 

− Zajištění likvidace komunálních odpadů – skládka Lapíkov 

− Dopravní vzdálenost 4,1 km, dojezdový čas cca 7 min 

− Zařazeno do svozového systému města Chotěboř 

 

K zajištění stavebních materiálů jsou zvoleny 3 firmy (vyjma subdodavatelů nosné 
konstrukce a opláštění sendvičovými panely), které budou vždy poptávány na 
potřebné množství materiálu a podrobeny tendrovému výběrovému řízení. Kritériem 
bude nejnižší nabídková cena, obchodní podmínky a délka dodání na místo stavby. 
Dopravní vzdálenosti od materiálových zdrojů jsou řešeny v příloze B. 1.2 SITUACE 
STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS (VAZBA STAVENIŠTĚ NA 
ZDROJE). 

Stavební materiál bude dodáván na staveniště v cyklických dodávkách a postupně 
spotřebováván, k uložení materiálu před vlastním zabudováním do stavby poslouží 
dvě připravené plochy zpevněné silničními panely včetně štěrkového podsypu, 
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situovány jsou na východní a západní straně budoucí stavby minipivovaru Vysočina. 
Materiál, který musí být chráněn před nepříznivými klimatickými podmínkami, bude 
uskladněn v ocelových skladech opatřených střešní konstrukcí z plechu a stěn 
z pletiva (například POLYSTYRÉN, vázací drát, překlady, zárubně apod.). 

Hlavním materiálovým zdrojem pro montáž železobetonové prefabrikované 
konstrukce jsou jednotlivé ŽB konstrukční prvky (výpis prvků je uveden v diplomové 
práci část A. 3 bod 2A), materiál bude celkově dodáván na stavbu ve čtyřech 
návozech (dodávkách). První dodávka skeletových prvků bude obsahovat 30 ks 
sloupů, 43 ks průvlaků, 2 ks schodišťových ramen, podesty a  75 ks panelů SPIROLL, 
materiál bude uložen na předem připravenou skládku s označením 3 (viz. příloha DP 
B. 3.2). Druhý návoz bude ve složení 22 ks sloupů, 36ks průvlaků a uložen na 
předem připravenou skládku s označením 5 (viz. příloha DP B. 3.2). Třetí návoz po 
zabudování sloupů a průvlaků bude z panelů SPIROLL 60 ks, uloženy na skládku 
s označením 5 (viz. příloha DP B. 3.2). Čtvrtý návoz ve složení 18 ks sloupů, 12 ks 
průvlaků a 12 ks z panelů SPIROLL uloženy na skládku s označením 5 (viz. příloha 
DP B. 3.2).  

Spojovací materiál k ŽB skeletu je Baumit beton B 30, který bude zajištěn v cyklických 
dodávkách ze stavebnin z Chotěboře (na základě výběrového řízení) musí být 
zajištěno předzásobení na 3 pracovní dny. Materiál je o celkovém množství 512 pytlů 
(1pytel = 40kg), tedy 15 palet. Sypký pytlový materiál bude složen na skládku 
označením 3, kde v jejím levém rohu je výrobna betonu a bude zakryt plachtou. 

Dodávku zálivkového betonu C25/30 X0 frakce do 22 mm bude zajištěna firmou 
ZAPA a.s. v celkovém množství 18,326 m3, autodomíchávačem Steter, BASIC LINE 
AM 10 C. 

POROTHERM bloky, příčkovky a překlady budou dovezeny průběžně v souladu 
s předzásobením. Keramické tvarovky budou uloženy na skládku matriálu 
s označením 3 a 5 (viz. příloha DP B. 3.2). Určený materiál bude pomocí jeřábu 
LIEBHERR LTM 1030/1 složen i k pracovnímu místu zdění v souladu s pokyny 
stavbyvedoucího. Celkově se jedná o návoz POROTHERM 24 P+D 5 609 ks = 94 
palet, POROTHERM 8 P+D 6 091 ks = 51 palet a POROTHERM 14 P+D v počtu 
4 649 ks = 59 palet, tedy celkové množství 204 palet. 

Zdící malta a omítková směs bude vyrobena na stavbě ve výrobně malt se sypké 
směsi BAUMIT dodávané a dofukované průběžně se spotřebou do sila o objemu 22 
m3. Celkové množství zdící malty 47,760 t= 99,767 m3= 5 krát bude silo doplněno. 

Výstavba minipivovaru nepodléhá žádným dalším speciálním podmínkám pro 
provádění výstavby. 
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15 Postup výstavby  

Předpokládaný termín výstavby minipivovaru Vysočina je 10 měsíců. Uzlové termíny 
budou definovány v podrobném harmonogramu postupu výstavby, který bude 
součástí nabídek jednotlivých uchazečů vypisovaného výběrového řízení na 
generálního zhotovitele stavby. 

16 Předpokládané uzlové termíny:  

Hrubá stavba  

• zahájení: 2. březen 2015 
• dokončení:  26. červen 2015 

Vnitřní dokončovací práce  

• zahájení: 10. červen 2015 
• dokončení: 30. říjen 2015 

Venkovní dokončovací práce 

• zahájení: září 2015 
• dokončení: říjen 2015 

Montáž technologie 

• zahájení: listopad 2015 
• dokončení: prosinec 2015 

 

Výstavba minipivovaru Vysočina bude zajištěna odbornou stavební firmou na základě 
výběrového řízení v souladu se stavebním zákonem a se zákonem o veřejných 
zakázkách. Termíny výstavby jsou podrobněji stanoveny v přílohách DP B. 4.1 
OBJEKTOVÝ HARMONOGRAM, FINANČNÍ PLÁN STAVBY a B. 4.2 PODROBNÝ 
ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY. 

17  Objekty a vybavení za řízení staveništ ě 

Na parcele 2804/9 po jejím převzetí zhotovitelem je vybudováno dočasné zařízení 
staveniště, jež bude zajišťovat sociální a hygienické zázemí pracovníků, výrobní a 
provozní plochy potřebné pro bezpečný chod pracovních procesů na staveništi. 
Podrobné zobrazení zařízení staveniště pro výstavbu minipivovaru Vysočina je pro 
technologickou etapu zakládání, montáž hrubé stavby, zdění a omítky součástí příloh 
DP uvedených níže:  
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B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY 

B. 3.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- ZAKLÁDÁNÍ 

B. 3.2 SITUACEZAŘÍZENÍSTAVENIŠTĚ- MONTÁŽ NOSNÉHO SYSTÉMU      

B. 3.3 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- ZDĚNÍ, OMÍTKY   

Provozní a sociální zázemí zařízení staveniště je tvořeno mobilními kontejnery, které 
zajišťují komfort na staveništi, sociální a administrativní zázemí. Jedná se o 
následující kontejnery firmy TOI TOI, kontejnery budou pronajaty na základě smlouvy 
o pronájmu a na dobu realizace, která činní 9 měsíců. [76], [1]   

 

17.1 Vrátnice – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK2 

Vrátnice byla osazena na předem připravené dřevěné prahy a připojena k mediím. 
První vrátnice je umístěna při vjezdu na staveniště z ulice Průmyslová. Jelikož je 
staveništní komunikace průjezdná, druhá vrátnice je osazena při výjezdu, který je 
napojen na místní komunikaci ulice Okružní. Při výjezdu do ulice Okružní je osazeno 
svislé dopravní značení, přikázaný směr jízdy doleva. 

Vrátnice ............................................................................................................... 2 ks 

Uvedené vrátnice v počtu dvou kusů vyhovují při realizaci železobetonového 
prefabrikovaného systému a rovněž v celé etapě výstavby minipivovaru Vysočina. 

Základní technická data  

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 3 000 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. Přípojka: 380 V/32A 

Obr. A. 2-4: Interiér obytného kontejneru BK2 

Vnitřní vybavení kontejneru 

1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka. Okna s plastovou žaluzií. 

Nábytek do kontejneru BK2 – 2x stůl, 2x židle, 2x skříň, 1x věšák [76], [1]   
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Obr. A. 2-3: 3D zobrazení kontejneru  BK2 [76], [1]   

 

 

 

 

 

        

 

 

Obr. A. 2-2: Půdorys obytného kontejneru BK2    

 

17.2 Kancelá ř, šatny – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK1 

Kanceláře byly rovněž v technologické etapě zakládání osazeny na předem 
připravené dřevěné prahy a připojeny k mediím (voda, kanalizace a elektrickou 
energii). Kanceláře a šatny jsou situovány při hranicích stavby a to podél oplocení 
staveniště s ulicí Průmyslová. Kancelář je určena pro vedoucího stavby 
(stavbyvedoucího), druhá kancelář pro technické vedení stavby (mistra). 

Níže uvedené počty jsou převzaty z technologické etapy zakládání a nevyhovují při 
realizaci železobetonového prefabrikovaného systému.  

Kanceláře ............................................................................................................ 2 ks 

Šatny ................................................................................................................... 2 ks 

Navýšení počtu při realizaci železobetonového prefabrikovaného systému. 

Šatny ................................................................................................................... 1 ks 
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Uvedené počty obytných kontejnerů je nutné zrevidovat s ohledem na to, že 
maximální počet pracovníků bude na hranici 25 osob. Pracovníci jsou různých profesí 
HSV a PSV. 

Dvě kanceláře budou zajišťovat zázemí technických pracovníků výstavby 
minipivovaru Vysočina. Jedna kancelářská buňka je určena pro stavbyvedoucího a 
druhá buňka je určena pro mistry HSV, elektroinstalací, ZTI+ ÚT+VZT. S ohledem na 
náklady za pronájem buněk je kalkulována plocha pro mistry 5 m2/1 mistra, případně 
mistr HSV bude využívat kancelářskou buňku společně se stavbyvedoucím. 

Výpočet počtu bun ěk BK1 : [11]  

Stavbyvedoucí: 

Minimální požadavek plochy ........................................................................ 15 m2 

buňka BK1 ....................................... plocha 2,438 m*6,058 m = 14,77 m2= 15 m2  

Mistři: 

Minimální požadavek plochy .................................................................... 8-12 m2 

buňka BK1 ....................................... plocha 2,438 m*6,058 m = 14,77 m2= 15 m2  

3 mistři ............................................................................................ 15 m2/3=5 m2  

Výše uvedená plocha pro 1 mistra je posuzována jako plocha pro ostatní z výše 
uvedené skutečnosti. Pokud by tato skutečnost byla neúnosná, tak se zařízení 
staveniště rozšíří o 1 kancelářskou buňku BK1, která bude umístěna naproti 
sociálnímu zázemí (sprchy) tak, aby buňka navazovala na již zrealizovaný 
obousměrný chodník šířky 1,5 m (geotextilie+ kamenná drť). 

Šatny: 

pro 25 pracovníků s možností konzumací jídla 

Minimální požadavek plochy ..................................................................... 1,75 m2 

Výpočet ................................. 25*1,75 m2=43,75 m2/ (2,438*6,058)= 3 kontejnery 

Počet šatnových buněk by měl zohlednit různorodost stavebních a řemeslných 
profesí a z tohoto důvodu bude počet buněk navýšen o 1 ks při zahájení realizace 
dokončovacích prací.  

Základní technická data  

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 
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Výška: 2 800 mm, El. Přípojka: 380 V/32A 

Vnitřní vybavení kontejneru 

1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka, okna s plastovou žaluzií 

Nábytek do kontejneru BK1 - kancelář – 3x stůl, 3x židle, 4x skříň, 2x věšák 

Nábytek do kontejneru BK1 - šatna –  10x šatní skříň, 4x lavice  [76], [1]   
  

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-5: 
Půdorys obytného kontejneru BK1 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-6: 3D zobrazení kontejneru BK1 

 

17.3 Sprchový kontejner pro muže – SK5 

Sprchové kontejnery SK5 budou posouzeny pro počet 25 pracovníků a 4 THP. 

Výpočet počtu bun ěk SK5 : [11]  

Požadavek pro počet 25 pracovníků, a 4 THP: 

na 10 osob se volí min. 1 umyvadlo ............................... 29/10= 2,9 = 3 umyvadla 

na 15 osob se navrhuje min. 1 sprchová kabina 29/15= 1,93 = 2 sprchové kabiny 
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Výše uvedené výpočty potvrzují, že pro potřeby 25+4 pracovníků je dostačující 1 
buňka SK 5.  

Základní technická data  

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. Přípojka: 380 V/32A, přívod vody 3/4", odpadní potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení kontejneru 

5 x sprchový kout, 2 x mycí žlab s 6 bateriemi, 1 x boiler 300 l, 1 x el. topidlo, 2 x 
elektrická zásuvka. Okna s plastovou žaluzií  [76], [1]   

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-7: Půdorys sprchového kontejneru SK5 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-9: 3D zobrazení kontejneru SK5 

 

Obr. A. 2-8: Interiér sprchového kontejneru SK5 
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17.4 WC kontejner pro muže – SK2 

WC kontejnery SK2 budou posouzeny pro počet 25 pracovníků a 4 THP. 

Výpočet počtu bun ěk SK2 : [11]  

Požadavek pro počet 25 pracovníků a 4 THP: 2 sedadla na 11 až 50 mužů nebo 11 
až 30 žen. 

Výše uvedené výpočty potvrzují, že pro potřeby 25+4 pracovníků je dostačující 1 
buňka SK 2.  

Základní technická data  

Šířka: 2 500 mm 

Délka: 6 000 mm 

Výška: 2 800 mm 

 

Obr. A. 2-11: Interiér WC kontejneru SK2 WC 

Vnitřní vybavení kontejneru 

4 x toaleta, 4 x pisoár, 2 x umývadlo, 1 x el. Topidlo. Okna s plastovou žaluzií . El. 
Přípojka: 380 V/32A, přívod vody 3/4", odpadní potrubí DN 100  [76],[1]   

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-10: Půdorys WC kontejneru SK2 

 

 

Obr. A. 2-12: 3D zobrazení WC kontejneru SK2 
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17.5 Skladový kontejner LK1 

Tři skladové kontejnery LK1  byly osazeny na předem připravené dřevěné prahy, 
jejich umístění je na západní straně staveniště. 

LK1 ................................................................................................................ 3 ks 

Uvedený počet kontejnerů vyhovuje při realizaci železobetonového prefabrikovaného 
nosného systému. V kontejnerech bude skladováno drobné stavební nářadí a 
zejména kleště na prefa prvky-bloky Eichinger model 1562.2, příklepová vrtačka 
Bosch GSB 21-2 RE Professional, svářečka Omicron Gama 1500D invertor, 
momentový utahovák Narex ESR 30, kompaktní a silná úhlová bruska 
s TEMPOMATEM, míchadlo Hitachi BM1600. Technické parametry jsou zpracovány 
v příloze B. 6.1- NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
HRUBÉ STAVBY. 

Pro zajištění celé výstavby minipivovaru Vysočina bude nutné doplnit zařízení 
staveniště o skladové kontejnery LK1 v počtu 2 ks a to při zahájení dokončujících 
prací. Umístění 2 nových kontejnerů bude navazovat na stávající řadu skladových 
kontejnerů osazených na zpevněné ploše (geotextilie + drť). Umístění kontejnerů viz. 
příloha  B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY. 

Celkový počet kontejner LK1: 

LK1, počet nutný pro výstavbu minipivovaru .................................................. 5 ks 

Základní technická data  

délka: 6 058 mm 

šířka: 2 438 mm 

výška: 2 591 mm [76], [1]   

 

 

 

Obr. A. 2-13: 3D zobrazení skladového kontejneru LK1 

 

17.6 Studenovodní vysokotlaký čisti č HD 13/35-4 Cage  

Vysokotlaký čistič bude použit pro čištění podvozků automobilů a kol na vyhraněném 
místě zařízení staveniště.[76], [1]   
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Tab. A. 2-5: Technické parametry vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-14: 3D zobrazení  

vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage    

17.7 Staveništní oplocení- nepr ůhledné 

Osazení pletiva po severní a jižní straně staveniště sousedící s pozemky, které jsou 
již zastavěny průmyslově - výrobními objekty.[1]   

 

 

 

 

 

 

 
Obr. A. 2-15: Neprůhledné oplocení   
 

Svařované pletivo s výškou 1,8 m, kdy jeho neprůhlednost bude zajištěna natažením 
neprůhledných plachet. Osazení sloupků po 4 m, stabilita je zajištěna vloženými 
vzpěrami. Sloupky a vzpěry budou zabetonovány do předvrtaného vrtu a to do 
hloubky 600 mm. Horní část pletiva s přesahujícími dráty.  

Technické parametry: 

průtok 1260 l/h 

motor elektromotor 4- pólový 

pracovní tlak 350 bar 

příkon 15 kW 

hmotnost 128kg 

rozměry 930 /800 /920 mm 



 
72 

Základní specifikace pletiva: drát pozinkovaný o průměru drátu 2 mm, pletivo je 
pleteno z 12 vodorovných drátů a svislé dráty po 150 mm, cca okatost 150 x 150 mm. 

17.8 Průhledné oplocení 

Průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry, které bude osazeno na příjezdové straně 
po ulici Průmyslové a na straně opačné sousedící s ulicí Okružní. 

Stabilitu oplocení tvoří sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém 
obvodu. Tento svár zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze 
zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. Branka pro pěší usnadňuje 
vchod personálu na staveniště. Svislost a stabilitu zajišťují betonové patky, do kterých 
je oplocení kotveno. [1]   

Technická data: 

průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně, rozměr pole: 3 472 x 2 000 
mm, povrchová úprava: žárový zinek. [1]   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-16: Průhledné oplocení   

 

17.9 Osvětlení staveništ ě 

Venkovní halogenový reflektor Brennenstuhl H 500, 500 W, vč. kab. a žárovky R7s, 
černá. [1]   

Technické parametry: 

Rozměry (D x Š x V) 150 x 190 x 160 mm. Barva Černá.  

Krytí IP44 . Výkon max. 500 W. Provozní napětí (text) 230 V/50 Hz 
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Typ svítidla (text) Halogenová trubice R7s (součástí dodávky).Pohybové čidlo Ne.  

Vybavení: 500 W, IP44, Kabel 5 m 

Vlastnosti: 

Odolný proti ostřiku vody, pouzdro a rám z tlakově litého hliníku s povrchovou 
vrstvou, bezpečnostní čelní sklo, přívodní kabel o délce 5 m 

 

 

 

Obr. A. 2-17: Venkovní halogenový reflektor 

 

Halogenový reflektor se stativem Brennenstuhl ST 200, 500 W, vč. žárovky R7s, 
černá, [1]   

Technické parametry: 

Barva: Černá. Krytí: IP44. Výkon: Max.. 500 W. Připojovací kabel: 5 m H05 RN-F 
3G1,0 

Typ svítidla (text): Halogen R7s. Pohybové čidlo: Ne. Provozní napětí (text): 230 V/50 
Hz 

Vybavení: 

Manuální upínací matky, univerzální stativ z ocelových trubek potažených plastem. 

Velmi stabilní provedení, pevný, odolný, plynule nastavitelná výška 0,7 až 2 m. 

 

 

 

 

Obr. A. 2-18: Venkovní halogenový reflektor se stativem 
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17.10 Odlučovač ropných látek 

 

Obr. A. 2-19: Odlučovač ropných látek GSOL-2/4P                                                    [1]   
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17.11 Hlavní staveništní rozvad ěč RES 2.2.2.2 IP44 

Staveništní rozvaděč RES je ve své podstatě přenosná zásuvková skříň vybavená 
chrániči a jističi a navíc má oproti staveništním rozvaděčům RS přípravu pro 
elektroměr. Využívá se přímému napájení strojů pohyblivými přívody.    [99, cit] 

 

 

 

Obr. A. 2-25: Hlavní staveništní rozvaděč RES 2.2.2.2 IP44 

17.12 Staveništní rozvad ěč RS 0.0.4.3 IP44 

Staveništní rozvaděč RS je v podstatě přenosná zásuvková skříň vybavená chrániči a 
jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Zásuvky: 3x 
5k/16A/400V, 4x 16A/230V. Chránič, hlavní vypínač. Výrobce: Elektro Brůna spol. s 
r.o. [81, cit] 

 

Obr. A. 2-23: Staveništní rozvaděč RS 0.0.4.3 IP44 
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17.13 Staveništní rozvad ěče RS 2.0.0.3 IP44 

Výzbroj rozvaděče: Zásuvky: 2x 5k/32A/400V, 3x 16A/230V. Chránič, jističe, hlavní 
vypínač, stojiny. Výrobce: Elektro Brůna spol. s r.o. [82, cit] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-24: Staveništní rozvaděče RS 2.0.0.3 IP44 

17.14 Kontejner na odpad o objemu 4m 3 - ÚZKÝ 

Speciálně zúžený kontejner navržen pro maximální nosnost uloženého odpadu 5t (4 
m3). Kontejnery pro komunální odpad budou umístěny na ploše 11 (viz. příloha B. 2 
SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY) v počtu 3 ks s rozdělením na 
papír, plast a sklo. Dále sestava výše zmíněných kontejnerů bude rozšířena o 
kontejner na stavební suť a dřevo. Kontejner na stavební suť je navržen pro nosnost 
12t. (10 m3). [100] 

Komunální odpad bude tříděn i z kancelářských prostor a šaten. 

Barevné rozlišení na separovaný odpad [101]: 

• žlutá -  odpadní plasty, fólie, PET lahve 

• zelená  - odpadní sklo, bílé i barevné 

• modrá  - sběrový papír, lepenka, karton 

 

Obr. A. 2-28: Barevné rozlišení nádob na separovaný odpad 
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Obr. A. 2-26: Kontejner na odpad o objemu 4m3 – ÚZKÝ 

 

17.15 Kontejner na odpad o objemu 10 m3 

 

Obr. A. 2-27: Kontejner na odpad o objemu 10 m3 

 

17.16 Staveništní skladovací, zpevn ěné a komunika ční plochy 

V rámci zařízení staveniště pro technologickou etapu zakládání byla zhotovena 
skládka č. 3 o půdorysných rozměrech 13 m x 21,5 m., která navazuje na východní 
straně staveniště na staveništní komunikaci, je určena pro skladování ŽB 
prefabrikovaných konstrukcí a v další etapě je určena pro skladování POROTHERM 
bloků. V její levé části při okraji bude vybudována výrobna betonu číslo plochy 19 o 
půdorysných rozměrech 6 m x 2,5 m, která bude zřízena pro účely přípravy ložného 
betonu C 25/30 ze sypkého materiálu BAUMIT beton B 30 ve fázi montáže ŽB 
prefabrikovaného skeletu. Ve výrobně betonu bude postavena stavební míchačka 
stavební S 230 HR 230L/220V. Plochu tvoří silniční panely uložené do štěrkodrtě tl. 
200 mm (směs drobného a hrubého drceného kameniva omezená horním sítem 
(například 4-8, 8-16) plocha je spádována min. 2%- 4%. Generální dodavatel 
disponuje s vlastním potřebným množstvím silničních panelů. 

Rovněž v rámci zařízení staveniště pro technologickou etapu zakládání byla 
zhotovena skládka č. 5 o půdorysných rozměrech 13 m x 8 m. V rámci etapy výstavby 
montáže ŽB prefabrikované konstrukce, bude tato skládka rozšířena až ke staveništní 
komunikaci, půdorysné rozměry po rozšíření skládky 21,5 m x 8 m navazující na 
západní straně staveniště na staveništní komunikaci, je určena pro skladování ŽB 
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prefabrikovaných konstrukcí a v další etapě je určena pro skladování POROTHERM 
bloků. V její pravé části při okraji a při staveništní komunikaci bude vybudována 
výrobna malt číslo plochy 24b o půdorysných rozměrech 3 m x 6 m, která bude 
zřízena pro účely přípravy zdící malty a omítky ze sypkého materiálu BAUMIT. Na 
této ploše bude umístěno silo o objemu 22 m3a univerzální kontinuální míchací stroj 
m-tec calypso D30. Plochu tvoří silniční panely uložené do štěrkodrtě tl. 200 mm, 
plocha  je spádována min. 2%- 4%. Generální dodavatel vlastní potřebné množství 
silničních panelů. 

Chodník (plocha číslo 18) je ze štěrkopísku tl. 150mm a geotextilie, která zamezí 
pronikání do zeminy, šířky 1 500mm je navržen jako obousměrný. 

Zbývající plochy staveniště jsou zpevněné a o skladbě tvořené geotextilii a drtí o tl. 
200 mm. 

Staveništní skladovací, zpevněné polohy jsou podrobněji řešeny v přílohách DP: 

B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ STAVBY  

B. 3.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- ZAKLÁDÁNÍ 

B. 3.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- MONTÁŽ NOSNÉHO SYSTÉMU  

B. 3.2.1 DETAIL SKLÁDKY PREFABRIKÁTU ČÍSLO 3, 5 

B. 3.3 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- ZDĚNÍ, OMÍTKY            

Skladba staveništních zpevněných ploch a komunikací je navržena ze silničních 
panelů tl. 215 mm. Je určena pro vytvářené komunikace s dopravním zatížením pro 
provoz vozidel o celkové hmotnosti do 20 t (zatížení kola 50 kN). Skladbu vozovky je 
nutné navrhnout v závislosti na třídě dopravního zatížení a s ohledem na zajištění 
požadovaných charakteristik vozovky v souladu s TP 170 (Technické podmínky 
navrhování vozovek pozemních komunikací). [102] 

Rozměry silničního panelu: 

 

 

 

 

Obr. A. 2-29: Silniční panel 

Délka: 3 000 mm 

Šířka: 1 990 mm 

Výška: 215 mm 
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Skladba vozovky je navržena v závislosti na třídě dopravního zatížení a s ohledem na 
zajištění požadovaných charakteristik vozovky v souladu s TP 170 (Technické 
podmínky navrhování vozovek pozemních komunikací). Skladba štěrkodrtě tl. 150 
mm (minimální) musí být pro účely stavby minipivovaru Vysočina upravena oproti obr. 
A. 2-30 na tl. 200 mm. [102] 

 

 

 

 

 

Obr. A. 2-30: Skladba staveništní komunikace, zpevnění plochy ze silničních panelů 
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Komunikace ze štěrkodrti, musí být provedena dle níže zobrazeného řezu, ale bude 
doplněna o geotextílii min 200 g/m2 na zeminu: [103] 

 

Obr. A. 2-31: Skladba staveništní komunikace, zpevnění plochy ze štěrkodrtě 

 

18 Kalkulace náklad ů na provoz za řízení staveništ ě 

18.1 Podstata tvorby zvolené kalkulace ZS 

Na míru vybavenosti zařízení staveniště a náklady na ZS má přímou úměrou vliv 
velikost stavby, druh stavby a povaha stavby (výstavba, oprava, bourání), ale také 
samotná rychlost výstavby. [104] 

Náklady na ZS se mohou stanovit jako procentuální podíl ze základních rozpočtových 
nákladů stavby (ZRN), kdy u běžných staveb by se měly tyto náklady pohybovat 
v rozmezí 2%- 5% [11], směrná sazba pro stavební soubory - budovy a haly 
občanské vybavenosti je stanovena na 2,8 % ze ZRN. [104] 

Platnost vyhlášky č.230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr upřednostňuje transparentní ocenění (např. jednotlivých 
položek směrných cen stavebních prací) před paušálními sazbami. Je-li možné, 
použije se k ocenění  ZS příslušných položek směrných cen nebo individuálních cen 
z kalkulací. [104], [105] 

Pro stanovení nákladů na provoz ZS  pro stavbu minipivovaru Vysočina jsem využila 
individuální ceny a kalkulace, opírám se o ceny rozpočtářského programu KROS 
Plus, verze 17.20, data 2014/1, cenová úroveň ÚRS PRAHA 2014 01 s kombinací 
cen nájmu jednotlivých zařízení. Jednotlivě zkalkuluji objekty a vybavení ZS 
specifikované v bodě 17, staveništní přípojky, spotřebu vody a energie. 

Délka Výstavby minipivovaru Vysočina je stanovena na 8 měsíců (březen 2015- říjen 
2015). Generální dodavatel stavby minipivovaru Vysočina disponuje vlastními 



 
81 

silničními panely a uzamykatelnými sklady z ocelové montované konstrukce což se 
pozitivně projeví na nižších nákladech ZS. 

 

17.1 Vrátnice – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK2 

Nájem kontejneru BK2 včetně vybavení je stanoven včetně dopravy na staveniště, 
odvozu zpět do sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. a závěrečného 
vyčištění na částku 2 300 Kč/měsíc.  

2 kontejnery BK2 x 2 300 Kč/ měsíc x 8 měsíců ........................................... 36 800 Kč 

 

17.2 Kancelá ř, šatny – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK1 

Nájem kontejneru BK1 včetně vybavení je stanoven včetně dopravy na staveniště, 
odvozu zpět do sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. a závěrečného 
vyčištění na částku 2 500 Kč/měsíc.  

6 kontejnerů BK1x 2 500 Kč/ měsíc x 8 měsíců .......................................... 120 000 Kč 

 

17.3 Sprchový kontejner pro muže – SK5 

Nájem kontejneru SK5 včetně vybavení je stanoven včetně dopravy na staveniště, 
odvozu zpět do sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. a závěrečného 
vyčištění na částku 3 500 Kč/měsíc. 

1 kontejner SK5 x 3 500 Kč/ měsíc x 8 měsíců ............................................. 28 000 Kč 

 

17.4 WC kontejner pro muže– SK2 

Nájem kontejneru SK5 včetně vybavení je stanoven včetně dopravy na staveniště, 
odvozu zpět do sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. a závěrečného 
vyčištění na částku 3 500 Kč/měsíc. 

1 kontejner SK2 x 3 500 Kč/ měsíc x 8 měsíců ............................................. 28 000 Kč 

 

17.5 Skladový kontejner LK1 

Nájem kontejneru LK1 včetně dopravy na staveniště, odvozu zpět do sběrného dvora  

firmy firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. je vyčíslen na 2 000 Kč/měsíc. 

3 kontejnery LK1 x 2 000 Kč/ měsíc x 8 měsíců ............................................ 48 000 Kč 
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2 kontejnery LK1 x 2 000 Kč/ měsíc x 4 měsíců ............................................ 16 000 Kč 

 

17.6 Studenovodní vysokotlaký čisti č HD 13/35-4 Cage  

Nájem od firmy CRAMO s.r.o včetně dopravy na staveniště, odvozu zpět do sběrného 
dvora firmy CRAMO s.r.o. 

1 čistič HD 13/35-4 Cage x 450 Kč/ měsíc x 8 měsíců ..................................... 3600 Kč 

 

17.7 Staveništní oplocení- nepr ůhledné  

Nájem+ montáž+ demontáž oplocení včetně dopravy na staveniště, odvozu zpět do 
sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. 

Nájem (98,360*2) x 60 Kč/ měsíc x 8 měsíců .......................................... 94 425,60 Kč 

Montáž (98,360*2) x 24 Kč ........................................................................ 4 721,28 Kč 

Demontáž (98,360*2) x 24 Kč .................................................................... 4 721,28 Kč 

Celkem staveništní oplocení- neprůhledné ............................................ 103 868,16 Kč 

 

17.8 Průhledné oplocení 

Nájem+ montáž+ demontáž oplocení + 2 ks vjezdových bran to vše včetně dopravy 
na staveniště, odvozu zpět do sběrného dvora firmy TOITOI, sanitární systémy, s.r.o. 

Nájem (35,5*2) x 20 Kč/ měsíc x 8 měsíců ................................................... 11 360 Kč 

Montáž (35,5*2) x 24 Kč ................................................................................. 1 704 Kč 

Demontáž (35,5*2) x 24 Kč ............................................................................. 1 704 Kč 

Celkem staveništní oplocení- neprůhledné ................................................... 14 768 Kč 

 

17.9 Osvětlení staveništ ě 

Venkovní halogenový reflektor Brennenstuhl H 500, 500 W, vč. kab. a žárovky R7s, 
černá (přenosný), nákup 4 ks x 355Kč/ks ....................................................... 1 420 Kč  

Halogenový reflektor se stativem Brennenstuhl ST 200, 500 W, vč. žárovky R7s, 
černá, nákup 13 ks x 1 000 Kč/ks ................................................................. 14 300 Kč 

Pokládka (výkop+ dodávka+ montáž+ zásyp) kabelů Kabel CYKY-J 5x2,5 na 
osvětlení (35,5+32,5+98,3)m x 73 Kč ...................................................... 12 139,90 Kč 

Celkem osvětlení staveniště .................................................................... 27 859,90 Kč 
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7.10 Odlučovač ropných látek 

Dodávka+ montáž .......................................................................................... 31 000Kč 

Zemní práce, podkladní beton, zásyp .............................................................. 9 000Kč 

Celkem odlučovač ropných látek .................................................................. 40 000 Kč 

 

17.11 Hlavní staveništní rozvad ěč RES 2.2.2.2 IP44 

Dodávka+ doprava ....................................................................................... 15 320 Kč 

17.12 Staveništní rozvad ěč RS 0.0.4.3 IP44 

Dodávka+ doprava ......................................................................................... 6 962 Kč 

17.13 Staveništní rozvad ěče RS 2.0.0.3 IP44 

Dodávka+ doprava ......................................................................................... 6 184 Kč 

 

17.14 Kontejner na odpad o objemu 4m 3 - ÚZKÝ 

Kontejner na odpad o objemu 4m3 – ÚZKÝ, cena je stanovena za zapůjčení 
s odvozem na skládku Lapíkov u Chotěboře, řádné recyklace materiálu, a následným 
dovozem zpět na staveniště. 

2 000 Kč x 3 kontejnery x 1 krát do měsíce x 8 měsíců ................................ 48 000 Kč 

Nákup nádob na separovaný odpad z kanceláří 3 ks x 1000 Kč/ks ................. 3 000 Kč 

Celkem kontejner na odpad o objemu 4m3 ................................................... 51 000 Kč  

 

17.15 Kontejner na odpad o objemu 10 m 3 

Kontejner na odpad o objemu 10 m3, cena je stanovena za zapůjčení s odvozem na 
skládku Lapíkov u Chotěboře, řádné recyklace materiálu, a následným dovozem zpět 
na staveniště. 

2500 Kč x 2 kontejnery x 1 krát do měsíce x 8 měsíců ................................. 40 000 Kč 

17.16 Staveništní skladovací, zpevn ěné a komunika ční plochy 

Generální dodavatel stavby vlastní potřebné množstvím silničních panelů, získané 
z bouracích prací předešlé zakázky a proto komunikační i zpevněné plochy pro 
zřízení staveniště jsou zhotoveny ze silničních panelů. 
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Plochy ze silničních panelů osazených do štěrkodrtě tl. 200 mm: 

Staveništní komunikace plocha č. 14, skladovací plocha č. 3 a č. 5 

Plocha: (98,36m x 3 m) + (13m x 21,5m) + (8m x 21,5m)= 746,58 m2 

Osazení+ doprava panelů (746,58 m2 x 82,50 Kč/m2) .............................. 61 592,85 Kč 

Štěrkodrť (746,58*1,1 m2 x 98,30 Kč/m2) ................................................. 80 727,70 Kč 

Celkem plochy ze silničních panelů ....................................................... 142 320,55 Kč 

 

Generální dodavatel ušet řil na nákladech ZS za (nákup) silni čních panel ů 125 ks 
x 6 200 Kč/ks ............................................... .............................................. 775 000 Kč 

 

Plochy štěrkodrtě tl. 200 mm + geotextílie 300g/m2: 

((9,735 m x 20m) + (14,47m x 31m) + (8m x 8m)) x 171,40 Kč/m2 ......... 121 260,78 Kč 

Chodník ze štěrkopísku + geotextílie 300g/m2: 

(1,5m x 30m) x 131,50 Kč/m2 ..................................................................... 5 917,50 Kč 

Ocelové plotny na přejezd, tl. 10-20 mm, únosnost 45t: 

((6m x 3m) + (6m x 0,6m)) x 550 Kč/m2 ........................................................ 11 880 Kč 

 

17.17 Staveništní p řípojky 

Pro chod celé výstavby je nutná dostupnost zdrojů energie, proto budou vybudovány 
staveništní přípojky dle přílohy B. 2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ŘEŠENÉ 
STAVBY. 

Elektrická energie bude napojena z pilíře SP (přípojkové skříně), která je již zřízena 
na hranici pozemku, není nutné budovat přípojku. Na SP se připojí hlavní staveništní 
rozvaděč s měřením RES 2.2.2.2 IP44, cena je zkalkulovaná výše. 

 

Staveništní rozvod vody bude napojen z VŠ (vodoměrné šachty) pro nově budovaný 
minipivovar Vysočina, rozvod vody po staveništi je dle přílohy B. 2 vypočten 
(36,99m+6m+8,5m+37m+28m+8m) x 950 Kč/m ......................................... 118 275 Kč 

 

Staveništní rozvod kanalizace DN 150 bude napojen z RŠ (revizní šachty) pro nově 
budovaný minipivovar Vysočina, rozvod kanalizace po staveništi je dle přílohy B. 2 
vypočten (36,99m+6m+8,5m+37m+28m+8m+12,5m) x 1150 Kč/m ............ 157 550 Kč 
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17.18 Spot řeba vody 

Na základě dohody s vodárnou na provoz staveniště (výroba betonu, ošetření betonu, 
zdění z bloků, příčkovek, výroba malty, omítek) bude účtováno pouze vodné. Pro 
hygienické účely pak vodné + stočné. Cena vodného činí 31,83 Kč/m3 bez DPH a 
stočného 27,58 Kč/m3 bez DPH. [107] 

Spotřeba vody dle bilance jednotlivých staveništních medií uvedených A. 2 bodu 3.1: 

 

Technologické účely 

a) zakládání ..................................................................................................... 894,25 l 

b) montáž ŽB prefabrikovaného skeletu (2531,75 l+183,26 l) ....................... 3 015,01 l 

c) zdivo (zdění + výroba malty) z keramických bloků POROTHERM 240, 80, 140 

(30 927,06 l+ 2 777,78 l+1194,20 l+1380,79 l+2392,75 l+1844,41 l) ........... 40 516,99 l 

d) omítky (19 592,66 l+ 124 704,125 l) ....................................................144 656,785 l 

 

Níže jsou uvedeny dopočty spotřeby vody pro výstavbu minipivovaru Vysočina 
neuvedené v bodě A. 2 bodu 3.1: 

e) ŽB věnce beton C20/25 zpracování a ošetření (18,777m3 x 300 l) ............. 5 633,1 l 

f) Betonové mazaniny, ošetření (9,768 m3+77,933 m3) x 200 l ...................... 17 540,2 l 

g) Beton pro osazení betonových obrubníků 5,5931 m3 x300 l ..................... 1 677,93 l 

Cena vody za stočné 213 898,265 l= 213,90 m3 x 31,83 Kč/m3 ................. 6 808,40 Kč 

 

Hygienické účely 

a) zakládání .......................................................................................................... 400 l 

b) montáž ŽB prefabrikovaného skeletu (2531,75 l+183,26 l) ............................... 495 l 

c) zdivo (zdění + výroba malty) z POROTHERM 240, 80, 140 .............................. 495 l  

d) omítky (19 592,66l+ 124 704,125l) ................................................................... 495 l 

e)HSV+ PSV ....................................................................................................... 1135 l 

 

Níže uvedeny dopočty spotřeby vody pro výstavbu minipivovaru Vysočina neuvedené 
v bodě A. 2 bodu 3.1: 

Stanovení dle průměrného počtu 25 zaměstnanců x 40 l střední hodnota x 160 počet 
směn .............................................................................................................. 160 000 l 

Cena vody za stočné + vodné 160 000 l= 160 m3 x 59,41 Kč/m3 ............... 9 505,60 Kč 

Celkem za spotřebu vody ............................................................................. 16 314 Kč 
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17.19 Spot řeba elektrické energie 

Spotřeba elektrické energie dle bilance jednotlivých staveništních medií uvedena v  

A. 2 bodu 3.1: 

Maximální příkon na staveniště bude 42,36 kW. Cena elektrické energie za 1 kW je 
4,89 Kč. [106] Elektrická energie je dodávaná od firmy ČEZ.  

 

Tab. A. 2-7: Spotřeba elektrické energie 

Přístroj Štítkový   
příkon v 
kW 

Počet  ks kW 
celkem 

Sh /          
směna 
20dní   
(měsíc) 

8 
měsíců 

Celkem kW 

Příklepová 
vrtačka Bosch 
GSB 21-2 RE 
Professional 

0,63 2 1,23 60 8 590,4 kWh 

Kompaktní a silná 
úhlová bruska s 
TEMPOMATEM 

1,6 2 3,2 60 8 1536 kWh 

Svářečka 
Omicron Gama 
1500D invertor 

4,7 2 9,4 60 4 2 256 kWh 

Momentový 
utahovák Narex 
ESR 30 

0,8 1 0,8 60 4 192 kWh 

Míchačka 
stavební S 230 
HR 230L/220V  

1,6 1 1,6 80 6 768 kWh 

Kompresor 
Scheppach HC 
50 

1,5 1 1,5 60 2 180 kWh 

Míchadlo Hitachi 
BM1600 

1,6 1 1,6 60 3 288 kWh 
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Studenovodní 
vysokotlaký čistič 
HD 13/35-4 Cage 

15 1 15 60 4 3 600 kWh 

Kanceláře, 
vrátnice 

2,5 4 10 100 8 8 000kWh 

Šatny, umývárny, 
WC 

1,1 6 6,6 60 8 3 168 kWh 

Ruční elektrická 
zařízení 
s příkonem 
1,5kW 

1,5 5 7,5 80 8 4 800 kWh 

Univerzální 
kontinuální 
míchací stroj M-
tec Calypso 

4 1 4 160 6 3 840kWh 

Omítací stroj-tec 
m3pro F 

4 1 1 160 6 3 840kWh 

Kanceláře, 
vrátnice osvětlení  

0,79 2 1,58 60 8 252,8kWh 

Šatny, umývárny, 
WC osvětlení 

0,53 8 4,24 60 8 678,40kWh 

Skladovací buňky 
osvětlení 

0,36 3 1,08 60 8 172,8kWh 

Mobilní osvětlení 
Halogenový 
refrektor 

0,5 13 6,5 60 1 

 

390kWh 

Celkem 34 162,40 kWh 

 

 

Celkem spotřeba elektrické energie 32 162,40 kWh x 4,89 Kč............. 167 054,136 Kč 
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17.19 Připojení k síti internet LEVNET.cz 

Generální dodavatel sepíše smlouvu o poskytování služeb sítě internet LEVNET.cz, 
poskytovatel služby je firma IT business, s.r.o., tarif MINI 2 Mb. 

Nájem 449 Kč/ měsíc x 8 měsíců .................................................................... 3 592 Kč 

 

18.2 Celkové náklady na za řízení staveništ ě 

Celkové náklady na zařízení staveniště jsem vyčíslila do níže uvedené tabulky. 

 

Tab. A. 2-8: Celkové náklady zařízení staveniště 

Název zařízení Cena celkem K č bez DPH 

Obytné buňky 212 800 Kč bez DPH 

Skladové kontejnery 64 000 Kč bez DPH 

Uzamykatelné sklady (montáž) 5 000 Kč bez DPH 

Studenovodní vysokotlaký čistič HD 13/35-4 Cage 3 600 Kč bez DPH 

Oplocení staveniště 118 636 Kč bez DPH 

Odlučovač ropných látek 40 000 Kč bez DPH 

Osvětlení staveniště, rozvaděče 56 326 Kč bez DPH 

Kontejnery pro tříděný odpad 91 000 Kč bez DPH 

Komunikace, zpevněné plochy 281 379 Kč bez DPH 

Přípojka vody a kanalizace 275 825 Kč bez DPH 

Spotřeba vody 16 314 Kč bez DPH 

Spotřeba elektrické energie 167 054 Kč bez DPH 

Internet 3 592 Kč bez DPH 

Celkové náklady na ZS 1 335 526 Kč bez DPH 

 

Celkové náklady na zařízení staveniště, jež byly výše kalkulovány z tržních cen, činí 
1 335 526 Kč bez DPH. Základní rozpočtové náklady na stavbu minipivovaru 
Vysočina dle objektového rozpočtu přílohy B 4.1 jsou stanoveny na částku 
27 447 632,10 Kč bez DPH. Zařízení staveniště tak činí 4,87% ze ZRN stavby. 

Generální dodavatel ušetřil za nákup či pronájem silničních panelů. V opačném 
případě by náklady na zařízení staveniště byly o 775 000 Kč vyšší. Zařízení 
staveniště by se poté vyšplhalo na hodnotu 7,69 % ze ZRN. 
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1A,B Obecné informace o stavb ě 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  MINIPIVOVAR VYSOČINA 10 000 hl/rok 

Místo stavby:  583 01 Chotěboř 

Účel stavby:  Novostavba minipivovaru  

Parcelní číslo:  2804/9, katastrální území Příjemky  

1.2 Základní údaje 

Velikost pozemku:  3441 m2  

Zastavěná plocha:  894,25 m2 

Počet nadzemních podlaží:  výrobní část 1NP, administrativní část 2NP 

Charakter stavby:  novostavba 

Území stavby se nachází na rovinatém pozemku parcely č.2804/9 v katastrálním 
území Příjemky, které je podle územního plánu součástí průmyslové zóny města 
Chotěboř. Jeho nadmořská výška je 493,15 m. n. m. a má půdorysný tvar 
nepravidelného obdélníku. Příjezd na území stavby je po příjezdové komunikaci II. 
třídy ul. Sokolohradská, kde je vybudován sjezd po komunikaci místního charakteru 
ul. Průmyslová. [1] 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu, byl objekt zařazen do nízkého 
radonového rizika, bylo naměřeno velmi nízké radonové riziko. Možné pronikání 
radonu z geologického podloží do budoucí stavby bude eliminováno použitím kvalitní 
izolace proti zemní vlhkosti v celé půdorysné ploše objektu a po jeho bocích. 
Inženýrsko-geologickým průzkumem byla zjištěna geotechnická kategorie dle 
složitosti základové půdy 1. GK (zatřídění stavby z hlediska zakládání- nenáročná 
stavba, základové poměry- jednoduché, základová půda v celé ploše stavebního 
objektu je shodná jak její složení tak i mocnost jednotlivých vrstev jak ve směru 
vodorovném tak i ve svislém), dle provedených sond byla zjištěna třída zeminy F2 – 
štěrkový jíl pevné konzistence s tabulkovou výpočtovou únosností Rtd = 275 KPa, 
třída těžitelnosti 3 (středně rozpojitelné, soudržné objemová hmotnost 1770 kg/m3). 
Dle hydrogeologického průzkumu hladina podzemní vody negativně neovlivní 
základové poměry. [1]  

Před zahájením výstavby minipivovaru Vysočina byl pozemek nevyužíván, zatravněn 
náletovým výsevem. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy, keře a stávající 
stavební objekty, které by bylo nutné v souvislosti s výstavbou odstraňovat a 
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demolovat, nejsou zde žádná důlní díla. Na území stavby se nenachází žádná 
stávávající podzemní vedení inženýrských sítí (vysokého napětí s ochranným 
pásmem, kanalizace, vody, plynu apod.). Na pozemek staveniště minipivovaru 
Vysočina bude nutné vybudovat sjezd z ulice Průmyslové, na pozemku staveniště 
bude navazovat staveništní jednosměrná komunikace ze silničních panelů, která 
bude ukončena sjezdem na ulici Okružní. S ohledem na nepříznivou bilanci zemních 
prací bude se souhlasem investora využit sousední pozemek, který je ve vlastnictví 
investora jako skládka a meziskládka vytěžené zeminy a ornice. [1] 

Z architektonického hlediska je objekt minipivovaru Vysočina řešen jako solitérní 
stavba s prvky moderní průmyslové architektury tak, aby řešený objekt ve vztahu k 
dosavadní zástavbě a charakteru celé oblasti byl přínosem a dominantou. Stavba má 
obdélníkový půdorys s rozměry 24,50x36,50 m. Z 1/3 půdorysu je objekt 
dvoupodlažní s výškou 7,620 m nad úrovní upraveného terénu, na zbývající části 
tedy na 2/3 půdorysu je objekt jednopodlažní s výškou 6,620 m nad úrovní 
upraveného terénu. Objekt bude mít průmyslově výrobní charakter, kde převážná 
část je využita pro výrobu piva a menší část pro administrativu. Prostory v prvním 
nadzemním podlaží jsou určeny pro vlastní výrobu a expedici piva. Dále je zde 
umístěno technické zázemí objektu (kotelna a elektrorozvodna). V druhém 
nadzemním podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro management pivovaru. 
Obvodová konstrukce bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
s probarvenou silikátovou omítkou, barevně bude rozlišena část soklová od ostatní 
fasádní plochy. Na fasádě bude barevně odlišen název pivovaru. Jihovýchodní roh je 
tvořen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých 
sloupků a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Prosklená část fasády 
odhaluje 3 nerezové nádoby varny, které jsou dominantou a srdcem pivovaru, a plně 
dokreslují část výrobního systému. Objekt je opatřen plochou střechou se střešním 
spádem 2°. [1] 

Konstrukční systém minipivovaru Vysočina je navržen rámový prefabrikovaný 
skeletový systém II. Kategorie S1.2- STÚ (střední skelet) založený na monolitických 
železobetonových patkách půdorysných rozměrů 2000*2000 mm a hloubky 1000 
mm. Nosný systém je tvořený sloupy 300x300 mm osově vzdálených v podélném a 
příčném směru 6000 mm, obousměrně ztužený průvlaky v 2 NP které zajišťují 
stabilitu celého objektu. Průvlaky osazené v 1NP jsou osazeny v administrativní části 
a po obvodě halové části minipivovaru. Průvlaky budou osazovány na nosné trny 
z oceli 10 505 (R) vyčnívající ze sloupů nosného skeletu. Na nosné příruby průvlaků 
budou ukládány předpjaté stropní panely SPIROLL TL. 250 mm. Sloupy jsou v místě 
styku se základovou patkou přivařeny k trnům z betonářské oceli 10 505 (R) 
vyčnívajícím ze železobetonových základových patek a rovněž na  trny vyčnívající 
nad průvlaky, které jsou přivařeny k ocelové botce sloupu, je v obou případech 
doporučen Čapkův styk pomocí úhelníků a přesahující výztuže. Konstrukce schodiště 
je řešena z prefabrikovaných dvou schodišťových ramen se schodišťovými stupni a 
mezipodestou, která je podepřena ocelovými nerezovými sloupky na všech čtyřech 
rozích, sloupky průměru 200 mm jsou opatřenými roznášecími deskami z nerezového 
plechu.  
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Obvodový plášť tvoří vyzdívky z keramického zdiva POROTHERM 24 P+D 
provedeny mezi sloupy jako samonosné výplňové zdivo a doplněny hliníkovými 
výplněmi otvorů, hliníkové profily od firmy Aluprof, barva hliníkových profilů přírodní 
elox (stříbrná), zasklení izolačním dvojsklem, kde součinitel prostupu skla má hodnotu 
Ug=1,1 W/m²K (g - glass) a rolovacími průmyslovými vraty. Obálku budovy uzavírá 
z vnější strany kontaktní zateplovací systém tl. 120 mm z POLYSTYRÉNU BASF 
EPS 70F. Jihovýchodní roh administrativní části je uzavřen samostatnou tepelně 
izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků a vodorovných příčlí 
provedené po celé výšce podlaží z hliníkových profilů systém Alufront, barva RAL 
9004.  

Vnitřní stěny jsou provedeny jako samonosné dělící z materiálu POROTHERM příček 
14 P+D a 8 P+D. Ve výrobním provozu, který vyžaduje zvýšené tepelně izolační 
vlastnosti, je provedena stěna z PUR panelů od firmy KINGSPAN, jedná se o 
místnost 109 Sklep, kde musí být zajištěna stálá teplota vnitřního vzduchu 2°C. 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou skládanou střechou se střešním spádem 2°, 
nosnou  konstrukci tvoří předpjaté stropní panely SPIROLL. Spád střechy je zajištěn 
spádovými klíny z POLYSTYRÉNU BASF EPS 70F. Skladba střechy je uzavřena 
střešní fólií SKLOBIT EXTRA TL. 4,4 mm a doplněna o klempířské prvky střechy a 
systému odvodu dešťových vod z TiZn (titanzinku) s napojením na kanalizační 
potrubí.  

2A  Výpis materiálu pro ŽELEZOBETONOVÝ   

  PREFABRIKOVANÝ SKELET   

Materiál:  

Veškeré prefabrikáty budou vyrobeny ze železobetonu, beton třídy C45/55 se 
stupněm prostředí XC3 (středně vlhké prostředí) s betonářskou ocelí (R)10 505. Pro 
výrobu panelů SPIROLL jsou použita předpínací lana s velmi nízkou relaxací o 
průměru 9,3 mm Fe 7S 1860 RELAX. [66] 

Výroba a montáž ŽB prefabrikátů včetně drobného, spojovacího materiálu bude 
zajištěna přímou subdodávkou firmy GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Vrdy a to na 
základě jejich zpracovaného statického výpočtu a posouzení jednotlivých 
konstrukčních prvků. Dále součástí předmětu plnění firmy GOLDBECK Prefabeton 
s.r.o. Vrdy je zpracování výrobní, montážní dokumentace a stavebně technologické 
dokumentace montované konstrukce. [29] 

Dopravu prefabrikátů bude zajišťovat firma GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Vrdy, firma 
je vzdálena od stavby minipivovaru Vysočina 44 km. Při nakládání, dopravě, 
vykládání a montáži budou dodržovány ustanovení ČSN 73 2480 Provádění a 
kontrola montovaných betonových konstrukcí [67] a ČSN 732401 Provádění a 
kontrola konstrukcí z předpjatého betonu. [68] 



 
94 

Prefabrikáty budou opatřeny zabudovanými transportními kotvami a úchyty, nesmí 
být při zavěšování, dopravě a vykládce deformovány. Na staveništi bude materiál 
uložen na předem připravených skládkách číslo 3 a číslo 5. Umístění a velikosti 
skládek jsou detailněji znázorněny v příloze B. 3.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ - MONTÁŽ NOSNÉHO SYSTÉMU a rozmístění včetně skladování 
konstrukčních prvků znázorněno detailněji v příloze B. 3.2.1 DETAIL SKLÁDKY 
PREFABRIKÁTU ČÍSLO 3, 5. [29] 

Transportní kotvy zůstávají během manipulace na prefabrikátech a to až do konečné 
montáže, je možné je uchytit jakýmkoliv hákem. Níže jsou uvedeny transportní kotvy. 
[70], [69] 

 

Obr. A. 3-1: Závitový prvek[70]     
1- lano 
2- profilovaný výztužný prut  
3- kovový závěs  
 

 

Obr. A. 3-2: Kotva s podélným prutem [70] 
1- rychloupínací úchytný prvek 
2- profilovaný výztužný prut 
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Výpis prvk ů skeletu S 1.2. 

Označení  Popis položky  Rozměr[mm]  Množství [ks]  

S1 

 

SLOUP 300x300x3900 35 

S2 

 

SLOUP 300x300x2850 26 

S3 

 

SLOUP 300x300x3150 9 

SCH1  

SCHODIŠŤOVÝ 
PANEL 1200x900x250 1 

SCH2  

SCHODIŠŤOVÉ 
RAMENO 900x4750x150 1 

SCH3  

SCHODIŠŤOVÉ 
RAMENO 900x2380x150 1 

P1 

 

PRŮVLAK 300x6000x150 34 
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P2 

 

PRŮVLAK 300x6000x300 27 

P3 

 

PRŮVLAK 300x6000x300 24 

P4 

 

PRŮVLAK 300x6000x300 16 

D2 

 

STROPNÍ PANEL 
SPIROLL 250 

1200x6000x250 120 

D1 

 

STROPNÍ PANEL 
SPIROLL 250 

1000x6000x250 31 

D3 

 

STROPNÍ PANEL 
SPIROLL 250 

1000x2400x250 2 

 

Tab. A. 3-1: Výpis prvků ŽB prefabrikovaných prvků 

 

Zálivková sm ěs 

Zálivková směs bude dovážena z betonárny ZAPA a.s. pobočka Chotěboř. Vzhledem 
ke značnému množství směsi 88,578 m3 se použije se beton s min. pevností C16/20, 
max. frakce kameniva 0-8 mm, kašovité konzistence dle předepsané receptury 
výrobce. Beton bude dopravován na místo uložení pomocí badie typu 1018. 
Technické parametry Badie na beton model 1018 a Autodomíchávač Steter  BASIC 
LINE AM 10 C detailněji uvedeny v příloze DP s označením B. 6.1- NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ STAVBY. Budou dodrženy 
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podmínky pro záměsovou vodu. V případě potřeby se v zimním období zahřeje nad 
teplotu 50°C.Dopravní vzdálenost z betonárny ZAPA a .s. pobočka Chotěboř na 
stavbu minipivovaru Vysočina je 1,8 km. [66] 

Ocelová výztuž 

Do spár předpjatých panelů SPIROLL budou použity ocelové pruty z betonářské oceli 
(R)10 505 o průměru 8 mm a následně zmonolitněny zálivkovou směsí. [66]  

 

 

Obr. A. 3-3: Zmonolitnění spár předpjatých panelů SPIROLL  

 
Doprava (primární) 

Prefabrikáty jsou vyrobeny ve firmě GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Vrdy, firma je 
vzdálena od stavby minipivovaru Vysočina 44 km. Doprava na stavbu se předpokládá 
pomocí tří nápravového nízkoložného návěsového podvalníku GOLDHOFER STN-L 
3-39/80 F2  Bau s výškou ložné plochy 885 mm v délce 8,5 m. Prefabrikáty je nutné 
přepravovat tak, aby byla co nejefektivněji využita nosnost návěsu, která činí 40 200 
kg. Nosnost a úložná plocha přepravovacího vozidla byla zvolena na základě 
nejdelšího přepravovaného prvku a jeho hmotnosti. Nejdelším a zároveň nejtěžším 
prvkem je sloup S1 průřezu 300/300mm, délky 3900 mm a hmotnosti 1350 kg. 
Technické parametry Tří nápravového nízkoložného návěsového podvalníku 
GOLDHOFER STN-L3-39/80F2„Bau jsou detailněji uvedeny v příloze DP s 
označením B. 6.1- NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
HRUBÉ STAVBY.  

Prvky prefabrikátů budou na staveniště minipivovaru Vysočina zaváženy 3 dny před 
montáží konstrukce tak, aby v případě špatné dodávky nevznikaly časové prodlevy se 
stanoveným termínem provádění prací. Závoz prefabrikátů bude zajištěn na 
staveniště ve třech návozech.  Dopravu spojovacího a drobného materiálu zajistí 
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pracovníci subdodavatele prefabrikované ŽB konstrukce služebním automobilem typu 
VW Transporter 2.0 TDI 4MOTION.  

První závoz skeletových prvků bude obsahovat 30 ks sloupů, 43 ks průvlaků, 2 ks 
schodišťových ramen, podesty a 75 ks panelů SPIROLL, materiál bude uložen na 
předem připravenou skládku s označením 3. Podrobněji řešeno v příloze s 
označením B. 3.2, podrobné rozmístění prefabrikátů na skládce 3 je zobrazeno 
v příloze B. 3.2.1. Tento návoz prefabrikátů umožní montáž skeletu ze staveniště 
jeřábu 2a v jedné etapě. 

Druhý návoz bude ve složení 22 ks sloupů, 36 ks průvlaků a uložen na předem 
připravenou skládku s označením 5 podrobněji řešeno v příloze B. 3.2, podrobné 
rozmístění prefabrikátů na skládce 5 zobrazeno v příloze B. 3.2.1. Tento návoz 
prefabrikátů umožní montáž skeletu ze staveniště jeřábu 2b v jedné etapě. 

Třetí návoz po zabudování sloupů a průvlaků bude z panelů SPIROLL 60 ks, které 
budou uloženy na skládku s označením 5 podrobněji řešeno v příloze s označením B. 
3.2, podrobné rozmístění prefabrikátů na skládce 5 zobrazeno v příloze B. 3.2.1. 
Tento návoz prefabrikátů umožní montáž panelů SPIROLL ze staveniště jeřábu 2b.  

Čtvrtý ve složení 9 ks sloupů, 12 ks průvlaků, 12 ks panelů SPIROLL budou uloženy 
na skládku s označením 5 (viz. příloha DP B. 3.2). Tento návoz prefabrikátů umožní 
montáž ze staveniště jeřábu 2c.  

 

Obr. A. 3-4: Názorný příklad uložení panelů SIROLL na dopravní prostředek [69] 

 

Nakládka 

Na silniční prostředky nakládá konstrukční prvky ŽB prefa konstrukce výrobce (firma  
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Vrdy). Při nakládce a vykládce je nutné postupovat tak, 
aby nedošlo k porušení stability vozidla a k porušení bezpečnosti práce z pohledu 
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vazače, který musí mít platné proškolení. Jednotlivé prvky se ukládají na dřevěné 
podložky, které jsou fixovány. Samotné dílce musí být svázány a zajištěny v obou 
směrech pomocí speciálního příchytného zařízení, aby nedošlo k samovolnému 
pohybu. Maximální přepravní rychlost po veřejných komunikacích je 40 km/h, na 
staveništi po staveništní vnitroareálové komunikaci 10 km/h.   

Doprava (sekundární) 

Manipulace a osazení  ŽB prefa prvků probíhá na staveništi pomocí autojeřábů 
LIEBHERR LTM 1030/1. Manipulace s drobným a se spojovacím materiálem na 
staveništi probíhá ručně, pověřenými pracovníky subdodavatele ŽB prefabrikované 
konstrukce. K manipulaci panelů SPIROLL se používají samosvorné kleště, které 
nejsou v dnešní době tak často používány. Častějším způsobem manipulace je 
uchycení stropních panelů pomocí podvlečných lan, grafické znázornění Obr. A. 3-7. 
[69] 

  
 

Obr. A. 3-5: Způsob manipulace předpjatých panelů SPIROLL  pomocí samosvorných 
kleští [69] 
 

 
 

Obr. A. 3-6: Názorný příklad manipulace předpjatých panelů SPIROLL  pomocí 
samosvorných kleští [69] 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. A. 3-7:  Způsob manipulace předpjatých panelů SPIROLL  podvllečných lan [69] 
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Obr. A. 3-8:  Schéma zavěšení panelů [69] 

Při manipulaci s vázáním panelů uvedeného názorně na obr. A. 3-8 je patrné, že je 
nutné dodržet zásady a to tak, že vázání je prováděno podvlečením lana pod panely, 
maximální počet sestavy jsou 4 kusy, ocelové lano se zavěsí koncovými oky do háku 
řetězového úvazku a je podvlečeno pod spodní panel manipulované sestavy do 
vzdálenosti 20 cm od okraje panelu a hák jeřábu musí být umístěn na podélnou osu 
panelu. [69] 

Vykládka 

Na staveništi dodávku dílců přebírá oprávněná osoba generálního dodavatele 
(stavbyvedoucí případně v jeho zastoupení mistr), kde je dodávka zkontrolována 
s dodacím listem, smlouvou o dílo a její přílohou, jejíž součástí je výpis jednotlivých 
konstrukčních prvků. Dodávka je protokolárně zaznamenána do stavebního deníku. 
Při vykládce je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci s předměty. 
Dílce se ukládají na předem připravenou skládku prefabrikátů číslo 3 a 5, průvlaky 
budou skladovány v max. 4 vrstvách, stropní panely  SPIROLL do max. výšky 2,2 m, 
podestové panely a schodišťová ramena do výšky 1,8 m, mezi každým vrstveným 
prvkem je nutné klást dřevěné proložky (dřevěné hranoly). Skladování konstrukčních 
prvků je znázorněno detailněji v příloze B. 3.2.1 DETAIL SKLÁDKY PREFABRIKÁTU 
ČÍSLO 3, 5. [29] 

Skladování 

Prvky prefabrikátů se ukládají na předem připravenou skládku číslo 3 a 5 dle fáze 
výstavby, viz. přílohy B. 2 a B. 3.2. Skladovací plocha prefabrikátů musí být 
zpevněná, rovná, čistá a odvodněna. Skládka je umístěna v blízkosti jeřábu tak, aby 
byl zajištěn dosah jeřábů ze skládky na místo zabudování. Mezi uloženými 
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prefabrikáty je nutno ponechat prostor pro manipulaci, průchozí šířka činí 0,75 m a 
průjezdná šířka minimálně 1,2 m. Dílce jsou na skládce prefabrikátů rozloženy tak, 
aby se nemusely přerovnávat a mohly se odebírat ze shora. Každý prvek musí být z 
výroby označen viditelným identifikačním štítkem, aby nedošlo k jeho záměně. 
Spojovací a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu, viz. příloha B. 
3.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- MONTÁŽ NOSNÉHO SYSTÉMU a 
rozmístění včetně skladování konstrukčních prvků znázorněno detailněji v příloze B. 
3.2.1 DETAIL SKLÁDKY PREFABRIKÁTU ČÍSLO 3, 5. [29]. 

2B  Výpis materiálu pro OCELOVOU KONSTRUKCI 

Materiál: 

Prvky ocelových konstrukcí včetně drobného a spojovacího materiálu budou zajištěny 
přímou dodávkou od firmy ERLAS s.r.o. Chotěboř na základě výpisu prvků, drobného 
a spojovacího materiálu uvedeného níže v tabulkách A. 3-2, A. 3-3.  

Přepravu materiálu bude zajišťovat firma ERLAS s.r.o. Chotěboř. Při nakládání, 
dopravě a vykládání budou dodržovány ustanovení ČSN 73 2601 Provádění 
ocelových konstrukcí. Dílce nesmí být při zavěšování, dopravě a vykládce 
deformovány, nesmí být poškozena protikorozní ochrana jednotlivých prvků. Na 
staveništi bude materiál uložen na předem připravených skládkách. [29] 

Materiálová charakteristika: ocel S235 JR, hmotnost ocelové konstrukce je 66,118 t. 

Provedeny koutové montážní svary. 

Povrchová úprava:1 x základní nátěr, 1 x vrchní syntetický nátěr tl. 25 µm 

Rozměry jednotlivých prvků, specifikace profilů a svarů musí být uvedeny ve výrobní 
dokumentaci. 

Tab. A. 3-2: Výpis prvků ocelové konstrukce 

Označení Popis položky 
Množství 

[ks] 

Sloup S1 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
4100 mm    

15 

Sloup S2 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
3000 mm    

6 
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Sloup S3 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
3150 mm    

6 

Sloup S4 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
3330 mm    

3 

Sloup S5 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
7500  mm    

8 

Sloup S6 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
7650 mm    

8 

Sloup S7 
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 240, délky 
7800 mm    

4 

Průvlak PR 1 
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 360, délky 
6000mm 

90 

Vaznice V1 
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220, 
délky6000mm 

120 

Ztužidla Z1 
tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x65x8 
mm, délky 7000 mm 

24 

Ztužidla Z2 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
900 mm 

2 

Ztužidla Z3 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
2000 mm 

4 

Ztužidla Z4 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
2800 mm 

8 

Ztužidla Z5 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
2350 mm 

8 

Ztužidla Z6 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
5600 mm 

8 
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Ztužidla Z7 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
3100 mm 

2 

Ztužidla Z8 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
1250 mm 

29 

Ztužidla Z9 
profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 120x5mm, délky 
4500 mm 

10 

Patní plech 
P1 

patní plech pro kotvení sloupů do základových konstrukcí 290 mm 
x 290 mm plech tloušťky 10 mm hladký jakost S 235 JR 

37 

Patní plech 
P2 

patní plech spojení průvlak vaznice 140 mm x 140 mm plech 
tloušťky 10 mm hladký jakost S 235 JR 

240 

Patní plech 
P3 

spojovací pro zajištění příčného, podélného ztužení objektu 140 
mm x 140 mm plech tlustý 10 mm hladký jakost S 235 JR 

144 

 

Tab. A. 3-3: Výpis drobného a spojovacího materiálu 

Popis položky Množství [ks] 

Kotva průvlaková KOTE MAX M26, délky 450 mm 70 

Šroub ocelový M 20  5. 6 galvanicky pozinkovaný, včetně matic a 
podložek  

480 

Destičky P10 140 x 80 mm – kotevní plech pro spoj průvlak vaznice  240 

Svářecí bazické elektrody 2,5/350, balení 4,2 kg 5 

Chemická kotva HILTI HIT-HY 200A  ampule 70 
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Doprava (primární) 

Prvky ocelové konstrukce jsou vyrobeny ve firmě ERLAS s.r.o. Chotěboř a doprava 
na stavbu se předpokládá z výrobny firmy ERLAS s.r.o. Chotěboř pomocí tří 
nápravového nízkoložného návěsového podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2  
Bau s výškou ložné plochy 885 mm v délce 8,5 m. Konstrukční prvky ocelové 
konstrukce je nutné přepravovávat tak, aby byla co nejefektivněji využita nosnost 
návěsu, která činí 40 200 kg. Nosnost a úložná plocha přepravovacího vozidla byla 
zvolena na základě nejdelšího přepravovaného prvku a jeho hmotnosti. Nejdelším a 
zároveň nejtěžším prvkem je sloup S6 tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240, délky 7500 mm, hmotnost 624 kg. Technické parametry Tří 
nápravového nízkoložného návěsového podvalníku GOLDHOFER STN-L 3- 39/80 
F2 „Bau jsou detailněji uvedeny v příloze DP s označením B. 6.1- NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ STAVBY. Prvky ocelové 
konstrukce budou na staveniště minipivovaru Vysočina zaváženy 3 dny před montáží 
ocelové konstrukce tak, aby v případě špatné dodávky nevznikaly časové prodlevy se 
stanoveným termínem prováděním prací. Dopravu spojovacího a drobného materiálu 
zajistí pracovníci subdodavatele ocelové konstrukce služebním automobilem typu VW 
Transporter 2.0 TDI 4MOTION. 

Nakládka 

Na silniční prostředky nakládá konstrukční prvky ocelové konstrukce výrobce firma  
ERLAS s.r.o. Chotěboř. Při nakládce a vykládce je nutné postupovat tak, aby nedošlo 
k porušení stability vozidla a k porušení bezpečnosti práce z pohledu vazače, který 
musí mít platné proškolení. Jednotlivé prvky se ukládají na dřevěné podložky, které 
jsou fixovány, aby nedošlo k samovolnému pohybu. Maximální přepravní rychlost po 
veřejných komunikacích je 80 km/h, na staveništi po staveništní vnitroareálové 
komunikaci pak 10 km/h.   

Doprava (sekundární) 

Manipulace a osazení prvků ocelových konstrukcí probíhá pomocí autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1030/1. Manipulace s prvky ocelových konstrukcí mezi skládkou a 
místem osazení probíhá pomocí vysokozdvižného vozíku Toyota Tonero 8FD35N. 
Manipulace s drobným a spojovacím materiálem na staveništi probíhá ručně, 
pověřenými pracovníky subdodavatele ocelové konstrukce. 

Vykládka 

Na staveništi dodávku dílců přebírá oprávněná osoba generálního dodavatele 
(stavbyvedoucí případně v jeho zastoupení mistr), kde je dodávka zkontrolována 
s dodacím listem,  smlouvou o dílo a  její přílohou, jejíž součástí je výpis jednotlivých 
konstrukčních prvků.  Dodávka je protokolárně zaznamenána do stavebního deníku. 
Při vykládce je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci s předměty. 
Dílce se ukládají na předem připravenou skládku číslo 3 a 5 dle přílohy DP B. 3.2 
SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- MONTÁŽ NOSNÉHO SYSTÉMU. 
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Skladování 

Prvky ocelové konstrukce se ukládají na předem připravenou skládku dle fáze 
výstavby, viz. přílohy B. 2 a B. 3.2. Skladovací plocha musí být rovná, čistá a 
odvodněna. Konstrukční prvky se ukládají na skládky a je nutné je klást na dřevěné 
palety nebo dřevěné proložky průřezu 80 x 80 mm (dřevěné hranoly), umístěné po 
cca 1m, tak aby nedošlo k znečištění prvků a k poškození povrchové vrstvy prvku. 
Mezi uloženými konstrukčními prvky je nutno ponechat prostor pro manipulaci, 
průchozí šířka činí 0,75 m a průjezdná šířka minimálně 1,2 m. S ohledem na velikost 
navržených skládek a množství skladovaných prvků není uvažováno skladování 
prvků ve vrstvách na sobě. Prvky budou skladovány naležato, aby nedošlo k jejich 
převrácení. Každý prvek musí být z výroby označen viditelným identifikačním štítkem, 
aby nedošlo k jeho záměně. 

Spojovací a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu, viz. přílohy B. 
2 a B. 3.2. 

3A,B Převzetí staveništ ě  

Generální dodavatel předá subdodavateli (tj. hlavní stavbyvedoucí dodavatelské 
firmy) staveniště před zahájením montáže nosného skeletu za přítomnosti 
pověřených osob obou stran a předání zaznamená protokolárním zápisem do 
stavebního deníku.  

Subdodavatel nosného skeletu  provede kontrolu montážní roviny základových 
konstrukcí a kontrolu vyčnívající výztuže ze základových patek. Pro montáž nosného 
skeletu vrchní stavby musí být dokončeny veškeré přípravné práce, zemní práce a 
základové konstrukce. Je předána pláň, která je uzavřena kamenivem frakce 0-63 a 
je hutněna na 58 MPa. Před zahájením samotných montážních prací musí být 
dosaženo min. 70% konečné pevnosti betonu základových konstrukcí v tlaku. 
Subdodavatel si převezme kopii protokolu o zaměření skutečného provedení 
základových konstrukcí, vč. zakreslení případných odchylek, dále si převezme 
minimálně jeden pevný výškový bod a minimálně dva směrové body včetně udání 
jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Tím je zaměřena niveleta všech patek 
včetně provedení zaměřovacího náčrtu s označením diferencí. Požadovaná míra 
zhutnění charakterizována modulem přetvárnosti Edef 2 dosáhne hodnoty 45 MPa a 
poměr modulů přetvárnosti Edef 2/Edef 1 by měla být méně než 2,0.  Při předání 
staveniště bude kontrolována zejména příjezdová komunikace, předmontážní plochy, 
skladovací plochy pro prvky konstrukce, uzamykatelný sklad, místo pro ukládání 
odpadů, odběrné místo elektrické energie, vytyčení inženýrských sítí, šatny a 
hygienické zázemí.  

Předání staveniště je zaprotokolováno do stavebního deníku a řádně podepsáno 
oběma smluvními stranami za přítomnosti investora (zástupce investora – stavebního 
dozoru) a subdodavatele, který staveniště přebírá. Se staveništěm budou také 
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předány veškeré platné a odsouhlasené dokumenty nezbytné k řádnému zhotovení 
stavby.  Pracovníci budou předem seznámeni s technologií provádění a se zásadami 
bezpečnosti práce. Společně s předáním staveniště jsou předány tři zpevněné plochy 
pro staveniště autojeřábu LIEBHERR LTM 1030/1,budou využity plochy na východní 
a západní části budoucího objektu, plochy číslo 2a, 2b. 2c. Plochy 2a, 2b byly zřízeny 
pro betonáž základových konstrukcí pro přistavení Autočerpadla, S34 X, plocha 2c 
bude dodatečně připravena před montáží z tohoto staveniště. 

 4A,B Pracovní podmínky pro ŽB prefabrikovaný skele t a  

  ocelovou konstrukci 

Před zahájením montážních prací je nutno připravit pracoviště s vazbou na využití 
objektů zařízení staveniště. Provede se kontrola funkčnosti zařízení staveniště 
převzatého od předchozí pracovní čety. Zkontroluje se funkčnost osvětlení a přívodu 
energie. Staveniště je přístupno z místní komunikace z ulice Průmyslová. Před 
započetím prací musí být na staveništi připraveny skládky pro uložení materiálů a 
zpevněné plochy pro příjezd. Před samotným zahájením montážních prací bude 
staveniště předáno generálním dodavatel stavby subdodavateli skeletové konstrukce. 
Ten provede kontrolu montážní roviny základových konstrukcí a kontrolu vyčnívající 
výztuže ze základových patek. Dále si přebere pevný výškový bod a směrové body 
včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a  polohopisu. Tím je zaměřena niveleta 
všech patek, včetně provedení zaměřovacího náčrtu s označením diferencí. 
Požadovaná míra zhutnění je charakterizována modulem přetvárnosti Edef 2 
dosáhne hodnoty 80 MPa a poměr modulů přetvárnosti Edef 2/Edef 1 by měla být 
méně než 2,0. 

 
Práce není vhodné vykonávat za nárazového větru, kdy by nebyla zajištěna 
bezprostřední bezpečnost pracovníků na staveništi. Před samotnou montáží budou 
základové konstrukce chráněny proti mechanickému poškození a povětrnostními 
vlivy.  
 
Před započetím prací bude provedena instruktáž všech pracovníků o provádění 
přípravných prací, montáže, nakládání s materiály, odpady a o dodržování podmínek 
bezpečnosti práce. Všechny práce budou prováděny důsledně podle projektové 
dokumentace a platných českých norem. Všechny prvky se před vlastním osazením 
vizuálně zkontrolují, kontroluje se zejména mechanické poškození, poškození 
ochranných vrstev a správnost osazovaného dílce dle projektové dokumentace. Po 
provedení montážních prací je na stavbu nutné přizvat technický dozor, případně 
projektanta či statika k posouzení skutečného stavu konstrukcí. 

 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky musí být 
při nepříznivých klimatických podmínkách práce přerušeny při bouři, dešti, sněžení 
nebo námraze, čerstvém větru o rychlosti nad 8m/s při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
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použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti 11 m/s Teplota prostředí během provádění prací nesmí klesnout 
pod -10°C. [30] 

5A  Personální obsazení pro provedení ŽB prefabriko vaný 

  skelet 

Na stavbě musí být stále přítomen vedoucí pracovní čety. Ke kontrole správnosti 
provedených prací je vždy přizván technický dozor, který zaznamená vady a 
nedodělky do stavebního deníku s nejzazším datem jejich odstranění. Po odstranění 
vad a nedodělků je opět stavební dozor přizván ke kontrole. Po úspěšném schválení 
díla je záznam zaprotokolován ve stavebním deníku a řádně podepsán oběma 
smluvními stranami. 

Zajišťovat plynulou výstavbu bude 11 odborných pracovníků sestávajících se z těchto 
pozic:  

• Pracovní četa se bude skládat z 1 mistra, 1 geodeta, 9 pracovníků, z toho 1 
řidiče strojové sestavy, který je zároveň obsluhou mobilního jeřábu LIEBHERR 
LTM 1030/1, 1 vazače, 2 svářečů, 4 montážních pracovníků a 1 pomocného 
dělníka, který je zároveň betonář, dva jsou zároveň obsluhou 
vysokozdvižného vozíku Toyota Tonero 8FD35N. 

 

• 1 vedoucí montážní čety - řídí práce a odpovídá za její provedení, určuje 
postup montáže dle montážního plánu, určuje způsob zavěšování, kontroluje 
svislost, jakost svarů, zálivek, zodpovídá za bezpečnost při práci, musí mít 
stavební vzdělání 

• 1 geodet má oprávnění k zeměměřické činnosti provádět vytýčení a skutečné 
zaměření jednotlivých poloh (osy příčné a podélné) sloupů dle ČSN 73 0420- 
1 Přesnost vytyčování staveb. [42] 

•  2 státně zkoušení svářeči - zodpovídají za kvalitní provedení svárů, které 
provádějí (nutný platný svářečský průkaz a platné svářečské zkoušky). Při 
práci musí být svářeč vybaven speciálními bezpečnostními pomůckami, 
koženými rukavicemi, koženou vestou, pevnou a uzavřenou obuví a ochranou 
zraku (brýle, svářečská kukla). Při práci se svařovacím agregátem nesmí 
pracovníci používat reflexní vestu. 

 
• 1 vazač - vybírá a zavěšuje dílce na závěs jeřábu, vybírá vhodné vazačské 

prostředky pro zavěšení břemena na zvedací mechanizmy (nutno vazačské 
zkoušky, dále musí ovládat komunikaci s jeřábníkem pomocí posunku, jestliže 
nemá na jeřábníka výhled, musí ke komunikaci s ním použít jiného vazače, 
případně jiné komunikační prostředky jako například vysílačku. Vazač má za 
úkol zkontrolovat vázací prostředky vždy před jejich použitím. Vazačem může 
být pouze osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá, ovládající dorozumívací 
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znamení. Mezi základní dovednosti vazače patří také schopnost odhadnout 
hmotnost prvku a jejich vzdálenost. 
 

• 1 betonář a zároveň pomocný dělník ukládá ocelovou výztuž dle montážní 
dokumentace, pokládá ji na distanční lišty a to ve stanovených rozestupech. 
Jednotlivé pruty betonářské výztuže stykuje přesahem a vázacím drátem.  
 

• 4 pracovníci provádějící montáž železobetonových prefabrikovaných prvků, 
z nichž 1 státně zkoušený svářeč - zodpovídá za kvalitní provedení svárů, 
které provádí (nutný platný svářečský průkaz a platné svářečské zkoušky), 
všichni montážníci mají vazačské zkoušky, pak mohou upevňovat břemena na 
zvedací mechanizmus, pomáhají navádět prvek na místo osazení za pomocí 
vodících upevněných na dílci 

    
• 1 řidič Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030/1, který je zároveň1 obsluhou 

mobilního autojeřábu (jeřábník) – manipulace s prvky (zavěšenými břemeny) 
pomocí jeřábu, řidičský průkaz skupiny C, jeřábnický průkaz třídy. Jeřábníkem 
muže být pouze osoba, která má alespoň 18 let, je zdravotně způsobilá. 
Jeřábník je zodpovědný za technický stav autojeřábu, musí vést deník 
zdvihacího zařízení. Mezi základní dovednosti jeřábníka patří schopnost 
odhadu vzdálenosti. Samozřejmostí je znalost dorozumívacích znamení. 
Jeřábník přijímá pokyny od vazače. Jiné osoby nesmějí dávat jeřábníkovi 
pokyny. Výjimkou je pokyn STŮJ, který smí přijmout od ostatních pracovníků, 
aby se v případě nouze zabránilo hrozícímu nebezpečí. Pro dorozumívání 
mezi vazačem a jeřábníkem slouží pohyb paží či praporkem, zvukem nebo 
světlem. Pokyn STŮJ se signalizuje vztyčenou paží s otevřenou dlaní. 
 

Pracovníci jsou povinni dodržovat požadavky bezpečnosti práce a musí být 
informováni o způsobu provádění prací. Pracovník pověřený obsluhováním 
pracovního přístroje musí být informován o správném zacházení s ním a je povinen 
s ním zacházet tak, aby neohrožoval bezpečnost svou ani ostatních pracovníků. 
Pracovníci provádějící montáž musí projít instruktáží o správném provádění 
pracovních úkonů. Pracovník provádějící sváření musí mít platné osvědčení o 
vykonání státní zkoušky. Pracovník obsluhující jeřáb musí být držitelem platného 
řidičského průkazu příslušné třídy. Vedoucí pracovník musí být plně informován o 
provádění prací a znát požadavky projektové dokumentace a požadavky vyplývající 
ze statického výpočtu a z platných českých norem. Dále musí znát pravidla 
bezpečnosti práce a dohlížet nad jejich dodržováním. 

5B Personální obsazení pro provedení ocelové konstr ukce 

Personální obsazení není shodné jako u montáže ŽB prefabrikovaného skeletu, níže 
je uvedeno složení pracovní čety, která zajišťuje plynulou výstavbu celkem 11 
odborných pracovníků sestávajících se z těchto pozic: 
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•  Pracovní četa se bude skládat z 1 mistra, 1 geodeta, 9 pracovníků, z toho 1 
řidiče strojové sestavy, který je zároveň obsluhou mobilního jeřábu LIEBHERR 
LTM 1030/1, 2 vazačů, 2 svářečů, 3 montážních pracovníků a 1 pomocného 
dělníka, 2 jsou zároveň obsluhou vysokozdvižného vozíku Toyota Tonero 
8FD35N. 

Pracovníci jsou před započetím prací vždy řádně proškoleni svými nadřízenými. Ti 
jsou poté povinni dodržovat požadavky bezpečnosti práce a způsob provádění prací. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Vedoucí 
pracovník musí být plně informován o provádění prací a znát požadavky platné 
projektové dokumentace. Dále musí znát pravidla bezpečnosti práce a dohlížet nad 
jejich dodržování. 

Výčet pracovníků s uvedením jejich základních pracovních povinností: 

• 1 vedoucí pracovní čety – vedení pracovníků a postupu prací, vzdělání min. 
SOŠ s maturitou, praxe 5 let, zodpovědnost za dodržení technologického 
postupu, kontrola prováděných prací, realizace vlastní montáže ocelové 
konstrukce 

• 1 geodet 
• 2 vazači – připevňování (vázání) břemen na jeřáb, vazačský průkaz typu A, 

odpovědnost za použité vázací prostředky, řízení a manipulace se zavěšeným 
břemenem 

• 2 svářeči – svářečský průkaz, provádění montážních svarů sloupů, průvlaků, 
vaznic 

• 4 montážní pracovníci – montáž ocelové konstrukce, znalost technologického 
postupu 

• 1 pomocný dělník – pomocné práce, průkaz obsluhy motorových vozíků, 
čištění stavebních strojů, obsluha vysokozdvižného vozíku Toyota Tonero 
8FD35N 

• 1 řidič Autojeřábu LIEBHERR LTM 1030/1, který je zároveň obsluhou 
mobilního autojeřábu ( jeřábník ) - manipulace s prvky (zavěšenými břemeny) 
pomocí jeřábu, řidičský průkaz skupiny C, jeřábnický průkaz třídy D 
 

Podrobná specifikace výše uvedených profesí je shodná jako u výčtu pracovníků 
zajišťující montáž ŽB prefabrikované konstrukce. 

6.1A Strojová sestava pro montáž ŽB prefabrikované  

  konstrukce 

Pro technologickou etapu montáže hrubé vrchní stavby z ŽB prefabrikovaných 
konstrukcí byla navržena následující strojová sestava:  

- Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 



 
110 

- Tří nápravový nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 
Bau 

- LIEBHERR LTM 1030/1 
- 2x Samopohyblivá nůžková pracovní plošina Haulotte Compact 10 DX  

6.1. B  Strojová sestava pro montáž ocelové konstru kce 

Pro technologickou etapu montáže hrubé vrchní stavby z ocelových konstrukcí byla 
navržena následující strojová sestava: 

- Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 
- Tří nápravový nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 

Bau 
- LIEBHERR LTM 1030/1 
- 2x Samopohyblivá nůžková pracovní plošina Haulotte Compact 10 DX  
- Spalovací vysokozdvižné vozíky Toyota Tonero 8FD35N 

6.2   Pracovní ná řadí a přístroje  

Pro technologickou etapu montáže nosných konstrukcí byly navrženy následující 
stroje, měřidla a ruční pracovní nářadí, které jsou shodné pro montáž ŽB 
prefabrikovaného skeletu i pro montáž alternativní ocelové nosné konstrukce:  

Přístroje: 

- příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE Professional  
- svářecí invertor GAMA 1500 Omicron 
- momentový utahovák Narex ESR 30, 
- úhlová bruska s TEMPOMATEM  
- stavební nivelační přístroj PENTAX AP- 241 

Pomůcky: 

- momentové a nástrčkové klíče 
- kladiva a gumové palice 
- vrtáky do betonu 
- brusné a řezací kotouče 
- ocelový kartáč 
- brusné papíry 
- štětce 
- montážní kozy 
- montážní žebřík 
- vázací popruhy tkané 
- manipulační lana délky 20 m 
- dřevěné proložky 
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- montážní pomůcky - závěsy, trny, vázací prostředky 
- zednické lžíce 
- smeták 
- vodováha délky 2 m 
- pásmo délky 30 m 
- svinovací metr délky 5 m 

Pomůcky BOZP: 

- ochranné pracovní rukavice 
- ochranné pracovní rukavice svářečské rukavice 
- ochranná helma 
- pracovní obuv a oděv 
- reflexní vesty, 
- montážní plošina  
- ochranné pomůcky pro svařování- svářecí ochranný štít 
- pás na nářadí 

Při provádění musí mít četa k dispozici: výkres skladby konstrukce, výkres 
montážních styků a montážní deník. 

Navržená strojová sestava a vybraná měřidla se základními technickými údaji jsou 
blíže specifikovány v příloze B. 6.1- NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ STAVBY. 

7A  Pracovní postup pro ŽB prefabrikovanou skeletov ou 

  konstrukci 

Montáž skeletu hrubé stavby bude probíhat ze tří pozic dle výkresu, podrobněji 
řešeno v příloze s označením B. 3.2, jak již bylo zmíněno v 2A Výpis materiálu a 3AB 
předání staveniště. Nejdříve se provede montáž dvoupodlažní administrativní části 
osazením sloupů v 1 NP, průvlaků, panelů SPIROLL, schodiště a poté navazuje 
montáž v 2 NP montáží sloupů, průvlaků, panelů SPIROLL, které tvoří nosnou část 
střešní konstrukce. Jedná se celkově o montáž 30-ti ks sloupů, 44 ks průvlaků, 2 ks 
schodišťových ramen, podesty a 70-ti ks panelů SPIROLL. Montáž je mezi podélnými 
osami A-E a příčnými osami 5-6, ze staveniště jeřábu 2a. 

Jeřáb LIEBHERR LTM 1030/1 přejede do pozice druhé 2b na západní části objektu 
minipivovaru Vysočina (pozice mezi podélnými osami C-E a příčnými osami 1-3. 
Odtud bude zahájena montáž jednopodlažní část haly. Nejdříve se provede montáž 
sloupů po obvodu a následně montáž průvlaků po obvodu haly ve stejné výškové 
úrovni jako u administrativní části. Pokračuje montáž sloupů uprostřed této části, 
zbývajících průvlaků v úrovni 2 NP, stropních panelů SPIROLL tvořící nosnou část 
střešní konstrukce, která je o 1000 mm níže než u administrativní části. Montáž je 
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provedena mezi podélnými osami A-E a příčnými osami 1-5, vyjma prostoru pro 
druhé stanoviště jeřábu 2b.  

Jeřáb LIEBHERR LTM 1030/1 přejede do pozice třetí 2c  na západní části objektu 
minipivovaru Vysočina na zpevněnou plochu 5. Odtud bude dokončena montáž 
jednopodlažní části haly. Nejdříve se provede montáž sloupů po obvodu a následuje 
montáž průvlaků po obvodu haly ve stejné výškové úrovni jako u administrativní části, 
pokračuje montáž sloupů uprostřed této části, zbývajících průvlaků v úrovni 2 NP, 
stropních panelů SPIROLL tvořící nosnou část střešní konstrukce, která je o 1000 
mm níže než administrativní část. Montáž je mezi podélnými osami C-E a příčnými 
osami 1-3. 

Z pozice jeřábu 2b a 2c budou namontovány tyto konstrukční prvky 40 ks sloupů, 46 
ks průvlaků a stropních panelů SPIROLL 72ks. 

1) Montáž sloup ů 

Nejprve je třeba provést vytýčení polohy sloupů dle ČSN 73 0420- 1 Přesnost 
vytyčování staveb. Při provádění montáže prefabrikovaných sloupů musí být 
montovaná konstrukce uzemněna připojením na základový zemnič, který je 
uspořádán do uzavřeného kruhu a který je uložen v betonu. [42] [43] 

Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupů s ohledem na nejvyšší 
místo cementovou maltou a vložením distančních podložek velikosti 20/20/5 mm do 
místa středu osazení sloupů. Pokud vyrovnávací výška přesahuje 35 mm, musí být 
provedeno vyrovnání úložné plochy stykovým betonem stejné třídy jako beton sloupu. 
Technologická přestávka (tvrdnutí malty). Na navlhčený podklad v místě styku se 
nanese maltové lože z cementové malty o tl. 20 mm s mírným převýšením přes 
distanční vložku. 

Sloupy jsou čtvercového profilu 300/300 mm, dole je sloup opatřen botkou, nahoře 
vyčnívající výztuží, na kterou je nasazen průvlak a je přivařena k botce sloupu 
vyššího podlaží. Na skládce se sloup očistí na dosedací ploše a do montážního 
otvoru v horní části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě před zdvihnutím se na 
obou koncích vyznačí osy sloupů (u všech stran). Nejprve se sloup zdvihne do výšky 
300 mm a provede se kontrola uchycení prvku (tento postup se provádí u všech 
následujících prvků). Dále se sloup dopraví na místo osazení, ustálí se za pomoci 2 
montážníků, kteří sloup směřují tak, aby středy stěn sloupů byly naproti značkám os 
sloupů vyznačeným na podkladním betonu, nebo stropu. Sloup se zvolna spustí do 
maltového lože. Po osazení sloup zůstává stále v jeřábu. V patě sloupu se 
zabudovanými úhelníky v rozích se provedou stehové svary s kotevními železy 
základových patek nebo v patrech s ocelovými trny sloupů spodního patra. Stehové 
svary musí být provedeny svářečem se státní zkouškou a platným svářečským 
průkazem tak, aby po odpojení závěsu byla zajištěna stabilita sloupu a bezpečnost. 
Provede se odpojení závěsu a svářeč dokončí přivaření trnu k ocelové botce 
oboustrannými koutovými svary. Po skončení svářeč odstraní ze svaru strusku a 
připojí na jeden ze svarů svoji značku. Stavbyvedoucí společně se stavebním 
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dozorem provedou kontrolu (zápis ve stavebním deníku) a svary se zaomítnou 
cementovou maltou.  

Nejdříve se osadí rohové sloupy, které jsou ve dvoupodlažní části objektu sloupy 
v podélných osách A-E (sloupy s označením S1), a příčných osách 4 a 7, podle nichž 
se potom ostatní sloupy v administrativní části pivovaru vyrovnávají do šňůry. Při 
osazování sloupů se dbá na orientaci montážních otvorů, event. dalších prostupů a 
kotevních destiček. 

Stykování sloupu je realizováno tzv. Čapkovým spojem. Čapkův spoj je spoj, sloup-
průvlak- sloup. Do otvoru v průvlaku se osadí ocelové trny spodního sloupu. Na tyto 
trny se přivaří sloup navazujícího podlaží. Styk průvlaku se provede pomocí příložek 
a svaru. Otvory v průvlaku se zalijí jemnozrnnou cementovou maltou. Sloupy se 
podmažou vrstvou tl. 10 mm. Styky s přivařovanými ocelovými deskami budou 
opatřeny základním nátěrem a následně obetonovány. 

 

Obr. A. 3-9: Detail spojení ŽB průvlaku se sloupy [71] 

Styk "sloup - sloup" 

Stykování sloupů, které jsou umístěny mezi podélnými osami B-D a příčnými osami 2-
4 bude provedeno ve třetině až polovině výšky podlaží (v místech malých až nulových 
ohybových momentů). Tuhé spojení sloupů ve styčníku - styk přenáší smykové, 
normálové síly a ohybový moment - je nutné zajistit plynulé navázání svislých 
(podélných) výztužných vložek obou stykovaných sloupů dle obrázku A. 3-9. Při 
kloubovém spojení sloupů je styk zatížen pouze normálovou a posouvající silou. 
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Posouvající sílu je nutné přenést výztuží procházející kolmo na styčnou spáru a 
řádně ukotvenou v obou sloupech dle obrázku b. [71] 

                                             

  a) Tuhé spojení          b)Kloubové spojení 

Obr. A. 3-10: Detail styku sloup- sloup [71] 

Ložné spáry budou z polymer cementové malty z kameniva max. do 4 mm o tl. 5 až 
15 mm, jestliže bude tl. x > tl. 25 mm bude nutné provést vyztužení spáry příčnou 
výztuží (svařované mřížky) tak, aby nedošlo k porušení působením příčných tahových 
napětí (vytlačování výplně ložné spáry, odlupování krajních vrstev). Konce obou 
spojovaných sloupů budou vyztuženy příčnou výztuží, výztuž zajišťuje zhlaví a patu 
spojovaných sloupů před "rozštěpením" účinkem příčných deformací (příčných 
tahových napětí) výplně ložné spáry. Staticky exponované ohyby sloupů vyžadují 
zajištění dokonalého kontaktu mezi sloupy. Toho lze docílit např. injektáží ložných 
spár cementovou nebo pryskyřičnou injektážní směsí. [71] 

2) Montáž pr ůvlaků 

Nejprve se provede kontrola výšky zhlaví sloupu pro uložení průvlaků. Pokud bude 
rozdíl a potřeba vyrovnání – nadbetonování sloupu (provádí se však pouze ve 
výjimečných a odůvodněných případech), použije se rozebíratelného bednění a 
stykový beton musí být o stejné třídě jako beton průvlaků. Následuje technologická 
přestávka. Na navlhčené hlavy sloupů se nanese maltové lože o tl. 20 mm. Na 
skládce se průvlak očistí a do montážních ok se zapne závěs. Nejprve se průvlak 
zdvihne do výšky 300 mm a provede se kontrola uchycení prvku. Doprava průvlaku 
k místu uložení směrem proti montážníkům. Po ustálení průvlaku nad místem osazení 
(300 mm) se za pomoci 2 montážníků, kteří průvlak směřují tak, aby otvory v průvlaku 
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po spuštění byly navlečeny na vyčnívající výztuž sloupů, provede osazení průvlaků. 
Spuštění průvlaku do maltového lože přes výztuž sloupů musí být pozvolné. 
Vzhledem k úpravě zhlaví průvlaků a ztužidel (osazení je popsáno v dalších bodech) 
pro umožnění montáže, se musí při osazování průvlaku respektovat spoje ztužidel 
s průvlaky, zejména jejich provaření. Po osazení průvlaků se za pomocí montážního 
žebříku provádí svařování spoje hlavní výztuže. 

3) Montáž schodišt ě  

Základním prvkem konstrukce schodiště je železobetonová deska tl. 150 mm se 
schodišťovými stupni. Deska je uložena na ozubu mezipodesty (v mezipodlaží). 
Mezipodesta je uložena na čtyřech sloupech z nerezových trubek opatřených 
roznášejícími deskami. Schodišťové rameno se očistí a připraví k přepravě do místa 
zabudování. Vazači umístí schodišťové rameno do dvou nestejně dlouhých závěsů a 
jeřábem je přeneseno na místo zabudování, kde se ukládá na předem připravené 
průvlaky. Před usazením je místo styku navlhčeno a opatřeno vrstvou maltového 
lože. Po osazení se provede zhotovení ochranného hrazení schodišťového prostoru a 
schodišťových ramen. Pro montáž v prostoru okolo schodiště bude použita ocelová 
výměna. 

 

Obr. A. 3-11: Řešení otvoru pomocí ocelové výměny [69] 
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4) Montáž stropních panel ů     

Nejprve se provede maltové lože o tl. 10 mm na ozuby průvlaků. Maltové lože pro 
první panel se provádí ze žebříku. Na skládce se panel očistí, zkontroluje se jeho 
kompletnost a zapne se do závěsných ok lanový závěs, odpovídající hmotnosti prvku. 
Doprava panelů na místo uložení probíhá směrem proti dvěma montážníkům, kteří při 
montáži prvního panelu po ustálení 300 mm nad průvlakem osazují panel z montážní 
plošiny. Před montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel a 
provedou maltové lože. Montážníci přejdou k místu montáže a navádějí panel na 
osazení. Po zajištění panelu přivařením se odepíná závěsné zařízení. Postup 
montáže stropních panelů se musí volit tak, aby bylo montováno ve všech polích 
postupně od kraje, aby vnitřní průvlaky byly rovnoměrně zatěžovány. Alternativně je 
možné stropní panely ukládat za sebou z jedné a potom z druhé strany průvlaku za 
předpokladu, že průvlaky budou zajištěny proti překlopení přivařením stabilizačních 
destiček před osazováním stropních panelů. Přesné pořadí osazování stropních 
panelů musí být určeno při zpracování montážních výkresů a před osazováním na 
stavbě vyznačeno na průvlacích. Následuje uložení zálivkové výztuže mezi stropní 
panely. Tato výztuž a její spojování musí být předepsána projektem. Nakonec se 
provedou dobetonávky a zmonolitňující zálivky.  

Případné komplikace vzniklé v průběhu realizace je nutné okamžitě řešit s technickým 
dozorem, popřípadě se statikem či projektantem. 

Pokud se naskytne při realizaci stavby nebezpečí vniku vody do dutin (déšť, sníh), 
doporučuje výrobce dílců Spiroll zkontrolovat průchodnost předvrtaných 
odvodňovacích děr (např. poklepem kladívka přes zašpičatělou železnou tyčku na 
spodní plochu dílců v místě předvrtaných děr) a chybějící odvodňovací díry dovyvrtat. 
Každá dutina by měla mít dvě odvodňovací díry, každou ve vzdálenosti cca do 0,2 m 
od líce zdi. Neprovedení tohoto opatření může mít za následek poškození omítek 
vlhkostí a v horším případě i podélné rozlomení dílců, zapříčiněné zmrznutím vody 
v dutině. 
Výše uvedená pravidla vzešla z praktických zkušeností šéfmontérů a z technických 
možností a parametrů předpjatých dutinových panelů SPIROLL. [cit. 96] 

7B  Pracovní postup pro ocelovou konstrukci  

Pracovní pozice jeřábu a směr postupu montáže jsou shodné jako u montáže 
železobetonových prefabrikovaných prvků.  

Pracovní postupy jsou zcela rozdílné od montáže ŽB prefabrikovaného skeletu vyjma 
vytýčení polohy sloupů dle ČSN 73 0420- 1 Přesnost vytyčování staveb. [42] 

Při provádění montáže ocelových konstrukcí musí být shodně jako u prefabrikované 
konstrukce montovaná konstrukce uzemněna připojením na základový zemnič, který 
je uspořádán do uzavřeného kruhu a uložen v betonu. [43] 
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1) Osazení sloup ů 

Provede se vytyčení polohy sloupů, včetně vyznačení polohy chemických kotev, do 
základových patek nivelačním přístrojem. Poloha se vyznačí vhodným způsobem, 
např. nastřelením. 

Do základových pasů se vyvrtají otvory průměru 28 mm, hloubky 450 mm pro osazení 
závitových tyčí M26. Otvory se vyčistí od prachu stlačeným vzduchem za pomocí 
kompresoru Scheppach HC 50. Závitové tyče M26 se osadí pomocí chemických 
kotev HILTI HIT-HY 200-A ampule. Pro osazení sloupu jsou navrženy 2 závitové tyče 
M26 délky 450 mm, pevnosti 5.6. Na závitové tyče se osazují sloupy, které jsou v 
patě opatřeny roznášecí deskou velikosti 290 mm / 290 mm tl. 10 mm s 2 otvory Ø 28 
mm. Sloupy jsou uloženy na staveništní skládce – viz. příloha s označením B. 3.2. 
Manipulace ze skládky na místo osazení je zajištěna spalovacím vysokozdvižným 
vozíkem Toyota Tonero 8FD35N. Vazač připevní sloup pomocí tkaného vázacího 
popruhu na závěs autojeřábu LIEBHERR LTM 1030/1. Sloup osazují čtyři montážní 
pracovníci – jeden montážní pracovník vyrovnává svislost sloupu z nůžkové pracovní 
plošiny Haulotte Compact 10 DX, dva montážní pracovníci zajišťují prostorovou a 
výškovou polohu sloupu a jeden montážní pracovník kontroluje svislost pomocí 
vodováhy a výšku pomocí nivelačního přístroje. Sloup se osadí na závitové tyče a 
částečně se utáhne matice, vkládá jí se podložky z ocelových úpalků různé výšky pod 
patu sloupu a tím se zafixuje výšková poloha sloupu. Jakmile je zajištěna správná  
poloha sloupů jsou dotaženy matice momentovým utahovákem na projektem 
předepsaný utahovací moment. Sloup je uvolněn ze závěsu jeřábu až po konečném 
utažení matic.  Meziprostor pod patními plechy bude vyčištěn za pomocí kompresoru 
se stlačeným vzduchem Scheppach HC 50 a následně podlit polymercementovým 
potěrem 40 Cemix. Jestliže vyčnívají ocelové destičky, odstraní se úhlovou bruskou s 
řezacím kotoučem až po zatvrdnutí polymercementového potěru. [29] 

 

Obr. A. 3-12: Detail kotvení sloupu HEB 240 
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2) Montáž pr ůvlaků 

Průvlaky IPE 360 jsou osazeny na sloupy HEB 200 kopírující příčný spád střešní 
roviny 2°. Pr ůvlaky IPE 360 jsou součástí stropní konstrukce a osazeny ve výšce 
3700 mm. Sloupy jsou opatřeny roznášecí deskou z plechu tl. 10 mm o velikosti 140 
mm/90 mm opatřeny 4 otvory Ø 22 mm. Průvlaky jsou uloženy na staveništní skládce 
– viz. příloha s označením B. 3.2. Manipulace ze skládky matriálu na místo uložení je 
řešena vysokozdvižným vozíkem Toyota Tonero 8FD35N, za pomocí tkaných 
vázacích popruhů je vazačem průvlak připevněn na jeřábovou traverzu autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1030/1. Průvlaky osazují montážní pracovníci z pracovních plošin 
Haulotte Compact 10 DX. Průvlaky jsou uprostřed stojiny opatřeny navařenou 
roznášecí deskou ve tvaru písmene L opatřenou 4 otvory Ø 22 mm. Přes tyto otvory 
se průvlak připevní ke sloupům pomocí šroubů M20 pevnost 6. 8. (4 šrouby na 1 
sloup). Matice šroubů se utáhnou momentovým klíčem na hodnotu utahovací 
momentu, který je projektem předepsaný. Průvlak se uvolní ze závěsu jeřábu až po 
konečném utažení matic šroubů. 

 

Obr. A. 3-13: Řez B-B- Detail kotvení průvlaku IPE 360 na sloup HEB 240  
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3) Montáž vaznic (stropnic)  

Vaznice IPE 220 se osazují na průvlaky IPE 360, vaznice jsou osazeny v osové 
vzdálenosti 2 000 mm, a osazeny k vrchní pásnici průvlaku. Vaznice (stropnice) jsou 
opatřeny roznášecí deskou z plechu tl. 10 mm o velikosti 140 mm/80 mm opatřeny 4-
mi otvory Ø 22 mm. Vaznice (stropnice) jsou uloženy na staveništní skládce – viz. 
příloha s označením B. 3.2. Manipulace ze skládky matriálu na místo uložení je 
řešena vysokozdvižným vozíkem Toyota Tonero 8FD35N, za pomocí tkaných 
vázacích popruhů je vazačem vaznice připevněna na jeřábovou traverzu autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1030/1. Vaznice (stropnice) osazují montážní pracovníci z 
pracovních plošin Haulotte Compact 10 DX. Vaznice (stropnice) jsou uprostřed stojiny 
opatřeny navařenou roznášecí deskou ve tvaru písmene L opatřenou 4-mi otvory Ø 
22 mm. Přes tyto otvory se průvlak připevní ke sloupům pomocí šroubů M20 pevnost 
5. 6. (4 šrouby na 1 sloup). Matice šroubů se utáhnou momentovým klíčem na 
hodnotu utahovacího momentu, který je projektem předepsaný. Průvlak se uvolní ze 
závěsu jeřábu až po konečném utažení matic šroubů. 

 

Obr. A. 3-14: Detail kotvení vaznice (stropnice) na průvlak IPE 360  

3) Montáž ztužení  

Dvojice šikmých ztužidel 2x L 100 mm/ 65 mm/ 8 mm jsou připevněny na styčníkové 
desky tl. 10 mm ve tvaru trojúhelníku přivařenými ke sloupům a průvlakům opatřeny 6 
otvory Ø 22 mm. Ztužidla jsou uložena na staveništní skládce – viz. příloha s 
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označením B. 3.2. Manipulace ze skládky matriálu na místo uložení je řešena 
vysokozdvižným vozíkem Toyota Tonero 8FD35N, za pomocí tkaných vázacích 
popruhů je vazačem ztužidlo připevněno na jeřábovou traverzu autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1030/1. Ztužidla osazují montážní pracovníci z pracovních plošin 
Haulotte, případně ze země. Čela ztužidel se vkládají mezi dvojici styčníkových 
desek, Poloha ztužidel je zajištěna šrouby M20. Matice šroubů se utáhnou 
momentovým klíčem na hodnotu utahovacího momentu, který je projektem 
předepsaný. Ztužidla se uvolní ze závěsu jeřábu až po konečném utažení matic 
šroubů. 

 

 

Obr. A. 3-15: Detail ztužidla v podélném směru u základových konstukcí 

 

 

Obr. A. 3-16: Detail ztužidla v podélném směru u průvlaku 
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8A,B  Jakost, kontrola a zkoušení 

Kontrolní a zkušební plán s podrobným výčtem a popisem kontrol je uveden 
v kapitole DP, A. 3- Kontrolní a zkušební plán kvality pro montáž nosného systému 
objektu (KZP).   

Kontrola jakosti skeletových konstrukcí je prováděna ve třech fázích. Je nutné se řídit 
požadavky odpovídajících norem, legislativními předpisy, doporučenými technickými 
a technologickými pokyny výrobců a projektovou dokumentací. O provedených 
kontrolách je veden protokolární zápis do stavebního deníku. Jakost a kontrola kvality 
je sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem. 

a) Kontrola vstupní : 

Bude prováděna kontrola dílců a jejich počet dle výkresové dokumentace. U každého 
prvku se kontroluje značka, série, datum výroby, rozměry a tvar. Všechny dílce budou 
odsouhlaseny stavbyvedoucím nebo pracovníkem zodpovědným za stavbu a 
protokolárně zaznamenány do stavebního deníku.  

b) Kontrola meziopera ční: 

Provádí mistr pod dohledem stavbyvedoucího. Mistr provádí na stavbě průběžnou 
kontrolu správnosti provedení spojů, svarů, svislost a vodorovnost osazení prvků 
(použití kovových destiček, trnů a táhel), celkovou kvalitu provádění. Prohlášení o 
shodě s technologickým postupem se zaznamená do stavebního deníku. Práce se 
nesmí provádět za teploty pod bodem mrazu, silného větru a deště. 

Probíhá kontrola dodržení maximálních časových úseků mezi kladením prvků, 
tloušťky maltového lože i čistoty ukládaných prvků. Při montáži se dodržuje jakost a 
kvalita osazení s přesností +/- 5 mm. Styky dílců musí být provedeny tak, aby se 
montovaná konstrukce co nejúčinněji zmonolitnila. Spoje musí bezpečně přenášet 
síly, které na ně působí a musí vyhovovat i požadavkům estetickým. 

c) Kontrola výstupní:  

Kontrolu správnosti provedení celé konstrukce provádí stavbyvedoucí za přítomnosti 
investora (nebo jím pověřeným zástupcem) v souladu s platnou projektovou 
dokumentací společně provedou protokolární zápis do stavebního deníku. Kontroluje 
se zejména prostorová tuhost objektu, správnost provedení styků, měření svislosti 
s tolerancí +/- 5 mm na 12 m a rovinnost prvků s tolerancí +/- 4 mm. V případě 
jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření 
funkce konstrukce. 

Kontrola jakosti montážních prací je zaměřena na: 

- Soulad smontované konstrukce s projektovou dokumentací 
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- Splnění požadavků na připravenost zhotovené skeletové konstrukce pro 
následující stavební procesy 

- Shodnost os konstrukce (eliminace odchylek) 
- Jakost svarů, zmonolitnění styků a ochranu kovových částí proti korozi 
- Povrchovou úpravu dílců 

Při přejímce zhotovené konstrukce se ověřuje: 

- Soulad kvalitativních požadavků s atesty a výrobní dokumentací 
zabudovaných dílů a materiálů 

- Shcválení provedených odchylek v montážním deníku s ověřením jejich 
mezních povolených jednotek 

- Správnost provedení zmonolitněných konstrukcí 

K přejímce je nutno doložit: 

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti dílců výrobce 
- Osvědčení o kvalitě použitých montážních strojů 
- Montážní a stavební deníky obsahující údaje o postupu montáže a plynulosti 

prací, záznamy o přejímkách 
- Doklady o kontrolních a průkazných zkouškách betonu a malt pro 

zmonolitnění konstrukce  
- Doklady pracovníků, od kterých jsou požadovány průkazy o jejich způsobilosti 

k vykonávání prácí (svářeči, jeřábník) 

9A,B Bezpe čnost a ochrana zdraví 

Montáže nosného systému objektu řadíme mezi rizikové práce s ohledem na 
bezpečnost a ochranu zdraví, nejdůležitější jsou nařízení vlády č. 591/2006 Sb. č. 
362/2005 Sb. a č. 378/2001. [44] [45] [46] 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů:  [44] 

- § 11-Vymezení a příprava staveniště (pracoviště) 
- § 12 Vnitrostaveništní komunikace 
- § 13 Zajištění otvorů a jam 
- § 15 Skladování 
- § 16 Způsoby skladování 
- § 40 Montážní práce  
- § 41 Montážní pracoviště 
- § 42 Dílce pro montáž 
- § 43 Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky 
- § 44 Komunikace při montáži 
- § 45 Manipulace s břemeny 
- § 46 Osazování dílců 
- § 47 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
- § 48 Zajištění proti pádu 
- § 49 Kolektivní zajištění 
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- § 50 Osobní zajištění 
- § 51 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- § 52 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
- § 54 Konstrukce ke zvyšování místa práce 
- § 59 Shazování předmětů a materiálu 
- § 60 Přerušení práce ve výškách 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [45] 

- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí (zvláště bod č. 3 – 
 šířka od volného okraje pracoviště) 
- VIII. Shazování předmětu a materiálu 
- IX. Přerušení prací ve výškách 
 

Možná pracovní rizika spojená s montáží nosného systému jsou řešena v samostatné 
příloze diplomové práce B. 8  -  REGISTR ZDROJŮ PRACOVNÍCH RIZIK, kde jsou 
stanovena i dílčí opatření jejich výskytu. Zodpovědný stavbyvedoucí je povinen s nimi 
prokazatelně (zápisem) seznámit vlastní zaměstnance a pracovníky subdodavatelů. 
Všechny práce na výstavbě objektu minipivovaru Vysočina mohou vykonávat pouze 
proškolení nebo vyučení pracovníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. 
Na pomocné práce musí být pracovník minimálně proškolen a přezkoušen v rozsahu 
nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
[46] 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá [47] 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [48] 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů [49] 
- Nařízení vlády č 101/2005Sb . o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí [50] 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací [51] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. vstoupilo v platnost 1. dubna 
2012 [52]: 

− § 3 Zátěž teplem 
− § 4 Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, režim práce a 

bezpečnostních přestávek a výpočet ztráty tekutin 
− § 5 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na způsob 

organizace práce 
− § 6 zátěž chladem 
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− §18 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště, informace k ochraně 

− § 23 Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové a fyzické zátěže 
− § 30 Ochrana zdraví, hygienické požadavky, bližší pracovní postupy 

Za bezpečnost na pracovišti zodpovídá stavbyvedoucí popřípadě stavební mistr, 
všechny úrazy se mu musí hlásit neprodleně po jejich utrpění. Již zmíněné normy 
kladou velký důraz na bezpečnost práce. Každý ze zaměstnanců je o bezpečnosti 
práce řádně proškolen a je povinen nosit ochranné pomůcky poskytované 
zaměstnavatelem. [1] 

Výčet nejd ůležit ějších bezpe čnostních opat ření při montáži 

nosného systému minipivovaru Vyso čina: 

Prostupy stropní konstrukcí musí být zajištěny proti pádu osob do nich z výšky. U více 
než 2 m výšky možného propadu je nutné opatřit postranní ochranou všechna 
pracovní místa a dopravní cesty. Všichni pracovníci a osoby na staveništi se 
pohybující musí mít na hlavě ochranou helmu. Pracovníci musí nosit ochranné 
oblečení, obuv s pevnou podrážkou a ochranné rukavice, případně užívat ochranné 
pomůcky předepsané pro danou činnost nařízením vlády, normou nebo vyhláškou. 

Osoby se po staveništi musí pohybovat se zvýšenou opatrností. Nesmí se pohybovat 
v těsné blízkosti stavebních strojů v provozu. Pracovník obsluhující stavební stroj 
musí dbát na bezpečnost jak svojí, tak ostatních pracovníků na staveništi. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni se správným zacházením se zařízením nebo 
nástrojem ještě před započetím práce. 

Na staveniště je nutno zamezit přístup nepovolaným osobám a osobám bez 
ochranné helmy na hlavě a bez pracovní vesty. 

Po ukončení každé směny je nutno pracoviště uklidit, zkontrolovat vypnutí a zajištění 
všech přístrojů, uklidit veškeré nářadí a pracovní pomůcky a ubezpečit se zda je 
pracoviště dostatečně zabezpečeno proti vniku neoprávněných osob. Zajištění 
ramena jeřábu. 

Pokud na pracovišti dojde k úrazu, jsou pracovníci povinni poskytnout první pomoc a 
nahlásit úraz mistrovi nebo jinému vedoucímu pracovníkovi nacházejícímu se na 
stavbě. 

Při montáži skeletu se musí zásadně dbát na zabezpečení proti zřícení. U výšky 
zřícení přes dva metry se musí provést postranní ochrana. Za tím účelem se může 
použít na vnější hraně budovy konzolové nebo fasádní lešení.   

Přerušení prací při nepříznivých klimatických podmínkách, viz. odst. 4A,B 
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10A,B Nakládání s odpady 

Při provádění zemních prací dochází k přechodnému zatížení životního prostředí. 
Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákona a 
souvisejících předpisů, zejména: 

• Zákon č. 350/2012 Sb., Stavební zákon [53] 
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [54] 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění [55] 
• Zákon č. 150/2010 Sb., změna vodního zákona a změna zákona o 

přestupcích [56] 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění [57] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů [58] 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [59] 
• Vyhláška č. 61/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky [60] 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [61] 

 S ohledem na životní prostředí je při zemních pracech nutno dbát zejména na:  

• prašnost 
• hluk  
• vibrace 
• vzniklý odpad 

S odpady se musí zacházet dle předepsaných právních předpisů tak, aby se 
zamezilo nebo alespoň minimalizovalo riziko znečistění životního prostředí. Na 
stavbě jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad stavebního charakteru, který je 
řádně tříděn a odvážen na skládky, kde dochází k bezpečné likvidaci odpadů. Trvalé 
znečištění staveniště, jeho okolí a životního prostředí je nepřípustné. [1] 

11A,B Literatura, ČSN  

Seznam použité literatury je uveden v závěru diplomové práce jako souhrnný za 
celou práci. 

Poznámka k ocelové konstrukci minipivovaru Vysočina: 

Konstrukční návrh alternativní nosné ocelové konstrukce jsem zpracovala na základě 
konzultace s Ing. Rostislavem Zídkem, Ph.D. Návrh jednotlivých konstrukčních prvků 
vycházel ze skutečnosti, že stavba se nachází dle mapy sněhových oblastí na území 
ČR ve sněhové oblasti III, kde Sk=1,5 kN/m2 a dle mapy větrových oblastí v ČR ve 
větrové oblasti II, kde vbo=25 m/s, dále bylo započteno užitné zatížení kategorie E. 2 
s hodnotou 2,5 kN/ m2 na základě užitného zatížení staveb podle EN 1991-1-1. 
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Úvod 

Kontrolní a zkušební plán (KZP) je velmi důležitým dokumentem přípravy staveb, jak 
z dodavatelského tak i z investorského hlediska. V KZP  jsou specifikovány všechny 
kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích stavebních procesů a nutné přejímky i 
atesty, které je třeba při přebírání stavebního díla předložit. Jsou zde vyznačeny i 
údaje o předmětu a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí a dle jakých dokumentů či 
norem, kolikrát a kdy se má kontrola provádět. Je proto nutné kontrolní a zkušební 
plán zpracovávat v těsné návaznosti na technologický rozbor (normál), kde jsou v 
technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy na úrovni pracovních 
čet, které budou na stavbě či objektu probíhat, jejichž výrobky se budou kontrolovat. 
[cit. 84] 

   1 Kontrolní a zkušební plán ŽB prefabrikovaná ko nstrukce 

 Tab. A. 4-1: Kontrolní a zkušební plán ŽB prefabrikované konstrukce 

 Č. Kontrola 
práce 

Způsob 
kontroly 

Kontrolu 
provede 

Kritéria 
kvality 

Četnost 
kontrol 

V Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prov ěřil 

Kontrolu 
převzal 

Zápis 
kontroly 

 

 

 

 

A 

 

1 PD 

TP 

Vizuálně 
Správnost 
PD 

SV 

TDI 

ČSN 
730001 
[85]   
ČSN 
013420 
[86] 

 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

2 Připrave-
nost 
staveniště 

Vizuálně 
měřením 

SV 

TDI 

G 

PD     
ČSN 
730212-2 
[87]   
ČSN 
730212-3 
[88] 
591/2006 
Sb.      
[44] 

Jedno-
rázově 

 Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

3 Dovezený 
materiál a 
prvky 

Vizuálně 
měřením 

M Certifika-
ce         
TL      
ČSN 
730212-5 
[89]    

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 
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4 Skladový 
materiál, 
prvky 

Vizuálně M PD         
TL 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

5 Zdvihací 
mechaniz-
mus 

Vizuálně 
měřením 

SV TL         
PD     
ČSN ISO 
4305 [90] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

6 Montáž 
sloupů 

Vizuálně SV          
M 

ČSN EN 
12843 
[91]    
ČSN 
732480 
[92] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

7 Montáž 
průvlaků 

Vizuálně SV          
M 

ČSN EN 
12843 
[91]    
ČSN 
732480 
[92] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

8 Montáž 
panelů 

Vizuálně SV          
M 

ČSN EN 
12843 
[91]    
ČSN 
732480 
[92] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

9 Montáž 
schodiště 

Vizuálně SV          
M 

ČSN EN 
12843 
[91]    
ČSN 
732480 
[92] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

10 Správnost 
osazení 
prvků 

Vizuálně SV          
M 

PD Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

11 Geometric-
ká přesnost 
osazení 

Měřením SV          
G 

ČSN 
732480 
[92]   
ČSN 
730210-1 
[93] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 



 
130 

12 Styky Vizuálně SV        
ST       
TDI 

ČSN 
732480 
[92]   
ČSN EN 
13670 
[94] 

Průběžně  Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD  

     

 

 

C 

13 Geometrická 
přesnost 

Vizuálně 
Měřením 

SV          
G 

PD      
ČSN 
732480 
[92]    

Jednorá-
zově 

 Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

14 Kompletace 
konstrukce 

Vizuálně 
Měřením 

SV        
ST       
TDI 

PD      
ČSN 
732480 
[92]    

Jednorá-
zově 

 Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

  [29] 

Vysvětlivky: 

A- vstupní kontrola 

B- mezioperační kontrola 

C- výstupní kontrola 

V- výsledek kontrol 

SV- stavbyvedoucí 

M- mistr 

TDI- technický dozor investora 

G- geodet 

ST- statik 

SD- stavební dělník 

PD- projektová dokumentace 

TL- technické listy 

TP-technologický postup 
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   2 Předmět kontrol a požadavky 

2.1 Projektová dokumentace 

Kontroluje se úplnost a správnost, odsouhlasení autorizovaným projektantem, 
statikem.  

2.1.1 Technologický postup 

Kontrola technologického postupu v přípravné fázi před zahájením montáže, kontrola 
návaznosti jednotlivých činností a souladu s doporučením výrobců. 

2.2 Připravenost staveniště 

Kontroluje se pracoviště a dokončená předchozí etapa (základové konstrukce), 
kontrola polohy (polohová, výšková) základových patek podle projektové 
dokumentace vztažené k jejich modulové ose. Následně čistota styčných ploch a 
vizuální neporušenost, minimálně 70% pevnosti betonu, která se kontroluje 
Schmidtovým kladívkem. 

Pracoviště by mělo být oploceno do výšky 2m opatřené zamykatelnou bránou, 
osvětlením. 

Kontrola povětrnostních a meteorologických podmínek, teplota, vlhkost, síla větru 
maximální 8m/s, práce musí být přerušeny za snížené viditelnosti, sněžení, deště a 
šera. 

Montáž musí být přerušena i za mrazu, jestliže klesne teplota pod +5 ºC je nutné k 
výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 měsíce starého (vyvine větší 
teplo)a ohřát vodu na + 60 ºC. 

Klesne-li teplota pod 0 ºC, je nutné ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden 
stupeň vyšší, použít ohřívané kamenivo, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti 
malty jen když mají certifikát – jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty 
(podle ČSN 72 2430 – 3 – Malta pro stavební účely, část 3: Malty pro zdění z 
keramických dílců a stykové malty. 

Klesne-li teplota pod -5 ºC. Doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 ºC) pro 
výrobu malty a prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních 
teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout pod +15 ºC.  

Všichni pracovníci musí být proškoleni v pracovním postupu, platné proškolení v 
BOZP. O školeních se provede záznam do stavebního deníku. 
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2.3 Dovezený materiál, prvky 

Při návozu materiálu na stavbu a ihned po jeho složení na skládky se kontroluje 
předávací dokumentace, jako jsou technické listy, atesty, prohlášení o shodě, 
certifikace a dle výrobní dokumentace kontrola správnosti osazení ocelových úchytek. 
Kontrola počtu prvků, rozměrů, neporušenosti, (trhliny a otlučené hrany) a kotvících 
prvků. 

2.4 Skladovaný materiál 

Železobetonové konstrukční prvky se budou skladovat jak na předem připravené 
skládce tak i montovat přímo z nákladního automobilu, jedná se především o 
předpjaté panely SPIROLL. Podkladky jsou velikosti 300 mm a podložení musí být 
provedeno maximálně 600 mm od čela prvku. Průvlaky jsou skladovány do výšky 
maximálně 2,2 m. Nevyužité podkladky se přemístí na okraj skládky a proti dešti se 
ochrání přehozením plachty, aby bylo zamezeno nasáknutí. 

Maltová suchá směs určena pro stykování bude dodávána v pytlích a složena na 
paletách ke skladovému kontejneru, aby nedošlo k navlhčení směsi od země. Jestliže 
se bude skladovat mimo skladovací buňku, tak palety s pytli je nutno překrýt folií proti 
nepříznivým klimatickým podmínkám a zajistit proti odfouknutí. 

2.5  Zdvihací mechanizmus 

Kontroluje se dle technických listů (zátěžové křivky jeřábu) dostatečná únosnost 
nejtěžších a nejvzdálenějších břemen, stav a provozuschopnost stroje, jeřábníkova 
kvalifikace a jeho platnost jeřábnického průkazu, vázací prostředky. Pevnost podloží 
se porovná s technickým listem jeřábu a s jeho hmotností. 

2.6  Montáž sloupů 

Před vlastním osazením se kontroluje neporušenost, čistota sloupu, značení, 
vyčnívající výztuže. Po zavěšení sloupu kontrolujeme rovnoměrné rozložení zatížení 
a jeho správnost vyzvednutím prvku do výšky 300 mm. Před vlastním osazením je 
zkontrolován podklad, vyrovnání destičkou a zalitím stykové malty. Po usazení je 
provedena kontrola teodolitem, laserovým dálkoměrem, pásmem, olovnicí poloha, 
rovinnost a svislost, následně dostatečné zalití maltou a zaklínování.  

Odchylky montážních značek při osazení ve vodorovné rovině osy úložné plochy+/- 
10 mm, odchylky od svislé osy +/- h/200, maximálně 30 mm, odchylka vzdálenosti os 
kotevních částí ve směru kolmo na namáhání +/- 10 m, úchylka rozměrů kotevních 
částí +/- 5 mm. Kotevní prvky odchylka v osách obou směrů +/- 3 mm. 
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2.7 Montáž průvlaků 

Před vlastním osazením kontrola stavu, značení, vyčnívající stykové výztuže, čistota 
dílců, spojovacích ploch. Zkontroluje se správné osazení sloupu, polohu a svislost. 
Dosažení dostatečné pevnosti a tuhosti sloupu. Následně správné uchycení 
kotevními prostředky a rozložení zatížení ztužidel. Po osazení se kontroluje poloha, 
rovinnost. 

Odchylky montážních značek při osazení ve vodorovné rovině osy +/- 5 mm, odchylky 
v předepsané výškové úrovni protilehlé hrany dílců ve spáře +/- 5 mm, odchylky od 
svislé osy +/- 5 mm, odchylka hran opěrné plochy +/- 12 mm. Zaměření se kontroluje 
teodolitem, laserovým dálkoměrem. 

2.8, 2.9  Montáž stropních panelů a schodiště 

Před osazením probíhá kontrola stavu, značení, čistota dílců, přesnost napojení, 
kontrola musí být provedena na každém prvku. 

Odchylky montážních značek při osazení ve vodorovné rovině hrany úložné plochy 
+/- 12 mm, v předepsané výškové úrovní +/- 5 mm, odchylka od svislé osy +/- 5 mm. 

2.12  Styky konstrukcí 

Svary jsou prováděny svářeči s platnou úřední zkouškou a osvědčením. Před 
samotným začátkem musí být místo svaru řádně očištěno, chráněno proti 
povětrnostním podmínkám a osvětleno. Svařování nesmí probíhat za deště, sněžení, 
mlhy a větru rychlejším než 4,9m/s a při teplotách nižších než -10°C. 

U svaru se pak kontroluje každý styk, kontrola hladkosti povrchu, trhlin (není 
povoleno), vrubů (není povoleno), přelitých svarů (není povoleno). Pórů, struskové 
výměšky (na povrchu svaru i v jeho průřezu max. 3 ks o průměru 1,5 mm). 

Kontrola rozměru svaru, maximální úchylka základní délky příložek, posunutí příložek 
od středu v podélném směru a prováděcí délky předepsaného spoje +/- 5 d, úchylka 
šířky svaru přeplátovaného spoje +/- 15 d, úchylka výšky svaru přeplátovaného spoje 
+/- 0,1 d (maximálně 2 mm). 

Svary, které nebudou chráněny zálivkou, musí být očištěny a ošetřeny antikorozním 
nátěrem. Musí být provedeny zkoušky zálivkového betonu a destruktivní zkoušky 
sloužící k určení krychelné pevnosti.  

Po kontrole svaru se přechází k zálivce, která je určená projektovou dokumentací 
statikem tak, aby vydržela návrhu zatížení ze statického výpočtu. Pevnost se 
kontroluje laboratorními zkouškami na vzorcích, kde se označují druhem cementu a 
datem výroby. Tělesa zůstávají ve formě 0,15x0,15x0,15 m minimálně 16hodin, 
nejvíce však 3 dny, na kterých se pak průběžně vyhodnotí předepsaná pevnost. Na 
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stavbě se pak pevnost kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. Kontroluje se zrnitost 
kameniva, maximální velikost 8mm. 

Kontrola provedení přesnosti provedení spojů, zaplnění dutin styků a spár, správné 
uložení výztuže. 

3 Grafické znázorn ění míst kontrol prefabrikovaných 

 konstrukcí 

3.1 Místa kontroly prefabrikovaných konstrukcí – sloupy 

Poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažených přímek (popřípadě sekundárních 
přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní 
hrubé podlahy, v ose povrchových ploch. [95] 

 

Obr. A. 4-1: Poloha sloupu v půdorysu 

 

Svislost sloupů se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 
mm pod úrovní stropu v osách povrchových ploch.[95] 
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Obr. A. 4-2: Svislost sloupu 

Excentricita se u sloupu kontroluje u výše ležícího podlaží a to 100 mm nad hrubou 
podlahou a následně u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod stropem. Kontroluje 
se ve dvou vzájemně kolmých svislých rovinách procházejících osou sloupu. [95] 

 

Obr. A. 4-3: Excentricita sloupu ve svislém směru 
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1 Zhodnocení druh ů hrubé vrchní stavby 

Hodnotit jednotlivé druhy hrubé vrchní stavby je velmi složité a vlastně se dá říci, že 
téměř nemožné. Každá stavba je svým způsobem jedinečná a originální, proto není 
volba stavebního systému úplně jednoduchá. Každá nosná konstrukce, jak ŽB 
prefabrikovaná tak i ocelová, má své výhody i nevýhody, svá opodstatněná a 
podložená stanoviska použití a důvody, proč ji použít u jedné stavby a u druhé je 
použití zcela nevhodné.  

1.1 Hlavní výhody a nevýhody ŽB konstrukce 

Montáží  ŽB prefabrikované konstrukce vzniká ekonomicky efektivní systém, jehož 
výhodou je nižší cena, rychlost výstavby, možnost kvalitnějšího a přesnějšího 
zpracování jednotlivých konstrukčních prvků, kvalita povrchů (pohledový beton).  

Z požárního hlediska je železobeton nehořlavý, ohnivzdornost závisí na druhu 
použitého kameniva, při kvalitním kamenivu až do 600 C°, ztráta mechanick ých 
vlastností zejména stability, úplný rozklad a ztráta pevnosti nastává při teplotě nad 
1 200°C. [108] 

Koroze výztuže v železobetonu může nastat průnikem vody do pórovité struktury 
betonu trhlinami. Voda vnáší do betonu agresivní chemické sloučeniny. Druhy 
koroze, které mohou vzniknout u ŽB prvků jsou chemická koroze výztuže, 
elektrochemická koroze, krystalická koroze, interkrystalická, transkrystalická a koroze 
po hranicích krystalických zrn napjaté oceli tzv. „koroze pod napětím“ – anodová a 
katodová. [108] 

Nevýhodou ŽB prefabrikátů je nákladná doprava s ohledem na hmotnost a velikost 
jednotlivých konstrukčních prvků, mnohdy problematické spoje a tepelná vodivost, 
která je větší, čím větší je hmotnost betonu. Na základě výsledku tepelně technického 
posouzení musíme tyto konstrukce pozemních staveb tepelně izolovat. Nevýhodou je 
rovněž zvuková vodivost betonu, závislá na hutnosti betonu. Na ochranu proti šíření 
zvukových vln v betonových konstrukcích je důležité použití zvukové izolace. 

1.2 Hlavní výhody a nevýhody ocelové konstrukce 

Nepřehlédnutelnou výhodou ocelové konstrukce je krátká doba výstavby, která 
nevyžaduje technologické přestávky (lze realizovat v zimě), nízká hmotnost celé 
stavby a s ní spojená menší staveništní pracnost, nižší dopravní náklady a nároky na 
manipulaci na staveništi. Konstrukční prvky jsou předem vyrobeny s velkou přesností 
vykazující vysokou pevnost (mez kluzu oceli). Ocelová konstrukce se vyznačuje 
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velkou variabilností. Při opravách a rekonstrukcích lze snadno provést změna rozpětí 
či výška podlaží bez náročných úprav zvyšujících finanční náklady. Konstrukční ocel 
typicky obsahuje asi 95 % recyklovaného materiálu, (vyspělé státy už dnes téměř 
nevyrábějí ocel z železné rudy, stačí jim železný šrot, hovoří se o tvz. „cirkulaci 
železného fondu“). [110] 

Z požárního hlediska ocel ztrácí při vysokých teplotách svoji pevnost a je nutná 
protipožární ochrana (například nátěry, nástřiky, obklad pomocí desek Ordexal). 
Dochází ke ztrátě mechanických vlastností zejména stability, úplnému rozkladu. 
Ztráta pevnosti nastává při teplotě nad 500 °C, což v porovnání s železobetonovou 
konstrukcí je přibližně poloviční hodnota.[109] 

Nevýhodou ocelových konstrukcí je koroze v důsledku vlhkosti v agresivní prostředí, 
nedostatečné ošetření nátěry či zanedbání údržby, čímž dochází k oslabení průřezu 
ocelových prvků a snížení únosnosti. Antikorozní ochrany ocelových konstrukcí a 
technologických celků s použitím klasických syntetických nátěrů, epoxidových, 
polyuretanových nebo akrylátových systémů se musí obnovovat, aby byla zajištěna 
dlouhotrvající ochrana. Mezi největší nevýhodu ocelových konstrukcí patří velmi 
vysoká pořizovací cena. 

Tak aby bylo zhodnocení druhů hrubé vrchní stavby možné, bylo vytvořeno základní 
řešení opírající se o projektovou dokumentaci a statické výpočty návrhu nosné 
konstrukce hrubé stavby. K tomuto základnímu řešení bylo vytvořeno alternativní 
řešení, a to nosná ocelová konstrukce vrchní stavby, návrh jednotlivých 
konstrukčních prvků vychází z té samé skutečnosti, že stavba se nachází dle mapy 
sněhových oblastí na území ČR ve sněhové oblasti III, kde Sk=1,5 kN/m2 a dle mapy 
větrových oblastí v ČR ve větrové oblasti II, kde vbo=25 m/s, dále bylo započteno 
užitné zatížení kategorie E. 2 s hodnotou 2,5 kN/ m2 na základě užitného zatížení 
staveb podle EN 1991-1-1. 

Hodnotit druhy hrubé vrchní stavby lze podle různých hledisek, podle nutnosti počtu 
pracovníků, termínu realizace, pracnosti, velikosti zařízení staveniště, avšak za 
nejzásadnější hledisko lze označit cenu. Z tohoto důvodu se zaměřím na dvě 
z pohledu generálního zhotovitele nejzásadnější hlediska, kterými jsou  cena a délka 
realizace dané etapy. Hodnotit a porovnávat samotný systém vrchní stavby by bylo 
nesprávné, hodnocení musí být provedeno jako celek a to na celou výstavbu, 
s ohledem na obálku stavby minipivovaru Vysočina (tzn. obvodové konstrukce, 
konstrukce střešního pláště, vodorovné konstrukce a povrchové úpravy). 

1.3 Zhodnocení druh ů hrubé stavby podle rozpo čtu 

Jako podklad pro porovnání dvou druhů nosné konstrukce stavby jsou vytvořeny 
rozpočty jednotlivých řešení. Oba rozpočty jsou tvořeny na provedení výstavby 
kompletního objektu. Tyto jsou zpracovány v rozpočtářském programu KROS Plus 
verze 17.20. Do rozpočtu byly zvoleny položky, jež odpovídají potřebě prováděných 
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prací. Všechny položky jsou použity ceníkové bez jakéhokoli doplnění nově tvořených 
položek tzv. „R-položek“ tak, aby byla dána shodná základna pro porovnání. Vedlejší 
rozpočtové náklady skýtající zařízení staveniště bylo stanoveno na základě skutečně 
stanovených nákladů vypočtených v části A. 2 (ZOV) diplomové práce, jak stanovuje 
platnost vyhlášky č.230/2012 Sb. Zařízení staveniště je ve výši 4,87 % ze základních 
rozpočtových nákladů. Stavební firmy mnohdy stanovují zařízení staveniště 
procentuální hodnotou ze ZRN a to v max. výši 2%, i když jim zákon nařizuje pravý 
opak. Tímto jednáním firmy dokáží snížit cenu zakázky, aniž by si znevýhodnily 
jednotkové ceny položek, pro pozdější stanovení nákladů víceprací. V případě, že 
firma neúměrně sníží hodnotu nákladů na zařízení staveniště, může nastat i taková 
skutečnost, že tyto náklady není schopna plně pokrýt. 

Způsob tvorby ceny prostým rozpočtováním využívá stále více firem. Jedná se 
vlastně o vnesení cen z rozpočtářských programů, bez ohledu na vlastní vstupní 
hodnoty materiálů a prací vyjma zařízení staveniště. Při tvorbě nabídkové ceny se již 
kalkulace skoro nevyskytují, přitom jde o tvorbu téměř přesné ceny, která je ovšem 
vykoupena časovou náročností zpracování nabídkové ceny. 

V dnešní době, kdy jsou kladeny vysoké nároky na zkrácení termínu nabídkových 
řízení, není divu, že stavební firmy, které si přímo materiál nevyrábí, nedokáží v tak 
krátkém čase nabídkové ceny zkalkulovat. Poté to dopadá tak, že firmy odevzdávají 
nabídky na stavební činnost, ze kterých vlastně nelze vyčíslit jejich pokrytí režií a 
zisku. Takováto zakázka pro stavební firmu, která získá zakázku do realizace, může 
znamenat běžný zisk, vysoký zisk nebo naopak ztrátu.  

Odvětví stavebnictví již několik let prochází krizí. Celý segment sužuje ekonomická 
recese, nedostatek státních i soukromých zakázek. Firmy získávají práci jen stěží a to 
s vysoce vynaloženým úsilím, mnohdy pouze s takovým ziskem, aby si dokázaly 
pokrýt režie a udržet kmenové pracovníky.        

Tab. A. 5-1: Cenové porovnání celé stavby minipivovaru Vysočina dle druhů nosného 
        systému stavby podle rozpočtu 

   ŽB prefabrikovaná 
konstrukce, KZS   

Ocelová konstrukce, 
KINGSPAN  

Práce a dodávky HSV           8 956 432,11 K č     10 733 394,63 Kč  
Zemní práce              239 201,50 Kč           239 201,50 Kč  

Zakládání           2 704 790,84 Kč        2 704 790,84 Kč  

Svislé a kompletní konstrukce           1 399 315,58 Kč        4 411 542,34 Kč  

Vodorovné konstrukce           1 659 138,75 Kč        1 066 185,86 Kč  

Komunikace                 28 134,93 Kč             28 134,93 Kč  
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní           2 065 955,17 Kč        1 492 367,93 Kč  

Ostatní konstrukce a práce-bourání              859 895,34 Kč           791 171,23 Kč  

Přesun hmot              546 795,39 Kč           413 019,78 Kč  

Práce a dodávky PSV         11 133 598,90 K č     10 451 277,97 Kč  
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům              759 414,17 Kč           207 106,77 Kč  

Izolace tepelné           1 404 621,74 Kč           452 982,31 Kč  

Vnitřní elektroinstalace, vodovod, 
kanalizace, plyn, chlazení, VZT           5 653 400,00 Kč        5 653 400,00 Kč  

Zdravotechnika - zařizovací předměty              378 840,00 Kč           378 840,00 Kč  

Konstrukce suché výstavby              655 871,42 Kč           655 871,42 Kč  

Konstrukce klempířské                 67 543,28 Kč             67 543,28 Kč  

Konstrukce truhlářské                   8 041,99 Kč                8 041,99 Kč  

Konstrukce zámečnické              617 308,23 Kč        1 438 934,13 Kč  

Podlahy z dlaždic              317 033,94 Kč           317 033,94 Kč  

Podlahy povlakové                 22 830,76 Kč             22 830,76 Kč  

Podlahy lité              889 824,76 Kč           889 824,76 Kč  

Dokončovací práce              358 868,61 Kč           358 868,81 Kč  

Celkem ZRN      20 090 031,01 K č     21 184 672,60 Kč  
Zařízení staveniště        1 335 526,00 Kč        1 483 102,02 Kč  

Celkem VRN        1 335 526,00 K č        1 483 102,02 Kč  

Cena celkem za stavbu bez DPH      21 425 557,01 K č     22 667 774,62 Kč  

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že ekonomicky výhodnější je výstavba objektu  
minipivovaru Vysočina z ŽB prefabrikované konstrukce s výplňovým zdivem 
POROTHERM 24 P+D, z vnější strany opatřeným KZS, a s jednoplášťovou 
konstrukcí střešního pláště. Cenový rozdíl oproti rozpočtu skýtající nosnou ocelovou 
konstrukci vrchní stavby, s obvodovým a střešním pláštěm se sendvičových panelů 
KINGSPAN činí 1 242 217,61 Kč. Výhodnost ŽB prefabrikované konstrukce hrubé 
vrchní stavby není zanedbatelná. Procentuální rozdíl mezi oběma rozpočty s ohledem 
na druh nosné konstrukce činí 5,48 %, přičemž samotná cena nosného ŽB 
prefabrikovaného skeletu je stanovena částkou 1 621 433 Kč a ocelového skeletu 
částkou 2 950 338,60 Kč bez DPH. Finanční rozdíl obou nosných systémů činí 
1 328 905,60 Kč bez DPH. Procentuálně se jeví ocelový skelet jako takový výrazně 
nákladnější a to o 81,95 % oproti ŽB prefabrikovanému. Ovšem tento značný rozdíl  
je v celé stavbě minipivovaru Vysočina postupně narovnáván náklady na práce 
přidružené či spjaté nutností provedení daného systému. Příkladem je u ŽB skeletu 
cenově nákladná kompletní skladba střešního pláště, obvodový plášť z bloků 
POROTHERM včetně překladů a kontaktního zateplovacího systému. Rovněž 
 povrchové úpravy ať již vnitřní omítky, malby tak i vnější omítka. Toto jsou náklady 
navyšující cenu ŽB nosného systému. Oproti tomu ocelová konstrukce opláštěná 
sendvičovými panely opatřenými povrchovou úpravou jak z vnější strany, tak i 
z interiéru je cenově výhodnější. Z výše uvedených skutečností je nutností vždy 
posuzovat stavbu jako celek a nejen její vlastní nosný systém. 
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Obr. A. 5-1: Cenové srovnání druhů hrubé stavby podle rozpočtu 

 

Druhým již zmíneným hlediskem zhodnocení obou systémů je jejich časová 
náročnost.   

Tab. A. 5-2: Srovnání druhů nosné konstrukce podle délky realizace dle rozpočtu 

Druh nosné 
konstrukce 

ŽB prefabrikovaná 
konstrukce 

Ocelová konstrukce 
 

počet dní realizace 27 30 

Z tabulky zohledňující časovou náročnost, tedy potřebnou délku pro realizaci 
samotné nosné konstrukce vyplývá, že efektivnější je montáž ŽB prefabrikované 
konstrukce, jejíž délka trvání je stanovena na 27 dní. Časově náročněji z porovnání 
vychází montáž ocelové konstrukce a to o 3 pracovní dny. Na montáž jsou kladeny 
daleko vyšší nároky na svařované a montážní spoje. Stejně tak jako u cenového 
srovnání nosných konstrukcí ani v tomto případě nelze brát v úvahu pouze nosnou 
konstrukci. Daná náročnost montáže ocelového skeletu se kompenzuje méně 
náročnými montážemi dílčích konstrukcí, kdy příkladem je rychlá montáž opláštění 
svislých a střešní konstrukce ze sendvičových panelů KINGSPAN. Tedy rozdíl časové 
náročnosti ve srovnání obou řešení nemá dopad na celkové dokončení výstavby 
minipivovaru Vysočina. 
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Pokud budou brána v úvahu dvě základní hlediska, cena a termín realizace, musím 
konstatovat, že z výše uvedeného porovnání pro stavbu minipivovaru Vysočina je 
vhodnějším nosným systémem montáž ŽB prefabrikovaného skeletu oproti montáži 
ocelového skeletu.  

1.4 Zhodnocení druh ů hrubé vrchní stavby p ři provedení zám ěny strojní 

 sestavy a nastavení kalkulací jednotlivých zp ůsobů provedení nosné 

 konstrukce 

Jak již bylo zmíněno, stanovení nabídkové (smluvní) ceny by mělo vycházet 
z kalkulací. Jedině tak může sama firma zohlednit do nabídkové ceny své vstupy, 
zdroje i možnosti. Takto stanovená cena zrcadlí cenovou hladinu stavebního trhu a 
možnosti firmy jako jsou využití vlastních kapacit strojního zařízení či nasazení 
kmenových pracovníků. Tento způsob stanovení ceny pracuje s daným kalkulačním 
vzorcem odrážejícím pokrytí všech přímých, nepřímých nákladů a požadovaného 
zisku.   

Jak jsem již podotkla, rozbory položek (TOV) v rozpočtovém programu KROS Plus 
verze 17.20 jsou dány na základě nejvhodnějších parametrů. Ovšem ne každý 
zhotovitel je vybaven právě takovouto strojní sestavou, kterou daná položka skýtá. Při 
pouhém rozpočtování se na tyto rozbory (TOV) nebere ohled a spíše se jedná o 
takzvané manažerské rozhodnutí na základě znalosti aktuálních tržních cen. Proto 
také není jasný výsledek, zda bude zakázka v zisku či ve ztrátě.   

Stavební firmy, které využívají při zpracování cenových nabídek kalkulace, patří mezi 
nejstabilnější, jelikož si dokáží zadání kalkulačního vzorce určit přesné výrobní a 
správní režie, potřebný zisk na zakázce, změnit ceny materiálových vstupů podle 
možností aktuálního trhu a v neposlední řadě aplikovat svůj strojový a vozový park, 
pokud jím disponuje a samozřejmostí je úprava lidských zdrojů (montážníků, dělníků, 
pomocných dělníků, montážníků apod.), jejich počet a výčet je stanoven na základě 
zkušeností zpracovatele a v lepším případě jsou zde zapracovány podklady od 
subdodavatelů jednotlivých činností. Toto jsou nejzásadnější atributy, které dokáží 
cenu posunout na značně jinou cenovou úroveň. Bohužel s kalkulacemi přichází také 
mnohem větší časová náročnost na zpracování cenových nabídek a k tíži 
zpracovatele může nastat situace, že s využitím kalkulaci dojde k nárůstu cen anebo 
naopak k poklesu jednotkových cen.  

Byly vytvořeny kalkulace k jednotlivým položkovým rozpočtům. Kalkulována je strojní 
sestava (dána v příloze B. 6.1), dále byly upraveny ceny vstupních materiálů na 
základě průzkumu trhu a interního výběrového řízení na materiál. V tomto případě 
bylo zasahováno do kalkulačního vzorce, kde proti rozpočtům daným programem, 
byly upraveny výrobní a správní režie a optimalizován zisk. Kalkulace je provedena 
na středně velkou firmu, která pro pokrytí výrobní a správní režie potřebuje zajistit cca 
15 % (8% výrobní režie + 7% správní režie) a zisk kalkuluje na cca 15 %. Pokud tedy 
zakázka vyjde s 15 % výnosem, pro firmu to znamená zakázka prováděná pro práci 
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svých pracovníků a pokrytí režií, jelikož není generován žádný zisk. Pokud výnos 
bude činit nad 15%, zakázka bude pro firmu zisková a veškerá procenta nad 15-ti % 
výnos bude činit zisk. Ovšem pokud výnos klesne pod zmiňovaných 15%, pro firmu 
se stává zakázka ztrátovou. Kalkulace jsou v tomto ohledu velmi věrným odrazem 
trhu, lze v nich zohlednit mnoho atributů stavebního trhu. Ovšem také nejsou bez 
rizika, protože v dnešní době, kdy se mnohdy výběrová řízení protahují, odsouvá se 
rozhodnutí investorů na nedohledno, může dojít k tomu, že i kalkulovaná zakázka se 
může ocitnout ve ztrátě. Je to z důvodu cenové nestability stavebního trhu, kde může 
dojít k cenovému nárůstu jednotlivých materiálů a negativně tak ovlivnit zakázku.  

Ceny vstupních matriálů jsou velmi nestabilní nejvíce u železa (betonářská ocel), 
oceli, hliníků, asfaltů a POLYSTYRÉNU cena se mění téměř ze dne na den, je totiž 
závislá na stále rostoucí ceně ropy. Dodavatelé výše zmíněných materiálů mění 
pravidelně čtvrtletně své ceníky, a pokud mají se stavebními firmami uzavřeny 
rámcové či kupní smlouvy, tak jsou schopny ceny v nich garantovat anebo v horším 
případě na zvyšující ceny upozorní odběratele.  

V následující tabulce jsou porovnány obě varianty kalkulací výstavby minipivovaru 
Vysočina s použitím dvou často používaných druhů vrchní nosné konstrukce staveb 
halového charakteru ( ŽB prefabrikované a ocelové konstrukce), kde jejich položkové 
ceny byly stanoveny výše popsanou kalkulací. V obou případech nosného systému 
došlo k cenovému zvýšení, vlivem zásahu do kalkulačního vzorce, vstupních cen 
materiálů, prací a zohlednění navržené strojové sestavy. Kalkulací položek týkajících 
se samotné výstavby minipivovaru Vysočina bylo dosaženo zvýšení jednotkových cen 
s dopadem do celkových cen za výstavbu.      

Tab. A. 5-3: Cenové porovnání druhů hrubé vrchní stavby vycházející z kalkulací 

 

 
ŽB prefabrikovaná 
konstrukce, KZS 

Ocelová konstrukce, 
KINGSPAN 

Práce a dodávky HSV 9 330 320,94 K č       11 856 553,10 Kč  
Zemní práce 232 220,03 Kč           232 220,03 Kč  

Zakládání 3 288 654,42 Kč        3 288 654,42 Kč  

Svislé a kompletní konstrukce 1 309 059,16 Kč        4 735 456,56 Kč  

Vodorovné konstrukce 1 700 571,16 Kč        1 288 311,45 Kč  

Komunikace 25 145,85 Kč             25 145,85 Kč  
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 2 138 532,24 Kč        1 738 769,87 Kč  

Ostatní konstrukce a práce-bourání 636 138,08 Kč           547 994,92 Kč  

Přesun hmot 370 904,78 Kč           239 909,12 Kč  

Práce a dodávky PSV 11 898 740,16 K č       11 107 364,36 Kč  

Vnitřní elektroinstalace, vodovod, 
kanalizace, plyn, chlazení, VZT 

5 653 400,00 Kč        5 653 400,00 Kč  

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 724 611,36 Kč           186 563,99 Kč  
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Izolace tepelné 1 355 961,81 Kč           430 935,25 Kč  

Zdravotechnika - zařizovací předměty 185 812,00 Kč           185 812,00 Kč  

Konstrukce suché výstavby 487 716,88 Kč           470 380,08 Kč  

Konstrukce klempířské 57 083,06 Kč             56 794,64 Kč  

Konstrukce truhlářské 6 552,75 Kč               6 518,99 Kč  

Konstrukce zámečnické 1 772 219,63 Kč        2 476 595,67 Kč  

Podlahy z dlaždic 302 062,61 Kč           296 361,15 Kč  

Podlahy povlakové 27 303,03 Kč             22 174,12 Kč  

Podlahy lité 1 062 791,15 Kč        1 060 373,08 Kč  

Dokončovací práce 263 225,88 Kč           261 455,39 Kč  

Celkem ZRN 21 229 061,10 K č       22 963 917,46 Kč  
Zařízení staveniště 1 335 526,00 Kč             1 483 102,02 Kč  

Celkem VRN 1 335 526,00 K č     1 483 102,02 Kč  

Cena celkem za stavbu bez DPH 22 564 587,10 K č   24 447 019,48 Kč  

 

Vzhledem k tomu, že jsou upravovány materiálové položky u obou druhů nosného 
systému stavby, cenové srovnání jednotlivých způsobů je shodné a porovnatelné jako 
tomu bylo i u rozpočtů. Jako nejekonomičtější řešení vrchní hrubé stavby tedy 
zůstává ŽB prefabrikovaná konstrukce. Cenový rozdíl kalkulace ŽB konstrukce oproti 
ocelové konstrukci hrubé vrchní stavby činí 1 882 432,38 Kč bez DPH. Výhodnost ŽB 
prefabrikované konstrukce hrubé vrchní stavby není zanedbatelná, procentuální 
rozdíl mezi oběma druhy nosných systémů je 7,7 %.  
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Obr. A. 5-2: Cenové srovnání druhů hrubé stavby podle kalkulace 

Zohlednění časové náročnosti montáže obou nosných systémů vychází 
z normohodin, technologických postupů a předpisů a neposledně ze zkušeností na již 
realizovaných zakázkách.   

Tab. A. 5-4: Srovnání druhů nosné konstrukce podle délky realizace dle při kalkulaci 

Druh nosné 
konstrukce 

ŽB prefabrikovaná 
konstrukce  

Ocelová konstrukce 
 

počet dní realizace 20 25 

 

1.5 Jednotlivé rozdíly nosných systém ů ve vazbě na tvorbu ceny  

Nyní se budu věnovat každému druhu nosného systému zvlášť, aby byla pozornost 
věnována rozdílům, ke kterým dochází v nabídkové ceně při použití kalkulací 
nastavené dle velikosti firmy, s použitím vhodných strojních sestav a rovněž 
tendrovaných cen vstupních matriálů a v neposlední řadě vhodnost volby montážních 
pracovníků, dělníků, pomocných dělníků apod. 

První posuzovaný způsob vrchní hrubé stavby bude typový ŽB prefabrikovaný skelet 
S 1.2. Jednotlivé principy stanovení ceny byly již popsány.  
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V následující tabulce jsou zobrazeny celkové ceny po jednotlivých rozpočtových 
kapitolách. Výsledná cena za kompletní provedení stavby za použití 
prefabrikovaného skeletu S1.2.  

ŽB prefabrikovaná konstrukce stavby patří mezi materiálově náročnější. Pokud budou 
vyčísleny svislé a vodorovné konstrukce z rozpočtu, kde položky obsahují nosný 
skelet, tak procentuální hodnota dosáhne 15,22 % ze ZRN, přičemž kompletní práce 
HSV na celé výstavbě jsou zastoupeny 44,58% a práce PSV 55,42 % ze ZRN. Pro 
srovnání stejného předmětu v kalkulacích, dochází k tomu, že svislé a vodorovné 
konstrukce, kde položky kalkulace obsahují nosný skelet, tak procentuální hodnota 
dosáhne 14,18 % ze ZRN, přičemž kompletní práce HSV na celé výstavbě jsou 
zastoupeny 43,95% a práce PSV 56,05% ze ZRN. Je zřejmé, že kalkulací dochází ke 
snížení ceny nosného systému a to o 1,04 %, vyjádřeno číselně snížení ceny o 48 
824 Kč. 

Tab. A. 5-5: Cenové porovnání způsobů cenotvorby nosné konstrukce z ŽB 
prefabrikátů, KZS 

   ŽB prefabrikovaná konstrukce, KZS  

   ROZPOČET    KALKULACE   

Práce a dodávky HSV              8 956 432,11 K č         9 330 320,94 Kč  
Zemní práce                 239 201,50 Kč            232 220,03 Kč  

Zakládání              2 704 790,84 Kč         3 288 654,42 Kč  
 
Svislé a kompletní konstrukce              1 399 315,58 Kč         1 309 059,16 Kč  

Vodorovné konstrukce              1 659 138,75 Kč         1 700 571,16 Kč  

Komunikace                  28 134,93 Kč              25 145,85 Kč  

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní              2 065 955,17 Kč         2 138 532,24 Kč  

Ostatní konstrukce a práce-bourání                 859 895,34 Kč            636 138,08 Kč  

Přesun hmot                 546 795,39 Kč            370 904,78 Kč  

Práce a dodávky PSV            11 133 598,90 K č        11 898 740,16 Kč  
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                 759 414,17 Kč            724 611,36 Kč  

Izolace tepelné              1 404 621,74 Kč         1 355 961,81 Kč  

Vnitřní elektroinstalace, vodovod, 
kanalizace, plyn, chlazení, VZT    

          5 653 400,00 Kč         5 653 400,00 Kč  

Zdravotechnika - zařizovací předměty                 378 840,00 Kč            185 812,00 Kč  

Konstrukce suché výstavby                 655 871,42 Kč            487 716,88 Kč  

Konstrukce klempířské                  67 543,28 Kč              57 083,06 Kč  

Konstrukce truhlářské                    8 041,99 Kč                6 552,75 Kč  

Konstrukce zámečnické                 617 308,23 Kč         1 772 219,63 Kč  

Podlahy z dlaždic                 317 033,94 Kč            302 062,61 Kč  

Podlahy povlakové                  22 830,76 Kč              27 303,03 Kč  

Podlahy lité                 889 824,76 Kč         1 062 791,15 Kč  

Dokončovací práce                 358 868,61 Kč            263 225,88 Kč  
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Celkem ZRN         20 090 031,01 K č        21 229 061,10 Kč  
Zařízení staveniště                1 335 526,00 Kč              1 335 526,00 Kč  

Celkem VRN        1 335 526,00 K č      1 335 526,00 Kč  

Cena celkem za stavbu bez DPH      21 425 557,01 K č    22 564 587,10 Kč  

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že firma, která použije rozpočtové ceny je 
v cenové výhodě a to o 1 139 030,09 Kč oproti kalkulacím, což není zanedbatelné 
procento, které činí 5,32 %. Když k těmto procentům přidáme současný trend uměle 
srážených rozpočtových cen v dílčích kapitolách, tak může nastat situace, že 
takovéto chování způsobí problémy nejen jim samotným, jelikož jejich snížení je tak 
vysoké, že je za nabízenou cenu současně nerealizovatelné (tedy realizované se 
ztrátou), ale i ostatním firmám, které svojí cenu mají ověřenou kalkulací. 

Nyní je tedy vhodná doba pro investory, jelikož stavební trh prožívá již pátým rokem 
trvající stavební krizi a ceny stavebních prací sahají ke svému minimu, spíše se dá 
konstatovat, že ceny klesly pod únosnou hranici minima. Ještě před 5-ti  lety by cena 
shodné zakázky jako nyní dosahovala cca o 31% vyšší nabídkové ceny než 
v současné době. Stavební trh se za posledních pět let propadl na úplné dno a 
stavební firmy, které tento doposud zvyšující se tlak na zhotovitele ustály, těžce bojují 
o přízeň investorů, kteří využívají velmi špatné situace na trhu a zdlouhavými 
vyjednáváními o ceně a udržování zhotovitelů dlouhodobě v nejistotě, dokáží tlakem 
na zhotovitele snížit nabídkovou cenu ještě o další procenta.  

Ale musím potvrdit, že jsou i investoři , kteří chtějí své stavební dílo zrealizovat ve 
vysoké kvalitě a z tohoto z tohoto důvodu jsou pak schopni akceptovat nabídkovou 
cenu ze strany zhotovitele, která se dá považovat ze strany potenciálního zhotovitele 
za ziskovou. Myslím si, že spolupráce těchto investorů je založena na vzájemné 
důvěře a respektování zákonů, vyhlášek a hlavně pravidel slušného a čestného 
oboustranného jednání. V dnešní době někteří investoři praktikují i variantu za účel 
snížit náklady na vynaloženou zakázku tzv. „ cost + fee“. Myslím si, pokud je rozumně 
nastaveno dané „fee“, které pokryje režie firmy a předpokládaný zisk zhotovitele, tak 
je to cesta k získání ziskové zakázky, bez časově náročných prací na cenotvorbu či 
kalkulace zakázky.  
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Obr. A. 5-3: Znázornění způsobů ocenění při nosném systému ŽB prefabrikovaného 
skeletu 

 

Druhý posuzovaný způsob hrubé vrchní stavby bude ocelová konstrukce 
s obvodovým a střešním pláštěm KINGSPAN. 

V následující tabulce jsou zobrazeny celkové ceny jednotlivých rozpočtových kapitol. 
Výsledná cena je stanovena za kompletní provedení stavby za použití ocelové nosné 
konstrukce s opláštěním ze sendvičových panelů. 

Z porovnání je zřejmé, že technologická etapa vrchní stavby z ocelové konstrukce 
patří mezi materiálově náročnější práce než je tomu u ŽB prefabrikovaného skeletu, 
jestliže vyčíslíme svislé a vodorovné konstrukce, kde položky rozpočtu obsahují 
nosný skelet, tak procentuální hodnota dosáhne 25,86 % ze ZRN, přičemž kompletní 
práce HSV na celé výstavbě jsou zastoupeny ve výši 50,67% a práce PSV 49,33 % 
ze ZRN. Pro srovnání stejného předmětu v kalkulacích, dochází k tomu, že svislé a 
vodorovné konstrukce, kde položky kalkulace obsahují nosný skelet. Procentuální 
hodnota dosáhne výše 26,23 % ze ZRN, přičemž kompletní práce HSV na celé 
výstavbě jsou zastoupeny 51,63% a práce PSV 48,37% ze ZRN. Je zřejmé, že 
kalkulací dochází ke zvýšení ceny nosného systému a to o 9,06 %, vyjádřeno číselně 
zvýšení ceny o 546 039,81 Kč. 
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Tab. A. 5-6: Cenové porovnání způsobů cenotvorby nosné konstrukce Ocelová 
konstrukce, KINGSPAN 
  

  Ocelová konstrukce, KINGSPAN  

   ROZPOČET     KALKULACE   

Práce a dodávky HSV          10 733 394,63 K č        11 856 553,10 Kč  
Zemní práce              239 201,50 Kč            232 220,03 Kč  

Zakládání           2 704 790,84 Kč         3 288 654,42 Kč  

Svislé a kompletní konstrukce           4 411 542,34 Kč         4 735 456,56 Kč  

Vodorovné konstrukce           1 066 185,86 Kč         1 288 311,45 Kč  

Komunikace                28 134,93 Kč              25 145,85 Kč  

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           1 492 367,93 Kč         1 738 769,87 Kč  

Ostatní konstrukce a práce-bourání              791 171,23 Kč            547 994,92 Kč  

Přesun hmot              413 019,78 Kč            239 909,12 Kč  

Práce a dodávky PSV          10 451 277,97 K č        11 107 364,36 Kč  
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům              207 106,77 Kč         5 653 400,00 Kč  

Izolace tepelné              452 982,31 Kč            186 563,99 Kč  

Vnitřní elektroinstalace, vodovod, kanalizace, 
plyn, chlazení, VZT           5 653 400,00 Kč            430 935,25 Kč  

Zdravotechnika - zařizovací předměty              378 840,00 Kč            185 812,00 Kč  

Konstrukce suché výstavby              655 871,42 Kč            470 380,08 Kč  

Konstrukce klempířské                67 543,28 Kč              56 794,64 Kč  

Konstrukce truhlářské                  8 041,99 Kč                6 518,99 Kč  

Konstrukce zámečnické           1 438 934,13 Kč         2 476 595,67 Kč  

Podlahy z dlaždic              317 033,94 Kč            296 361,15 Kč  

Podlahy povlakové                22 830,76 Kč              22 174,12 Kč  

Podlahy lité              889 824,76 Kč         1 060 373,08 Kč  

Dokončovací práce              358 868,81 Kč            261 455,39 Kč  

Celkem ZRN       21 184 672,60 K č        22 963 917,46 Kč  
Zařízení staveniště             1 483 102,02 Kč              1 483 102,02 Kč  

Celkem VRN     1 483 102,02 K č      1 483 102,02 Kč  

Cena celkem za stavbu bez DPH   22 667 774,62 K č    24  447 019,48 Kč  
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Obr. A. 5-4: Znázornění způsobů ocenění při nosném systému Ocelová konstrukce, 
KINGSPAN 

 

Na závěr je provedeno grafické znázornění obou řešených druhů vrchní hrubé stavby 
a jejich variant stanovení nabídkové ceny, které jsou popsány v předešlém textu. 
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Obr. A. 5-5: Znázornění způsobů ocenění obou variant nosného systému  
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ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce bylo řešení stavebně technologického projektu 
minipivovaru Vysočina. Vypracovala jsem stavebně technologickou zprávu na danou 
etapu vrchní hrubé stavby, vytvořila technologický předpis montáže nosného systému 
stavby z železobetonové prefabrikované konstrukce. Dále technologický předpis na 
montáž vrchní hrubé stavby z ocelové konstrukce, který byl sloučen pro oba způsoby 
montáže vrchní hrubé stavby, avšak v odlišných bodech bylo řešení doplněno a 
aplikováno na daný způsob montáže. K technologickému postupu jsem zpracovala 
kontrolní a zkušební plán, který je důležitým dokumentem přípravy staveb. 
Specifikovala jsem všechny kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích stavebních 
procesů, které jsou nezbytné pro úspěšné předání stavebního díla investorovi. V 
souladu s technologickým postupem byla navržena vhodná a taktéž dostupná strojní 
sestava, která napomáhá zajistit plynulý a bezpečný chod výstavby. 

Následně jsem zpracovala zásady organizace výstavby, kde byla řešena i provozní 
stránka výstavby, zhotovila situaci zařízení staveniště pro stavební proces hrubé 
stavby a dokončovacích prací, dopravní značení a vazbu staveniště na zdroje, které 
budou využity pro materiálové zásobování zajišťující plynulost výstavby při dosažení 
co nejkratší dojezdové vzdálenosti. Zpracovala jsem kalkulaci skutečných nákladů na 
provoz zařízení staveniště zohledňující spotřeby vody, energie pro celou lhůtu 
výstavby s návazností na objektový a finanční harmonogram na zadaný 
technologický projekt.  

Vzhledem k důležitosti legislativních nařízení a nárokům na ně jsem zpracovala 
přílohu bezpečnost a ochrana zdraví, kde je poukázáno na nejdůležitější aspekty a 
rizika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi při 
provádění etapy hrubé vrchní stavby. Taktéž byla připojena příloha registr zdrojů 
pracovních rizik, která vymezila nejčastější rizika na pracovišti, jejich následky a 
opatření. Dále byly připojeny evinvironmentální aspekty, které zabezpečují ochranu 
životního prostředí v procesu výstavby, jelikož stavební výroba v tomto procesu 
působí negativně na své okolí a životní prostředí. 

Vypracovala jsem tepelně technické posouzení obálky budovy dle ČSN EN 730540 – 
2 obvodové konstrukce a střešní konstrukce a posléze vyhodnotila, která skladba 
obvodové a střešní konstrukce bude výhodnější a hospodárnější. Hospodárnost se 
projeví v první řadě nižšími náklady na energie a na prodlouženou životnost nosných 
konstrukcí stavby, což z pohledu trvale udržitelného rozvoje má nemalý význam.  

Dále jsem vypracovala požárně bezpečnostní řešení objektu dle ČSN 730802 
s využitím souvisejících norem. Rozdělila objekt na požární úseky, vypočetla požární 
zatížení požárních úseků, posoudila jejich velikost, specifikovala požární odolnost 
stavebních konstrukcí, navrhla a posoudila únikové cesty, posoudila odstupové 
vzdálenosti fasády objektu od okolních objektů a naopak. V souladu s vyhláškou č. 
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23/2008 Sb. jsem navrhla počet a typ hasicích přístrojů a hydrantů včetně jejich 
umístění. Vyhodnotila přístupové komunikace k objektu v případě požáru a umístění, 
technické parametry vnějšího odběrního místa. V závěru požárně bezpečnostního 
řešení jsem navrhla Elektrickou požární signalizaci (EPS), dle ČSN 34 2710 a při 
respektování ČSN 73 0875.  

V poslední části práce jsem se zaměřila na zhodnocení montáže vrchní hrubé stavby 
vzhledem ke dvěma dnes již nejdůležitějším aspektům, a to ceně a délce trvání 
výstavby. V současné době se cena stala téměř fenoménem. V době, kdy Českou 
republikou vládne finanční krize, je kladen důraz jednoznačně na snížení nákladů. 
Toto se ve stavebních firmách projevilo dvěma odlišnými způsoby, a to že některé 
stavební firmy pouze rozpočtují a uměle tak snižují cenu rozpočtu na základě 
zkušeností a znalosti stavebního trhu, a druhým způsobem je poté cenotvorba na 
základě kalkulací (bilance hlavních zdrojů nutných pro realizaci zakázky), kdy 
stavební firma vnese do kalkulace skutečné náklady odvíjející se z cenové hladiny 
stavebního trhu.  

Počet firem, které vstupují do zakázek s nulovým, anebo záporným ziskem, tedy 
ztrátou, se postupně snižuje, v tomto roce jejich zastoupení kleslo na 38 %, 
v minulých letech do takovéhoto rizika vstupovalo podstatně vyšší množství firem, 
oproti minulému roku je zaznamenán pokles o 3%, což je projevem toho, že stavební 
firmy si uvědomují, že není důležité „stůj co stůj“ získat zakázku, byť už jen s ohledem 
na referenci. Myslím si, že toto je pozitivní signál, se odrazit od pomyslného dna 
českého stavebnictví. 

Nyní nelze jednoznačně říci, která varianta cenotvorby převládá. Bohužel v dnešní 
době není zaručených metod, jak cenu stanovit, protože vlivem finanční krize 
vládnoucí ve stavebnictví jsou ceny na samém dně. Postupně se nestabilní a slabší 
firmy ze stavebního trhu vytrácejí, a jak uvádí poslední analýza českého stavebnictví, 
kterou pravidelně publikuje společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG, tak 
rok 2014 by mohl být z pohledu počtu firem opouštějících české stavebnictví rekordní 
za dobu posledních dvou let. [111] 

Pokud nepřijde vzestup a stabilizace v českém stavebnictví, která se očekává v roce 
2015, netroufám si říci, jaký dopad to bude mít na ceny stavebních prací, technologii 
provádění stavebních činností a zejména jejich kvalitu.   



 
155 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 

[1] HORÁKOVÁ, Petra. Minipivovar Vysočina: technologická etapa zakládání. 
Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 
Ústav technologie, mechanizace a technologie staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka 
Vlčková. Oponent práce Ing. Pavel Kaňka.  

[2] OSTRÝ, Milan a Roman BRZOŇ. STAVEBNÍ FYZIKA: Tepelná technika v 
teorii a praxi. Brno, březen 2014, 100 s. ISBN 978-80-214-4879-7.  

[3] ČSN 730540. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky, účinnost od 1. 11. 
2011 

[4] KINGSPAN A.S. Výrobky Kingspan: Střešní izolační panely [online]. [cit. 2014-
10-11]. Dostupné z: http://panely.kingspan.cz/stresni-PUR-panely-KS1000-SM-
zatepleni-budov zatepleni-staveb-1805.html  

[5] KINGSPAN A.S. Výrobky Kingspan: Stěnové izolační panely [online]. [cit. 
2014-10-11]. Dostupné z: http://panely.kingspan.cz/stenove-PIR-panely-IPN-panely-
KS1150-TF-TC-zatepleni-fasad-1745.html  

[6] BOZP INFO. CZ. Stavebnictví [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_stavebnictvi/registr_rizik120723.html 

[7] Zákon zákoník práce 262/2006 Sb: § 102 účinnost od 1. ledna 2007 

[8] DT SAFETY. Vyhledávání a vyhodnocování rizik [online]. [cit. 2014-10-11]. 
Dostupné z: http://www.dt-safety.cz/index.php/vyhledavani-a-vyhodnocovani-rizik 

[9] 185/2001 Sb: Zákon o odpadech, v platném znění, účinnost od 1. 1. 2002 

[10] 22/1997 Sb: Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, účinnost od 1. 9. 1997 

[11]  DOC. ING. ČENĚK JARSKÝ, DRSC; PROF. ING. FRANTIŠEK MUSIL, CSC.; 
ING. PETR SVOBODA, CSC.; MGR. PETR LÍZAL, CSC.; ING. VÍT MOTYČKA, 
CSC.; ING. JAROMÍR ČERNÝ, CSC., Technologie staveb II- Příprava a realizace 
staveb. Brno 2003: 318 s., I SBN 80-7204-282-3 

 [12] 17/1992 Sb: Zákon o životním prostředí, účinnost od 16. 1. 1992, ve znění 
zákona č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí, účinnost od 
1. 7. 1998 

[13] 381/2001 Sb: Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 



 
156 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), účinnost od 1. 1. 2002 

[14] 383/2001 Sb: Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady, účinnost od 1. 1. 2002 

[15] 163/2002 Sb: Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, účinnost od 24. 4. 2002 

[16] 372/2011 Sb: Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), účinnost od 1. 4. 2012  

[17] 86/1992 Sb: Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou 
republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění), účinnost od 1. 1. 1992 

[18] 258/2000 Sb: Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, účinnost od 1. 1. 2001 

[19] 350/2011 Sb: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), účinnost od 1. 1. 2001 

[20] 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
účinnost od 1. 1. 2002 

[21] 634/2004 Sb: Zákon o správních poplatcích, účinnost od 16. 1. 2005 

[22] 114/1992 Sb: Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, účinnost 
od 1. 6. 1992 

[23] 395/1992 Sb: Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
účinnost od 13. 8. 1992 

[24] ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P. [online]. [cit. 2014-10-11]. 
Dostupné z: http://www.ezu.cz/index.php?u=/certifikace-systemu-rizeni/ISO-14001-
2005/&a=ArticleDisplay 

[25] INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STAVEB. 
SEM - systém environmentálního managementu: Registr environmentálních aspektů 
[online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/sem/registr-aspektu 

[26] DŮM-NÁŘADÍ.CZ. STAVEBNÍ STROJE [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné 
z: http://www.dum-naradi.cz/product/manipulacni-kleste/kleste-na-prefa-prvky-bloky-
eiching/7161 

[27] TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ. Vysokozdvižné plošiny: Nůžkové 
plošiny dieselové [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://www.ramirent.cz/produkt_289_plosina_haulotte_compact_10_dx.htm 



 
157 

[28] TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ. Vysokozdvižné vozíky spalovací 
[online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.toyota-forklifts.cz/cs/products/ic-
counterbalanced-trucks/toyota-tonero-35-80/pages/default.aspx 

[29] HRAZDIL, Václav. Technologie staveb I.: Modul 06- studijní opora. Vysoké 
učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2005, 51 s.  

[30] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb: o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
účinnost od 4. 10. 2005 

[31]  STAPO PRAHA A.S. Autojeřáby [online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://www.stapopraha.cz/ 

[32] RAMIRENT S.R.O. Vysokozdvižné plošiny: Nůžkové plošiny dieselové 
[online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://www.ramirent.cz/produkt_289_plosina_haulotte_compact_10_dx.htm 

[33] TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ. Produkty: Vysokozdvižné vozíky 
spalovací [online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.toyota-
forklifts.cz/cs/products/ic-counterbalanced-trucks/toyota-tonero-35-
80/pages/default.aspx 

[34] IVECO. CZ. [online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.iveco.com 

[35] VLADYKA, S.R.O. PODVALNÍKY GOLDHOFER - VLADYKA, s.r.o. [online]. 
2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.goldhofer.cz 

[36] BOSCH ČESKÁ REPUBLIKA. [online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://www.bosch.cz 

[37] OMICRON-MARINE S.R.O. [online]. 2014 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 
http://www.gamasvar.cz 

[38] NAREX S.R.O. [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.narex.cz 

[39] NÁŘADÍ POTAČ. [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://naradi-potac.cz 

[40] NAREX S.R.O. [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.narex.cz 

[41] GEOPEN, S.R.O. [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z:http://www.geopen.cz 

[42] ČSN 73 0420 – 1.  Přesnost vytyčování staveb 

[43] ELEKTROPRŮMYSL. CZ. [online]. [cit. 2014- 6- 11]. Dostupné z: 
http://www.elektroprumysl.cz/ 



 
158 

[44] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb: o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, účinnost od 1.1.2007 

[45] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb: o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
účinnost od 4. 10. 2005 

[46] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb: kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost 
od 1. 1. 2003 

[47] Zákon č. 262/2006 Sb: zákoník práce, část pátá, účinnost od 1. 1. 2007 

[48] Zákon č. 309/2006 Sb: o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, účinnost od 1. 1. 2007 

[49] Zákon č. 174/1968 Sb: o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 1969 

[50] Nařízení vlády č 101/2005Sb: o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, účinnost od 1. 3. 2005 

[51]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb: o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, účinnost od 1. 11. 2011 

[52]  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb: kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, účinnost od 1. 1. 2008, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., vstoupilo v 
platnost 1. května 2010  

[53] Zákon č. 350/2012 Sb: o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), účinnost od 1. 1. 2013 

[54] Zákon č. 201/2012 Sb: o ochraně ovzduší, účinnost od 1.9.2012 

[55] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění účinnost 
od 1. 6. 1992 

[56] Zákon č. 150/2010 Sb: změna vodního zákona a změna zákona o 
přestupcích, účinnost od 1. 8. 2010 

[57] Zákon č. 185/2001 Sb: o odpadech, v platném znění, účinnost od 1. 1.2002 

[58] Vyhláška č. 381/2001 Sb: Katalog odpadů, účinnost od 1. 1. 2002 

[59] Vyhláška č. 383/2001 Sb: o podrobnostech nakládání s odpady, účinnost od     
1. 1. 2002  



 
159 

[60] Vyhláška č. 61/2010 Sb: o podmínkách ukládání odpadů na skládky, účinnost 
od 1. 4. 2010 

[61] Vyhláška č. 376/2001 Sb: o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
účinnost od 1. 1. 2002 

[62] DŮM-NÁŘADÍ.CZ. STAVEBNÍ STROJE: Míchačky stavební Do 230 litrů 
[online]. [cit. 2014- 6- 12]. Dostupné z: http://www.dum-naradi.cz/product/michacky-
stavebni/do-230-litru/michacka-stavebni-s-230-hr-230l_220/1276  

[63] TEREX MATERIAL HANDLING, S. R. O. Řetězové vazáky [online]. [cit. 2014-
6-12]. Dostupné z: http://www.jeraby-vazaky.cz/shop/nekonecna-plocha-smycka-
a2/10581/smyckaA2.html 

[64]  Zákon o veřejných zakázkách předpis č.137/2006 Sb., účinnost 1.7.2006  

[65] MASOPUST, J.,GLISNÍKOVÁ V. Zakládání staveb. Vysoké učení technické 
v Brně. Fakulta stavební. Brno, 2006, 184 s. Dostupné z: 
https://intranet.study.fce.vutbr.cz/studium/materialy/opory.asp  

[66] GOLDBECK PREFABETON S.R.O. Skeletsystem Goldbeck [online]. [cit. 
2014-10-11]. Dostupné z: www.skeletsystem.cz 

[67] ČSN 73 2480. Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí  

[68] ČSN 73240. Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 

[69] PREFA BRNO. MODERNÍ PREFABRIKOVANÁ VÝSTAVBA [online]. [cit. 
2014-10-11]. Dostupné z: www.prefa.cz 

[70] BAŽANT, Zdeněk, Ladislav ČÍRTEK a Petr ŠTĚPÁNEK. Betonové konstrukce 
II.: Modul 07- studijní opora. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Brno, 
23 s. Dostupné z: https://intranet.study.fce.vutbr.cz/studium/materialy/opory.asp  

[71] KATEDRA KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FAKULTY 
ČVUT V PRAZE. MODERNÍ PREFABRIKOVANÁ VÝSTAVBA [online]. 2004 [cit. 
2014- 4- 4]. Dostupné z: http://prefabrikovana-vystavba.fsv.cvut.cz 

[72]  Vyhláška 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, účinnost od 29. 3. 2013 

[73] ABA SERVICE BÖCKER S.R.O. Badie na beton [online]. [cit. 2014- 5- 4]. 
Dostupné z: www.badie-na-beton.c 

[74] BIELY, Boris. Přednášky. Vysoké učení technické v Brně. Brno, 2012 

[75] Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 
zákona č.98/1982 Sb. 



 
160 

[76] http://www.toitoi.cz [online, 4.5.2014, 21:20 hod.] Dostupné  z: 

[77] BAUMONTE. [online]. [cit. 2014- 4- 5]. Dostupné z: 
http://www.baumonte.cz/dokumenty/baumit_omitky.pdf 

 [78] TRAIVA S.R.O.,[online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: http://www.e-bozp.cz/  

[79] TRAIVA S.R.O.,[online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.esafetyshop.eu/prodtype.asp?PT_ID=852  

[80] TRAIVA S.R.O.,[online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.esafetyshop.eu/prodtype.asp?PT_ID=852  

[81] ELEKTRO BRŮNA SPOL. S R.O. [online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.bruna-elektro.cz/soubor-katalog-stavenistnich-rozvadecu-2009-21-.pdf  

[82] ELEKTRO BRŮNA SPOL. S R.O. [online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.bruna-elektro.cz/soubor-katalog-stavenistnich-rozvadecu-2009-21-.pdf  

[83] ÚRS PRAHA A. S. Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na průměrnou a 
účelovou jednotku 2013. 2013, 112 s. ISBN 978-80-7369-453-1.  

[84] CONTEC. [online]. [cit. 2014- 5- 6]. Dostupné z: 
http://www.contec.cz/kontrola.htm  

[85] ČSN 730001. Pozemní a inženýrské stavby: Terminologie - Část 1: Obecné 
termíny 

[86] ČSN 013420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části 

[87] ČSN 730212-1 (73 0212). Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola 
přesnosti - Část 1: Základní ustanovení 

[88] ČSN 730212-3 (73 0212). Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola 
přesnosti: Část 3: Pozemní stavební objekty 

[89] ČSN 730212-5 (73 0212). Geometrická přesnost ve výstavbě: Kontrola 
přesnosti: Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců  

[90] ČSN ISO 4305 (27 0510).  Mobilní jeřáby. Určování stability  

[91] ČSN EN 12843 (72 3055). Betonové prefabrikáty: Stožáry a sloupy 

[92] ČSN 732480 (73 2480). Provádění a kontrola montovaných betonových 
konstrukcí 

[93]  ČSN 730210-1 (73 0210). Geometrická přesnost ve výstavbě: Podmínky 
provádění: Část 1: Přesnost osazení 



 
161 

[94] ČSN EN 13670 (73 2400). Provádění betonových konstrukcí 

[95] http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/ing3/Sylabus_ING3_05.pdf 

[96] www.nasdum.cz [online, 3. 5. 2014, 22:20 hod.] Dostupné  z: 

[97] Vyhláška č. 398/2009 Sb: o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, účinnost od 18. 11. 2009 

[98] Vyhláška č. 268/2009 Sb: o technických požadavcích na stavby, účinnost od 
26. 8. 2009 

[99] ELEKTRO BRŮNA SPOL. S R.O. [online]. [cit. 2014- 5- 4]. Dostupné z: 
http://www.bruna-elektro.cz/soubor-katalog-stavenistnich-rozvadecu-2009-21-.pdf 

[100] KONTEJNERY PRO ODVOZ ODPADŮ. [online]. [cit. 2014- 5- 4]. Dostupné z: 
http://www.odpady-kontejnery.cz/kontejnery.htm 

[101] KAISER SERVIS SPOL. S. R. O. [online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.kaiserservis.cz 

[102] PREFA ŽATEC S.R.O. [online]. [cit. 2014- 5- 5]. Dostupné z: 
http://www.prefazatec.cz/vyrobni_program_301.html  

[103] AREA PROJEKT S.R.O. [online]. [cit. 2014- 6- 6]. Dostupné z: 
http://www.areaprojekt.cz/index.php?page=doprava7---rez-chodnikem.pdf Archiv 

[104] ÚRS PRAHA a.s. Katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě. Praha, 
2014, 60 s. ISBN 1.41.061 

[105] Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, účinnost od 1. 9. 2012 

[106] ELEKTŘINA CZ. [online]. [cit. 2014- 8- 8]. Dostupné z: 
http://www.cenyenergie.cz/jaka-je-aktualni-cena-kwh-a-mwh-elektriny  

[107] VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s. [online]. [cit. 2014-10-
10]. Dostupné z: http://www.vakhb.cz/ceny 

[108] DROCHYTKA, ROSTISLAV. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Fakulta 
stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Brno, Veveří 95. Přednáška: 
Životnost stavebních materiálů. Dostupné z:  
http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/prednasky-studnicka-m6246-p1.html 

[109] KUPILÍK, V.  Konstrukce pozemních staveb 80: Požární bezpečnost staveb – 
přednášky. Praha: ČVUT, 2004, 111 s. SBN 80-01-03056-3 



 
162 

[110] STUDNIČKA, Jiří. Přednáška: Ocelové konstrukce I. Dostupné z: 
http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/prednasky-studnicka-m6246-p1.html  

[111] Stavební fórum [online]. [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: http://www.stavebni-
forum.cz/cs/article/22813/ceske-stavebnictvi-zmenu-k-lepsimu-neprinese-ani-rok-
2014/  

 [112]  

RUSINOVÁ, Marie, Táńa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 
staveb: Modul 01- studijní opora. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 
stavební. 2006, 177 s. Dostupné z: 
https://intranet.study.fce.vutbr.cz/studium/materialy/opory.asp  

[113] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb: o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, účinnost 1. 7. 2008 

[114] Vyhláška MV č. 499/2006 Sb: o dokumentaci staveb, účinnost 1. 10. 2006 

[115] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb: o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), účinnost 23. 7. 2001 

[116] ČSN ISO 3864-1 (018011). Grafické značky: Bezpečnostní barvy a 
bezpečnostní značky: Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a 
bezpečnostního značení, účinnost 01/2013 

[117] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení, účinnost 1. 
4. 2009 

[118] ČSN 73 0821 ED. 2 (730821). Požární bezpečnost staveb: Požární odolnost 
stav. Konstrukcí, účinnost 06/2007 

[119] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty, účinnost 
12/2000 

[120] ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektů osobami, 
účinnost 08/1997 

[121] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou, 
účinnost 1. 7. 2003 

[122] ČSN EN 54-1. Elektická požární signalizace, účinnost březen 2011  

[123] ČSN 01 8013 (018013). Požární tabulky, účinnost duben 1965 

[124] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb: kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, účinnost 1. 1. 2003 



 
163 

[125] ČSN 73 0875. PBS: Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 
signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, platná od 1. 5. 2011 

[126] ČSN 34 2710 (342710). Elektrická požární signalizace: Projektování, montáž, 
užívání, provoz, kontrola, servis a údržba, účinnost říjen 2011 

[127]   

LITES Liberec s. r. o. [online]. [cit. 2014-10-10]. Dostupné z:  

http://www.lites.cz/cs/content/mhu-115-analogova-adresovatelna-ustredna-256-adres 

[128] VÍTEK, Tomáš. Katedra mikroelektroniky ČVUT FEL: Požární bezpečnost, 
základy EPS – Elektrická požární signalizace [online]. [cit. 2014-10-10]. Dostupné z: 
http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34EZS/prednasky/Zaklady%20EPS.pdf 

[129] 

ČSN EN 1838 (360453). Světlo a osvětlení: Nouzové osvětlení, účinnost 6. 6. 2014 

 

SEZNAM TABULEK  

Tab. A. 1-1: Finanční plán stanovený na jednotlivé objekty dle THU 

Tab. A. 2-1: Instalované příkony pro montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 

Tab. A. 2-2: Instalované příkony pro zdění 

Tab. A. 2-3: Instalované příkony pro zdění 

Tab. A. 2-4: Katalog odpadů vznikající ve fázi výstavby 

Tab. A. 2-5: Technické parametry vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage 

Tab. A. 2-6: Instalované příkony pro max. počet pracovníků HSV a PSV 

Tab. A. 2-7: Spotřeba elektrické energie 

Tab. A. 2-8: Celkové náklady zařízení staveniště 

Tab. A. 3-1: Výpis prvků ŽB prefabrikovaných prvků 

Tab. A. 3-2: Výpis prvků ocelové konstrukce 

Tab. A. 3-3: Výpis drobného a spojovacího materiálu 



 
164 

Tab. A. 4-1: Kontrolní a zkušební plán ŽB prefabrikované konstrukce 

Tab. A. 5-1: Cenové porovnání celé stavby minipivovaru Vysočina dle druhů hrubé 
stavby podle rozpočtu  

Tab. A. 5-2: Srovnání druhů nosné konstrukce podle délky realizace dle rozpočtu 

Tab. A. 5-3: Cenové porovnání druhů hrubé vrchní stavby vycházející z kalkulací 

Tab. A. 5-4: Srovnání druhů nosné konstrukce podle délky realizace dle při kalkulaci 

Tab. A. 5-5: Cenové porovnání způsobů cenotvorby nosné konstrukce z ŽB 
prefabrikátů, KZS 

Tab. A. 5-6: Cenové porovnání způsobů cenotvorby nosné konstrukce Ocelová 
konstrukce, KINGSPAN 

Tab. B. 9-1: Požární hasící zařízení - pro každý PÚ 

Tab. B. 9-2: Vnitřní odběrná místa - pro každý PÚ 

Tab. B. 9-3: Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

Tab. B. 9-4: Požární zatížení (požární riziko) 

 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obr. A. 2-1: Základní vztah pro výpočet příkonu elektrické energie 

Obr. A. 2-2: Půdorys obytného kontejneru BK2 

Obr. A. 2-3: 3D zobrazení kontejneru  BK2 

Obr. A. 2-4: Interiér obytného kontejneru BK2 

Obr. A. 2-5: Půdorys obytného kontejneru BK1 

Obr. A. 2-6: 3D zobrazení kontejneru BK1 

Obr. A. 2-7: Půdorys sprchového kontejneru SK5 

Obr. A. 2-8: Interiér sprchového kontejneru SK5  

Obr. A. 2-9: 3D zobrazení kontejneru SK5 



 
165 

Obr. A. 2-10: Půdorys WC kontejneru SK2  

Obr. A. 2-11: Interiér WC kontejneru SK2 

Obr. A. 2-13: 3D zobrazení skladového kontejneru LK1 

Obr. A. 2-14: 3D zobrazení vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage 

Obr. A. 2-15: Neprůhledné oplocení 

Obr. A. 2-16: Průhledné oplocení  

Obr. A. 2-17: Venkovní halogenový reflektor  

Obr. A. 2-18: Venkovní halogenový reflektor se stativem  

Obr. A. 2-19: Odlučovač ropných látek GSOL-2/4P 

Obr. A. 2-20: Informační tabule BOZP 

Obr. A. 2-21: Tabule zákaz vstupu        

Obr. A. 2-22: Výstražná páska 

Obr. A. 2-23: Staveništní rozvaděč RS 0.0.4.3 IP44 

Obr. A. 2-24: Staveništní rozvaděče RS 2.0.0.3 IP44 

Obr. A. 2-25: Hlavní staveništní rozvaděč RES 2.2.2.2 IP44 

Obr. A. 2-26: Kontejner na odpad o objemu 4m3 – ÚZKÝ 

Obr. A. 2-27: Kontejner na odpad o objemu 10 m3 

Obr. A. 2-28: Barevné rozlišení nádob na separovaný odpad 

Obr. A. 2-29: Silniční pane 

Obr. A. 2-30: Skladba staveništní komunikace, zpevnění plochy ze silničních panelů 

Obr. A. 2-31: Skladba staveništní komunikace, zpevnění plochy ze štěrkodrtě 

Obr. A. 3-1: Závitový prvek 

Obr. A. 3-2: Kotva s podélným prutem 

Obr. A. 3-3: Zmonolitnění spár předpjatých panelů SPIROLL 

Obr. A. 3-4: Názorný příklad uložení panelů SIROLL na dopravní prostředek 



 
166 

Obr. A. 3-5: Způsob manipulace předpjatých panelů SPIROLL  pomocí samosvorných 
kleští 

Obr. A. 3-6: Názorný příklad manipulace předpjatých panelů SPIROLL  pomocí 
samosvorných kleští 

Obr. A. 3-7:  Způsob manipulace předpjatých panelů SPIROLL podvllečných lan  

Obr. A. 3-8:  Schéma zavěšení panelů 

Obr. A. 3-9: Detail spojení ŽB průvlaku se sloupy 

Obr. A. 3-10: Detail styku sloup- sloup 

Obr. A. 3-11: Řešení otvoru pomocí ocelové výměny 

Obr. A. 3-12: Detail kotvení sloupu HEB 240 

Obr. A. 3-13: Řez B-B- Detail kotvení průvlaku IPE 360 na sloup HEB 240 

Obr. A. 3-14: Detail kotvení vaznice (stropnice) na průvlak IPE 360 

Obr. A. 3-15: Detail ztužidla v podélném směru u základových konstrukcí 

Obr. A. 3-16: Detail ztužidla v podélném směru u průvlaku 

Obr. A. 4-1: Poloha sloupu v půdorysu 

Obr. A. 4-2: Svislost sloupu 

Obr. A. 4-3: Excentricita sloupu ve svislém směru 

Obr. A. 5-1: Cenové srovnání druhů hrubé stavby podle rozpočtu 

Obr. A. 5-2: Cenové srovnání druhů hrubé stavby podle kalkulací 

Obr. A. 5-3: Znázornění způsobů ocenění při nosném systému ŽB prefabrikovaného 
skeletu 

Obr. A. 5-4: Znázornění způsobů ocenění při nosném systému Ocelová konstrukce, 
KINGSPAN 

Obr. A. 5-5: Znázornění způsobů ocenění obou variant nosného systému 

Obr. B. 6.1- 1: LIEBHERR LTM 1030/1 

Obr. B. 6.1- 2: Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1030/1 



 
167 

Obr. B. 6.1- 3: Křivka nosnosti autojeřábu ŽB prefa konstrukce LIEBHERR LTM 
1030/1. ze staveniště 2a 

Obr. B. 6.1- 4: Křivka nosnosti autojeřábu ŽB prefa konstrukce LIEBHERR LTM 
1030/1., ze staveniště 2b 

Obr. B. 6.1- 5: Kleště na prefa prvky-bloky Eichinger model 1562.2 

Obr. B. 6.1- 11: Tří nápravový nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 
3-39/80 F2„Bau 

Obr. B. 6.1- 12: Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE Professiona 

Obr. B. 6.1- 13: Svářečka Omicron Gama 1500D invertor 

Obr. B. 6.1- 14: Momentový utahovák Narex ESR 30 

Obr. B. 6.1- 15: Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM 

Obr. B. 6.1- 16: Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM 

Obr. B. 6.1- 17: Míchadlo Hitachi BM1600 

Obr. B. 6.1- 18: Míchačka stavební S 230 HR 230L/220V 

Obr. B. 6.1- 19: Stavební nivelační přístroj PENTAX AP- 241 

Obr. B. 6.1- 20: Autodomíchávač Steter, BASIC LINE AM 10 C 

Obr. B. 6.1- 21: Badie na beton model 1018 

Obr. B. 6.1- 22: Nákladní automobil Mercedes Benz Actros 2544 

Obr. B. 6.1- 23: Zatěžovací křivka hydraulické ruky Hiab XS288 

Obr. B. 6.1- 24: Zásobní silo 

Obr. B. 6.1- 25: Omítací stroj m-tec m3 pro F 

Obr. B. 6.1- 26: Univerzální kontinuální míchací stroj m-tec calypso D30 

Obr. B. 6.1- 27: Křivka nosnosti autojeřábu ŽB prefa konstrukce LIEBHERR LTM 
1030/1, ze staveniště 2c  

Obr. B. 6. 1-28: LIEBHERR LTM 1070/41 

Obr. B. 6.1 - 29: Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1070/41 
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Obr. B. 6.1- 30: Křivka nosnosti autojeřábu LIEBHERR LTM 1070/41, ze stanoviště 
2a 

Obr. B.6.1.31: Křivka nosnosti autojeřábu LIEBHERR LTM 1070/41, ze stanoviště 2b 

Obr. B.6.1.32: Křivka nosnosti autojeřábu LIEBHERR LTM 1070/41, ze stanoviště 2c 

Obr. B. 7-1: Symbol označení žíraviny C  

Obr. C. 1- 1: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce POROTHERM 
24 P+D 

Obr. C. 1- 2: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce POROTHERM 
24 P+D 

Obr. C. 1- 3: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce POROTHERM 24 P+D 

Obr. C. 1- 4: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce obvodové 
konstrukce ŽB železobetonový sloup 

Obr. C. 1- 5: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce obvodové 
konstrukce ŽB železobetonový sloup 

Obr. C. 1- 6: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce obvodové konstrukce ŽB 
železobetonový sloup 

Obr. C. 1- 7: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce v upravené 
skladbě: Svislé obvodové konstrukce Svislé obvodové konstrukce POROTHERM 24 
P+D 

Obr. C. 1- 8: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce obvodové 
konstrukce v upravené skladbě: Svislé obvodové konstrukce POROTHERM 24 P+D 

Obr. C. 1- 9: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce v upravené skladbě: Svislé 
obvodové konstrukce POROTHERM 24 P+D 

Obr. C. 1- 10: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce upravená 
skladba střešní konstrukce 

Obr. C. 1- 11: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce upravená 
skladba střešní konstrukce 

Obr. C. 1- 12: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce upravená skladba střešní 
konstrukce 

Obr. C. 1- 13: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce KINGSPAN 
střešní plášť 
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Obr. C. 1- 14: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce KINGSPAN 
střešní plášť 

Obr. C. 1- 15: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce KINGSPAN střešní 
plášť 

Obr. C. 1- 16: Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce KINGSPAN 
stěna 

Obr. C. 1- 17: Rozložení relativní vlhkosti v typickém místě konstrukce KINGSPAN 
stěna 

Obr. C. 1- 18: Rozložení teplot v typickém místě konstrukce KINGSPAN stěna 

 

 POUŽITÉ ZKRATKY  

DP Diplomová práce 

BP Bakalářská práce 

NP Nadzemní podlaží 

ZOV Zásady organizace výstavby 

ŽB Železobeton 

THU Technickohospodářský ukazatel 

MJ Měrná jednotka 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

NUS Náklady na umístění stavby 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

DPH Daň z přidané hodnoty 

KZP Kontrolní zkušební plán 

A Vstupní kontrola 

B Mezioperační kontrola 

C Výstupní kontrola 
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V  Výsledek kontrol 

SV Stavbyvedoucí 

M Mistr 

TDI Technický dozor investora 

G Geodet 

ST Statik 

SD Stavební dělník 

PD Projektová dokumentace 

TL Technické listy 

TP Technologický postup 

HSV Hlavní stavební výroba 

PSV Přidružená stavební výroba 

TiZn Titanzinek  

ZS Zařízení staveniště 

NCHLP Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

ŽP Životní prostředí 

SOD Smlouva o dílo 

RL Ropné látky 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ZTI Zdravotně technické instalace 

EI Elektrické instalace 

ÚT Ústřední topení 

SDK Sádrokartonové konstrukce 

NCHLP Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
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ŽP Životní prostředí 

LPE-SDR Potrubí plynovodní tlakové z vysokohustotního lineárního 
polyetylénu 

EPS Elektrická požární signalizace 

PÚ Požární úsek 

NUC Nechráněná úniková cesta 

CHUC Chráněná úniková cesta 

A Chráněná úniková cesta, typ A 

N Požární úsek 

E  Počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

K Počet evakuovaných osob v únikovém pruhu (kapacita únikového 
pruhu) 

S Celková plocha požárního úseku v m2 

So Celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích 
požárního úseku v m2 

Sp Plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného 
požárního úseku (při určování odstupové vzdálenosti) v m2 

Spo Požárně otevřená plocha požárního úseku (při určování odstupové 
vzdálenosti) v m2 

a Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 
hořlavých látek 

an  Součinitel a pro nahodilé požární zatížení 

as  Součinitel a pro stálé požární zatížení 

b Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 
geometrických podmínek 

c Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení nebo 
opatření 

d Odstupová vzdálenost v m 

h  Výška objektu v m 
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hc  Celková výška objektu (při určování odstupové vzdálenosti) v m 

ho Výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního 
úseku v m 

hp Výšková poloha požárního úseku v m 

hs Světlá výška prostoru (místnosti) v m 

hu Výška požárního úseku (při určování odstupové vzdálenosti) v m 

k  Součinitel vyjadřující geometrické uspořádání (při výpočtu 
součinitele b) 

l Délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště požárního 
úseku (při určování odstupové vzdálenosti) v m 

nr Počet přenosných (ručních ) hasících přístrojů v jednom požárním 
úseku 

nHJ Počet hasících jednotek hasících přístrojů 

p Požární zatížení (stálé i nahodilé) v kg.m-2 

pn  Nahodilé požární zatížení v kg.m-2 

po  Procento požárně otevřených ploch (při určování odstupové 
vzdálenosti ) 

ps  Stálé požární zatížení v kg.m-2 

pv Výpočtové požární zatížení v kg.m-2 

s Součinitel podmínek evakuace 

u Počet únikových pruhů 

z Počet podlaží v jednom požárním úseku 

EI, EW, S Typ požárních uzávěrů (podle jejich požárně technických 
vlastností) 

PHP Přenosný hasící přístroj 

HJ Hasící jednotka 

OPPO  Obslužné pole požární ochrany  

KTPO  klíčový trezor požární ochrany  
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ZDP Zařízení dálkového přenosu  

PRAFlaDur Silový kabel se zachováním funkční schopnosti 30 min 
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