
 

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 

  
  

VÝROBNÍ HALA S ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTÍ V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ - HYLVÁTY, STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ 
PŘÍPRAVA STAVBY 
PRODUCTION HALL WITH AN ADMINISTRATIVE PART IN ÚSTÍ N ORLICÍ - HYLVÁTY, CIVIL 
TECHNOLOGICAL PROJECT 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. MONIKA DOBROVSKÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   



 

 



 

 



 

 



 

 



Abstrakt 
 

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby výrobní 
haly s administrativní částí v Ústí nad Orlicí – Hylváty. Pro zadanou stavbu bude 
zpracována technická zpráva, projekt zařízení staveniště, studie hlavních 
technologických etap, časový a finanční plán, návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů, časový harmonogram a časový normál, technologické předpisy a k tomu 
související kontrolní a zkušební plány. Jiné zadání obsahuje porovnání dvou technologií 
obvodového pláště, smlouvu o dílo, plán rizik BOZP pro opláštění budovy a schémata 
pohybu strojních sestav. Specializace, kterou se v diplomové práci zabývám, je z oblasti 
konstrukcí pozemních staveb, a to vybrané detaily provedení obvodového pláště. 
  
Klí čová slova 
  

Stavebně technologická příprava, výrobní hala, administrativní část, technologický 
předpis, kontrolní a zkušební plán, technická zpráva, zařízení staveniště, obvodový 
plášť, zemní práce, časový harmonogram, plán rizik, situace, dopravní vztahy. 
  
Abstract 
  

The subject of the thesis is the construction and technological preparation of a 
production hall building with an administrative part in Ústí nad Orlicí – Hylváty.  
For the construction project a technical report, site equipment, studies of technological 
implementation, a time and financial schedule, a design of the main building machines 
and mechanisms, a time schedule and time standard, technological specification and the 
relevant inspection and test plans will be written. The other task includes a comparison 
of the two building envelope technologies, a contract for work, a plan of risks for the 
building evelope and pattern moving mechanical assemblies. The subject, which I deal 
with in this thesis, is in the field of constructions- selected details of the building 
envelope preparation. 
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ÚVOD 
 
V této diplomové práci řeším stavebně technologický projekt novostavby Výrobní haly 
s administrativní částí v Ústí nad Orlicí – Hylváty. Hlavním úkolem práce je navrhnout 
návaznost jednotlivých technologických etap všech stavebních objektů společně 
s vhodným návrhem stavebních strojů a mechanismů. Snažím se zde navrhnout takové 
řešení výstavby výrobní haly, aby finanční náklady byli co nejnižší a srovnatelné se 
stavbami podobného druhu. V diplomové práci řeším studii realizace, která je podrobně 
popsána, a jsou k ní přiloženy obrázky jednotlivých činností na sebe navazujících. Dále 
je zde zpracovaný časový a finanční plán stavby – objektový, výkresy zařízení staveniště 
a jejich podrobný popis, časový harmonogram, technologické předpisy a k tomu určené 
kontrolní a zkušební plány. V jiném zadání je zpracováno porovnání dvou technologií 
opláštění budovy, smlouva o dílo, zadávací dokumentace a plán rizik BOZP pro opláštění 
budovy. Specializace, kterou jsem si do diplomové práce vybrala, je z oblasti konstrukcí 
pozemních staveb a řeší vybrané detaily provedení obvodového pláště. 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
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Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 

 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Hlavní objekt 

SO 01 – Výrobní objekt 
Ostatní objekty 

SO 02 – Oplocení 
SO 03 – Příjezdová komunikace 
SO 04 – Přípojka plynovodu 
SO 05 – Přípojka vodovodu 
SO 06 – Přípojka kanalizace 
SO 07 a – Venkovní komunikace - dlážděné 
SO 07 b – Venkovní komunikace – asfaltové 
SO 08 a - Trafostanice 
SO 08 b – Přípojka VN 
SO 09 – Přípojka NN 
SO 10 – Přípojka slaboproud – telefonní rozvod 

 
3. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
3.1 HLAVNÍ OBJEKT 
 
3.1.1 SO 01 – VÝROBNÍ OBJEKT 
 

Objekt se nachází v Hylvátech, okres Ústí nad Orlicí.  Jedná se o výrobní objekt, 
který je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučena administrativní a 
výrobní část. Monoblok je řešen na obdelníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru 
jihozápad – severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající stavby. 
Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
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s mikroprofilací. Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v 
hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle 
výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy 
halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové.  Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 
m pod 0,000. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované 
základové železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy 
administrativní části a pod rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka 
základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod 
základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm z betonu 
C12/15. ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. Pod podlahami 
(mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska.  Deska bude 
provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. Revizní kanalizační 
šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB 
monolitické konstrukce z vodostavebního betonu. Konstrukce budou tvořeny deskami a 
stěnami. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC. Prostupy kanalizačního 
PVC potrubí budou těsněny pomocí ocelových nerezových chrániček s přírubou, které 
budou vloženy do bednění před betonáží. Pod základovými deskami těchto konstrukcí 
bude proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými a 
monolitickými sloupy, ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 

 Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr 
je 400/400 mm. Monolitické ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou 
atypického, asymetricky kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v 
administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 
mm (např. POROTHERM Profi) na maltu pro tenké spáry. 

Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(např. Porotherm PTH 23,8). 

ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí revizní šachty, 
záchytných jímek a prohlubeň pod zásobníky ve skladu.  

Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a 
celoskleněné. 

Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 
140 mm pevnosti P10 (např. POROTHERM Profi), na maltu pro tenké spáry (např. 
POROTHERM Profi DBM) případně na zdící pěnu (např. POROTHERM DRYFIX). 
Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou typové keramobetonové nenosné 
(např. Porotherm PTH 11,5 a 14,5). Montované sádrokartonové příčky a stěny budou 
provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou 
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v tl. 100, 150 a 225 mm v sytému Rigips. 
Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými 

monolitickými dobetonávkami. 
Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200, 

250 a 265 mm.  
Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 

konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných  ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné 
straně do sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na 
cihelných nosných stěnách. Vazníky v. 700 mm budou podepřeny ocelobetonovými 
sloupy. Na vazníky budou osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, 
které budou zavětrovány pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a 
přikotven ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75, který bude tvořit nosnou 
konstrukci střešního pláště. 

Nosná konstrukce střechy nad rampou bude tvořena nosníky atypického tvaru z 
lepeného lamelového dřeva. Na vaznice bude provedeno bednění z hoblovaných prken 
tl. 22 mm na pero a drážku, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůzí plochou 
střechou s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace z EPS. 

Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací, prosklená fasáda a okenní otvory jsou provedeny z hliníkových profilů 
černé barvy a opláštění vnitřních ploch otvoru čelní fasády a čela stropní konstrukce v 
prosklené fasádě je provedeno z kompaktních desek černé barvy. 
 Nad venkovní rampou je navržena jednoplášťová nezateplená nepochází plochá 
střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 1,7% a je 
vytvořen přímo nosnou konstrukcí střechy. Krytina z PVC-P fólie je navržena 
mechanicky kotvená do nosné konstrukce. 
 
 
3.2 OSTATNÍ OBJEKTY 
 
3.2.1 SO 02 – OPLOCENÍ 
 

Oplocení je navrženo z ocelových profilových sloupků s výplní z ocelových 
rohoží. Posuvná brána je navržena z ocelových profilů s výplní z jäcklového žebrování. 
Připojovací objekt je zděný s úpravou omítkou šedé barvy, dvířka jsou navržena z 
ohýbaného nerezového plechu, krycí deska je navržena jako železobetonová 
prefabrikovaná. 

Základy pod nosné sloupky oplocení budou betonové monolitické, budou 
součástí dodávky oplocení. Provedení a parametry betonu dle zvyklostí dodavatele 
oplocení.  

Základy pod připojovacím objektem budou provedeny jako patky z tvárnic 



19 
 

ztraceného bednění tl. 300 mm vylitého betonem C12/15.  
Základy pod posuvnou bránou budou řešeny jako základové patky a pasy, budou 

provedeny z betonu B20 (C16/20). Do základových konstrukcí je nutné připravit 
chráničky pro el. kabely dle požadavků dodavatele brány. 

Nosnými prvky oplocení jsou ocelové sloupky po osové vzdálenosti 2,51 m. 
Zdivo připojovacího objektu bude provedeno z tvárnic ztraceného bednění tl. 150 a 200 
mm, vylité betonem C12/15. Nosnými prvky pojezdové brány jsou ocelové rámy z 
profilů jäckl. 

Oplocení a posuvná brána jsou navrženy z ocelových prvků s úpravou žárovým 
zinkováním. Zdivo připojovacího objektu bude z vnější strany omítnuto 
vápenocementovou omítkou. 
Zámečnické konstrukce zahrnují oplocení vč. posuvné brány. Posuvná brána je o 
průjezdné šířce 9 m, výška brány 2 m. Nosné prvky brány budou kotveny k vlastním 
základům. Dvířka připojovacího objektu budou provedena z nerezového ohýbaného 
plechu, a budou rozdělena na spodní pevnou část a horní otvíravou část. 
 Vjezdová brána bude provedena v době od 30.1 do 5.2.2017. Plot bude zhotoven 
od 6.3 do 19.3.2017. 

 
3.2.2 SO 03 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 
 

Jedná se o výstavbu dvoupruhové příjezdové komunikace k nově budovanému 
areálu firmy ACE Trade v Ústí nad Orlicí. Začátek komunikace je na místní komunikaci 
v ul. Vrbová a konec je na hraně zpevněných ploch, které jsou řešeny v rámci jiného 
objektu. Na rozhraní stavebních objektů Příjezdové komunikace a Zpevněných ploch, 
bude osazena ocelová brána. Délka příjezdové komunikace je navržena 57,94 m. Její 
šířka bude 6,00 m s mírným rozšířením v místě budoucí brány. Povrch je navržen 
asfaltový. Komunikace bude upnuta do betonových obrubníků s převýšením 10 cm nad 
hranu komunikace. Napojení na ul. Vrbovou bude provedeno oblouky o poloměru 
R=6,00 m. Srážková voda z plochy příjezdové komunikace, bude odvodněna jednou 
uliční vpustí, která se zaústí do navržené kanalizace. 

Nově vybodovaná příjezdová komunikace bude provedena v době od 30.5 do 
5.6.2016. 
 
3.2.3 SO 04 – PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
 
 Přípojka plynu pro navržený areál bude provedena z veřejného plynovodu STL 
PE 50 procházejícího v místní komunikaci na pozemku p.č. 1395, při východním rohu 
stavebního pozemku. Přípojka bude vedena v zeleném pásu po pozemcích p.č. 1396, 
1397/1 a 1395 potrubím PE D 50 x 4,6, SDR 11, mat. PE 100 v celkové délce 18,8 m. 
Dimenze STL přípojky plynu byla navržena vzhledem k možnosti prodloužení STL 
plynovodu pro výhledově další zástavbu průmyslových objektů v dané lokalitě. 
Ukončení přípojky bude v ochranné skříni ve zděném pilíři v oplocení na jihovýchodní 
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hranici navrženého areálu, kde bude umístěn hlavní uzávěr. Plynovodní přípojka bude 
vybudována v době od 30.5 do 5.6.2016. 
 
3.2.4 SO 05 – PŘÍPOJKA VODOVODU 
 

Vodovodní přípojka pro navržený areál bude napojena na vodovodní řad z 
PEHD DN 110 v ul. Vrbová. Veřejný vodovod vede v travnatém pásu v ulici Vrbová. 
Vodovodní přípojka pro celý areál bude společná. Vodoměrná sestava bude v šachtě za 
napojením na veřejný vodovod na pozemku p.p.č. 1134/6. Před šachtou bude osazen 
nadzemní hydrant DN 100. Bude sloužit jako vnější odběrné místo pro hasiče. Přípojka 
bude vedena pod příjezdovou komunikací. Bude provedena z PEHD 90, typ PE 100, 
PN10, 90x5,4DN 80 celkové délky 142,00 m. Pro provedení montáže se provede 
tlaková zkouška a desinfekce potrubí. Dle časového objektového plánu se přípojka 
vodovodu zrealizuje v době od 30.5 do 16.6.2016. 
 
3.2.5 SO 06 – PŘÍPOJKA KANALIZACE 
 

Splaškové vody z objektu budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace 
do jímky k vyvážení. K hranici pozemku bude vyvedena část splaškové přípojky pro 
budoucí přepojení do veřejné kanalizace (v rámci velkého projektu města). Přípojka 
bude vedena pod zpevněnými plochami v severovýchodní části pozemku č. 1162 
potrubím PVC 160 v celkové délce 20,00 m. Na splaškové kanalizaci jsou navrženy 1 
revizní a 1 rozdělovací šachta průměru 1,00 m s betonovým dnem. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do nově budované 
přípojky dešťové kanalizace napojené do veřejné kanalizace. Veřejná kanalizace je 
volnou výpustí zaústěna do Třebovky. Dešťové vody ze střechy objektu a z prostoru 
zpevněné plochy před objektem budou vedeny přes retenční nádrž s regulovaným 
odtokem o objemu 28,5 m3. Celková délka potrubí je 158 m. Před zásypem 
kanalizačních. rozvodů bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí. Retenční nádrž 
bude osazena v době od 18.7 do 24.7.2016. Rozvody kanalizace budou osazovány od 
30.5 do 12.6.2016. 
 
3.2.6 SO 07 a – VENKOVNÍ KOMUNIKACE - DLÁŽDĚNÉ 
         SO 07 b – VENKOVNÍ KOMUNIKACE – ASFALTOVÉ 
 
       Jedná se o výstavbu zpevněných ploch pro nákladní automobily a odstavných ploch 
pro osobní automobily u nově budovaného areálu firmy ACE Trade v Ústí nad Orlicí. 
Tento areál bude sloužit investorovi jako výrobní, skladovací a administrativní objekt. 
Ze dvou stran k objektu přiléhají zpevněné plochy z asfaltového betonu a 
velkoformátové betonové dlažby. Zpevněné plochy budou sloužit k manipulaci vozidel 
u rampy a to jak k jejich nakládce a vykládce. Zpevněné plochy budou upnuty do 
betonových obrubníků s převýšením 10 cm nad hranu zpevněných ploch. Navržené 
parkoviště bude sloužit jak zaměstnancům firmy, tak případným návštěvníkům areálu. 
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Parkoviště je navrženo pro 10 stání osobních automobilů. Z tohoto počtu bude jedno 
stání vyčleněno pro vozidlo osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Parkovací stání jsou navržena jako kolmá ke zpevněné ploše a jejich rozměry jsou 2,75 
m x 5,00 m. Stání pro vozidlo osoby se sníženou schopností pohybu a orientace má 
rozměr 3,50 x 5,00 m. Zpevněná plocha má šířku od 5,0 m. Mezi výrobním objektem a 
parkovištěm je navržen chodník o šířce 4,0 m. Parkoviště bude upnuto do betonových 
obrubníků silničních 1000/150/250, kladených do betonového lože s boční opěrou 
z betonu. Srážková voda ze zpevněných ploch a parkoviště  bude odvodněna uličními 
vpustěmi, které budou zaústěny do navržené kanalizace. Zpevněné plochy dláždění a 
asfaltové budou vybudovány v závěru dokončovacích prací na objektu SO 01 v době od 
6.3 do 19.3.2017. 
 
3.2.7 SO 08 a - TRAFOSTANICE 
         SO 08 b – PŘÍPOJKA VN 
 
Z projektu jsem nevyčetla informace o nově zbudované trafostanici a související 
přípojce VN. Pravděpodobně bude součástí dalšího samostatného projektu, který nebyl 
doložen. Pouze ze situačního výkresu jsem vycházela, že nově zbudovaná trafostanice 
bude mít objem 6,5 m3. 
 
3.2.8 SO 09 – PŘÍPOJKA NN 
 

Přípojka NN bude vedena v zemi s krytím 70 cm ve volném terénu v pískovém 
loži shora překrytým výstražnou fólií. V rámci objektu budou kabely uloženy 
v kabelovém žlabu nad podhledem a dál samostatným stoupacím vedením budou kabely 
převedeny stropní konstrukcí pod hlavní rozvaděč na přívodní svorky hlavního 
vypínače. Přípojka bude měřit 136,3 m. 

Do prostoru pohonu vjezdové brány bude z hlavního rozvaděče objektu vyveden 
kabel pro napájení pohonu brány. 

Z hlavního rozvaděče objektu bude vyveden kabel napájení osvětlovacích 
stožárů v prostoru nově vybudovaného areálu. Spolu s kabelem bude ve společné trase 
uložen zemnící pás s vývody u jednotlivých osvětlovacích bodů. Ovládání osvětlení je 
na základě intenzity denního světla doplněno o řízení v čase podle harmonogramu 
zvoleného v časovém spínači v rozvaděči. V trase podél příjezdové komunikace je 
osazeno 10 ks sloupkových svítidel o výšce 90 cm na betonové základové patce. 
Přípojka NN bude provedena v době od 30.5 do 12.6.2016. 
 
3.2.9 SO 10 – PŘÍPOJKA SLABOPROUD – TELEFONNÍ ROZVOD 

 
Z projektu jsem nevyčetla informace o nově zbudované přípojce slaboproudu. 
Pravděpodobně bude součástí dalšího samostatného projektu, který nebyl doložen. 
Pouze ze situačního výkresu jsem vycházela, že nově zbudovaná přípojka bude měřit 
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54,4 m. Náklady na nově zbudovanou přípojku bude řešit ČEZ distribuce. Přípojka 
telefonního rozvodu bude vybudována před započetím zemních prací. Tedy v době od 
30.5 do 5.6.2016. 
 

4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 

Areál je dopravně napojen neveřejnou příjezdovou komunikací na místní 
veřejnou komunikaci v ulici Vrbová (na pozemek p.p.č. 1134/7, 1398/4, 1398/8), která 
je dále napojena na silnici II/360. 

Pro areál jsou navrženy přípojky vody a dešťové kanalizace ze sítí ve správě 
TEPVOS, spol. s r.o., STL plynovodu ze sítě RWE, elektro VN z distribuční sítě ČEZ 
Distribuce a elektronických komunikací z distribuční sítě O2. 

Splaškové vody jsou svedeny do jímky k vyvážení. Po realizaci plánované nové 
veřejné kanalizace v lokalitě, budou do této zaústěny. 

 
5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 
OCHRANY 
 

V navrhovaných objektech se nepředpokládá jakákoliv činnost negativně 
ovlivňující životní prostředí. Objekt nebude produkovat jiné škodliviny než spaliny z 
plynových spotřebičů, které nepřekročí emisní limity. Odpady vzniklé během provozu 
objektu budou tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy. 
Odpadní vody budou odváděny do jímky k vyvážení, resp. kanalizační sítě. Navýšení 
dopravy nebude z hlediska produkce výfukových plynů podstatné. Provozem areálu 
bude vznikat hluk, který nepřekročí hygienické limity. 

Navrhovaný objekt ani jeho užívání tedy nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. 
 

6. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ  
 

Komunikace a zpevněné plochy v areálu jsou řešeny v souladu s vyhl. 398/2009 
Sb.[1] jedná se především o snížené obrubníky mezi navazujícími zpevněnými plochami 
a vyhrazená parkovací místa pro osoby tělesně postižené. 

 
7. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA 
OKOLÍ STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ 
STAVBY A PO JEJÍM DOKON ČENÍ  
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V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především 
co se týče hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro 
bydlení bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou dodrženy 
požadavky vládního nařízení č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací [2]. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i 
stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční 
provoz. V případě potřeby budou prováděny práce PSV a dokončovací vnitřní práce i v 
noci, a to pouze za podmínek nepřekročení povoleného limitu (toto bude splněno u 
většiny možných prací po provedení hrubé stavby). 

Při provádění zemních prací a navážení materiálu na stavbu bude trvale 
udržována místní asfaltová komunikace v čistotě – bude průběžně odstraňována zemina 
a jiné nečistoty mechanicky, v případě potřeby i oplachem vodou. Také bude 
maximálně eliminována prašnost ze stavební činnosti – dle potřeby kropením, popř. 
zakrytím. 

V blízkosti navržených staveb nejsou žádné stavby, které by mohly být 
negativně ovlivněny navrženými budovami, např. z hlediska zastínění. 

 
8. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Stavba splňuje obecné hygienické požadavky především v oblasti denního a 
umělého osvětlení, větrání, vytápění, proslunění a ochraně proti hluku. Při provozu 
stavby budou vznikat odpady komunálního typu (převážně se bude jednat o papír, plasty 
a směsný odpad). Jejich shromažďování bude probíhat v plastových nádobách a 
kontejnerech na odpad. Odvoz a likvidaci bude smluvně zajišťovat odborná firma, která 
provádí svoz komunálního odpadu ve městě. Případné nebezpečné složky komunálního 
odpadu (zářivky, textilie znečištěné chemickými čisticími prostředky, apod.), 
velkoobjemný odpad a odpad ze zeleně budou skladovány odděleně a odváženy na 
sběrný dvůr. 

 
9. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatelů objektu. Veškeré konstrukce 
jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami. 

 
10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

  
Venkovní zpevněné plochy a komunikace a vstup do výrobního objektu jsou 

řešeny s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v 
souladu s vyhl. 398/2009 Sb [1]. 
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11. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

11.1 RADON 

 
Jedná se o pozemek s vyšším než nízkým radonovým indexem a stavba musí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Jako ochrana je 
navržena hydroizolace plnící současně i funkci protiradonové izolace. 
 
11.2 AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY 
 
Stavba není ohrožena agresivními spodními vodami. 
 
11.3 SEISMICITA, PODDOLOVÁNÍ 
 
Území není seismicky aktivní ani poddolované. 

11.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 

Ve výrobním objektu bude instalováno technologické zařízení pro potřeby 
výroby. Sestává ze zařízení pro míchání a ohřev chemických polotovarů, umývání obalů 
a kontejnerů a skladování v regálovém systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

13. ZDROJE 
 
[1]  Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 
Dokumentace provedení stavby 
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1. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST STAVENIŠTĚ 
 

Hylváty jsou vesnice, která sousedí vedle okresního města Ústí nad Orlicí v Pardubickém 
kraji. Má přibližně 2,2 tisíc obyvatel. Nadmořská výška této vesnice 345 m n. m. Rozloha 
činí 6,12 km2. 

Stavba se nachází necelý 1 km od města Ústí nad Orlicí. Areál je dopravně napojen 
neveřejnou příjezdovou komunikací na místní veřejnou komunikaci v ulici Vrbová (na 
pozemek p.p.č. 1134/7, 1398/8, 1398/4), která je dále napojena na silnici II/360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 – Letecká mapa – pohled na pozemek a budoucí objekt [5] 

 

Oranžová barva: Silnice I. třídy (spojuje Liberec, Vrchlabí, Rychnov nad Kněžnou a 
Českou Třebovou) měří 196 km 

Žlutá barva: Silnice II. třídy (spojuje Letohrad, Ústí nad Orlicí, Litomyšl až Jaroměřice 
nad Rokytnou) měří 196 km 
 
Dozer a rýpadlo-nakladač budou na staveniště dovezeny na podvalníku taženého 
návěsovým tahačem. Souprava splňuje veškeré předpisy a nemusí se zajišťovat žádná 
povolení. Na trasách nejsou žádné překážky v podobě malých poloměrů, kruhových 
objezdů nebo omezení hmotnosti vozidel. 
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Materiál na stavbu konkrétně (palety s cihlami, výztuž k vyvázání, bednící prvky, lešení 
apod.) bude dopraveno nákladním automobilem a větší prvky výztuže, které byly předem 
vytvořeny, budou dovezeny návěsem s podvalníkem. Jelikož na stavbu bude dopraven 
nadměrný náklad, součástí tohoto bodu popisuji legislativní nařízení pro nadměrný 
náklad a dále pak konkrétní vyhodnocení trasy nadměrného nákladu, který bude 
přepravován na staveniště. Hmotnost soupravy bude vyšší než 48 t a delší jak 16,5 m. 
Bude tedy zapotřebí povolení příslušného správního úřadu vydaného s předchozím 
souhlasem vlastníka komunikace, kterých se to bude týkat. Dále bude potřeba zajistit 
souhlas vlastníků pozemků, u kterých dojde k dotčení jejich vlastnického majetku (např. 
pojíždění trávníků nadměrným nákladem). Pokud bude potřeba zastavit provoz, při 
projíždění nadměrného nákladu, musí se získat souhlas Policie České republiky. Toto 
povolení bude vydáno na dobu určitou. V tomto souhlasu budou stanoveny podmínky pro 
přepravu nadměrného nákladu. Posouzení trasy a jiná povolení (např. poplatky na silnici). 

 

1.1 LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU 
 

Rozměry vozidel, které smí vjet na pozemní komunikaci bez nutnosti povolení, jsou 
popsány v předpise č. 341/2014 Sb. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [1]. 

Největší povolená šířka: 

1. Vozidla kategorie M, N, O, R, T a C         2,55 m 

 

Největší povolená výška: 

1. Vozidla kategorie N, O, určených pro přepravu vozidel      4,20 m 
2. Jízdní souprava tahače s návěsem         4m+2% výšky 

  

Největší povolená délka: 

1. Jízdní souprava tahače s návěsem         16,5 m 
2. Jízdní souprava motorového vozidla s jedním přívěsem:      18,75 m  
3. Jízdní souprava motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro 

přepravu vozidel:           20,75 m 
4. Jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního 

zařízení stroje:           20 m 
5. Jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 

 22 m   
Největší povolená hmotnost: 

1. U přívěsů se dvěma nápravami         18 t 
2. U přívěsů se třemi nápravami         24 t 
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3. U přívěsů se čtyřmi a více nápravami        32 t 
4. U jízdních souprav           48 t 
5. U pásových vozidel           18 t 

 

Pokud se stane, že vozidlo překročí rozměry stanovené ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích [1], je nutno získat povolení k přepravě nadměrného nákladu. 
Údaje k povolení nadměrného nákladu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., 
vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky 
č. 490/2005 Sb. [2] 

 

1.2 PRŮJEZDNÉ VÝŠKY U MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

Norma ČSN 73 6201 

• Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. A II. třídy    4,8 m 
• Silnice III. Třídy a místní komunikace rychlostí a sběrné   4,5 m 

• Místní komunikace obslužné a veřejně účelové komunikace   4,2 m 
• Podjezdy pod lehkými dopravníkovými mosty, ochrannými sítěmi 5,85 m 

 

1.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

Komplikací na pozemních komunikacích při přepravě nadměrného nákladu bývá 
dopravní značení, které je hodně blízko vozovky, tudíž zde vozidla nemají dostatek 
průjezdného místa. Řešením této komplikace je opatrná demontáž stávajícího dopravního 
značení a po té uvedení zpět do původního stavu. Pokud je dopravní značení napevno 
přiděláno, musí se vyřešit jeho následná náhrada.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 2 – Demontáž dopravního značení [3] 
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1.4 DALŠÍ PRVKY BRÁNÍCÍ NADMĚRNÉMU NÁKLADU 
 

Dalšími překážkami na komunikaci mohou být ostrůvky u přechodů, veřejné osvětlení 
nebo kruhové objezdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Ostrůvek přechodu pro chodce [4] 

 

1.5 ŘEŠENÍ TRASY NADMĚRNÉHO NÁKLADU NA STAVENIŠTĚ 
 

Nadměrným nákladem jsou střešní železobetonové prefabrikované vazníky pro výstavbu 
haly s administrativní částí v Hylvátech u Ústí nad Orlicí. 

Vazníky jsou:  Velikosti: 7 x 16,9 m 

  Hmotnosti: 41 t - celkově 

Nadměrnou přepravu vazníků dodavatel těchto prefabrikovaných vazníků zajistí tahačem 
Iveco Stralis 440S42 T/P s 3-nápravovým valníkovým návěsem. Délka tohoto valníku je 
19,84 m, takže přepravovaný materiál se na návěs vejde. Umožní přepravit max. 5 
vazníků naráz. Bude potřeba dvou tahačů s valníkem pro přepravu 7 vazníků. 

Jelikož se v Pardubickém kraji nenachází žádná výrobna prefabrikovaných vazníků, 
náklad musí být dopraven z Kuřimi, kde se nachází Prefa Brno a.s. – 82 km od místa 
stavby.  
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Obr. 4 – Mapa místa přepravy nadměrného nákladu [5] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Mapa místa otáčení nadměrného nákladu [6] 

 

V průběhu celé dopravy nadměrného nákladu bude přítomno doprovodné vozidlo 
upozorňující na nadměrný náklad a v případě potřeby bude zastavovat provoz na 
komunikaci. 
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1.6 DOPRAVNÍ TRASY 
 
Zemina: Skládka v Ústí nad orlicí – Libchavy 9330  
  Délka trasy: 3 km 
  Celková doba jízdy: 5 min 
  Silnice:  Vrbová – 350 m 
 II. třídy – Lázeňská – 220 m 

 I. třídy – I/14 Moravská – 2,4 km 
 
Výztuž: Feri s.r.o. Hradec Králové, Kampelíkova 758/4 [7] 
  Délka trasy: 60 km 
  Celková doba jízdy: 1 hod. 
  Silnice:  Vrbová – 350 m 
 II. třídy – Lázeňská – 220 m 
 I. třídy – I/14 Moravská – 20 km 
 I. třídy – I/11 – 35 km 
 I. třídy – I/35 – 4,5 km 
   
Beton:  Betonárna Javůrek cz s.r.o. Ústí nad Orlicí [8] 

Délka trasy: 1,9 km 
  Celková doba jízdy: 3 min 
   Silnice:  Vrbová – 350 m 
 II. třídy – Lázeňská – 220 m 
 I. třídy – I/14 Moravská – 1,3 km 
  
Zdivo:  Stavebniny DEK Ústí nad Orlicí, Letohradská 90 [9] 

Délka trasy: 2,9 km 
  Celková doba jízdy: 5 min 
   Silnice:  Vrbová – 350 m 
 II. třídy – Lázeňská – 220 m 
 I. třídy – I/14 Moravská – 1,4 km 
 II. třídy – II/360 Cihlářská – 650 m 
 II. třídy – II/360 Letohradská – 290 m 
 
Zemní stroje + nákladní automobily:  

RYDO s.r.o,  Podbranská 2194, Česká Třebová [10] 
Délka trasy: 9,4 km 

  Celková doba jízdy: 13 min 
 Silnice:  Vrbová – 350 m 
  II. třídy – Lázeňská – 220 m 
  I. třídy – I/14 Moravská – 8,6 km 
  Podbranská – 220 m 
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Autojeřáb, nůžková plošina: 
  Kubový, Vysokomýtská 1740, Choceň [11] 

Délka trasy: 18,5 km 
  Celková doba jízdy: 21 min 
  Silnice:  Vrbová – 350 m 
  II. třídy – Lázeňská – 220 m 
  I. třídy – I/14 Moravská – 450 m 
  II. třídy – II/315 Jaroslava Haška – 15,4 km 
  II. třídy – II/317 Pernerova – 2,1 km 
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2. ZDROJE 
 

 Norma ČSN 73 6201 
[1] Předpis č. 341/2014 Sb. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
[2]  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 
555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky č. 490/2005 Sb. 

 
OBRÁZKY 
 
[3]  www.autoperiskop.cz/wp-content/uploads/import_old_periskop/znacky01.jpg 
[4]  www.blanensky.denik.cz/zpravy_region/sebrov-katerina-zvysi-bezpeci-chodcu-

zpomali-auta-a-postavi-ostruvky-20140718.html  
[5]  www.google.cz/maps  
[6]  www.google.cz/maps + AutoCAD  
 
WEB 
 
[7]  www.feri-hk.cz/Armovna.html 
[8]  www.javurekcz.ustecko.com/ 
[9]  www.dek.cz/kontakty/usti-nad-orlici 
[10]  www.rydo-novak.cz/ 
[11]  www.kubovy-jeraby.cz/ 
 

3. PŘÍLOHY 
 
P1.01 – SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
P1.02 – KOORDINAČNÍ SITUACE  
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1. ČASOVÝ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ 
 

Objektový plán stavby ukazuje orientační představu o délce trvání stavebních 
prací a návaznost prací jednotlivých stavebních objektů při výstavbě. Tento plán byl 
vytvořen v programu MS Excel. Za použití programu BUILDpowerS, kde bylo nutné 
zjistit orientační ceny dle THU (příloha P1.03). Dle toho plánu lze orientačně určit 
počátek a ukončení výstavby pomocí denního výkonu pracovní čety a strojů pro každý 
stavební objekt (příloha P1.04) [1] 

Počátek výstavby: 1.6.2016 

Konec výstavby: 19.3.2017 
 

2. FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
 

Finanční plán stavby vychází z časového plánu a ukazuje finanční analýzu. 
Znázorňuje týdenní a měsíční finanční toky na jednotlivých stavebních objektech. 
K tomuto pláne je zobrazení křivka, která znázorňuje plynulost financování (příloha 
P1.04). Tento plán byl rovněž vytvořen v programu MS Excel a je závislý na orientačních 
cenách jednotlivých objektů dle THU (příloha P1.03). [1] 
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3. ZDROJE 
 
[1]  JÁRSKÝ, Č., MUSIL, F., SVOBODA, P., LÍZAL, P., MOTYČKA, V., 

ČERNÝ, J…:Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 
2003, ISBN 80-7204282-3 

 
WEB 

www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2015.html 
www.rts.cz/ 
 
PROGRAMY 

BUILDpowerS, MS Excel 
 

4. PŘÍLOHY 
 
P1.03 – PROPOČET STAVBY DLE THU 
P1.04 – ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Účel stavby: Výrobní objekt s administrativní částí  
Místo stavby: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí 
Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 
 
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Hlavní objekt 

SO 01 – Výrobní objekt 
Ostatní objekty 

SO 02 – Oplocení 
SO 03 – Příjezdová komunikace 
SO 04 – Přípojka plynovodu 
SO 05 – Přípojka vodovodu 
SO 06 – Přípojka kanalizace 
SO 07 a – Venkovní komunikace - dlážděné 
SO 07 b – Venkovní komunikace – asfaltové 
SO 08 a - Trafostanice 
SO 08 b – Přípojka VN 
SO 09 – Přípojka NN 
SO 10 – Přípojka slaboproud – telefonní rozvod 

 
3. POPIS HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
3.1 HLAVNÍ OBJEKT 
 
3.1.1 SO 01 – VÝROBNÍ OBJEKT 
 

Objekt se nachází v Hylvátech, okres Ústí nad Orlicí.  Jedná se o výrobní objekt, 
který je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučena administrativní a 
výrobní část. Monoblok je řešen na obdelníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru 
jihozápad – severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající stavby. 
Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
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s mikroprofilací. Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v 
hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle 
výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy 
halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové.  Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 
m pod 0,000. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované 
základové železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy 
administrativní části a pod rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka 
základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod 
základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm z betonu 
C12/15. ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. Pod podlahami 
(mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska.  Deska bude 
provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. Revizní kanalizační 
šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB 
monolitické konstrukce z vodostavebního betonu. Konstrukce budou tvořeny deskami a 
stěnami. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC. Prostupy kanalizačního 
PVC potrubí budou těsněny pomocí ocelových nerezových chrániček s přírubou, které 
budou vloženy do bednění před betonáží. Pod základovými deskami těchto konstrukcí 
bude proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými a 
monolitickými sloupy, ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 

 Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr 
je 400/400 mm. Monolitické ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou 
atypického, asymetricky kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v 
administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 
mm (např. POROTHERM Profi) na maltu pro tenké spáry. 

Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(např. Porotherm PTH 23,8). 

ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí revizní šachty, 
záchytných jímek a prohlubeň pod zásobníky ve skladu.  

Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a 
celoskleněné. 

Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 
140 mm pevnosti P10 (např. POROTHERM Profi), na maltu pro tenké spáry (např. 
POROTHERM Profi DBM) případně na zdící pěnu (např. POROTHERM DRYFIX). 
Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou typové keramobetonové nenosné 
(např. Porotherm PTH 11,5 a 14,5). Montované sádrokartonové příčky a stěny budou 
provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou 
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v tl. 100, 150 a 225 mm v sytému Rigips. 
Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými 

monolitickými dobetonávkami. 
Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200, 

250 a 265 mm.  
Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 

konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných  ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné 
straně do sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na 
cihelných nosných stěnách. Vazníky v. 700 mm budou podepřeny ocelobetonovými 
sloupy. Na vazníky budou osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, 
které budou zavětrovány pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a 
přikotven ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75, který bude tvořit nosnou 
konstrukci střešního pláště. 

Nosná konstrukce střechy nad rampou bude tvořena nosníky atypického tvaru z 
lepeného lamelového dřeva. Na vaznice bude provedeno bednění z hoblovaných prken 
tl. 22 mm na pero a drážku, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůzí plochou 
střechou s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace z EPS. 

Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací, prosklená fasáda a okenní otvory jsou provedeny z hliníkových profilů 
černé barvy a opláštění vnitřních ploch otvoru čelní fasády a čela stropní konstrukce v 
prosklené fasádě je provedeno z kompaktních desek černé barvy. 
 Nad venkovní rampou je navržena jednoplášťová nezateplená nepochází plochá 
střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 1,7% a je 
vytvořen přímo nosnou konstrukcí střechy. Krytina z PVC-P fólie je navržena 
mechanicky kotvená do nosné konstrukce. 
 
4. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě A OKOLNÍCH PODMÍNEK 
STAVBY 
 

Výrobní objekt se bude nacházet v zastavěném území, na rovinatém terénu. 
Rozsah staveniště nepřesáhne hranice stavebních pozemků, na kterých je stavba 
navržena. Jedná se o pozemky st.p.č. 3, p.č. 1160/3 a 1162. 

Staveniště bude oploceno provizorním oplocením z pletiva. U vjezdu na 
pozemek bude provedena provizorní brána. Stavební materiál bude navážen postupně 
podle průběhu výstavby.  

Přístup na staveniště bude z neveřejné účelové komunikace, která je napojena na 
místní komunikaci v ulici Vrbová (na pozemek p.p.č. 1134/7, 1398/4, 1398/8), která 
dále navazuje na silnici II/360. Napojení staveniště na zdroj vody bude z nově zřízené 
přípojky. 



45 
 

Zdroj elektřiny pro staveniště bude z nové přípojky, která bude v době stavby 
ukončena staveništním rozvaděčem s provizorní pojistkovou skříní. 

 
5. TECHNOLOGICKÉ ETAPY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 
 
Hrubá spodní stavba:   

• Výkopy 
• Základy a izolace proti zemní vlhkosti 

Hrubá vrchní stavba: 

• Svislé konstrukce:  Obvodové zdivo 
• Vodorovné konstrukce:  Konstrukce stropů 

       Konstrukce schodišť 
 
Konstrukce střechy 
Střešní plášť 
Stěnové sendvičové panely   

    
6. REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
6.1 VÝKOPY 
a) Výkaz výměr 

Tab. 1 – Výkaz výměr - výkopy 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Kácení stromů 
listnatých 

kus 4 

Sejmutí ornice 37,9*37,6*0,2 m3 356 

Hloubení 
nezapažených jam 

1,5*2*2*11+1,7*1,7*2*4+2,1*1,9*1+1,6*1,6*0,8 m3 119 

Hloubení rýh šířky 
do 200 cm 

29,8*1,4*1,6+17,6*0,7*0,9+0,8*1,5*0,9+29,8*1*1,6+0,
37*0,97*1,6+(15,46+0,7+1,54)*0,7*0,9+11,1*0,7*0,9+(
8,6+8,36+17,4+11,1+11,1+8,5+16,1+3,94)*0,7*0,9+(16,
4+4)*0,8*1,5+(2,05+16+1,9+6,3+5,6)*0,8*1,5+0,6*2*1,

5 

m3 329 

 
b) Technologický postup provádění 
Odstranění porostu:   

V rámci přípravných prací dojde ke smýcení přestárlých ovocných stromů a 
drobné náletové zeleně na ploše staveniště.  
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Skrývka ornice:  
V celém rozsahu staveniště bude sejmuta ornice a podorničí. Předpokládá se 20 

cm vrstva ornice. Pláň pod vlastním objektem bude zarovnána na úroveň 325,9 m n. m. 
Bpv, což odpovídá -1,1 m pod čistou podlahou v 1 NP. 
 
Vytyčení stavebních objektů:  

Po odstranění vrchní vrstvy zeminy se provede vytyčení stavebních objektů. 
Vytyčení provede autorizovaný geodet za pomoci asistenta. Vytyčení se provádí pomocí 
hlavních polohových čar a dvou zvolených pevných bodů. Zaměřený bod se vyznačí 
dřevěným kolíkem umístěným v zemi. 
 
Zřízení laviček:  

Jsou tvořeny dřevěnými kůly s přibytými prkny. Geodet zacentruje teodolit nad 
dřevěným kolíkem značící roh objektu a zacílí na druhý kolík. U druhého kolíku je 
zřízena lavička, u které stojí asistent geodeta s hřebíkem. Takhle se postupuje při 
zhotovení ostatních laviček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 – Schéma laviček 
 
Vyvápnění obrysu jámy:  

Vedoucí pracovní čety provede pomocí vápna vyvápnění obrysu stavební jámy 
dle projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2 – Schéma vyvápnění základové jámy 
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Výkopy: Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v hloubkách a 
šířkách dle profilu základových konstrukcí a výkopy pro uložení sítí technické 
infrastruktury. 
 Základové spáry pod základové konstrukce budou očištěny a přehutněny. Na 
očištěnou a lehce zhutněnou základovou spáru bude proveden hutněný štěrkopískový 
polštář. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 – Výkop jámy 
 

c) Orientační počet pracovníků v četách 

 Tab. 2 – Orientační počet pracovníků v četách 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha dozerů 1 

Obsluha rypadla nakladače 1 

Řidič nákladního automobilu 2 

Řidič tahače s návěsem (podvalníkem) 1 

Geodet 2 

Pomocní dělníci 6 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Bude zahrnovat převzetí pracoviště, tj. staveniště, na kterém prováděny zemní 
práce. Předání provede investor nebo jim pověřený zástupce. O předání bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, zda se vyznačení 
inženýrských sítí shoduje s dodanou projektovou dokumentací. 
 
Mezioperační 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: zatřídění hornin do tříd 
těžitelnosti podle skutečného stavu v době provádění zemních prací, ochrana výkopu 
před přítokem vody, ochrana základové spáry. Provádění výkopových prací dle 
technologického předpisu. 
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Výstupní 

Vizuální kontrola z provedených výkopových prací, zda byly provedeny dle 
projektové dokumentace. Přeměření hloubky stavební jámy. O provedené kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
e) BOZP  

Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na 
terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jejich překážek. Dále je 
nutné určit rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry. Zajištění stěn výkopů 
proti sesunutí. Všichni pracovníci budou před výkopovými pracemi seznámeni se 
způsobem a podmínkami provádění zemních prací. Okraje výkopů se zajistí pevným 
dvoutyčovým dřevěným zábradlím se sloupky zapuštěnými do dostatečné hloubky. 
V místech, kde bude potřeba vstoupit do zapaženého výkopu, budou zřízeny bezpečné 
sestupy pomocí 
žebříků, které budou připevněny k pažení. Stabilita stěn výkopů bude zajištěna 
svahováním výkopů. Všichni pracovníci budou opatřeni helmou, vestou a rukavicemi. 

f) Časová rozvaha 
1.6.2016 – 20.6.2016 

 
6.2 ZÁKLADY A IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
a) Výkaz výměr 

Tab. 3 – Základy a izolace proti zemní vlhkosti 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Zhutnění podloží z hornin 
nesoudržných 

(35*30+23*6) m3 1216,2 

Železobeton základových 
desek C 25/30 

20,05*29,7*0,15+1,4*1,4*0,25+1,46*1,49*0,25+(
10,3*3,3)*0,25+12,3*1,95*0,25 

m3 104,85 

Bednění stěn základových 
desek - zřízení 

1,4*4*0,25+(1,46+1,49+1,46+1,49)*0,25+(10,3+3,
3+3,3+10,3)*0,25+(12,3+1,95)*2*0,25+(20,05+29

,7)*2*0,25 
m2 41,68 

Bednění stěn základových 
desek - odstranění 

1,4*4*0,25+(1,46+1,49+1,46+1,49)*0,25+(12,3+1,
95)*2*0,25+(10,3+3,3+3,3+10,3)*0,25+(20,05+29

,7)*2*0,25 
m2 41,68 

Železobeton základových 
pasů C 25/30 

29,8*1,4*2,5+17,6*0,7*1,65+0,8*1,5*1,95+29,8*1
*2,35+17,6*0,7*1,65+0,37*0,97*2,35+(8,64+10,3
5+8,36+8,36+3,5+4,1+12,65+11,15+8,5+16,1+3,9
4)*0,7*1,65+(2,4+0,7+3,09)*0,7*1,7+(3,65+10,2+

4+4+5,55+6,35+2,7+15,3)*0,8*0,8+0,6*2*0,8 

m3 370,09 

Bednění stěn základových 
pasů - zřízení 

29,8*2*2*0,75+(20,1+1,5+1,5+8,64+8,36+20,1+1
5,46+1,54)*0,75+(5,6+8,64+6,71+8,36+3,9+1,24+
17,6+4,3+4,65+1,54+2,1+4,08+2,1+4,08)*0,75+(8,
36+2,97+8,36+11,15+3,45+11,15+8,51+2,92+8,51

m2 310,29 



49 
 

+2,92+8,51+7,54+7,54+15,46+3,94+15,46+0,37+0
,37)*0,75+(2,4+3,9+3,1+4,6)*0,8 

Bednění stěn základových 
pasů - odstranění 

29,8*2*2*0,75+(20,1+1,5+1,5+8,64+8,36+20,1+1
5,46+1,54)*0,75+(5,6+8,64+6,71+8,36+3,9+1,24+
17,6+4,3+4,65+1,54+2,1+4,08+2,1+4,08)*0,75+(8,
36+2,97+8,36+11,15+3,45+11,15+8,51+2,92+8,51
+2,92+8,51+7,54+7,54+15,46+3,94+15,46+0,37+0
,37)*0,75+(2,4+3,9+3,1+4,6)*0,8+(3,65+15+14,2+

2,05+14,2)*0,2 

m2 320,11 

Výztuž základových pasů 
ze svařovaných 

1122*4,44*0,001*1,2+1010,5*7,99*0,001*1,2+(8
06,4+272,64+220,82+174,72+157,44+15,36)*7,99

*0,001*1,2+388,8*12,34*0,001*1,2 
t 37,22 

Železobeton základových 
patek C 25/30 

1,5*2*11*1,9+1,7*1,7*4*1,9 m3 84,66 

Výztuž základových patek 
z betonářské ocelí B500B 

(262,4+1074,48+404,8)*1,208*0,001*1,2+(84,8+5
12,16)*15,78*0,001*1,2+89,6*1,208*0,001*1,2+2

81,6*1,208*0,001*1,2 
t 14,37 

Násyp ze štěrkopísku 

28,3*17,65*0,75-
(8,5+2,4+4,6+10,5+8,36+11,1+17,4+11,1+8,45+16
,1+3,94)*0,7*0,75+16,7*30,8*0,66+3,1*1,55*0,95

+8,1*2,4*0,8+1,4*2,4*0, 
65+14*2,1*1+(6+30+0,6+38,2)*0,85*0,75 

 
Násyp bude hutněn postupně – nejdříve část 393,5 

m3 a po té při vrchní stavbě 505,07 m3 

m3 898,57 

Izolace proti zemní vlhkosti 
20,5*29,32+29,8*(0,91+0,2)+ 

((0,65+0,3+0,65)*7+1,15*2)*0,23 
m2 637,24 

Izolace, proti tlakové vodě, 
vodorovná fólií PVC 

30*36+1,3*1,45+10,3*1,45+29,8*0,18 m2 132,89 

Ochranná vrstva izolace 
proti zemní vlhkosti - 

podkladní 
30*35,45 m2 1063,5 

Bednění základových stěn  m2 56,68 

Beton vodostavební 82,95 m3 82,95 

 
b) Technologický postup provádění 
Základové patky: 

Nejdříve se provede přehutnění pláně. Dále se provedou základy halové části 
stavby, které budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou vytvořeny 
jako kalichové železobetonové.  Patky budou vyztuženy betonářskou ocelí B500B. 
Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 m pod 0,000. Na horní hrany patek budou 
po obvodu skladu uloženy prefabrikované základové železobetonové nosníky. 
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Obr. 4 – Kalichová patka 
 
Základové pasy: 

Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy administrativní části a pod 
rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka základové spáry pásů byla 
stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m.  
 
Pokladní beton: 

Pod základovými pásy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100 mm 
z betonu C12/15. Musíme počítat s pracovními spárami, budeme je provádět kolmo ke 
směru tlaku. Před betonáží se vloží do bednění ocelové nerezové chráničky s přírubou. 
 
Podkladní deska: 

Pod podlahami (mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní 
betonová deska. Deska bude provedena shora na základových pasech a hutněném 
násypu. Deska bude vybetonována do bednění. 
  

Následuje technologická přestávka, ve které dojde k odbednění bednění. 
Dále se provedou ŽB konstrukce, které budou betonovány do bednění. V bednění je 
nutné vynechat prostupy a drážky pro rozvody TZB. Poté dojde k technologické 
přestávce a k odbednění. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Obr. 5 – Základový pas, podkladní beton, podkladní deska 
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Revizní šachty, zásobníky, jímky: 
V části výrobního skladu a pod venkovní rampou budou provedeny revizní 

kanalizační šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky. Kce budou 
provedeny jako ŽB monolitické konstrukce z vodostavebního betonu provedené jako 
„bílá vana“. Konstrukce budou tvořeny deskami a stěnami. Spodní části těchto 
konstrukcí budou pod úrovní ustálené hladiny podzemní vody a proto je nutné pracovní 
spáry a případné prostupy kanalizačního potrubí těsnit proti tlakové vodě osvědčeným 
systémem. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC, případně z nerezové 
oceli. Po provedení kanalizačního potrubí bude potrubí v chráničce dotěsněno PVC-P 
fólií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 – Monolitická konstrukce – „bílá vana“ 
 
Podkladní beton: 

Pod základovými deskami těchto konstrukcí bude proveden podkladní beton 
C12/15 průměrné tl. 100 mm.  
 
Izolace: 

Po zatvrdnutí betonu bude položena vodorovná izolace proti tlakové vodě a 
zemní vlhkosti. Hydroizolace bude zároveň plnit funkci izolace proti radonu. Proti 
působení tlakové vody na konstrukce kanalizačních šachet, prohlubně pod zásobníky a 
záchytných jímek bude navrženo řešení z ŽB konstrukcí provedených jako „bílá vana“ 
z vodostavebního betonu. 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách  

Tab. 4 – Orientační počet pracovníků – základy a izolace 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Řidič autodomíchávače 1 

Obsluha nákladního automobilu 3 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Vazač výztuže 8 

Betonář 6 
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Izolatér 6 

Tesař 6 

Pomocní dělníci 7 

Obsluha vibrátoru 1 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Před zahájením betonáže se provede kontrola výkopů, kontrola hloubky a 
kontrola stěn výkopů. Dále se kontroluje, zda byly bednící prvky sestaveny v souladu 
s projektovou dokumentací, zda byly bednící prvky sestaveny v souladu s projektovou 
dokumentací a zda byly opatřeny odbedňovacím nátěrem. Provede se kontrola výztuže a 
shoda betonové směsi s dodacím listem. Kontroluje se shoda materiálu 
s objednávkovými listy, množství, požadovaná kvalita. Před pokládkou hydroizolace se 
kontroluje dostatečná pevnost podkladu. 

Mezioperační 
V průběhu betonáže se kontroluje krytí výztuže, přesahy kari sítí, maximální 

shoz betonové směsi. Průběžně během prací se kontroluje, zda byly vybetonované 
konstrukce řádně zhutněny. U pokládky hydroizolace se kontroluje dodržení 
vzájemných přesahů a jejich napojení na svislou plochu. 

Výstupní 
Provede se vizuální kontrola zhotovené konstrukce, zda byla provedena 

v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se její úplnost, celistvost a 
nepoškozenost. O provedených kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
e) BOZP  

Před betonáží základových pasů bude provedeno bednění, které bude vymezovat 
rozměry budoucí konstrukce. Toto bednění bude provedeno v souladu s montážním 
návodem dodaným spolu s bedněním. Před zahájením dalších prací musí být bednění 
zkontrolováno a převzato stavbyvedoucím. O provedené kontrole musí být pořízen 
písemný záznam ve stavebním deníku. Při provádění vázání výztuže je nutné dbát, aby 
nedošlo k pořezání pracovníků o ostré hrany výztuže. Pracovníci proto musí být 
vybaveni rukavicemi, které jsou odolné proti proříznutí. Při manipulaci s pruty výztuže 
je dále nutné dbát na to, aby nedošlo ke zranění dalších osob. Betonáž bude prováděna 
pomocí čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku. Betonová směs bude 
urovnána pomocí strojních hladítek se spalovacími motory.  

f) Časová rozvaha 
21.6.2016 – 31.8.2016 
 
6.3 NOSNÉ ZDIVO, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
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a) Výkaz výměr 
 
Tab. 5 – výkaz výměr – nosné zdivo, žb kce 

Název Výkaz výměr MJ Celkem 
Zdivo Porotherm 17,5 
Profi P 10 tl. 17,5 cm 

5,5*3,5 m2 19,25 

Zdivo Porotherm 30 Profi 
P 15  tl. 30 cm 

(9,25+0,32+8,84+7,29+8,84+9,25+3,35+8,84+3,
1+4,75)*3+(11,56+11,6+4,65+5,8+2,15+9,6)*3+

14,05*0,95-
(1,51*2,5+1*2,55+0,91*2,505+0,81*2,505*2+1,

34*2,425+0,9*2,35*2)+(1,67*2)*3-
(1,05*1,25*2+1,45*1,25)+(5,57+7,19+10,8+11,5
+7,95+11,6+2,85+1,95+3,05)*3,25+14,05*1,15+

5,16*1,15-(1,51*2,5+0,91*2,5) 
Výpočet pro 2 patra 

m2 545,39 

Zdivo Porotherm 40 Profi  
P 15  tl. 40 cm 

29,8*2,75-
(1,61*2,505+1,64*2,875+1,01*2,505+1,31*2,50
5*2)+(0,31+4,52+0,32+8,890+0,320+15,13+0,3

1)*2,15 
Výpočet pro 2 patra 

m2 128,18 

Překlad POROTHERM 
plochý 11,5/7,1/100 cm 

kus 6 

Překlad POROTHERM 
plochý 11,5/7,1/125 cm 

kus 11 

Překlad POROTHERM 
plochý 11,5/7,1/175 cm 

kus 1 

Překlad POROTHERM 
plochý 11,5/7,1/200 cm 

kus 1 

Překlad POROTHERM 
plochý 14,5/7,1/125 cm 

kus 6 

Překlad POROTHERM 
plochý 14,5/7,1/175 cm 

kus 3 

Překlad POROTHERM 7 
vysoký 23,8/7/100 cm 

kus 8 

Překlad POROTHERM 7 
vysoký 23,8/7/125 cm 

kus 21 

Překlad POROTHERM 7 
vysoký 23,8/7/175 cm 

kus 26 

Překlad POROTHERM 7 
vysoký 23,8/7/200 cm 

kus 5 

Výztuž sloupů z 
betonářské oceli B500B 

1414,8*0,395*0,001*1,2+(279+552+204+205,5)
*2,983*0,001*1,2+(232,5+204+61,6)*1,208*0,0

01*1,2 
t 5,83 

Beton sloupů v průčelí 
1,45*0,4*0,9*3+8,6*1,2/2*0,25+14*0,95*0,25+
6*0,95*0,25+8,6*3*0,25+7,5*3*0,25+6,6*6*0,2

5 
m3 29,58 
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Provedení sloupu délky 
750mm z jacklu 

150/200/10, vylitého 
betonem C25/30 

1NP kus 3 

Provedení sloupu délky 
1500mm z jacklu 

150/200/10, vylitého 
betonem C25/30 

2NP kus 4 

Provedení sloupu délky 
3500mm z jacklu 

200/200/10, vylitého 
betonem C25/30 

2NP kus 2 

Sloupy prefabrikované - 
hala 

400 x 400 mm kus 11 

Podélné střešní vaznice  bm 367,2 

Prefabrikované vazníky  kus 7 

Základové nosníky  kus 12 

Dutinové panely 6480/250 
mm 

1NP kus 8 

Dutinové panely 7600/265 
mm 

1NP kus 6 

Dutinové panely 2770/250 
mm 

1NP kus 3 

Dutinové panely 
3670/250 mm 

1NP kus 6 

Dutinové panely 7030/250 
mm 

1NP kus 12 

Dutinové panely 4160/250 
mm 

1NP kus 6 

Dutinové panely 3610/250 
mm 

1NP kus 7 

Dutinové panely 2700/250 
mm 

1NP kus 4 

Dutinové panely 4820/250 
mm 

1NP kus 13 

Dutinové panely 3470/250 
mm 

1NP kus 3 

Dutinové panely 6490/200 
mm 

2NP kus 15 

Dutinové panely 6590/200 
mm 

2NP kus 8 

Dutinové panely 8940/250 
mm 

2NP kus 5 

Dutinové panely 7870/250 
mm 

2NP kus 13 

Dutinové panely 4820/250 
mm 

2NP kus 9 
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b) Technologický postup provádění 

Prefabrikované ŽB sloupy – v místě výrobní haly: 
Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr je 

400 x 400 mm. Nejdříve se provede vyrovnání povrchu v kalichu. Na skládce se sloup 
očistí na dosedací ploše, zkontroluje se kompletnost a do montážního otvoru v horší 
části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě před zdvihnutím se na obou koncích 
vyznačí osy sloupu. Dále se sloup přepraví na místo osazení, ustálí se za pomocí dvou 
montážníků, kteří sloup směřují tak, aby střed sloupu byl naproti značkám vyznačeným 
na podkladním betonu. Sloup se zvolna spustí do kalichové patky a po příslušné 
polohové a výškové rektifikaci zabetonováním prostoru mezi sloupem a kalichem 
betonovou zálivkou s kamenivem. Při osazení sloupů se dbá na orientaci montážních 
otvorů. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 – Prefabrikovaný sloup 

Monolitické ŽB sloupy a ocelobetonové sloupy – v místě administrativní i halové 
části:  

Monolitické sloupy jsou navrženy v průčelí administrativní části a jsou 
atypického kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v halové části budou 
provedeny z trubek průměru 200 mm vyplněných betonem a ocelobetonové sloupy 
v administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Nejdříve se očistí povrch a zkontroluje se rovinnost povrchu. Dále se sestaví systémové 
bednění do požadovaného tvaru sloupu. Provede se vyztužení ocelobetonových sloupů 
pomocí betonářské oceli B500B vyplněné betonem C 30/37. U sloupů z jäcklů 200/200 
mm se provede také vyztužení betonářskou ocelí B500B a zalití betonem C 25/30 
včetně patních a roznášecích plechů. Následuje technologická přestávka a po té se 
provede odbednění sloupů. 
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Obr. 8 – Monolitický sloup 

 
Základový nosník: 

Základový nosník se osadí do cementového lože na základovou patku a 
vzájemně se spojí svarem s ocelovou výztuží. 
 
Zdění – administrativní část: 

Vyměření budoucích zdí, vytyčení zdí, založení zdiva: 
Připravené pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do stavebního deníku. 
Dále bude následovat osazení tvarovek na rohových nebo lomových bodech 
obvodového zdiva. Tvarovky se osazují do maltového lože tl. 100mm. Následně bude 
provedena kontrola správného polohového i výškového uložení těchto tvarovek pomocí 
teodolitu. Zedníci dozdí první řadu broušených tvarovek Porotherm. Pokračuje se 
vyzděním druhé řady zdiva. Provede se opět osazení rohových tvarovek, tak aby byla 
dodržena správnost vazeb, tj. styčné spáry nesmí být nad sebou. Mezi rohové tvarovky 
se natáhne provázek pro určení vodorovné roviny a dozdí se druhá řada. Dále se 
provede tzv. zdění první výšky, tj. dozdění zdiva do výšky 1,5 m od podlahy. Dle 
projektu se vynechají otvory pro okna a dveře. Správnost vodorovného uložení tvarovek 
se zajistí pomocí gumové palice a vodováhy. Tímto způsobem se vyzdí veškeré 
obvodové zdivo i vnitřní nosné zdivo, musí být dodrženy vzájemné vazby zdiva. 
V místě kotvení konzol venkovního ocelového schodiště budou části stěn provedeny 
namísto z cihelných bloků z betonových tvárnic ztraceného bednění. Tyto budou vylité 
betonem C 20/25 XC1 s vyztužením. Před zahájením zdění druhé výšky, která je nad 
1,5 m, musí být zřízeno pomocné lešení, které je určeno pro pohodlné a bezpečné 
dozdění patra. Jedná se o kozové lešení, které musí mít pogumované nohy, aby nedošlo 
k usmyknutí. Po zřízení lešení se pokračuje stejným způsobem zdění jako při zdění 
první výšky. Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(Porotherm). ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí „bílých van“ – 
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popsáno v kapitole základů. Podesta bude osazená v rámci zdění administrativní části. 
Bude vložena železobetonová prefabrikovaná mezipodesta. 
 
Zdění vnitřních stěn – administrativní část: 

Připravené pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do stavebního 
deníku. 
Vnitřní dělící stěny a příčky z Porotherm broušených tvarovek š. 80 a 140 mm pevnosti 
P10 budou vyzděny na maltu pro tenké spáry. Postup vyzdívání je stejný jako u 
obvodového zdiva. Kotvení k nosným konstrukcím i dilatace od ŽB konstrukcí musí být 
provedeno dle technických doporučení výrobce. Sádrokartonové příčky a celoskleněné 
příčky budou provedeny až konstrukci podlah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obr. 9 – Zdění první výšky                       Obr. 10 – Zdění druhé výšky 
 

 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

 Tab. 6 – Orientační počet pracovníků – nosné zdivo, žb kce 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Zedník 6 

Řidič nákladního automobilu 2 

Pomocní dělníci 10 

Lešenář 2 

Betonář 2 

Vazač výztuže 4 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Obsluha vibrátoru 1 

Řidič autodomíchávače 1 

Řidič tahače s návěsem 1 
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d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Kontrola dodaného zboží. Kontroluje se množství, kvalita a správnost dodaného 
materiálu. Dále se provede kontrola podkladních konstrukcí, kontrola rovinnosti 
povrchu, kvalita provedení povrchu. Kontroluje se výztuž, shoda betonové směsi 
s dodacím listem a dále i vázací prostředky pro závěs prefabrikovaných prvků. 
 
Mezioperační 

Během mezioperační kontroly se zaměřuje především na založení první vrstvy 
zdiva a správnosti hutnění betonové směsi monolitických konstrukcí. Dále se kontroluje 
správnost pracovní spáry, pokud vznikne vhledem přestávky betonování. Během celého 
procesu zdění je nutné kontrolovat dodržení svislosti a rovinnosti zdiva, dodržování 
tloušťky spár, kontrolu kvality malty a její konzistence. Kontroluje se správnost 
provedení vazeb mezi zdivem. Dále je nutné kontrolovat vynechání otvorů ve zdivu, 
jestli je v souladu s projektovou dokumentací.  

Výstupní 
Kontroluje se svislost a vodorovnost zdiva pomocí olovnice a vodováhy. 

Dozdění do požadované výšky. Správné vynechání otvorů dle projektové dokumentace 
a celková celistvost a nepoškozenost konstrukce. O provedených kontrolách se provede 
zápis do stavebního deníku.  
 
e) BOZP  

Prvky konstrukce musí vyškolený vazač vázat pouze za předepsané úchyty. Jako 
vázací prvky budou použity textilní úvazky s dostatečnou nosností a s platnými 
revizními zkouškami. Zároveň je nutné stabilizovat přenášené prvky konstrukce pomocí 
lan uvázaných na přenášený prvek. Lana musejí mít takovou délku, aby pracovníci 
provádějící stabilizaci prvku se nepohybovali pod a v blízkosti přenášeného prvku. 
Před odvázáním sloupů ze zdvihacího zařízení musí být sloup zajištěn proti pádu 
vyklínováním pomocí dřevěných klínů. Při vyzdívání zdiva z tvarovek ve druhé výšce, 
musejí být zedníci chráněni proti pádu zábradlím. Všichni pracovníci musí být vybaveni 
rukavicemi, vestou a helmou. 

f) Časová rozvaha 
29.8.2016 – 21.9.2016 
 
6.4 KONSTRUKCE STROPŮ, VĚNCŮ, SCHODIŠTĚ, ZÁSYPU VE VÝROBNÍ 
ČÁSTI OBJEKTU 

a) Výkaz výměr 
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Tab. 7 – Výkaz výměr - konstrukce stropů, věnců, schodiště, zásypu 

 
b) Technologický postup provádění 

Kontrola p ředchozí činnosti: 
Před provedením bednění je nutné provést kontrolu podkladu svislých 

konstrukcí, na které bude provedena vodorovná konstrukce.  
 
Provedení stropních dutinových panelů: 

Provedení maltového lože na ozuby průvlaků a také do HE profilu. Maltové lože 
pro první panel se provádí z pomocného kozového lešení. Před montáží dalšího panelu 
přejdou montážníci na osazený panel, provede se maltové lože. Montážníci přejdou 
k místu montáže a navádějí panel na osazení. Po zajištění panelu přivařením odepnou 
závěsné zařízení. Provede se uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve 
spojích průvlaků. Tato výztuž a její spojování musí být předepsána projektem.  
 
 
 
 

Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Ztužující pásy a 
věnce z betonu 

železového C 25/30 

55,2*(0,3*0,3+0,15*0,25)+23,8*0,3*0,3+4,5*(0,45*0,3
+0,3*0,25)+7,3*0,55*0,4+4,2*(0,4*0,3+0,25*0,25)+8,8
*0,3*0,55+14,7*(0,59*0,3+0,25*0,15)+2,2*(0,3*0,3)+1,
6*0,4*0,46+14,7*0,3*0,25+16,9*0,4*0,55+13,4*0,3*0,5
5+16,6*(0,3*0,3+0,15*0,25)+2,6*(0,3*0,55)+0,5*0,24*

0,3*8+0,5*0,24*0,3*12+60*0,15*0,18 

m3 29,51 

Bednění ztužujících 
pásů a věnců - zřízení 

55,2*0,65*2+23,8*0,4*2+4,5*0,55*2+4,5*0,45+7,3*0,6
5*2+4,2*0,55*2+8,8*0,65*2+14,7*0,94*2+2,2*0,3*2+2
,2*0,3+1,6*0,56*2+14,7*0,35*2+16,9*0,65*2+13,4*0,6
5*2+16,6*0,65*2+2,6*0,65*2+(1,48+0,88+0,88)*0,2*2

+0,5*0,4*8+0,5*0,4*12+60*0,28*2 

m2 272,88 

Bednění ztužujících 
pásů a věnců - 

odstranění 

55,2*0,65*2+23,8*0,4*2+4,5*0,55*2+4,5*0,45+7,3*0,6
5*2+4,2*0,55*2+8,8*0,65*2+14,7*0,94*2+2,2*0,3*2+2
,2*0,3+1,6*0,56*2+14,7*0,35*2+16,9*0,65*2+13,4*0,6
5*2+16,6*0,65*2+2,6*0,65*2+(1,48+0,88+0,88)*0,2*2

+0,5*0,4*8+0,5*0,4*12+60*0,28*2 

m2 272,88 

Výztuž ztužujících 
pásů a věnců z oceli 
B500B NAD 1NP 

3985,88*0,001+(1,48+0,88+0,88)*0,888*2*0,001+60*4
*0,888*0,001+0,64*0,222*0,001*60*4+(3+1,95+2,19*3

)*0,888*2*0,001 
t 4,26 

Výztuž ztužujících 
pásů a věnců z oceli 
B500B NAD 2NP 

5297*0,001+(1,48+0,88+0,88)*0,888*2*0,001+73*4*0,
888*0,001+0,68*0,222*0,001*89*4+(8+1,95+2,3*3)*0,

888*2*0,001 
t 5,65 

Betonáž schodiště, 
beton C 30/37 

3,4*1,25*0,25+2,25*3*0,2+1,75*3*0,25 
(schodiště komplet) 

m3 4,79 
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Obr. 11 – Dutinové panely 

 
Provedení dobetonávek a ztužujících věnců: 

Dále bude zřízeno bednění ztužujících věnců, dobetonávek a prostoru schodiště. 
Bednění bude provedeno z řeziva, které bude spojeno svlaky. Také bude použito 
systémové bednění s prvky pro zábradlí. Po obvodu objektu budou do bednění položeny 
výztuže a následně se provede betonáž. Provede se betonáž dobetonávek. Následuje 
technologická přestávka a odstranění bednění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 – Schéma výztuže prostupů, věnců a dobetonávek 

Zastropení záchytné jímky ve vnitřním prostoru: 
Zkontrolujeme rovinnost stěn jímky. Zhotovíme bednění pro deskový strop 

jímky. Bednění bude systémové. Výztuž vložíme do bednění a zalijeme betonem. 
V desce se vynechají otvory pro budoucí vstup do jímky. Následuje technologická 
přestávka a odstranění bednění. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 13 – Zastropení záchytné jímky 
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Konstrukce schodiště: 
Provede se bednění pro schodišťovou desku a podesty. Do zhotoveného bednění 

se vloží betonářská ocel B500B a zalije se betonem C 30/37. Následuje technologická 
přestávka. Odbední se bednění schodišťové desky a podesty a následně se provede 
bednění schodišťových stupňů. Po vybetonování schodišťových stupňů následuje 
technologická přestávka a odbední se stupně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 – Schéma výztuže schodiště 

Zásypy zhutněným štěrkopískem: 
V místě výrobní části se provede zasypání základových nosníků hutněným 

štěrkopískem. 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

        Tab. 8 – Orientační počet pracovníků – konstrukce stropů, věnců 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 2 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Betonář 6 

Vazač výztuže 6 

Pomocní dělníci 10 

Řidič autodomíchávače 1 

Obsluha vibrátoru 1 

Řidič nákladního automobilu 2 

Řidič tahače s návěsem 1 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena především vizuální kontrola, zda byly 
podpůrné konstrukce provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Dále se 
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kontroluje výšková úroveň podpěrných konstrukcí a jejich únosnost. Provádí se také 
kontrola potřebného materiálu, jeho množství, kvalita, u betonové směsi shoda 
s dodacím listem. 
 
Mezioperační 

V průběhu provádění stropní konstrukce se kontroluje především správnost 
uložení stropních panelů v souladu s projektovou dokumentací. Dodržení minimálního 
krytí výztuže, dodržení přesahů u kari sítí a jejich vzájemné svázání. U lití betonu se 
kontroluje maximální výška shozu betonu, aby nedošlo k rozmísení směsi. Kontrola 
dostatečného hutnění betonu. 

Výstupní 
Provádí se vizuální kontrola celistvosti a nepoškozenosti nově vybudované 

konstrukce stropu. Přeměření dosažené výškové úrovně a její provedení v souladu 
s projektovou dokumentací. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
e) BOZP  

Montáž průvlaků pro osazení stropních panelů je nutné provádět z lešení. Při 
osazení průvlaků je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přimáčknutí části těla 
pracovníka těžkým prvkem konstrukce. Prvek průvlaku je možné opět odvázat ze 
zdvihacího zařízení až po jeho dokonalém uložení a zajištění stability. Všichni 
pracovníci budou opatřeny rukavicemi, vestou a helmou a úvazy. 

f) Časová rozvaha 
21.9.2016 – 25.10.2016 
 
6.5 NOSNÉ ZDIVO 2NP 
 
a) Výkaz výměr – viz bod 6.3  
b) Technologický postup provádění 

Zdění – administrativní část: 
Vyměření budoucích zdí: 
Vytyčení zdí se provede pomocí teodolitu, provázku, olovnice.   
Založení zdiva: 

Připravené pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do stavebního 
deníku. Dále bude následovat osazení tvarovek na rohových nebo lomových bodech 
obvodového zdiva. Tvarovky se osazují do maltového lože tl. 100mm. Následně bude 
provedena kontrola správného polohového i výškového uložení těchto tvarovek pomocí 
teodolitu. Zedníci dozdí první řadu broušených tvarovek Porotherm. Pokračuje se 
vyzděním druhé řady zdiva. Provede se opět osazení rohových tvarovek, tak aby byla 
dodržena správnost vazeb, tj. styčné spáry nesmí být nad sebou. Mezi rohové tvarovky 
se natáhne provázek pro určení vodorovné roviny a dozdí se druhá řada. Dále se 
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provede tzv. zdění první výšky, tj. dozdění zdiva do výšky 1,5 m od podlahy. Dle 
projektu se vynechají otvory pro okna a dveře. Správnost vodorovného uložení tvarovek 
se zajistí pomocí gumové palice a vodováhy. Tímto způsobem se vyzdí veškeré 
obvodové zdivo i vnitřní nosné zdivo, musí být dodrženy vzájemné vazby zdiva. 
V místě kotvení konzol venkovního ocelového schodiště budou části stěn provedeny 
namísto z cihelných bloků z betonových tvárnic ztraceného bednění. Tyto budou vylité 
betonem C 20/25 XC1 s vyztužením. Před zahájením zdění druhé výšky, která je nad 
1,5 m, musí být zřízeno pomocné lešení, které je určeno pro pohodlné a bezpečné 
dozdění patra. Jedná se o kozové lešení, které musí mít pogumované nohy, aby nedošlo 
k usmyknutí. Po zřízení lešení se pokračuje stejným způsobem zdění jako při zdění 
první výšky. Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(Porotherm).  
 
Zdění vnitřních stěn – administrativní část: 

Připravené pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do stavebního 
deníku. 
Vnitřní dělící stěny a příčky z Porotherm broušených tvarovek š. 80 a 140 mm pevnosti 
P10 budou vyzděny na maltu pro tenké spáry. Postup vyzdívání je stejný jako u 
obvodového zdiva. Kotvení k nosným konstrukcím i dilatace od ŽB konstrukcí musí být 
provedeno dle technických doporučení výrobce. Sádrokartonové příčky a celoskleněné 
příčky budou provedeny až konstrukci podlah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obr. 15 – Zdění první výšky        Obr. 16 – Zdění druhé výšky 

c) Orientační počet pracovníků v četách 
 

  Tab. 9 – Orientační počet pracovníků – nosné zdivo 2NP 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 2 

Zedník 6 

Řidič nákladního automobilu 2 

Pomocní dělníci 10 

Lešenář 5 



64 
 

Betonář 2 

Vazač výztuže 2 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Obsluha vibrátoru 1 

Řidič autodomíchávače 1 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Kontrola dodaného zboží. Kontroluje se množství, kvalita a správnost dodaného 
materiálu. Dále se provede kontrola podkladních konstrukcí, kontrola rovinnosti 
povrchu, kvalita provedení povrchu.  
 
Mezioperační 

Během mezioperační kontroly se zaměřuje především na založení první vrstvy. 
Dále se kontroluje správnost pracovní spáry, pokud vznikne vhledem přestávky 
betonování. Během celého procesu zdění je nutné kontrolovat dodržení svislosti a 
rovinnosti zdiva, dodržování tloušťky spár, kontrolu kvality malty a její konzistence. 
Kontroluje se správnost provedení vazeb mezi zdivem. Dále je nutné kontrolovat 
vynechání otvorů ve zdivu, jestli je v souladu s projektovou dokumentací.  

Výstupní 
Kontroluje se svislost a vodorovnost zdiva pomocí olovnice a vodováhy. 

Dozdění do požadované výšky. Správné vynechání otvorů dle projektové dokumentace 
a celková celistvost a nepoškozenost konstrukce. O provedených kontrolách se provede 
zápis do stavebního deníku.  
 
e) BOZP  

Při vyzdívání zdiva z tvarovek ve druhé výšce, musejí být zedníci chráněni proti 
pádu zábradlím. Všichni pracovníci musí být vybaveni rukavicemi, vestou a helmou a 
ve výškách úvazy. 

f) Časová rozvaha 
18.10.2016 – 24.10.2016 
 
6.6 NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY 
a) Výkaz výměr – výkaz výměr dutinových panelů je uveden v bodě 6.3 

Tab. 10 – Výkaz výměr – nosné konstrukce střechy 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Ztužující pásy a věnce 
z betonu železového C 

25/30 

8*(0,85*0,3+0,25*0,15)+9*0,3*0,3+4,7*0,3*1+12,2*
(0,3*0,5+0,15*0,25)+13,8*(0,3*0,5+0,15*0,25)+5,5*
0,3*1,1+9,7*(0,3*0,3+0,15*0,25)+15,7*(1,33*0,4+0,

m3 44,77 
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25*0,15)+14,7*0,3*0,25+2,1*0,3*0,75+20,5*(0,85*0,
3+0,25*0,15)+14,6*(0,3*0,3+0,25*0,15)+ 

12,9*0,3*0,55+6,2*0,3*0,55+14,2*0,4*1,58+4*(0,3*
1+0,25*0,15)+0,5*0,24*0,3*12 

Bednění ztužujících 
pásů a věnců - zřízení 

8*1,2*2+ 
9*0,4*2+4,7*1,1*2+12,2*0,85*2+13,8*0,75*2+5,5*1

,2*2+ 
9,7*0,55*2+15,7*1,68*2+14,7*0,35*2+2,1*0,8*2+20
,5*1,2*2+14,6*0,65*2+12,9*0,65*2+6,2*0,65*2+14,
2*1,658*2+4*1,35*2+(2,5+4,1+4,1+4,9+1,92+1,15+1

,36+0,29)*0,2*2+(2,4+1,2+4,9+3,3)*0,2*2 

m2 332,2 

Bednění ztužujících 
pásů a věnců - 

odstranění 

8*1,2*2+ 
9*0,4*2+4,7*1,1*2+12,2*0,85*2+13,8*0,75*2+5,5*1

,2*2+ 
9,7*0,55*2+15,7*1,68*2+14,7*0,35*2+2,1*0,8*2+20
,5*1,2*2+14,6*0,65*2+12,9*0,65*2+6,2*0,65*2+14,
2*1,658*2+4*1,35*2+(2,5+4,1+4,1+4,9+1,92+1,15+1

,36+0,29)*0,2*2+(2,4+1,2+4,9+3,3)*0,2*2 

m2 332,2 

Výztuž ztužujících 
pásů a věnců z oceli 

B500B 

(3367,65+1731,23+495,44)*0,001+(2,5+4,1+4,1+4,9
+1,92+1,15+1,36+0,29)*0,888*2*0,001+(2,4+1,2+4,9

+3,3)*0,888*2*0,001+ 
t 5,65 

Trapézový plech TR 
150/280/0,75 

 m2 524,11 

 
b) Technologický postup provádění 

Kontrola p ředchozí činnosti: 
Před provedením bednění je nutné provést kontrolu podkladu svislých 

konstrukcí, na které bude provedena vodorovná konstrukce – nosná konstrukce střechy. 
 
Nosná konstrukce střechy nad administrativní částí: 

Nosnou konstrukci střechy nad administrativní částí tvoří panelová konstrukce. 
Postup provádění střešní konstrukce je zcela shodný s postupem provádění 
vodorovných konstrukcí (viz bod 6.4). Rozdíl v provádění bude pouze v rámci stropních 
dobetonávek, ve kterých budou vybedněny otvory pro střešní světlíky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obr. 17 – Schéma konstrukce střechy 
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Nosná konstrukce střechy nad halovou částí: 
Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena 

z prefabrikovaných ŽB vazníků výšky 700mm, resp. 1500mm. 
Nejdříve se pomocí autojeřábu osadí ve štítových stěnách krajní ztužující průvlaky. 
Štítová stěna výrobní haly je rozdělena na třetiny nosnými sloupy, na které budou 
průvlaky uloženy. V místě napojení výrobní haly na administrativní část bude krajní 
průvlak uložen na ŽB ztužující věnec. Nosný sloup i ŽB ztužující věnec bude z horní 
strany v místě uložení opatřen asfaltovým pásem a vrstvou cementové malty, do které 
budou průvlaky uloženy. Přesná pozice uložení průvlaků bude hlídána dvojicí 
pomocných dělníků, kteří budou v úrovni stropní konstrukce na nůžkové plošině. Po té 
bude provedeno uložení příčných vazníků na nosné ŽB sloupy a ŽB ztužující věnce. 
Uložení vazníků bude na obou stranách provedeno do ocelových sedel. Vazníky budou 
kladeny postupně od jedné štítové stěny směrem do středu. Na vytvořenou příčnou 
nosnou konstrukci budou osazeny podélné střešní vaznice a ty budou zavětrovány 
pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen ocelový trapézový plech TR 
150/280/0,75, který bude tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. V rámci střešního 
pláště bude vždy mezi vazníky vynechán otvor v trapézovém plechu pro budoucí střešní 
světlík. Otvor pro střešní světlík bude v úrovni trapézového plechu po obvodě lemován 
ocelovým L profilem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 – Schéma konstrukce střechy nad výrobní částí 
 
Nosná konstrukce atiky: 

Nosná konstrukce atiky bude vytvořena svařením ocelových U profilů, které 
budou pomocí patních plechů a chemických kotev přikotveny do ŽB ztužujících věnců 
nad administrativní částí a do ŽB prefabrikovaných průvlaků a vaznic nad výrobní částí. 
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Obr. 19 – Schéma konstrukce atiky  

 
Nosné podpůrné konstrukce pro VZT jednotky: 

V rámci střešního pláště budou svařeny a namontovány podpůrné konstrukce pro 
VZT jednotky z ocelových válcovaných profilů. Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby 
bylo zajištěno přenesení zatížení od VZT jednotky do nosné konstrukce střechy a 
zároveň byl minimalizován tepelný most v tomto místě.  
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

Tab. 11 – Orientační počet pracovníků – nosná kce střechy 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 2 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Obsluha autojeřábu 2 

Betonář 4 

Vazač výztuže 6 

Pomocní dělníci 10 

Řidič autodomíchávače 1 

Obsluha vibrátoru 1 

Řidič nákladního automobilu 1 

Řidič tahače s návěsem 2 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena především vizuální kontrola, zda byly 
podpůrné konstrukce provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Dále se 
kontroluje výšková úroveň podpůrných konstrukcí a jejich únosnost. Provádí se také 
kontrola potřebného materiálu, jeho množství, kvalita, u betonové směsi shoda 
s dodacím listem. 
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Mezioperační 
V průběhu provádění stropní konstrukce se kontroluje především správnost 

uložení stropních panelů v souladu s projektovou dokumentací. Dodržení minimálního 
krytí výztuže, dodržení přesahů u kari sítí a jejich vzájemné svázání. U lití betonu se 
kontroluje maximální výška shozu betonu, aby nedošlo k rozmísení směsi. Kontrola 
dostatečného hutnění betonu. Provádí se kontrola správnost uložení průvlaků na sloupy 
a ŽB ztužující věnce. Dále kontrola uložení vazníků do ocelových sedel. Kontroluje se 
osazení vaznic a zavětrování. Také se provede kontrola ocelových trapézových plechů-
jejich překládání. 

Výstupní 
Provádí se vizuální kontrola celistvosti a nepoškozenosti nově vybudované 

nosné konstrukce. Přeměření dosažené výškové úrovně a její provedení v souladu 
s projektovou dokumentací. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
e) BOZP  

Montáž průvlaků pro osazení stropních panelů je nutné provádět z lešení. Při 
osazení průvlaků, vazníků, dutinových panelů a vaznic, je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k přimáčknutí části těla pracovníka těžkým prvkem konstrukce. 
Prvky je možné odvázat ze zdvihacího zařízení až po jeho dokonalém uložení a zajištění 
stability. Pracovníky je nutné proškolit o používání elektrických zařízení (vrtačky, 
horkovzdušné přístroje, úhlové brusky). Práci na střešní konstrukci je nutné přerušit 
ihned, dojde-li ke zhoršení povětrnostních podmínek. Za nepříznivé povětrnostní 
podmínky se považuje, dosáhne-li rychlost větru 8 m/s, dohlednost je menší než 30 m 
anebo teplota prostředí poklesne pod -10 °C. Všichni pracovníci budou opatřeny 
rukavicemi, vestou, helmou a úvazy. 

f) Časová rozvaha 
25.10 – 21.11.2016 
 
6.7 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
a) Výkaz výměr  

Tab. 12 – Výkaz výměr – střešní plášť 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPERIMETR 

(21,7*29,32)/5 kg 127,3 

Pás modifikovaný asfalt 
samolep. Glastek 30 sticker 

(36,75*29,32-16,25*29,32)*1,1 m2 661,17 

DACO - KSD samolepicí 
asfaltový pás parotěsný 

16,25*29,32*1,1 m2 524,11 

Izolace tepelná střech kladená 
na sucho 1vrstvá 

16,25*29,32+29,22*20,1+2,58*2,89 m2 1071,24 

Deska - klín spádový EPS 100 
S Stabil 

20,5*29,32*0,24*1,1+16,25*29,32*0,18*1,1+2
,58*2,89*0,05*1,1 

m3 253,43 
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Geotextílie filtek 
19,15*36,7*1,1+(0,55+0,35)*30*1,1+(0,35+0,

7+0,65)*30*1,1 
m2 858,88 

Fólie DEKPLAN  

19,15*36,7*1,1+(0,5+0,35)*30*1,1+(0,35+0,7
+0,65)*30*1,1+(0,35+1,1)*21,6*1,1+(0,35+0,

6)*16,5*1,1-
8*1,5*5+2,58*2,89*1,1+11,85*6*1,1 

m2 936,99 

 
b) Technologický postup provádění 

Skladba střešního pláště nad administrativní částí: 
 Na horní líc vodorovné nosné střešní konstrukce z ŽB panelů (strop 2NP) bude 
provedeno celoplošné napenetrování. Po napenetrování bude na ŽB panely celoplošně 
natavena parotěsná vrstva z asfaltových pásů, která bude po obvodě napojena na 
sendvičové panely a vytažena do úrovně budoucí skladby ploché střechy. Tato 
parotěsná vrstva musí být řádně napojena a utěsněna v místě všech prostupů ve střešním 
plášti. V dalším kroku bude provedena pokládka spádových klínů z tepelné izolace EPS. 
Na tepelně izolační vrstvu bude položena separační vrstva – geotextílie. Poslední vrstvu 
bude tvořit hydroizolační vrstva z PVC fólie, která bude mechanicky kotvená do nosné 
konstrukce. Fólie se skládá z jednotlivých pásů, které jsou vzájemně horkovzdušně 
svařeny a v místě rohů a koutů jsou tyto pásy natavovány k poplastovaným plechům. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20 – Skladba střechy administrativní části objektu  
 
Skladba střešního pláště nad výrobní částí: 
 Na horní líc trapézového plechu bude natavena parotěsná vrstva z asfaltových 
pásů, která bude po obvodě napojena na sendvičové panely a vytažena do úrovně 
budoucí skladby ploché střechy. Tato parotěsná vrstva musí být řádně napojena a 
utěsněna v místě všech prostupů ve střešním plášti. V dalším kroku bude provedena 
pokládka tepelně izolační vrstvy z minerální vlny. Na tuto vrstvu bude položena tepelně 
izolační vrstva ze spádových klínů z tepelné izolace EPS. Na tepelně izolační vrstvu 
bude položena separační vrstva – geotextílie. Poslední vrstvu bude tvořit hydroizolační 
vrstva z PVC fólie, která bude mechanicky kotvená do nosné konstrukce. Fólie se 
skládá z jednotlivých pásů, které jsou vzájemně horkovzdušně svařeny a v místě rohů a 
koutů jsou tyto pásy natavovány k poplastovaným plechům. 
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Obr. 21 – Skladba střechy výrobní části objektu 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

        Tab. 13 – Orientační počet pracovníků – střešní plášť 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 2 

Izolatér 8 

Pomocní dělníci 5 

 

d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena především vizuální kontrola, zda je správně 
provedena střešní konstrukce na kterou se bude provádět střešní plášť. Povrch musí být 
čistý a rovný. 
 
Mezioperační 

Kontroluje se dodržení technologického předpisu a soulad prací s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje především provedení jednotlivých vrstev, vzájemné 
napojení a přesahy pásů a izolací. Dále spádování a napojení izolace na atiku.  

Výstupní 
Provádí se kontrola celkového střešního pláště. Vše musí být v souladu 

s projektovou dokumentací. O provedených kontrolách se udělá zápis do stavebního 
deníku. 
 
e) BOZP  

Během prací s elektrickými zařízeními je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k popálení pracovníků o horké části přístroje, a je nutné dodržovat zásady práce 
s elektrickými zařízeními. Všichni pracovníci budou opatřeny rukavicemi, vestou, 
helmou a úvazy. 

f) Časová rozvaha 
22.11.2016 – 6.12.2016 
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6.8 STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY 
a) Výkaz výměr  

    Tab. 14 – Výkaz výměr – stěnové sendvičové panely 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Montáž stěnových sendvičových panelů 
s IPN jádrem kingspan KS 1150 Tl. 174 ks 

- ks 174 

 
b) Technologický postup provádění 

Obvodový plášť budovy je navržen z lehkých sendvičových panelů s IPN 
jádrem. Navrženy jsou panely KINGSPAN KS 1150 TF tl. 100 mm. Kotvení bude 
přiznané. Panely budou na halové části objektu kotveny k ŽB sloupům, v části zděné 
pak pomocí kovového roštu k cihelným stěnám. V halové části bude na základových 
trámech osazen L profil, ke kterému bude kotvena spodní část opláštění. Vzduchová 
mezera mezi panely a zdivem bude nevětraná, proto je nutné dokonale utěsnit všechny 
mezery, kudy by mohlo dojít k nežádoucímu provětrávání vzduchové mezery 
(především v patě opláštění, svislá hrana mezi halovou částí a administrativní částí, 
obvody otvorových prvků, atd.). Utěsnění bude řešeno vložením pruhu EPS tl. 40mm a 
dotěsněním spár a netěsných míst PUR pěnou. Panely jsou navrženy na podélných 
stěnách šikmo kladené. Zároveň je z těchto panelů řešeno také opláštění vnitřní strany 
atiky na připravenou 
ocelovou konstrukci. Součástí kompletované dodávky opláštění budou nezbytné 
klempířské prvky z lakovaných plechů. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 22 – Pohled na sendvičové panely objektu 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

              Tab. 15 – Orientační počet pracovníků – stěnové panely 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Montážník panelů 2 

Obsluha autojeřábu 1 

Pomocní dělníci 2 
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d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena především vizuální kontrola, zda je správně 
provedena nosná konstrukce objektu, jak v části administrativní (vyzdění z cihelných 
bloků), tak v části výrobní (sloupy). Povrch musí být rovinný a čistý. 
 
Mezioperační 

Kontroluje se dodržení technologického předpisu a soulad prací s projektovou 
dokumentací. Kontrola kotvení jednotlivých částí sendvičových panelů k ŽB sloupům a 
v části administrativní pomocí ocelového roštu. Jelikož vzduchová mezera mezi panely 
a zdivem bude nevětraná, je nutné kontrolovat všechny mezery, zda jsou dokonale 
utěsněny.  

Výstupní 
Provádí se kontrola celkového provedení přikotvení sendvičových panelů na 

nosnou konstrukci objektu.  Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. O 
provedených kontrolách se udělá zápis do stavebního deníku. 
 
e) BOZP  

Sendvičové panely budou osazeny pomocí autojeřábu a montovány pracovníky 
na nůžkových plošinách, tudíž je zde zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu ve 
výškách (úvazy) a dále aby nedošlo k přimáčknutí prvku osoby. Pracovníci provádějící 
montáž obvodových panelů musí být podrobně seznámeni s montážním návodem 
k jejich montáži a manipulaci s nimi. Všichni pracovníci musí vybaveni vestou, helmou 
a ochrannými rukavicemi. 

f) Časová rozvaha 
9.11.2016 – 16.11.2016 
 
6.9 DOKONČOVCÍ PRÁCE – instalace, příčky, podlahy, výplně otvorů, omítky, 

podhledy, obklady, malby, nátěry, klempířské prvky, zámečnické prvky 
a) Výkaz výměr 

Tab. 16 – Výkaz výměr – dokončovací práce 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 
cm C 16/20   

63,77 m3 63,77 

Mazanina betonová tl. 8 - 12 
cm C 16/20 

9,9*2,85*0,1+1*1*0,1 m3 2,92 

Mazanina betonová tl. 12 - 
24 cm C 25/30   

489,52*0,17 m3 83,22 

Mazanina betonová tl. 8 - 12 
cm C 12/15  (B 12,5) 

40,55 m3 40,55 

Kladení dlažby keramické do 
TM 

2,07+1,17+2,07+1,17+3,3+8,15+5,32+2,62+1,
75+2,68+13,10+3,11+3,66+1,24+3,23+3,06+1,

m2 59,77 



73 
 

03+1,03 

Marmoleum 
23,39+19,66+14,8+16,56+57,56+2,4+4,29+28,
8+32,16+7,89+27,82+16,76+16,9+16,9+16,9+

16,9+21,7+12,07+12,91+17,54 
m2 415,54 

Koberec 52,16+10,41+32,56 m2 62,57 

Příčka SDK,ocel.kce,2x 
oplášť. tl.150mm, RB 

12,5mm 
- m2 47,3 

Příčky POROTHERM 8 
Profi DRYFIX, tl. 8 cm 

- m2 149,29 

Příčky POROTHERM 14 
Profi DRYFIX, tl. 14 cm 

- m2 173,4 

Podhled SDK, kovová 
konstrukce, 1x deska RB 

12,5 mm 
- m2 407,06 

Pásový světlík, rozměru 
8x1,5m 

- kus 5 

Bodový světlík, průměr 
900mm 

- kus 3 

Bodový světlík, průměr 
1200mm 

- kus 1 

Bodový světlík, rozměru 
900x900mm 

- kus 1 

Omítka vnitřní stropů ze 
suché směsi, štuková 

m2 1085 

Omítka vnitřního zdiva ze 
suché směsi, hladká  

m2 1003,1 

Montáž obkladů stěn, 
porovin.,tmel, 20x20,30x15 

cm 
164,46+86,83 m2 251,29 

Nátěr + malba tekutá klasik 1306,72+1300,31 m2 2607,03 

Hliníková zárubeň 1+1+3+5+2+1+4+1+1+1+7+1+10+3+1+1 kus 43 

Výplně vnitřních otvorů 
1+1+1+2+3+2+2+1+1+3+1+1+1+7+1+3+7+2

+1+1+1 
kus 43 

Zámečnické výrobky 14+1+1+1+1+2+1+1+1+1 kus 24 

 

b) Technologický postup provádění 

Instalace: 
 Instalace budou řešeny po dokončení vnitřních příček a v průběhu 
dokončovacích prací. 
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Příčky: 
 Vnitřní dělící příčky budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové. Vyzdívané 
příčky a dělící stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 mm a 140 mm 
budou vyzdívané na maltu pro tenké spáry. Překlady nad otvory v cihelných příčkách 
budou typové keramobetonové nenosné. Kotvení zdiva k nosným konstrukcím bude 
provedeno typovými nerezovými sponami. Montované sádrokartonové příčky a stěny 
budou provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. 
Navrženy jsou v tl. 100, 150 a 225 mm v systému Rigips. Provádění SDK konstrukcí 
musí být podle technologického postupu provádění od výrobce. 
 
Podlahy: 
 Podlahová konstrukce v prostoru pro skladování je vzhledem k vysokému 
bodovému zatížení navržena jako velkorozponová deska kde je potřeba dělat dilatace. 
Tl. desky 170 mm bude z drátkobetonu, vylita přímo na hydroizolaci na zhutněné pláni. 
Deska bude provedena s lemovacími ocelovými pozinkovanými L profily v místech 
prohlubně pod zásobníky. Po obvodu bude deska oddilatována polyuretanovými pásy tl. 
5 mm na výšku desky. Podlahové konstrukce jsou v dalších prostorech navrženy jako 
těžké plovoucí podlahy. Na polystyrenovou desku budou provedeny betonové mazaniny 
vyztužené kari sítí. Nášlapné vrstvy budou zastoupeny keramickou dlažbou lepenou do 
lepícího tmelu, průmyslovými stěrkami, přírodním linoleem a zátěžovým kobercem. 
Průmyslové stěrky jsou navrženy samonivelační polyuretanové betonové. 
 
Výplně otvorů: 

Vnější otvorové prvky jsou navrženy ze systémových hliníkových profilů s 
přerušeným tepelným mostem, zasklení bude izolačním dvojsklem, prvky bez parapetu 
a vstupní dveře budou zaskleny bezpečnostním izolačním dvojsklem. Křídlové dveře 
budou provedeny včetně těsněného Al prahu, automatické posuvné dveře budou na 
spodní straně rámu opatřeny těsnícími kartáčky. Některé prvky není možné kotvit do 
konstrukcí přes rámy, dodavatel prvků navrhne v rámci výrobní dokumentace kotvení 
pomocí ocelových plechů pokud možno v souladu s vypracovanými detaily 
specificky řešených ostění příp. nadpraží, kde jsou kotevní prvky znázorněny. Pod 
spodními rámy profilů by nemělo být provedeno průběžné podezdění příp. 
podbetonování. Podepření spodních rámů by mělo být provedeno bodově pomocí 
pomocných ocelových konstrukcí umožňujících zateplení v prostoru. Do prostoru 
skladu jsou navržena ocelová zateplená průmyslová sekční vrata s vertikálním 
výsuvem a elektrickým pohonem a ocelová zateplená křídlová vrata do ocelové 
úhelníkové zárubně. Výplň křídlových vrat bude sendvičovým panelem s PUR pěnou, 
která bude barevně i spárami sladěna s opláštěním ze sendvičových panelů. Kotvení 
zárubní resp. vodících lišt bude k ocelovým U profilům, které z vnitřní strany lemují 
vratový otvor. Vnitřní výplně otvorů jsou zastoupeny ocelovými dveřmi do ocelových 
zárubní, skleněnými dveřmi a ocelovými prosklenými dveřmi.   Ocelové prosklené 
dveře jsou navrženy ze systémových hliníkových profilů se zasklením bezpečnostním 
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sklem.  Ve střešním plášti jsou navrženy bodové a pásové světlíky. Bodové světlíky 
jsou navrženy se svislými podstavci ze sklolaminátu s výplní polyuretanerm, 
prosvětlovací výplň je z mléčného akrylátu. Pod pásové světlíky jsou navrženy 
podstavce z ocelových ohýbaných plechů kotvených k trapézovému plechu, 
prosvětlovací výplň je z polykarbonátu. 
 
Omítky: 

Vnitřní omítky cihelných stěn a ŽB konstrukcí (mimo sloupů v hale) budou 
vápenocementové štukové, pod keramické obklady vápenocementové hladké. 
Vápenocementovou omítku navrhujeme strojně prováděnou jednovrstvou tl. 10 mm, 
štuk navrhujeme jemnozrnný vápenný hlazený zrnitosti 0,5 mm. V případě napojení 
cihelné stěny na ŽB konstrukci je nutné před omítáním spáru překrýt armovanou 
stěrkou s přesahem cca 0,3 m na obě konstrukce, nebo spáru v omítce přiznat a následně 
ji vyplnit trvale pružným, přetíratelným tmelem. Vnitřní omítky panelových a ŽB stropů 
bez obkladů nebo podhledů budou vápenocementové štukové.  
 
Podhledy: 

Sádrokartonové podhledy se osadí do předem připravených profilů. Zatmelí a 
přebrousí.  
 
Obklady: 

Jsou navrženy keramické obklady v místnostech s vysokou vlhkostní zátěží a s 
vysokými nároky na hygienu. Obklady budou provedeny dle výšek na výkresech. 
Keramické obklady budou lepené do lepícího tmelu. Podklad bude vápenocementová 
omítka, příp. SDK stěny. Spárování bude prováděno klasickými cementovými 
spárovacími hmotami, pouze v místnostech s vysokou vlhkostní zátěží (sprchy, myčka 
obalů) bude použita flexibilní spárovací hmota odolná proti zatížení vlhkostí.  
 
Malby a nátěry: 

Vnitřní štukové omítky budou opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x nátěrem 
interiérovými disperzními barvami z malířských směsí. SDK stěny a plné SDK 
podhledy budou natřeny 3x interiérovými disperzními barvami z malířských směsí. 
Všechny venkovní pohledové ocelové konstrukce (mimo schodiště) budou natřeny 
třívrstvým nátěrovým systémem. Vnitřní ocelové sloupy z trubek a jäcklů budou 
opatřeny dvouvrstvým nátěrovým systémem. Ocelové konstrukce, které nebudou 
pohledové, budou opatřeny základním nátěrem. 
 
Klempířské prvky: 

Veškeré klempířské prvky související s obvodovým pláštěm tvořeným 
sendvičovými panely budou systémové, a budou kompletizovanou dodávkou v rámci 
obvodového pláště. Součástí kompletizované dodávky hydroizolací a střešních plášťů 
budou nezbytné klempířské konstrukce z poplastovaného plechu, na který bude PVC-P 
fólie navařena. Ostatní klempířské prvky představují závětrné lišty na střeše přístřešku 
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nad rampou, které budou nasazeny na poplastovaných koutových lištách, a prvky 
odvodňovacího systému. Podokapní žlab a svod jsou navrženy hranaté. Na vnějším 
obvodu skladu je navržen krycí plech z nerezové oceli, který chrání hydroizolaci nad 
úrovní podlahy proti poškození. 
 
Zámečnické prvky: 

Zámečnické konstrukce zahrnují výše popsané ocelobetonové sloupy, ocelové 
průvlaky z profilů HEB, nosnou konstrukci markýzy nad hlavním vstupem. Nosná 
konstrukce atiky je tvořena ze sloupků z U profilů kotvených k nosné konstrukci stropu 
nad 2.NP, které jsou po obvodě pod korunou atiky spojeny vodorovným U profilem. 
Všechny prvky konstrukce budou žárově zinkovaný. Schodiště bude celé žárově 
zinkováno. Jednotlivé díly schodiště jsou spojovány šroubovými spoji. Drobné 
zámečnické výrobky zahrnují čistící zóny, rošty a poklopy, zábradlí, žebříky, mřížky a 
protidešťové žaluzie. Zábradlí je navrženo celoskleněné z bezpečnostního skla 
s ocelovým madlem. 
 

Všechny výškové práce, které se budou vykonávat ve výrobní hale, montážní 
práce, omítky, nátěry, apod. budou prováděny z pojízdného lešení, které dosahuje 
pracovní výšky 7,65 m. 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

            Tab. 17 – Orientační počet pracovníků – dokončovací práce 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 2 

Instalatér 4 

Sádrokartonář 6 

Zedník 4 

Okenář 2 

Klempíř 2 

Obkladač 5 

Omítkář 4 

Podlahář 6 

Pomocní dělníci 10 

Natěrač a malíř 4 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena vizuální kontrola všech částí, které musí být 
před dokončovacími pracemi hotové. Správně vyzděné obvodové zdivo, čistý povrch, 
rovinnost. 
 
Mezioperační 
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Kontrolují se jednotlivé činnosti, zda jsou provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací, u instalatérských prací se provádí kontrola zkouškami (např. tlaková 
zkouška). 

Výstupní 
Provádí se kontrola výsledného povrchu všech činností, které byly zhotoveny. 

Kontrola případného výskytu trhlin, správnost provedení výplní otvorů, rovinnost 
podlah, kontrola klempířských prvků. 
 
e) BOZP  

Při provádění vodovodu, elektrických rozvodů se musí dbát na pravidla práce 
s elektrickým zařízením. Při práci s elektrickými rozvody musí být zajištěno odpojení a 
zabezpečení budované sítě od zdroje elektrické energie. Při práci s plastovým 
kanalizačním potrubím je nutné dodržovat zejména bezpečnostní pokyny při práci 
s lepidlem. Pracovníci provádějící betonářské práce musí být vybaveni gumovými 
holínkami a gumovými rukavicemi. Při broušení sádrokartonových desek je nutné 
používat ochranné pomůcky pro dýchání. Pod místem osazování oken musí být 
vyloučen jakýkoliv provoz. Při provádění omítek musí být pracovníci zajištěny proti 
pádu z výšky ochranným zábradlím na lešení.  

f) Časová rozvaha 
23.11.2016 – 19.3.2017 
 
6.10 KONSTRUKCE A ZASTŘEŠENÍ RAMPY + TERENNÍ ÚPRAVY  
a) Výkaz výměr  

Tab. 18 – Výkaz výměr – konstrukce a zastřešení rampy + terénní úpravy 
Název Výkaz výměr MJ Celkem 

Železobeton 
nadzákladových zdí C 

30/37   

1,45*0,4*0,9*3+ 
8,6*1,2/2*0,25+14*0,95*0,25+6*0,95*0,25 

m3 7,61 

Bednění nadzákladových 
zdí jednostranné - zřízení 

8,6*1,2/2+14*1,2+6*1,2+(1,45+0,4+1,45+0,
4)*0,9*3+(2,5+2+2,5+2)*0,65 

m2 45 

Bednění nadzákladových 
zdí oboustranné - zřízení 

8,6*1,2/2+14*1,2+6*1,2+(1,45+0,4+1,45+0,
4)*0,9*3+(2,5+2+2,5+2)*0,65 

m2 45 

Výztuž nadzákladových zdí 
z betonářské ocelí B500B 

(1207,5+770,5)*0,888*0,001*1,2+471*0,888
*0,001*1,2 

t 2,61 

Příplatek za provedení ŽB 
konstrukcí v kvalitě 
pohledového betonu 

1,45*0,4*0,9*3+8,6*1,2/2*0,25+14*0,95*0,2
5+6*0,95*0,25+8,6*3*0,25+7,5*3*0,25+6,6

*6*0,25 
m3 29,58 

Řezivo pro konstrukci nad 
rampou 

11,85*6*0,024*1,08+74,7*0,1*0,1 m3 2,59 

 
b) Technologický postup provádění 
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 Nejdříve se osadí nosníky z lepeného lamelového dřeva, které jsou kotveny na 
desku rampy. Dále se osadí ocelový rám z profilů 2xUč.300, který podepře nosníky 
z lepeného lamelového dřeva. Mezi nosníky budou vloženy vaznice z hraněného řeziva 
rozměrů 100x100 mm. Vaznice budou kotveny k nosníkům pomocí typových 
pozinkovaných styčníkových plechů tl. 3 mm. Na vaznice bude provedeno bednění 
z prken tl. 22 mm, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. Mezi nosníky 
z lepeného lamelového dřeva, které jsou kotveny na desku rampy, budou provedeny ŽB 
stěny v 900 mm. Povrch stěn bude proveden jako pohledový beton. 
Terenní úpravy budou provedeny z hutněného štěrkopísku, do kterého se osadí 
velkoformátová dlažba. 
 
c) Orientační počet pracovníků v četách 

                 Tab. 19 – Orientační počet pracovníků – konstrukce a zastřešení rampy 
Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Betonář 2 

Vazač výztuže 2 

Pomocní dělníci 2 

Řidič autodomíchávače 1 

Obsluha vibrátoru 1 

Řidič nákladního automobilu 1 

 
d) Jakost a kontrola 
Vstupní 

Provede se vizuální kontrola zhotovené konstrukce, položené izolace, zda byla 
provedena v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se její úplnost, celistvost a 
nepoškozenost. O provedených kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 

Mezioperační 
Kontrolují se jednotlivé činnosti, zda jsou provedeny v souladu s projektovou 

dokumentací, rovinnost upevněných dřevěných lepených lamelových nosníků + správné 
osazení a připevnění ocelového sloupu, kontrola přesného provedení betonových stěn, 
správnost provedení zastřešení nad rampou. 

Výstupní 
Provádí se kontrola výsledného povrchu všech činností, které byly zhotoveny. 

Kontrola případného výskytu trhlin v betonových stěnách, správnost osazení lepených 
lamelových nosníků, rovinnost podlahy rampy, kontrola vodotěsnosti „bílé vany“. 
Kontrola rovinnosti upraveného okolního terénu. 
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e) BOZP  
Pracovníci provádějící betonářské práce musí být vybaveni gumovými 

holínkami a gumovými rukavicemi. Všichni pracovníci musí vybaveni vestou, helmou a 
ochrannými rukavicemi. 

f) Časová rozvaha 
21.11.2016 a 25.1.2017 

 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Bezpečnost na stavbě a při výstavbě se bude řídit následujícími bezpečnostními 
předpisy: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.[1] 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. [2] 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [3] 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4] 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [5] 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [6] 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [7] 
 
7.1 SPOLEČNÉ ZÁSADY BOZP  
 
Přerušení práce:  

Při přerušení prací z jakéhokoliv důvodu je povinen vedoucí pracovní čety 
zabezpečit pracoviště tak, aby se předešlo všem možným haváriím. Toto zajištění 
spočívá zejména v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a technických zařízení, 
zajištění předmětů proti pádu a uzavření přístupu na pracoviště. 
Požadavky na pracovníky: 

Všichni pracovníci jsou povinni před nástupem na pracoviště prokázat 
osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP, osvědčeními o kvalifikaci. 
Požadavky na stroje a technická zařízení: 

Všichni vlastníci strojů používaných na staveništi musí prokázat, že jejich stroje 
jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám, revizním a jiným kontrolám, které 
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jsou u daného zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož 
nebude prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na stavbě použito. 

 
Zásady práce ve výškách: 

Všichni pracovníci pracující ve výškách musejí být zajištěny buď kolektivním, 
nebo osobním zajištěním proti pádu z výšky. 
 
8. EKOLOGIE 
 
Práce při výstavbě a zacházení s odpady v rámci ekologie se bude řídit dle následujících 
předpisů: 
 
Zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech [8] 
 
Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů [9] 
 

Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší [10] 

 
Zákonem č. 254/2001 Sb. – O vodách [11] 
 

Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmu s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 
doby provozu stroj na dobu nezbytně nutnou, atd. Odpad vznikající při stavbě bude 
likvidován v souladu se zákonem. Musí být dodrženy podmínky zákonu č.185/2001 Sb. 
– O odpadech. [8] Dále musí být dodrženy výše uvedené zákony a vyhlášky. Spalování 
odpadních látek a obal je přísně zakázáno. Během výstavby musí být používány stroje a 
pracovní pomůcky odpovídající náležitému technickému stavu tak, aby p i jejich 
užívání nemohlo dojít k úniku škodlivých látek, které by mohli způsobit znečištění půdy 
případně podzemní vody. Odpad bude shromažďován na předem určeném místě a bude 
vyvážen dle potřeby na staveništi do sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. 
 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: 
 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb. – Katalog odpad [9] 
 

Katalog odpadů: 
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Tab. 20 – Katalog odpadů 
Zatřídění Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 

17 02 03 Zbytky izolací O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Komunální skládka 
17 01 01 Beton O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 06 04 Izolační materiály O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

07 03 04 
Ostatní organická 
rozpouštědla/plechovky 

N Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

15 01 06 Směs obalových materiálů O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 01 02 Cihla O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 01 03 Keramika O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

Legenda kategorie odpadu:       O………..ostatní odpad, N…………nebezpečný odpad 
 
9. STROJE 
 
Velké stroje: 
 
PÁSOVÝ DOZER KOMATSU D65PX-15 - bude použit na shrnutí ornice tloušťky 200 
mm rozhrnutí štěrkopískového podsypu. [12] 
 
RYPADLO-NAKLADA Č CATERPILLAR 428E - bude sloužit pro výkop stavební 
jámy a dále na přesun shrnuté ornice a nákladní automobil tatra 815 S3 6x6. [13] 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 S3 6X6 - bude sloužit na odvoz ornice a 
zeminy z výkopku, dovoz štěrkopísku na staveniště, odvoz pokácených stromů. [14] 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SCANIA R 420 PALFINGER - bude sloužit k dopravě a 
umístění stavebních buněk na staveništi a dále pak po dokončení stavby zase k odvozu 
stavebních buněk. Nákladní automobil přiveze a odveze nůžkovou plošinu. Dále 
automobil doveze nevyvázanou výztuž, konstrukci atiky, ocelový trapézový plech a 
zámečnické prvky. [15] 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.414 HIAB 200 C-4 S HYDRAULICKÝM 
RAMENEM - bude dovážet na staveniště cihelný materiál a lešení. [16] 
 
NÁVĚSOVÝ TAHAČ IVECO STRALIS 440S42 T/P - bude použit pro dopravu 
zemních strojů a stavebního materiálu, který nepřepraví nákladní automobil avia. 
K tomuto návěsu bude připojen podvalník Goldhofer STN-L3BAU, na kterém se 
přepraví dozer a rýpadlo-nakladač na staveniště a zase zpět do půjčovny. [17] 
 
3-NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁV ĚS – ROZTAHOVATELNÝ - bude sloužit pro 
přepravu železobetonových prefabrikovaných vazníků, sloupů a vaznic. Nejdelší prvek 
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měří 16,9 m, což tento podvalník může přepravit. Celková délka valníku je 13,84 m, při 
roztažení na maximální velikost jeho délka dosahuje délky 19,84 m. Vlastní hmotnost je 
7,8 t. [18] 
 
PODVALNÍK GOLDHOFER STN-L 3 BAU - bude sloužit pro přepravu panelů 
kingspan, výztuže na staveniště. Nejdelší prvek měří 10,2, což tento podvalník může 
přepravit při zvětšené ploše o 3 metry. Tudíž celková ložná plocha bude dosahovat 
délky 11,4 m. [19] 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL AVIA D90 - bude přepravovat drobný materiál a drobnou 
mechanizaci na staveniště. Je opatřen hydraulickou rukou pro snadnější přesun 
materiálu. Nasazen bude podle potřeb na staveništi. [20] 
 
AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030-2.1 - bude na staveništi sloužit pro svislou 
dopravu materiálu z nákladních automobilů na skládku materiálu nebo přímo na místo 
určení montáže či pracoviště. Stavební jeřáb bude na pracovišti k dispozici na staveništi 
od odstranění stromů až do montáže fasádních panelů s osazením klempířských prvků. 
[21] 

 
AUTODOMÍCHÁVAČ C3 BASIC LINE - používán pro dovoz betonového směsi 
z betonárny. Betonová směs se použije na podkladní beton, základy, patky, základovou 
desku, sloupy v průčelí, schodiště a stropy-věnce. [22] 
 
AUTOČERPADLO SCHWING STETTER S 39 SX - Autočerpadlo bude na staveništi 
sloužit k dopravě betonové směsi po staveništi. [23] 
 
Malé stroje: 
VIBRAČNÍ PĚCH VS 80S - bude použit na hutnění výkopu pro inženýrské sítě a 
jednotlivé vrstvy zásypu a dále na zhutnění výkopu rýh a výkopu pro budoucí patky. Na 
staveniště bude dopraven nákladním automobilem D90. [24] 
 
DVOJITÝ HLADÍCÍ PŘÍSTROJ BEG 180 - bude použit pro vyhlazení drátkobetonové 
podlahy v hale výroby. Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem Avia D90. 

[25] 
 
RUČNÍ HLADIČKA BETONU CT 36 - 5A - bude sloužit pro dohlazení 
drátkobetonové podlahy v těžko dostupných místech ve výrobní hale, například u 
sloupů. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia D90. [26] 
 
VIBRAČNÍ DESKA WACKER DPU 4545 H - bude sloužit k hutnění štěrkopískového 
podsypu a hutnění ploch staveniště. Na staveniště bude dopravena nákladním 
automobilem Avia D90. [27] 
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VIBRAČNÍ LIŠTA WACKER P 35 A - bude sloužit k rozprostření a zhutnění 
drátkobetonové podlahy v halové části, dále bude použita na hutnění betonu základové 
desky a hrubých podlah. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia 
D90. [28] 
 
NŮŽKOVÁ PLOŠINA LX 50 4WD DD - bude na stavbě využívána hlavně k pracím ve 
výškách. Na staveniště bude dopravena pomocí tahače s podvalníkem. [29] 
 
STROJNÍ OMÍTAČKA PFT RITMO M - bude na staveništi použita na omítání omítek 
a dalších lepících nebo stěrkovacích hmot. Na staveniště bude dopravena nákladním 
automobilem Avia D90. [30] 
 
STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 - bude použita pro výrobu zdící 
malty pro tenké spáry. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia 
D90. [31] 
 
SVÁŘECÍ STROJ MIG 195 - bude použit na svářečské práce při montáži skeletu a 
vyvázání výztuže na staveništi. Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem 
Avia D90. [32] 
 
Dále: úhlová bruska, nůžky na plech, vrtačka-šroubovák, rázový utahovák, kotoučková 
pila, míchadlo, řetězová pila 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Účel stavby: Výrobní objekt s administrativní částí  
Místo stavby: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí 
Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 
 

2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 
 
Podlahová plocha výrobního objektu navrhovaná: 1 154 m2 
Plocha vyhrazená pro staveniště: 3 049 m2 

 
Provozní areál je navrhován jako soubor objektů. Jeho součástí je výrobní objekt, 

manipulační plochy pro nákladní dopravu, parkoviště osobních automobilů, oplocení a 
přípojky inženýrských sítí. Areál je koncipován směrem od příjezdové komunikace – 
nejblíže komunikace jsou umístěny manipulační zpevněné plochy, na které navazuje 
parkoviště osobních automobilů před vlastním výrobním objektem. V ploše před 
výrobním objektem je situována jímka k vyvážení a retenční nádrž. 

Výrobní objekt je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučeny 
administrativní a výrobní část. Budova je navržena na půdorysu 36 x 35,5 vysoká 8,65 
m.  

Objekt je situován podélnou osou ve směru jihozápad – severovýchod s hlavním 
proskleným průčelím k severovýchodu. Hlavní vstup do budovy a administrativní část je 
z této severovýchodní strany. Rampa je orientována k severozápadu. Z jihozápadního 
průčelí jsou vstupy do skladovací haly.  

Před výrobní bodovou je navržena zpevněná plocha pro parkování osobních 
vozidel. Vjezd do areálu a komunikace uvnitř areálu jsou navrhovány v severní části 
pozemku. Ze severozápadní strany je vedle výrobního objektu manipulační plocha pro 
nákladní vozidla, která navazuje na příjezdovou komunikaci. Celý areál bude oplocen.  

V místě příjezdové komunikace bude v oplocení osazena vjezdová brána. Součástí 
oplocení bude zděný připojovací objekt s HUP. 

Komunikace a zpevněné plochy v areálu budou doplněny nízkou zelení 
kombinovanou plochami zatravnění, popř. kačírku, soliterními dřevinami a parkovým 
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osvětlením. 
Staveniště je přibližně obdélníkového půdorysu. Plocha staveniště je 3 049 m2. Na 

pozemku se nachází 4 vzrostlé stromy, které se před započetím prací na výstavbě 
výrobního objektu SO 01 odstraní. Pozemek je neoplocený, z tohoto důvodu musí být 
pozemek během výstavby oplocen dočasným oplocením výšky 2 m. 

Přístup na staveniště bude z ulice Vrbová na severozápadní straně pozemku. 
Zásobování vodou bude zajištěno z nově zbudované přípojky vody z vodovodního řadu 
na ul. Vrbová. Tato přípojka bude sloužit jako dočasná přípojka pro staveniště a při 
likvidaci ZS bude odstraněna. Musí být označena cedulkou „Pitná voda“. Za označení 
druhu vody a za zajištění dostatečného množství vody je zodpovědný generální dodavatel 
stavby. Zásobování staveniště elektrickou energií bude provedeno přípojkou z nově 
zbudované trafostanice, která bude vybudována v době započetí prací na skrývce ornice. 
Zakončena bude staveništním rozvaděčem. Staveništní přípojka bude opatřena zařízením 
pro měření spotřeby elektrické energie. Dočasné rozvody elektrické energie budou 
provedeny výhradně osobou, která tyto rozvody provádí. Kanalizace na staveništi bude 
řešena tak, že se dočasně zřídí systémová bezodtoková mobilní jímka, která bude 
pravidelně vyvážena. 

Na staveništi budou umístěny WC TOI TOI, které budou vyváženy dle potřeby. 
Dále zde budou kontejnery se sociálním a hygienickým zařízením a kontejnery pro sklad 
drobného materiálu. U vjezdu na staveniště, se bude nacházet kancelář ostrahy objektu.  

 
3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě [30] [31] 
 
3.1 PROVOZNÍ  
 
3.1.1 KANCELÁŘ STAVBYVEDOUCÍHO A VEDOUCÍCH ČETY 
 
Dimenzování: 

• Vedoucí stavby – 1 stavbyvedoucí:  15m2/osoba 
• Technický personál – 2 vedoucí čety : 8m2/osoba 
• Šatny – max. počet pracovníků po celou dobu výstavby v jednom měsíci je 34: 

      1,75 m2/osoba 

Na staveništi bude umístěno 6 kontejnerů, které jsou určeny jako kanceláře nebo 
šatny pro pracovníky. Čtyři kontejnery budou na staveništi umístěny v době 2.-8.6.2016 
a další dva kontejnery budou dovezeny 12.9.2016. Nachází se na severovýchodní straně 
pozemku. Kancelář stavbyvedoucího a vedoucích čety jsou umístěny hned vedle vjezdu 
na staveniště. Kontejnery budou umístěny na předem připravené ploše ze štěrku tl. 150 
mm a všechny budou podloženy dřevěnými pražci. Budou podloženy na 6 místech (rohy 
a v polovině).           
 Kontejnery budou v průběhu zařízení staveniště v době 2.-8.6.2016 a 12.9.2016 
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dovezeny nákladním automobilem Scania s hydraulickou rukou. Kontejnery se napojí na 
staveništní rozvod elektrické energie. Schéma obr.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 – Schéma kanceláře/šatny [1] 
 

Technické parametry [1]: 
• Rozměry: 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 2 100 kg 

• Přípojka: 380 V 
 

Vnitřní vybavení [1]: 
• Topení: 1x přímotop 1 765/1 335 mm – 2 kW 
• Osvětlení: 2x zářivka 36 W 

• Zásuvka: 1x zásuvka jednoduchá, 1x zásuvka dvojitá 
 
3.1.2 SKLADOVACÍ KONTEJNERY 
 

Skladový kontejner bude umístěn na staveništi, aby chránil cenný materiál nebo 
nářadí. Dveře kontejneru jsou na celou jeho šířku, proto můžeme skladovat i neskladný a 
objemný materiál všeho druhu. Na stavbě budou umístěny 2 uzamykatelné kontejnery.    
Skladovací kontejner bude uložen na dřevěných pražcích výšky 150 mm. 
 Kontejnery budou v průběhu zařízení staveniště v době 2.-8.6 dovezeny 
nákladním automobilem Scania s hydraulickou rukou. 
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Obr. 2 – Skladový kontejner [2] 

 
Technické parametry [2]: 

• Rozměry: 2 991 x 2 438 x 2 591 mm 
• Hmotnost: 825 kg 

• Objem: 15,68 m3 
 
3.1.3 KONTEJNER PRO OSTRAHU 
 
Ostrahu staveniště bude mít na starosti najatá bezpečností firma, která bude na staveništi 
24 hod. denně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 – Kontejner pro ostrahu [3] 
 
Technické parametry [3]: 

• Rozměry: 3 000 x 2 438 x 2 600 mm 
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• Hmotnost: 825 kg 
• Přípojka: 400V 

 
Vnitřní vybavení [3]: 

• Topení: 1x přímotop – 2 kW 
• Osvětlení: 2x zářivka 36 W 

• Zásuvka: 1x zásuvka jednoduchá, 1x zásuvka dvojitá 
 
3.1.4 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Plocha staveniště bude ze všech stran opatřena mobilním oplocením výšky 2 m. 
Mobilní oplocení na staveniště dopraví firma TOI TOI od které bude oplocení zapůjčené. 
Délka oplocení je 282 m. Počet brán na staveniště bude celkově 1. Rozměru 9 m (dvě 
křídla). Na oplocení u vstupu bude viset cedule s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále 
základní informace o stavbě včetně stavebního povolení.    
 Montáž oplocení bude probíhat 1.6.2016.  
 
 
 
 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 

Obr.3 – Mobilní oplocení [4] 
 
Technické parametry [4]: 

• Rozměry: 3 472 x 2 000 mm 
• Povrchová úprava: žárový zinek 

• Průměr trubky: 30 mm horizontálně/ 42 mm vertikálně 
 

Dodávka oplocení zahrnuje [4]: 
• Mobilní oplocení: 81 ks 

• Nosná betonová patka: 162 ks 
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• Bezpečností spona: 162 ks 
 
3.1.5 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY STAVENIŠTĚ 
 

Zpevněné plochy na staveništi budou provedeny ze štěrku frakce 16-32 mm a 
zhutněny. Ve všech etapách výstavby se na staveništi počítá s pohybem strojů a 
dopravních prostředků. V první etapě zemních prací bude zapotřebí vytvořit vjezd do 
stavební jámy, který bude vytvořen ze štěrkopísku pod sklonem 10º, šířky 4,5 m a délky 
5,1 m. Tl. štěrkového násypu zpevněných ploch zařízení staveniště činí 150 mm v ploše 
2669 m2. Zpevněné plochy budou na staveništi do fáze výstavby pozemních komunikací 
a ploch, tj. do 13.3.2017 
 
3.1.6 SKLÁDKY 
 

Skládky zařízení staveniště budou konkrétně popsány v jednotlivých bodech 
v odstavci 5. „fáze zařízení staveniště“. Povrch skládek bude zpevněn štěrkem 16-32 mm 
tl. 150 mm a bude vyspádován 2%, směr vyspádování bude do středu staveniště, kde 
budou vybudovány drenáže, které budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 
 
3.1.7 STAVENIŠTNÍ PARKOVIŠTĚ 
 

Parkoviště potřebné pro osobní automobily pracovníků bude vybudováno 
v severní části staveniště, hned za vjezdovou bránou na staveniště. Toto parkoviště má 4 
parkovací stání a plochu 47,8 m2. Parkoviště bude vyspádováno 2% směrem do středu 
staveniště. Pokud by počet parkovacích stání nestačil, osobní automobily mohou parkovat 
za skladovacími kontejnery ve východní části staveniště, kde je předem připravená 
zpevněná a vyspádovaná plocha. 
 
3.1.8 STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY 
 

Kanalizace na staveništi bude svedena potrubím DN 100 přímo do bezodtokové 
staveništní jímky, která bude pravidelně vyvážena. Rozvody budou vedeny v pískovém 
loži ke kontejneru se sprchami a umyvadly. 

Rozvod vody bude napojen na nově budovanou vodovodní přípojku. Bude zde 
umístěna staveništní šachta průměru 1000 mm. V této šachtě bude na přípojce osazen 
staveništní vodoměr. Z vodoměru vede potrubí DN 40 ke kontejneru se sprchami a 
umyvadly a dále ještě k míchacímu centru. Uložení vodovodního potrubí bude 
v nezámrzné hloubce min. 80 cm pod povrchem. Rozvodné potrubí vody, které bude 
v míchacím centru nad povrchem země, musí být obaleno chráničkou, nejlépe 
z polystyrenového materiálu, aby nedošlo v zimních měsících popraskání rozvodů vlivem 
mrazu. 
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Rozvod staveništní energie bude zajištěn nově vybudovanou přípojkou, která 
bude napojena na nově vybudovanou trafostanici. Hned za trafostanicí v jihovýchodní 
části staveniště se bude nacházet hlavní staveništní rozvaděč elektrické energie 
s elektroměrem. Všechny rozvody budou nadzemní, vedeny v chráničce, pouze v části 
vjezdové brány (cca. 9 m délka) budou kabely v chráničce uloženy do pískového lože 70 
cm pod úroveň terénu. Rozvod elektrické energie bude od staveništního rozvaděče veden 
ke všem strojům a mechanismům využitým během výstavby. Dále bude veden do 
kancelářských kontejnerů, šaten, kontejneru pro ostrahu, sprch a k míchacímu centru. 
Napojení elektrické energie z hlavního staveništního rozvaděče si firmy zajistí samy dle 
potřeb jednotlivých aktuálních činností. Pokud bude elektrický kabel vést přes staveništní 
komunikace, musí vždy vést v kabelovém přejezdu, který je určen pro pojíždění 
nákladních automobilů. 
 
3.1.9 STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ S ELEKTROMĚREM 
 

Staveništní rozvaděč tohoto typu je navržen z důvodu velkého počtu zásuvek, 
proto nebude nutné mít více rozvaděčů na staveništi. Pokud bude potřeba více zásuvek, 
použije se prodlužovací buben s koncovkami. Staveništní rozvaděč je typu NGS 56 
63 202.01. 
 
Technické parametry [5]: 

• Váha 52 kg 
• 1 zásuvka 63A 400V 5p 

• 2 zásuvky 32A 400V 5p 
• 6 zásuvek s ochranným kolíkem 16A 230V 
• 1 hlavní vypínač 63A 3p 

• 1 hlavní jistič char.B 63A 3p 
• 1 proudový chránič 63A/0,3/4p 

• 1 proudový chránič 63A/0,003/4p 
• 1 proudový chránič 40A/0,003/4p 

• 2 jističe char.C 32A 3p 
• 2 jističe char.C 16A 3p    Obr.4 – Staveništní rozvaděč [5] 
• 6 jističů char.B 16A 1p 

• 1 svorkovnice 5 x 25 mm2    
 
3.1.10 PLASTOVÝ KONTEJNER, POPELNICE NA ODPAD 
 

Na staveništi budou umístěny tři kontejnery na tříděný odpad a jedna popelnice 
na směsný odpad. Dva kontejnery budou sloužit pro plasty (označen žlutou barvou) a 
jeden na papír (označen modrou barvou). Sklo bude ukládáno do igelitového pytle a 
následně odváženo, jelikož se nepočítá s nadměrným výskytem skla na staveništi. 
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Kontejnery se standardně dodávají se dvěma brzděnými kolečky. Otočná kolečka o 
průměru 150 mm s centrální brzdou. Odolné UV, rezistentní proti chemickým a 
biologickým vlivům. Hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu. Platová popelnice na 
směsný odpad bude označena černou barvou. Všechny toto kontejnery a popelnice se 
nachází na severovýchodní straně staveniště v blízkosti parkoviště. Kontejnery budou 
pravidelně vyváženy firmou TEPVOS, která zajišťuje odvoz odpadu v Ústí nad Orlicí a 
okolních obcí. Umístění kontejnerů a následná likvidace po ukončení výstavby, zajistí 
zhotovitelská společnosti. O odvozu odpadu se sepíše protokol, který bude obsahovat 
druh, množství a způsob nakládaní s odpadem. 
 
 
 
  
 
 
 

Obr.5 – Kontejnery a popelnice na odpad [6] 
 
Plastový kontejner 
Technické parametry [6]: 

• Rozměry: (v x š x h)  1470 x 1375 x 1075 mm 
• Hmotnost   71 kg 
• Objem   1100 l 

• Počet   2x žlutý - plast, 1x modrý - papír 
 

Plastová popelnice 
Technické parametry [6]: 

• Rozměry: (v x š x h)  965 x 490 x 545 mm 
• Hmotnost   9,6 kg 

• Objem   120 l 
• Počet   1x černá na směsný odpad 

 
3.1.11 LÉKÁRNIČKA 
 

Lékárnička bude sloužit k poskytnutí první pomoci na staveništi. Lékárnička je 
určena max. pro 50 osob. Tudíž bude zapotřebí jedna. Bude umístěna v kanceláři 
stavbyvedoucího. Od kanceláře stavbyvedoucího bude mít klíč ještě vedoucí čety, 
z důvodu možné nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v době úrazu. Skřínka 
lékárničky je z laminátové dřevotřísky a je určena k přidělání na stěnu. Rozměry jsou 430 
x 300 x 14 mm. 
 
Vybavení obecně [7]: 
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• Náplasti 34 ks 
• Obvaz 10 ks 

• Sterilní krytí 14 ks 
• Obinadlo 12 ks 
• Šátek 2 ks 

• Utěrky 20 ks 
• Fólie izotermická 2 ks 

• Nůžky 2 ks 
• Rukavice 4 ks      
• Sáčky 4 ks 

• Příručka první pomoci 2 ks   
• Sešit drobných poranění 2 ks 

• Tužka 2 ks      Obr.6 – Lékárnička [7] 
 

3.1.12 HASICÍ PŘÍSTROJ 
 

Hasicí přístroj na staveništi bude práškového typu. Tímto hasicím přístroj lze hasit 
i elektrická zařízení pod napětím. Na staveništi se budou nacházet dva hasicí přístroje. 
Jeden bude umístěn v kanceláři ostrahy přímo u vjezdu na staveniště a druhý bude 
v kanceláři stavbyvedoucího. 

 
Technické parametry [8]: 

• Hmotnost 9,5 kg 

• Hmotnost hasiva 6 kg 
• Hasicí schopnost 27A, 183B, C 

• Hnací plyn: dusík 
• Teplota pracovního prostředí: -30 ºC až 60 ºC  Obr.7 – Hasicí přístroj [8]  

  
3.2 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ 
 
3.2.1 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÝ KONTEJNER 
 
Dimenzování: 

• Sprchy, toalety – max. počet pracovníků po celou dobu výstavby v jednom měsíci    
      je max. 34: 1 sprcha/20 osob 

Na staveništi bude umístěn 1 kontejner pro hygienické účely. Bude obsahovat 
elektrický boiler, 2x sprchovou kabinu a 3x keramické umyvadlo. Budou podloženy na 4 
místech.  Kontejnery budou v průběhu zařízení staveniště v době 2.-8.6 dovezeny 
nákladním automobilem Scania s hydraulickou rukou. Napojení bude na bezodtokovou 
mobilní jímku, která bude pravidelně vyvážena. 
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Obr. 8 – Schéma hygienického kontejneru [9] 
 
Technické parametry [9]: 

• Rozměry: 3 000 x 2 438 x 2 600 mm 
• Hmotnost:1 490 kg 

• Přívod el. energie: 400V 
 
Vnitřní vybavení [9]: 

• Topení: 1x přímotop 1 765/1 335 mm – 2 kW  
• Sprchová kabina: 2x 

• Elektrický boiler: 150 l 
• Osvětlení: 2 x 36W 
• Keramické umyvadlo: 3x 

 
3.2.2 MOBILNÍ TOALETA TOI TOI  
 
Dimenzování:  

• toalety – max. počet pracovníků po celou dobu výstavby v jednom měsíci     
     je max. 34: 1 toaleta/ 10 osob 

Na staveništi budou dovezeny 4 mobilní toalety TOI TOI fresh. Z toho jedna 
toaleta bude dovezena 12.9.2016 a další 14.11.2016. Mobilní toaleta má dvojité odvětrání 
dekálního tanku. Ke každé toaletní kabině patří pravidelný servis, zabezpečený 
personálem TOI TOI. Mobilní kabiny doveze firma na staveniště v době 2. – 8.6.2016, 
12.9.2016 a 14.11.2016. Jednotlivé mobilní WC, budou pravidelně vyváženy firmou, 
která je vlastníkem těchto kabin. 
 
Technické parametry [10]: 

• Rozměry: 1 200 x 1 200 x 2 300 mm 
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• Hmotnost: 82 kg 
 

Vnitřní vybavení:  

• Fekální nádrž: 250 l 
• Dvojité odvětrání 
• Pisoár 

• Držák toaletního papíru 
• Zásobník na čistou vodu 

• Zásobník papírových ručníků 
• Dávkovač tekutého mýdla 

• Jeřábová oka       
  

 
Obr.9 – TOI TOI kabina [10] 

 
3.3 VÝROBNÍ 

 
3.3.1 VÝROBA MALTY 
 

Prostor pro výrobu malty se nachází na severovýchodní straně staveniště. Prostor 
bude zpevněn štěrkem 16-32 mm tl. 150 mm a bude vyspádován 2%, směr vyspárování 
bude ke staveništní komunikaci do středu staveniště, kde budou uloženy drenáže, které 
budou napojeny na dešťovou kanalizaci. Plocha tohoto prostoru činí 12,25 m2. Prostor 
míchacího centra bude vybaven míchačkou a přípojkou na vodu. Bude zde také dovedena 
přípojka elektrické energie, která vede z rozvaděče. Malta, která se zde bude připravovat, 
bude dovážena v suché směsi a skladována ve skladovacím kontejneru. Míchací centrum 
bude zapotřebí pouze ve fázi výstavby hrubé vrchní stavby (příloha P1.07). 
 
4. DIMENZOVÁNÍ ZDROJ Ů PRO STAVENIŠTĚ [30] 
 
4.1 SPOTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY Qa  
 
 Maximální spotřeba vody na den bude v době ošetřování základové desky. Ve 
vzdálenosti 19 m od stavby se nachází odběrné místo pro vodu. Na očištění pracovních 
pomůcek bude zapotřebí 200 l jednorázově. Cena za 1m3 vody zjištěna z webu [14]. 
 
Výpočet [11]: Qa= (Sv * kn) / (t*3600)  [l*s-1] 

 
  Qa  množství vody [l*s-1] 
  Sv spotřeba vody za den [l] 
  kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 1,5 
  t čas, po který je voda odebírána [h] 
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Tab. 1.1 Spotřeba vody pro provozní účely 

Spotřeba vody pro provozní účely 
Měrná 

jednotka [m3] 
Spotřeba na 

den [l] 
Spotřeba 

[l] 
Ošetřování zákl. desky 124,85 200 24 970 
Mytí pracovních pomůcek - 200 200 
Celkem  25 170 

 
Qa = (25 170 * 1,5) / (8*3600) = 1,31 [l*s-1] 
 

4.2 SPOTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY Qb 
 
Výpočet [11]: Qb = (Pp * Ns * kn) / (t*3600)  [l*s-1] 

 
Qb  množství vody [l*s-1] 

  Pp počet pracovníků 
  Ns norma spotřeby vody na osobu na den 

  kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 2,7 
  t čas, po který je voda odebírána [h] 
 
Tab. 1.2 Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely 

Spotřeba vody pro soc. a 
hygienické účely 

Měrná 
jednotka 

Množství 
Spotřeba 
na den [l] 

Spotřeba 
[l] 

Pracovníci na staveništi 
se sprchováním 

1 zaměstnanec 14 45 630 

Pracovníci na staveništi 
bez sprchování 

1 zaměstnanec 20 40 800 

Celkem    1430 
 

Qb = (1430 * 2,7) / (8*3600)  = 0,14 [l*s-1] 
 
Cena celkem za 421 180 l vody 34 116 Kč. 
 
4.3 SPOTŘEBA VODY PRO PROTIPOŽÁRNÍ ÚČELY Qc 
 

Rozvod vody pro protipožární účely není nutné navrhovat, protože do 200 m od 
hranice staveniště respektive hydrant je umístěn na chodníku, od nejvzdálenějšího bodu 
staveniště má 154 m. 

 
4.4 SPOTŘEBA VODY CELKEM A NÁVRH VODOVODNÍHO POTRUBÍ 
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Výpočet [11]: Q = Qa + Qb + Qc = 1,31 + 0,14 + 0 = 1,45 [l*s-1] 
DN = Q * 20 % → 1,45 + 0,2*1,45 = 1,74 [l*s-1] → DN = 40 mm 

4.5 STANOVENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE NA STAVENIŠTI 
  
 Potřebný příkon elektrické energie se určuje z celkového počtu spotřebičů a jejich 
výkonu souběžně používaných v průběhu jednotlivých fází výstavby. Kabely elektrické 
energie budou vedeny nad zemí, pouze v místě brány bude kabel veden v chráničce 70 
cm hluboko pod povrchem z důvodu velkého zatížení strojních mechanismů. Dle 
nasazení strojů je největší spotřeba energie ve fázi zařízení staveniště – dokončovací 
práce. Dále uvažuji spotřebu energie na vnitřní a vnější osvětlení. Cena za 1kWh 
elektrické energie zjištěna z webu [13]. 
 
Výpočet [11]: 

S= 1,1*���1 ∗ �1 + �2 ∗ �2 + �3 ∗ �3
² + ��1 ∗ �1
² 
 

S   zdánlivý příkon [kW] 
1,1  koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
�1 –�3 koeficient náročnosti 
P1  instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2  instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
 
�1=0,5;	�2=0,8; �3=1,0 

 
Tab. 1.3 Hodnota „P1“ instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

Stroj 
Příkon jednoho 

stroje [kW] 
Počet strojů 

[ks] 
Celkový příkon 

[kW] 
Míchačka 1,5 1 1,5 
Ponorný vibrátor 0,65 1 0,65 
Strojní omítačka 1,5 1 1,5 
Nůžky na plech 0,71 1 0,71 
Vrtačka, šroubovák 0,51 1 0,51 
Rázový utahovák 0,62 1 0,62 
Míchadlo 0,85 1 0,85 
Rezerva 5 1 5 
Celkem kW/h  11,34 

  
Tab. 1.4 Hodnota „P2“ instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 

Typ osvětlení Příkon [kW] Plocha [m2] 
Celkový 

příkon [kW] 
Kancelářský kontejner - - 0,216 
Kontejner se sprchami - - 0,072 
Kontejner pro ostrahu - - 0,072 
Kontejner se šatnami - - 0,288 
Celkem kW/h  0,648 
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Tab. 1.5 Hodnota „P3“ instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 

Typ osvětlení 
Příkon 
[kW] 

Plocha [m2] 
Celkový 

příkon [kW] 
Osvětlení staveniště – 
halogen (4x) 

0,025 
3 049, plocha pro 

jedno osvětlení je 763 
76 – pro 4x 
halogeny 

Celkem kW/h  122 
 

S = 1,1*���1 ∗ �1 + �2 ∗ �2 + �3 ∗ �3
² + ��1 ∗ �1
² 
S = 1,1*��0,5 ∗ 11,34 + 0,8 ∗ 0,648 + 122 ∗ 1
� + �0,5 ∗ 11,34
� 
   = 141,15 kW 
 

Cena celkem za 61 871 kW/h je 238 204 Kč. 
 

5. FÁZE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
5.1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA (příloha P1.06) 
 
 Před započetím prací hrubé spodní stavby musí být dodělány práce na zemních 
pracích. Nejdříve se zřídí mobilní oplocení výšky 2 m a délky 282 m pro samotné 
staveniště a po té se vytyčí inženýrské sítě, nejdříve sítě staveništní a po té se vytyčí body 
objektu. Ve fázi zemních prací budou odstraněny 4 vzrostlé stromy a následně se sejme 
ornice tl. 200 mm za pomoci dozeru a nákladního automobilu. Před zahájením zemních 
prací budou provedeny nové přípojky a staveništní přípojky včetně osazení šachty 
s vodoměrem a osazení staveništní jímky. Nová přípojka dešťové kanalizace bude v místě 
u budoucí retenční nádrže zaslepena a až po osazení retenční nádrže bude záslepka 
oddělána a rozvod dešťové kanalizace bude napojen na retenční nádrž. Provedou se také 
staveništní rozvody, jako jsou přípojky vody, přípojka splaškové kanalizace, která je 
zaústěna do staveništní jímky a dále pak drenážní potrubí napojené na nově vybudovanou 
přípojku dešťové kanalizace. Přípojka elektrické energie bude vybudována v době 
výstavby trafostanice tedy 9.6.2016. Přípojka elektrické energie staveništní bude 
napojena na trafostanici a 1,2 m za trafostanicí se bude nacházet rozvaděč 
s elektroměrem. 
 V době od 2.6 do 4.6.2016 budou provedeny štěrkové plochy zařízení staveniště 
pod budoucími staveništními kontejnery. V době dočišťování výkopu budou provedeny 
zbylé štěrkové plochy zařízení staveniště tl. 150 mm. Zpevněny budou štěrkem frakce 16-
32 mm. Po dokončení stavby bude tento štěrk z plochy odstraněn a budou vybudovány 
nové komunikace a zpevněné plochy.  
 Po dokončení zpevněných ploch v místě budoucích staveništních kontejnerů se na 
staveniště dovezou kancelářské kontejnery, šatny, skladovací kontejnery a dvě WC TOI 
TOI a osadí se automobilem s hydraulickou rukou na přesné místo, které vypodložené 
štěrkem a dřevěnými pražci.  
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Po usazení kontejnerů se provede rozvod staveništní elektrické energie od 
staveništního rozvaděče. Rozvod elektrické energie bude nadzemní a veden v chráničce, 
pouze v místě vjezdové brány bude kabel elektrické energie v chráničce uložen do 
pískového lože 70 cm pod povrchem země, z důvodu velkého zatížení od projíždějících 
nákladních automobilů. Na staveniště budou ustaveny kontejnery na odpad, které jsou 
v majetku zhotovitele stavby. Kontejnery budou pravidelně vyváženy, dle potřeby firmou 
TEPVOS Ústí nad Orlicí. 

Odvod vody ze stavební jámy bude zajištěn kanálky po obvodě stavební jámy.  Na 
severozápadní straně stavební jámy bude proveden žlab, do kterého se bude zachytávat 
dešťová voda a ta bude po té odváděna do záchytné staveništní jímky. V době od 18.7. 
do 19.7.2016 bude na staveništi vybudována retenční nádrž, která bude provedena jako 
bílá vana (za pomoci autojeřábu Liebherr 1030-2.1) a dovezena jímka, která bude osazena 
pomocí nákladního automobilu Scania s hydraulickou rukou na dané místo. V době 
provádění zemních prací budou nákladní automobily a stroje nejvíce znečištěny zeminou, 
proto bude zapotřebí účelovou místní komunikaci pravidelně očišťovat kloubovým 
nakladačem se smetákem, který bude najat subdodavatelskou firmou.  

Při provádění betonáže základových pasů a patek, základové desky a dále pak 
vybudování retenční nádrže, bude pozice autočerpadla a autodomíchávače na staveništi 
ve třech fázích. Hadice autočerpadla je dlouhá 34,7 m a z pozice 1(příloha P1.06) 
nedosáhne na druhý konec budoucího objektu, proto autočerpadlo s autodomíchávačem 
bude muset přejet do pozice 2 (příloha P1.06). Z důvodu úzkého místa mezi plotem a 
hranicí nejbližší patky a dále pak obratiště pro autodomíchávač a autočerpadlo, bude 
muset být staveništní plot demontovatelný. Problém, který vznikne demontováním plotu, 
bude vjezd autočerpadla a autodomíchávače na cizí pozemek. Zhotovitel bude muset 
získat souhlas majitele tohoto pozemku o využití části jeho pozemku pro průjezd aut. 
Třetí pozice autočerpadla a autodomíchávače je z důvodu vybudování retenční nádrže. 

Dle časového plánu fáze zařízení hrubé spodní stavby končí dnem 31.8.2016. 
 

 5.2 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA (příloha P1.07) 
 

Po dokončení izolace proti tlakové vodě dojde k navážce vyvázané výztuže 
tahačem s podvalníkem a za pomoci autojeřábu bude složena na předem připravenou 
skládku (zpevněná štěrkem tl. 150 mm), která je k tomu určená.  

Z důvodu osazování prefabrikovaných sloupů, stropních panelů, vyvázané 
výztuže pro monolitické průčelní sloupy a obvodového opláštění z panelů kingspan, je 
zapotřebí autojeřábu. Pozice autojeřábu se bude v průběhu těchto prací měnit. V době 
hrubé vrchní stavby je navržený větší autojeřáb (Liebherr 1160-5.1) než v době hrubé 
spodní stavby (Liebherr 1030-2.1), kde je zapotřebí přeprava menší hmotnosti břemen 
(výztuž, bednění). 

Na staveništi v době hrubých vrchních prací budou skládky např. pro panely 
kingspan, vyvázané výztuže a skládka po část palet cihel Porotherm. Skládka pro palety 
s cihlami bude o třech řadách a dvou paletách na sobě. Celkem 60 palet. Všechny skládky 
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budou spádovány a odvodněny pomocí drenážních potrubí, napojenými na novou 
přípojku dešťové kanalizace. 

V době hrubé vrchní stavby bude potřeba zřídit míchací centrum, které se bude 
nacházet vedle kontejneru se sprchami. Budou tedy posunuty kontejnery s odpadem blíže 
ke staveništní jímce a vznikne tedy prostor pro budoucí míchací centrum. Tento prostor 
bude zpevněn štěrkem frakce 16-32 mm tl. 150 mm. Bude zde předem vyvedena přípojka 
vody a napojena elektrická energie na míchačku. 

Z důvodu většího počtu pracovníků než u fáze hrubé spodní stavby (33 
pracovníků), musí být 12.9.2016 dovezeny další dva kontejnery (šatny) pro pracovníky a 
navíc jedna kabina TOI TOI. 

V době 9.11 – 16.11.2016 budou na staveniště dovezeny 2 nůžkové pracovní 
plošiny z důvodu montáže prefabrikovaných prvků a montáže sendvičových panelů. 

V této fázi zařízení staveniště se zde objeví tahač s valníkovým návěsem. Tento 
návěs měří 21,5 m a nemůže se na staveništi obrátit z důvodu velkého otáčivého 
poloměru, proto bude otočen na místní účelové komunikaci mimo staveniště a na 
staveniště se dostane pomocí couvání. Jelikož se jedná o nadměrný náklad, budou muset 
být demontovány obrubníky u křižovatek na místní účelové komunikaci. Nadměrný 
náklad je podrobněji popsán v kapitole koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 

Opět bude čištěna místní účelová komunikace kloubovým nakladačem se 
smetákem, který bude najat subdodavatelskou firmou.  

Dle časového plánu fáze zařízení hrubé vrchní stavby končí dnem 22.11.2016. 
 
5.3 DOKONČOVACÍ PRÁCE (příloha P1.08) 
 

V poslední fázi zařízení staveniště, tedy dokončovacích prací, bude na staveništi 
nejvíce pracovníků (34 pracovníků), proto je nutné zajistit navíc jednu kabinu TOI TOI, 
která bude dovezena 14.11.2016.  

Na staveništi se nebude nacházet autojeřáb, pouze zde budou nákladní automobily 
a autodomíchávač s čerpadlem. Pozice autočerpadla a autodomíchávače se bude 
v průběhu činnosti na hrubých podlahách měnit. Hadice autočerpadla je dlouhá 34,7 m a 
z jedné pozice nedosáhne na druhý konec budoucího objektu. Z důvodu úzkého místa 
mezi plotem a hranicí nejbližší patky a dále pak obratiště pro autodomíchávač a 
autočerpadlo, bude muset být staveništní plot demontovatelný. Problém, který vznikne 
demontováním plotu, bude vjezd autočerpadla a autodomíchávače na cizí pozemek. 
Zhotovitel bude muset získat souhlas majitele tohoto pozemku o využití části jeho 
pozemku pro průjezd aut. 
 Dále bude demontováno míchací centrum a kontejnery na odpad se posunou zpět 
do polohy hned vedle kontejneru se sprchami. 
 Všechny skládky v poslední fázi zařízení staveniště budou uvnitř objektu nebo ve 
skladovacích kontejnerech. Pokud by se jednalo o těžší skládky materiálu uvnitř objektu, 
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musí být rozprostřeny tak, hlavně ve 2NP, aby se roznášelo zatížení po celém stropu 
(podlaze). 
 Během prací na elektrorozvodech v objektu se přepojí přípojka elektrické energie 
ze staveništního rozvaděče do trafostanice. Po přepojení se odečte hodnota z elektroměru 
staveništního rozvaděče. Po tomto přepojení bude staveniště napojeno na elektroměr. 

 Dle časového plánu fáze zařízení dokončovacích prací končí dnem 
19.3.2017. 
 

6. LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
V průběhu provádění hrubých podlah se provedou úpravy okolo objetu SO 01 – 

okapový chodník a terenní úpravy.  
Během prací na elektrorozvodech v objektu se přepojí přípojka elektrické energie 

ze staveništního rozvaděče do trafostanice. Po přepojení se odečte hodnota z elektroměru 
staveništního rozvaděče. Po tomto přepojení bude staveniště napojeno na elektroměr. 

Po dokončení prací na hlavním stavebním objektu SO 01 se postupně odvezou 
jednotlivé kontejnery (kancelářský, šatny, sprchy, skladovací, ostrahy) a pražce, na 
kterých byly tyto kontejnery uloženy. Po odstávce vody se v napojovací šachtě demontuje 
staveništní vodoměr a odbočka pro staveništní rozvod. Dále se odstraní vodoměrná šachta 
a nakonec se vše zasype zeminou a zhutní. Staveništní kanalizace bude rypadlem 
vyhloubena a demontována. Staveništní jímka bude také vyjmuta a odvezena. Drenážní 
potrubí se ponechají v zemi a nebudou vyjmuty.  

Na staveništi zůstane pouze jedna mobilní TOI TOI kabina, která bude podle 
potřeby přemístěna na již hotové zpevněné plochy. 

Po odstranění objektů zařízení staveniště kromě oplocení se odstraní štěrkové 
zpevněné plochy pomocí rypadla-nakladače. Po dokončení terénních a sadových úprav 
se demontuje staveništní oplocení a zbuduje se nové oplocení. Odhadovaná doba 
výstavby zařízení staveniště je 12 dní. 
 
7. NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
 Ekonomické vyhodnocení nákladů na zařízení a provoz staveniště je zpracováno 
podle časového harmonogramu, dále dle poptávek jednotlivých firem na ceny za 
jednotlivé položky zde uváděné. Staveništní kontejnery jsou pronajímány včetně dopravy 
na staveniště, uložení a demontáže. Výpočet jednotlivých finančních nákladů je zde 
zpracováno na nejdražší možnou variantu zařízení staveniště, tj. fáze hrubé vrchní stavby 
a dokončovacích prací, kde se nachází maximální počet obytných, sanitárních, a 
skladovacích kontejnerů a mobilních toalet. V této fázi je nejdéle na staveništi používán 
autojeřáb a bude zde největší odběr elektrické energie, protože je zde předpoklad 
používání drobných mechanismů při dokončovacích pracích. 
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7.1 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 

Průhledné mobilní oplocení výšky 2 m a délky 3,472 m jedno pole. Povrchová 
úprava plochy je ze žárového zinku. Obvodový rám z trubek je průměru 30 mm 
v horizontálním směru a 42 mm ve směru vertikálním. Celková délka plotu je 282 m. 
Náklad na běžný metr délky plochu činí 80 Kč/měsíc. 
 
Výpočet ceny za oplocení staveniště:  
 

282 x 90 Kč/měsíc x 10 měsíců = 253 800 Kč 
 
7.2 KONTEJNERY (SPRCHY, ŠATNY, KANCELÁŘE, OSTRAHA, SKLADOVACÍ) 
 

Budou pronajaty: 1x sanitární buňka (sprchy, umývárna), 7x obytná buňka 
(stavbyvedoucí, mistři, ostraha, šatny) a 2x mobilní buňka pro sklad, nářadí a materiál. [1] 

[2] [3] [9] 
  

Rozměry obytného kontejneru jsou: 6 058 x 2 438 x 2 591 mm a hmotnost 2 100 
Kg. Tyto kontejnery obsahují i zářivková svítidla a přímotopná tělesa. Sanitární kontejner 
ma rozměry 3 000 x 2 438 x 2 600 mm a hmotnost 1 490 kg. Osvětlení a vytápění je 
shodné jako u obytného kontejneru. Dále skladovací kontejner má rozměry 2 991 x 2 438 
x 2 591 mm a váhou 825 Kg. Všechny kontejnery budou pronajaty na celou dobu 
výstavby objektu SO 01. Náklady na pronájem a pojištění jsou uvedeny v tabulce 1.6. 
Náklady na dopravu jsou uvedeny v tabulce 1.7. Cena jednotlivých pronájmů byla 
zjištěna na dotaz. 
 
Tab. 1.6 – Pronájem kontejnerů 

Popis Počet [Ks] 
Cena 

[Kč/Ks] 

Pojištění 

[Kč/Ks/měs.] 

Doba 

pronájmu 

Obytný 7 2800 350 10 

Skladovací 2 1890 270 10 

Sanitární 1 1900 300 10 

Ostraha 1 2000 250 10 

 

Tab. 1.7 – Náklady na dopravu 

Popis 
Počet 

[Ks] 

Naložení 

[Kč/Ks] 

Dovoz na 

staveniště [Kč] 

Složení 

[Kč/Ks] 

Odvoz  

[Kč] 
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Doprava 11 500 384 500 384 

 
 
Výpočet ceny za pronájem kontejnerů: 
 
Pronájem: (počet kusů x cena) x doba pronájmu 
Pojištění: (částka x počet kusů x doba pronájmu) 
Doprava: (počet kusů x (naložení + vyložení) + dovoz na staveniště + odvoz) 
Celkem: (cena pronájmu + pojištění + doprava) 
 
Celkem:  272 800 + 35 400 + 11 768 = 319 568 Kč 
 
7.3 MOBILNÍ TOALETY TOI TOI 
 

Na staveništi je zapotřebí 4x mobilní toaleta TOI TOI. Cena pronájmu je 3000 
Kč/měsíc/ks. V ceně je zahrnuta doprava tam i zpět a osazení. Dále je k tomu započítáno 
dodání zámků a klíčů. Tabulka 1.8. Cena pronájmu TOI TOI byla zjištěna na dotaz. [10] 
 
Tab. 1.8 – Pronájem TOI TOI 

Popis Počet [Ks] Cena [Kč/Ks] Doba pronájmu [Ks/měsíc] 

TOI TOI 4 3000 10 

 
Výpočet ceny za pronájem TOI TOI: 
 
Celkem: (počet kusů x cena x doba pronájmu) 
 
Celkem:  4 x 3000 x 10 = 90 000 Kč 
 
7.4 KONTEJNER NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
 

Na staveništi budou přistaveny 3 plastové kontejnery pro tříděný odpad a jedna 
plastová popelnice pro směsný odpad. Kontejner se bude vyvážet dle potřeby. Průměrné 
vyvážení kontejnerů bude 2x měsíčně. Vyvážení popelnice bude 2x týdně. Kontejner a 
popelnice budou zakoupeny zhotovitelskou společností. Cena zjištěna z webu [12]. 
 
Výpočet ceny za plastové kontejnery a plastové popelnice: 
 
Celkem:  (cena za kontejner x počet kontejnerů + cena za popelnici x počet popelnic) 
 
Celkem:  6 770 x 3 + 888 x 1 = 21 198 Kč 
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7.5 AUTOJEŘÁB LIEBHERR 1160-5.1 
 

Autojeřáb bude sloužit k montáži ocelové konstrukce haly, prefabrikovaných 
dílců a opláštění, případně pro další potřeby na staveništi. Autojeřáb Liebherr 1160-5.1 
[15] 
 
Pronájem: 1 200 Kč/hod bez DPH 
Pronájem: nad 3 strojhodiny 1 050 Kč/hod bez DPH 
Doprava: 40 Kč/km – staveniště se nachází 18,5 km od místa zapůjčení jeřábu – tudíž 
cena dopravy bude 740 Kč jedna cesta 
Počet hodin nad 3 hodiny v kuse: 131 hod 
Počet hodin, kdy je stroj na stavbě jednu hodinu: 4 hod 
 
Výpočet ceny za pronájem autojeřábu: 
 
Celkem: (počet hodin nad 3 strojhodiny x 1 050 + DPH + (počet hodin, kdy je stroj 
na stavbě hodinu x 1 200 + DPH) + doprava tam a zpět) 
 
Celkem: (131 x 1 271 + 4 x 1 452 + 39 000) = 211 309 Kč 
 
7.6 AUTOJEŘÁB LIEBHERR 1030-2.1 
 

Autojeřáb bude sloužit k osazení bednění retenční nádrže a k manipulaci 
s výztuží. Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 [15] 
 
Pronájem: 900 Kč/hod bez DPH 
Pronájem: nad 3 strojhodiny 800 Kč/hod bez DPH 
Doprava: 40 Kč/km – staveniště se nachází 18,5 km od místa zapůjčení jeřábu – tudíž 
cena dopravy bude 740 Kč jedna cesta 
Počet hodin nad 3 hodiny v kuse: 2 hod 
 
Výpočet ceny za pronájem autojeřábu: 
 
Celkem: (počet hodin nad 3 strojhodiny x 800 + DPH + doprava tam a zpět) 
 
Celkem: (2 x 1 089 + 1 480) = 3 658 Kč 
 
7.7 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
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Plocha staveniště bude tvořena ze štěrku frakce 16 – 32 mm. Cena za 1 m2 je 250 
Kč. 
Objem zpevněných ploch staveniště je 2669 x 0,15 = 400,35. V ceně je zahrnuto naložení 
štěrku na tatru, která je ve vlastnictví zhotovitelské společnosti. [16] 
 
Výpočet ceny štěrku: 
 
Celkem: (objem x cena za 1m3) 
Celkem: (400,35 x 250) = 100 088 Kč 
 
7.8 STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY 
 

Pro přípravné práce na staveništi bude voda odebírána z nově vybudované 
přípojky, která bude vybudována v předstihu před zahájením prací HSV. Vodovodní 
přípojka bude napojena na stávající vodovod PEHD 90 v nově vybudované staveništní 
vodoměrné šachtě, cena šachty + přípojky 12 m je 7 488 Kč. Odpadní vody ze zařízení 
staveniště budou svedeny do nově vybudované staveništní jímky. Cena jímky je 10 500 
Kč + 8,5 m potrubí s koleny činí 774 Kč. Celkem 11 274 Kč. Zásobování staveniště 
elektrickou energií, bude zajištěno ze staveništního rozvaděče, který je ve vlastnictví 
zhotovitelské společnosti. Cena opotřebení 5 000 Kč. Délka staveništní přípojky 
elektrické energie je 97 m, orientační cena za 1m je 120 Kč. Celkem 11 640 Kč. [17] [18] 

[19] 
 
7.9 LÉKARNIČKA  

 

Lékárnička se na staveništi nachází jedna. Cena je 1 938 Kč. [7] 

 
7.10 HASICÍ PŘÍSTROJ 
 

Hasicí přístroje budou na staveništi dva. Cena jednoho je 846 Kč. Celkem za dva 
1692 Kč. [8] 
 
7.11 SOUHRNNÁ TABULKA CEN ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Tab. 1.9 – Souhrnná tabulka cen 

Popis M.J. 

Počet 

měrných 

jednotek 

Doba 

trvání  

[měsíc] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Poznámka 

Oplocení staveniště m 282 10 253 800 Pronájem  

Kontejnery  ks 11 10 319 568  Pronájem 

Mobilní toaleta TOI TOI ks 4 10 90 000 Pronájem 
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Kontejner na tříděný odpad  ks 4 - 21 198 Zakoupeny 

Autojeřáb 1160-5.1 (hod.) ks 1 131 211 309 Pronájem 

Autojeřáb 1030-2.1(hod.) ks 1 2 3 658 Pronájem 

Zpevněné plochy m3 400, 35 - 100 088 Zakoupeno 

Odstranění zpevněných 

ploch 
m3 400,35 - 32 028 Zakoupeno 

Rozvod vody m 12 - 7 488 Zakoupeno 

Rozvod kanalizace m 8,5 - 11 274 Zakoupeno 

Rozvod elektrické energie m 97 - 11 640 Zakoupeno 

Staveništní rozvaděč ks 1 10 12 000 

Ve 

vlastnictví 

zhotovitele 

Lékárnička ks 1 - 1 938 Zakoupeno 

Hasicí přístroj ks 2 - 1 692 Zakoupeno 

Elektrická energie kWh 61 871 10 238 204 Spotřeba 

Voda na staveništi l 421 180 10 34 116 Spotřeba 

Další vybavení - - - 50 000 - 

Celkem                      1 400 001 Kč 

Přibližný výpočet ceny za zařízení a provoz staveniště je 1 400 001 Kč. Náklady 
na výstavbu podle THU je 54 199 386 Kč s DPH. Navrhuji náklady na zařízení staveniště 
3% z této ceny, tedy 1 606 000 Kč.  
 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulemi. Na bráně kde se nachází 
vjezd/výjezd ze/na staveniště bude viset cedule s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále 
základní informace o stavbě včetně stavebního povolení. Oplocení bude pravidelně 
kontrolováno (jednou týdně). Staveništní rozvody budou podrobeny revizní kontrole a 
hlavní staveništní vypínače budou řádně označeny. Všechny stroje, elektrická zařízení, 
malé stroje a mechanismy a všechny zařízení, která jsou pod napětím, budou pravidelně 
kontrolovány. Na staveništi se bude dbát na pořádek. Budou určení dva pomocní 
pracovníci, kteří budou mít na starosti udržovat pořádek a dále budou zajišťovat 
demontovatelnost oplocení v době potřeby nasazení autočerpadla a autodomíchávače.  

V době výstavby výrobní haly s administrativní částí a k tomu souvisejících 
stavebních objektů budou dodržovány obecné pracovní podmínky pro provádění stavby 
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z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi bude vypracován zhotovitelem stavby. Všichni pracovníci pohybující se 
v prostorách staveniště budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. Všichni 
pracovníci podepíší protokol, že byli proškoleni a zápis se provede do stavebního deníku. 
Zhotovitel stavby je povinen kontrolovat, zda-li mají pracovníci ochranné pomůcky, tj.: 
helma, vesta, pevná pracovní obuv, popřípadě rukavice a ochranné brýle. Pracovníci, kteří 
se budou pohybovat ve výškách, musí být řádně vybaveny úvazy. 
 
Bezpečnost na stavbě a při výstavbě se bude řídit následujícími bezpečnostními předpisy: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.[20] 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. [21] 
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [22] 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [23] 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [24] 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. [25] 

 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
Po celou dobu výstavby bude dodržována čistota na staveništi a jednotlivých pracovních 
místech. Dbát se musí také na co nejmenší prašnost a dodržování limitů staveništního 
hluku. Odpady budou pravidelně tříděny do kontejnerů na tříděný odpad a budou 
pravidelně vyváženy firmou TEPVOS Ústí nad Orlicí. Nakládání s odpady se řídí podle 
dané legislativy. 
 
Zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech [26] 
 
Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpad [27] 
 
Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší [28] 
 
Zákonem č. 254/2001 Sb. – O vodách [29] 
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Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů vychází z daných potřeb navrhované 
stavby. Řešeným objektem je novostavba Výrobní haly s administrativní částí. Příjezd na 
pozemek stavby je zajištěn po stávající veřejné komunikaci vedoucí z vedlejší silnice 
ulice Vrbová v Ústí nad Orlicí – Hylváty. Řešený areál je napojen na stávající dopravní 
infrastrukturu vjezdem/výjezdem situovaným na SZ straně hranice pozemku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr.1 – Letecká mapa – pohled na pozemek a budoucí objekt [1] 

 

LEGENDA ČAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí objekt SO 01 

Ohraničení pozemku 
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1. STROJE A MECHANISMY 
 

1.1 PÁSOVÝ DOZER KOMATSU D65PX-15 
 

Pásový dozer bude použit na shrnutí ornice tloušťky 200 mm rozhrnutí 
štěrkopískového podsypu. Pojezd dozeru bude po vrstevnicích, viz (příloha č.P2.05). Na 
staveniště bude dovezen tahačem Iveco 440S42 T/P s podvalníkem Goldhofer STN-
L3BAU. Předpokládaná doba nasazení toho stroje je podle harmonogramu 2,5 dne. Jeden 
den je zapotřebí pro skrývku ornice a po té 1,5 dne na rozhrnutí štěrkopískového podloží. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Dozer Komatsu D65PX-15 [2] 
 

Technické parametry [3]: 
� Motor:  

SAE J1349 gross 155 kW/207 HP 1 950 ot/min 

Počet válců:     6 

Zdvihový objem    8,27 t 

 

� Podvozek: 

Počet pojezdových kladek:   8 

Typ desek pásu:   jednobřité 

Počet desek pásu:    45 

Výška břitu:     65 mm 

Šířka desek pásu:    915 mm 

Rozchod pásů:    2 050 mm 

Délka pásu na zemi:    3 285 mm 
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� Radlice: 

Celková délka radlice:   5 520 mm 

Objem radlice:    3,69 m3 

Šířka:      3 970 mm 

Výška:     1 100 mm 

Maximální zdvih nad zem:   1 105 mm 

Maximální rypná hloubka:   540 mm 

 

� Hmotnost:     21 000 kg 
 

� Max. rychlost: 

 Vpřed:     6,3 km/h 

 Vzad:      8,2 km/h 

 

� Rozměry: 

A 5520 mm, B 2050 mm 

C 3220 mm, D  2990 mm 

E 3285 mm, F 915 mm 

G 65 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 3 – Rozměry dozeru [3] 
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1.2 RÝPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 428E 
 

Rýpadlo-nakladač bude sloužit pro výkop stavební jámy a pro hloubení 
základových rýh viz (příloha č.P2.06 a č.P1.07), a dále na přesun shrnuté ornice a zeminy 
na nákladní automobil tatra 815 S3 6x6. Na staveniště bude dovezen tahačem Iveco 
440S42 T/P s podvalníkem Goldhofer STN-L3BAU. Doba nasazení je 29 dní. 
 

Technické parametry [5]: 

� Motor: 

Jmenovitý výkon při 2 200 ot/min 70 kW/95 k 

� Hmotnost:  7 807 kg 
 
� Max. rychlost  

Vpřed:    40 km/hod 

Vzad:  40 km/hod 

 

� Rozměry 
 

1 Celková délka       5 855 mm 
2 Celková přepravní výška     3 736 mm 
3 Výška k vršku kabiny      2 863 mm 
4 Výška k vršku výfukového komínku    2 779 mm 
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky  2 704 mm 
6 Rozvor kol       2 200 mm 
7 Maximální výška závěsného čepu    3 340 mm 
8 Výsypná výška při max. úhlu vyklopení  2 634 mm 
9 Dosah při max. úhlu vyklopení     795 mm 
10 Max. zaklopení lopaty v úrovni země   40º 
11 Hloubkový dosah      91 mm  
13 Maximální výškový dosah     4 238 mm 
14 Hloubkový dosah      4 298 mm 
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm, max.  

dle SAE        4 255 mm 
16 Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy čepu 

 otáčení hloubkového zařízení     5 652 mm 
17 Dosah při max. zdvihu      1 743 mm 
18 Šířka přes stabilizační opěry    2 368 mm 
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Obr. 4 – Rýpadlo-nakladač Caterpillar [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – Rozměry rýpadla-nakladače [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 – Rozměry rýpadla-nakladače [5] 
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1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 S3 6X6 
 

Nákladní automobil bude sloužit na odvoz ornice a zeminy z výkopku, dovoz 
štěrkopísku na staveniště, odvoz pokácených stromů. Doba nasazení je 26 dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 6 – Rozměry nákladního automobilu Tatra S3 6x6 [6] 

 

Technické parametry [6]: 

� Motor typ:     T-3-929-11 

Zdvihový objem motoru: 15 825 cm3 

Největší výkon motoru:  208/2 200 kW/ min-1 

Pohon:    6x6    

� Pohotovostní hmotnost:    11 300 kg 
 

� Celková hmotnost:    27 000 kg 
 

� Celková hmotnost s přívěsem, návěsem:  44 000 kg 
 

� Max. rychlost:     80 km/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7 – Rozměry tatry 815 S3 6x6 [6] 
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1.4 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SCANIA R 420 PALFINGER 
 

Nákladní automobil bude sloužit k dopravě a umístění stavebních buněk na 
staveništi a dále pak po dokončení stavby zase k odvozu stavebních buněk. Nákladní 
automobil přiveze a odveze nůžkovou plošinu. Dále automobil doveze nevyvázanou 
výztuž, bednění, konstrukci atiky, ocelový trapézový plech a zámečnické prvky. Doba 
nasazení je 20 dní.  
 

Technické parametry [7]: 

 

� Maximální nosnost vozidla: 9100 kg 
 
� Maximální nosnost automobilu: 8200 kg 
 
� Maximální nosnost při horizontálním dosahu: 2150 kg/2m 
 
� Maximální vertikální dosah: 18,5 m   
  
� Ložná plocha: 6 450 x 2 520 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Nákladní automobil Scania R 420 Palfinger [7] 
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1.5 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.414 HIAB 200 C-4 S HYDRAULICKÝM 
RAMENEM 
 

Nákladní automobil bude dovážet na staveniště cihelný materiál a lešení. Doba 
nasazení je 9 dní. 
 

Technické parametry [8]: 

� Maximální nosnost vozidla: 12 000 kg 
 
� Maximální nosnost automobilu: 7 000 kg 
 
� Maximální nosnost při horizontálním dosahu: 1850kg/2m 
 
� Maximální vertikální dosah: 11,8 m  
  
� Ložná plocha: 6 125 x 2 450 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-A [8] 

 

1.6 NÁVĚSOVÝ TAHAČ IVECO STRALIS 440S42 T/P 
 

Návěsový tahač bude použit pro dopravu zemních strojů a stavebního materiálu, pro 
přepravu železobetonových prefabrikovaných vazníků, sloupů a vaznic, pro přepravu 
panelů kingspan, výztuže na staveniště. K tomuto návěsu bude připojen podvalník 
Goldhofer STN-L3BAU, na kterém se přepraví dozer a rýpadlo-nakladač na staveniště a 
zase zpět do půjčovny a dále k tomuto tahači bude připojen 3-nápravový valníkový návěs.  
Doba nasazení je 18 dní. 
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Technické parametry [9]: 

� Motor   

  Zdvihový objem: 10 308 cm3 

  Výkon: 309 kW při 1 560 – 2 100 ot/min. 

� Hmotnost:  18 000 kg 
 
� Celková hmotnost soupravy: 44 000 kg 
 
� Rozměry: 
 
A Rozvor  3 800/3 650 mm 
B Celková délka 6 256/6 075 mm        
C Začátek kabiny od osy přední nápravy 1 410 mm        
D Převis rámu od osy zadní nápravy 1 048 mm 
E Maximální šíře kabiny 2 550 mm 
F Konec kabiny od osy přední nápravy 940 mm 
K  Výška nízké kabiny bez spoileru 2 990 mm 
 Výška vysoké kabiny 3 570 +230 mm střešní spoiler 
L Výška rámu 982 mm 
M Rozchod kol přední nápravy 2 049 mm 
N Rozchod kol zadní nápravy 1 818 mm 
P Světlá výška 214 mm 

 

 
 
 
 
 

 

 

Obr. 8 – Rozměry tatry 815 S3 6x6 [9] 

 
1.7 3-NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁV ĚS - ROZTAHOVATELNÝ 
 

Tří nápravový podvalník bude sloužit pro přepravu železobetonových 
prefabrikovaných vazníků, sloupů a vaznic. Nejdelší prvek měří 16,9 m, což tento 
podvalník může přepravit. Celková délka valníku je 13,84 m, při roztažení na maximální 
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velikost jeho délka dosahuje délky 19,84 m. Vlastní hmotnost je 7,8 t. Tyto 
prefabrikované prvky zajistí subdodavatelská firma.  Doba nasazení tohoto valníku jsou 
5 dny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – 3-Nápravový valníkový návěs [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – 3-Nápravový valníkový návěs – rozměry [10] 

 

Technické parametry [10]: 

� Celková hmotnost soupravy: 42 000 kg 
 
� Ložná plocha: 13,84 m 
 
� Ložná plocha s rozšířením: 13,84 + 6 m = 19,84 m 
 
� Zatížení náprav: 27 000 kg 
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� Vlastní hmotnost: 7 800 kg 
 
� Šířka ložné plochy: 2 480 mm 
 
� Celková šířka: 2 550 mm 

1.8 PODVALNÍK GOLDHOFER STN-L 3 BAU 
 

Tří nápravový podvalník s robustní konstrukcí rámu pro bodové zatížení a 
dvojitými podlahami nad koly bude sloužit pro přepravu panelů kingspan, výztuže na 
staveniště. Nejdelší prvek měří 10,2, což tento podvalník může přepravit při zvětšené 
ploše o 3 metry. Tudíž celková ložná plocha bude dosahovat délky 11,4 m. Doba nasazení 
tohoto podvalníku je 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Podvalník GOLDHOFER [11]
 

Technické parametry [11]: 

� Zatížení náprav: 3 x 10 000 kg 
 
� Ložná plocha: 8 400 x 2 550 kg 
 
� Ložná plocha s rozšířením: 11 400 x 2 550 kg 
 
� Hmotnost: 9 800 kg 
 
� Celková hmotnost návěsu: 50 000 kg 
 
� Nosnost: 40 200 kg 
 
� Max. rychlost: 80 km/h 
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Obr. 10 – Rozměry podvalníku [11] 

 

1.9 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL AVIA D90 
 

Nákladní automobil bude přepravovat drobný materiál a drobnou mechanizaci na 
staveniště. Je opatřen hydraulickou rukou pro snadnější přesun materiálu. Nasazen bude 
podle potřeb na staveništi. 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Nákladní automobil AVIA D90 [12] 

 

Technické parametry [13]: 

� Motor   

  Max.výkon: 136 kW při 2 500 ot/min 

  Objem: 4500 cm3 

� Celková hmotnost soupravy: 9 000 kg 
 
� Max. rychlost: 85 km/h 
 
� Rozměry: 
 
A 4 500 mm 
B 2 020 mm 
C 7 795 mm 
D 3 830 mm 
E 1 849 mm 
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D-700 3 130 mm 

 

 

 

 

  

  

 

Obr. 12 – Rozměry Avie D90 [13] 

 

1.10 AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1160-5.1 
 

Autojeřáb bude na staveništi sloužit pro svislou dopravu materiálu z nákladních 
automobilů na skládku materiálu nebo přímo na místo určení montáže či pracoviště. 
Autojeřáb bude na staveništi v době osazování výztuže v průčelí sloupů, manipulace 
s paletami zdiva, osazování stropních panelů, montáže prefabrikovaných prvků, 
manipulace s výztuží, montáže fasádních panelů s osazením klempířských prvků. Doba 
nasazení podle harmonogramu je od 29.8 – 27.11.2016. 
 

Technické parametry [14] [15]: 

� Motor: Dieslový Liebherr motor, 6-ti válec 
 

Pojezdový motor: Dieslový Liebherr motor, 6-ti válec 
 
Jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor, 4 válec 
 

� Výkon: 370 kW-pojezd, 145 kW-jeřáb.  
 
� Hmotnost: 60 t 
 
� Protiváha: 45,5 t 
 
� Pohon: 10 x 8 x 10 
 
� Max. nosnost: 160t/ 3,0 m radius 

 
� Teleskop: 13,2 – 62 m 

 
� Příhradová špička: 12,2 – 36 m 
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� Rozměry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Autojeřáb Liebherr 1160-5.1 [15] 
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Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr 1160-5.1 pro POZICI 1 (příloha č. P1.07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 – Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr-1160-5.1 – pozice 1 [16] 

 
A – Nejvzdálenější břemeno: Dutinový panel 6,49 x 1,2 m, váha 2,02 t, výška uložení  
 je 7,06 m nad 0,000 
44,6 m = 6 700 Kg ve vzdálenosti 35,3 m; 6 700 kg ≥ 2 020 kg – VYHOVÍ 
 
B – Nejtěžší břemeno: Vazník 16,9 m, váha 6,0 t, výška uložení je 6,5 m nad 0,000 
31 m = 13 200 Kg ve vzdálenosti 24 m; 13 2000 kg ≥ 6 000 kg – VYHOVÍ  
 
C – Nejrizikovější břemeno (nejtěžší a nejvzdálenější): Vazník 16,9 m, váha 6,0 t,  
 výška uložení je 6,5 m nad 0,000 
31 m = 13 200 Kg ve vzdálenosti 24 m; 13 2000 kg ≥ 6 000 kg – VYHOVÍ  
 
D – Nejbližší břemeno: Dutinový panel 7,87 x 1,2 m, váha 3,3 t, výška uložení  
 je 7,06 m nad 0,000 
13 m = 65 000 Kg ve vzdálenosti 6,7 m; 65 000 kg ≥ 3 300 kg – VYHOVÍ  
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Obr. 15 – Hodnoty zátěžové křivky autojeřábu Liebherr-1160-5.1 – pozice 1 [16] 
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Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr 1160-5.1 pro POZICI 2 (příloha č. P1.07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr-1160-5.1 – pozice 1 [16] 

 

A – Nejvzdálenější břemeno: Prefabrikovaný sloup, váha 5,6 t, výška sloupu 8,32 m  
44,6 m = 5 600 Kg ve vzdálenosti 39,8 m; 5 600 kg ≥ 5 600 – VYHOVÍ 
 
B – Nejtěžší břemeno: Vazník 16,9 m, váha 6,0 t, výška uložení je 6,5 m nad 0,000 
44,6 m = 6 000 Kg ve vzdálenosti 38 m; 6 000 kg ≥ 6 000 kg – VYHOVÍ  
 
C – Nejrizikovější břemeno (nejtěžší a nejvzdálenější): Vazník 16,9 m, váha 6,0 t,  
 výška uložení je 6,5 m nad 0,000 
44,6 m = 6 000 Kg ve vzdálenosti 38 m; 6 000 kg ≥ 6 000 kg – VYHOVÍ  
 
D – Nejbližší břemeno: Prefabrikovaný sloup, váha 5,6 t, výška sloupu 8,32 m  
10 m = 42 500 Kg ve vzdálenosti 9,5 m; 42 500 kg ≥ 5 600 kg – VYHOVÍ  
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Obr. 17 – Hodnoty zátěžové křivky autojeřábu Liebherr-1160-5.1 – pozice 2 [16] 

 

1.11 AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030-2.1 
 

Autojeřáb bude na staveništi sloužit pro svislou dopravu materiálu přímo na místo 
určení montáže či pracoviště. Autojeřáb bude na staveništi v době manipulace s výztuží 
pro retenční nádrž a dále pro přemístění systémového bednění na pracoviště. Doba 
nasazení podle harmonogramu je od 18.7 do 24.7.2016. 
 

Technické parametry [14] [17]: 

� Motor:  
 

Pojezd. motor/Jeřábový motor:Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec 

 

� Výkon: 205 kW 
 
� Hmotnost: 24 t 
 
� Protiváha: 5,2 t 
 
� Pohon: 4 x 4 x 4 

 
 



135 
 

� Rozměry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Autojeřáb Liebherr 1030-2.1 [18] 
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Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr 1030-2.1 (příloha č. P1.06) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Zátěžová křivka autojeřábu Liebherr-1030-2.1 [19] 

 

A – Nejvzdálenější břemeno: Bednění DOKA 2,7 * 2,7 m, váha 0,41 t 
T 24,8 m = 2 100 Kg ve vzdálenosti 22,0 m; 2 100 kg ≥ 410 kg – VYHOVÍ 
 
B – Nejtěžší břemeno: Svazek výztuže 6 m, váha 1,0 t 
T 19,6 m = 6 000 kg ve vzdálenosti 10,9 m; 6000 kg ≥ 1000 kg – VYHOVÍ 
 
C – Nejrizikovější břemeno: Bednění DOKA 2,7 * 2,7 m, váha 0,41 t 
T 24,8 m = 2 100 Kg ve vzdálenosti 22,0 m; 2 100 kg ≥ 410 kg – VYHOVÍ 
 
D – Nejbližší břemeno: Svazek výztuže 6 m, váha 1,0 t 
T 19,6 m = 6 000 kg ve vzdálenosti 10,9 m; 6000 kg ≥ 1000 kg – VYHOVÍ 
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Obr. 20 – Hodnoty zátěžové křivky autojeřábu Liebherr 1030-2.1 [19] 

 

1.12 AUTODOMÍCHÁVAČ C3 BASIC LINE 
 

Autodomíchávač bude používán pro dovoz betonového směsi z betonárny. 
Betonová směs se použije na podkladní beton, základy, patky, základovou desku, sloupy 
v průčelí, schodiště a stropy-věnce. Doba nasazení tohoto stroje je 16 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Autodomíchávač C3 Basic Line [20] 

 

Technické parametry [20]: 

� Jmenovitý objem: 9 m3 
 
� Geometrický objem:    15 810 l 
 
� Stupeň plnění:     56,9 % 
 
� Sklon bubnu:     11,2º 
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� Separátní pohon SH: typ: D914L06, 86,5 kW 
 
� Otáčky bubnu: 0-12 U, 14 min. 
 
� Rozměry: 
 
B – výška násypky  2 474 mm 
C – průjezdná výška: 2 534 mm   
D – výsypná výška: 1 089 mm 
 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Rozměry bubnu autodomíchávače [20] 

 

1.13 AUTOČERPADLO SCHWING STETTER S 39 SX 
 

Autočerpadlo bude na staveništi sloužit k dopravě betonové směsi po staveništi. 
Doba nasazení autočerpadla je podle časového plánu 16 dní. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 – Autočerpadlo Schwing Stetter S 39 SX [21] 

 

Technické parametry [21]: 

Výložník: 

� Vertikální dosah:     38,7 m 
 
� Horizontální dosah:    34,7 m 
 
� Počet ramen:     4 
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� Dopravní potrubí:    DN 125 
 
� Délka koncové hadice:    4 m 
 
� Pracovní rádius otoče:    2x360º 
 
� Zapatkování podpěr – přední:   7,94 m 
 
� Zapatkování podpěr – zadní:   6,4 m 

 

Čerpací jednotky: 

� Pohon:      636 l/min 
 
� Dopravní válec:     250 x 2 500 mm 
 
� Hydraulický válec:    120/85 mm 
 
� Počet zdvihů:     22 mim-1 
 
� Dopravované množství:    163 m3/h 
 
� Tlak betonu max.:     85 bar 

 

Pracovní rozsah: 

Pozice 1 (příloha P1.06, P1.08)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 24 – Pracovní rozsah autočerpadla – pozice 1 [22] 
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Pracovní rozsah: 

Pozice 2 (příloha P1.06, P1.08)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Pracovní rozsah autočerpadla – pozice 2 [22] 

 

Pracovní rozsah: 

Pozice 3 (příloha P1.06) –  

pozice k betonáži retenční nádrže 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 – Pracovní rozsah autočerpadla – pozice 2 [22] 
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1.14 VIBRAČNÍ PĚCH VS 80S 

 

Vibrační pěch bude použit na hutnění výkopu pro inženýrské sítě a jednotlivé 
vrstvy zásypu a dále na zhutnění výkopu rýh a výkopu pro budoucí patky. Na staveniště 
bude dopraven nákladním automobilem D90. Doba nasazení tohoto vibračního pěchu je 
cca 3 dny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 – Vibrační pěch VS 80S [23] 

 

Technické parametry [23]: 

� Motor/Pohon: 1 válec. 4taktní OHV motor-3,0 kW 
 
� Palivová nádrž: 252,8 l 
 
� Šířka desky: 300 mm 
 
� Rozměry nohy pěchu: 345 x 285 mm 
 
� Rychlost posuvu: 10-13 m 
 
� Úder za minutu: 650-700 
 
� Úroveň hladiny hluku LWA: 108 db (A) 
 
� Přepravní hmotnost: 82 kg 
 
� Rozměry balení: d. 750 mm, š. 430 mm, v. 1 200 mm 

 

 

 



142 
 

1.15 DVOJITÝ HLADÍCÍ PŘÍSTROJ BEG 180 

 

Dvojitý hladící přístroj bude použit pro vyhlazení drátkobetonové podlahy v hale 
výroby. Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem Avia D90. 1,5 dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 – Dvojitý hladící přístroj BEG 180 [24] 

 

Technické parametry [24]: 

� Motor/Pohon: Honda 17,6 kW, elektrický startér  
 
� Rozměr: 90 cm x 2 

 

1.16 RUČNÍ HLADIČKA BETONU CT 36-5A 

 

Ruční hladička bude sloužit pro dohlazení drátkobetonové podlahy v těžko 
dostupných místech ve výrobní hale, například u sloupů. Na staveniště bude dopravena 
nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je 1,5 dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – Ruční hladička betonu CT 36–5A [25] 
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Technické parametry [25]: 

� Motor: 4-taktní jednoválcový benzín. motor  
 
� Zdvihový objem: 165 cm3 
 
� Výkon motoru: 4,3 kW 
 
� Typ motoru: GX 160 
 
� Objem nádrže: 3,6 l 
 
� Spotřeba paliva: 1,8 l/h 
 
� Délka: 2 005mm 
 
� Šířka: 915 mm 
 
� Výška: 1 040 mm 
 
� Hmotnost bez rukojeti: 73 kg 

 

1.17 VIBRAČNÍ DESKA WACKER DPU 4545 H 

 

Vibrační deska bude sloužit k hutnění štěrkopískového podsypu a hutnění ploch 
staveniště. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia D90. Doba 
nasazení je cca 8 dní. 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – Vibrační deska Wacker DPU 4545 H [26] 

 

Technické parametry [26]: 

� Motor: 1D42S  
 
� Zdvihový objem: 445 cm3 
 
� Výkon motoru: 6,4 kW 
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� Typ motoru: 1-válcový čtyřtaktní naftový motor 
 
� Objem nádrže: 5 l 
 
� Spotřeba paliva: 1,8 l/h 
 
� Dopravní délka: 1 048 mm 
 
� Dopravní šířka: 780 mm 
 
� Dopravní výška: 1 540 mm 
 
� Provozní hmotnost: 402 kg 
 
� Velikost základní desky 
  Šířka:  440 mm 
  Délka:  900 mm 

 

1.18 VIBRAČNÍ LIŠTA WACKER P 35 A 
 

Vibrační lišta bude sloužit k rozprostření a zhutnění drátkobetonové podlahy 
v halové části, dále bude použita na hutnění betonu základové desky a hrubých podlah. 
Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je 17,5 
dne. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 – Vibrační lišta Wacker P 35 A [27] 

 

Technické parametry [27]: 

� Motor: 4-takt. jednoválec. benzínový motor  
 
� Zdvihový objem: 35,8 cm3 
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� Výkon motoru: 1,2 kW 
 
� Objem nádrže: 0,65 l 
 
� Spotřeba paliva: 0,6 l/h 
 
� Délka: 1 200 mm 
 
� Šířka: 165 mm 
 
� Hmotnost: 3,8 kg 

 

1.19 PONORNÝ VIBRÁTOR WACKER IREN 30 
 

Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění základů, patek, základové desky, věnců, 
monolitických konstrukcí (schodiště, sloupy v průčelí). Na staveniště bude dopraven 
nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je 35 dní. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – Ponorný vibrátor Wacker IREN 30 [28] 

 

Technické parametry [28]: 

� Motor: vysokofrekvenč. asynchronní motor  
 
� Délka tělesa ponor.vibrátoru: 353 mm 
 
� Příkon 650 W 
 
� Průměr tělesa ponor vibrátoru: 30 mm 
 
� Provozní hmotnost: 8,7 kg 
 
� Ochranná hadice: 18 m 
 
� Vibrace: 12 000 1/min 
 
� Napětí v V: 42 
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� Proud A: 3,5 
 
� Připojovací kabel: 15 m 

 

1.20 NŮŽKOVÁ PLOŠINA LX 4WD DD 
 

Nůžková plošina bude na stavbě využívána hlavně k pracím ve výškách. Na 
staveniště bude dopravena pomocí tahače s podvalníkem. V Době od 9.11. do 16.11.2016 
budou na staveništi dvě nůžkové plošiny. Doba nasazení je cca 8 dní. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 – Nůžková plošina LX 50 4WD DD [29] 

 

Technické parametry [29]: 

� Rozměry pracovní plošiny: 3,96 x 1,73 m   
 
� Transportní rozměry: 4,02 x 2,29 x 3,0 m 
 
� Pohon: diesel 4x4 
 
� Výška plošiny max.: 15,1 
 
� Výška plošiny min.: 1,9 m 
 
� Pracovní výška: 17,1 m 
 
� Váha: 6 583 kg 
 
� Nosnost: 341 kg 

 

1.21 STROJNÍ OMÍTAČKA PET RITMO M 
 

Strojní omítačka bude na staveništi použita na omítání omítek a dalších lepících 
nebo stěrkovacích hmot. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia 
D90. Doba nasazení je 13 dní. 
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Obr. 34 – Strojní omítačka PFT RITMO M [30] 

 

Technické parametry [31]: 

� Rozměry  
 
  Délka:  750 mm 
  Šířka:  600 mm 
  Výška:  1 340 mm 
 
� Otáčky: 140 – 575 o/min 
 
� Pohon: 1,5 kW 
 
� Dopravní výkon: 4-14 l/min 
 
� Zrnitost: 3 mm 
 
� Objem násypky: 45 l 
 
� Hmotnost: 103 kg 

 

1.22 STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 
 

Stavební míchačka bude použita pro výrobu zdící malty pro tenké spáry. Na 
staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je cca 12 
dní. 
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Obr. 35 – Stavební míchačka ATIKA PATROIT 250 [32] 

 

Technické parametry [32]: 

� Výkon: 1,1 kW 
 
� Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
 
� Hlučnost: 84 dB 
 
� Max. objem mokré směsi: 190 l 
 
� Objem bubnu: 250 l 
 
� Hmotnost: 115 kg 

 

1.23 SVÁŘECÍ STROJ MIG 195 
 

Svářecí stroj bude použit na svářečské práce při montáži skeletu a vyvázání 
výztuže na staveništi. Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem Avia D90. 
Doba nasazení je 27 dní. 

 

 

 

 

 

Obr. 36 – Svářecí stroj MIG 195 [33]
 

Technické parametry [34]: 

� Vstupní napětí: 230 V 
 
� AC frekvence: 50/60 Hz 
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� Nastavitelný svařovací proud: 40 -195 A 
 
� Izolační třída: H 
 
� Hmotnost:  34,9 kg 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 640 mm 
  Šířka: 420 mm 
  Výška: 480 mm 

 

1.24 PRODLUŽOVACÍ BUBEN 
 

Prodlužovací buben bude sloužit k přívodu elektrické energie pro elektrické 
nářadí uvnitř objektu. Na staveniště bude dopraven nákladním automobilem Avia D90. 
Doba nasazení je podle potřeby na staveništi. Toto nářadí bude uloženo ve skladovací 
buňce po celou dobu výstavby.  

 

 

 

Obr. 37 – Prodlužovací buben [35]
 

 

Technické parametry [35]: 

� Vstupní napětí: 230 V 
 
  Max.  1000 W navinutý, 16 A 
  Max. 3680 W plně rozvinutý 
 
� Zásuvka:  4 x s tepelnou pojistkou 
 
� Hmotnost:  6,1 kg 
 
� Délka:  50 m 
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1.25 ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA GA9030RF01 
 

Prodlužovací buben bude sloužit k přívodu elektrické energie pro elektrické 
nářadí uvnitř objektu. Na staveniště bude dopravena nákladním automobilem Avia D90. 
Doba nasazení je podle potřeby na staveništi. Toto nářadí bude uloženo ve skladovací 
buňce po celou dobu výstavby. 

 

 

 

 

 

Obr. 38 – Úhlová bruska Makita [36] 

 

Technické parametry [36]: 

� Příkon:  2 400 W 
 
� Otáčky naprázdno: 6 600 min-1 
 
� Hmotnost:  6,5 kg 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 503 mm 
  Šířka: 250 mm 
  Výška: 140 mm 
 

1.26 NŮŽKY NA PLECH MAKITA JS3201J 
 

Nůžky na plech jsou určeny k řezání trapézových plechů a dále na fasádní profily. 
Na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je 
podle potřeby na staveništi. Toto nářadí bude uloženo ve skladovací buňce po celou dobu 
výstavby. 

 

 

 

 

Obr. 39 – Nůžky na plech Makita JS3201J [37] 
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Technické parametry [37]: 

� Příkon: 710 W 
 
� Hmotnost: 3,4 kg 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 213 mm 
  Šířka: 90 mm 
  Výška: 239 mm 

 

1.27 VRTAČKA ŠROUBOVÁK MAKITA DP4700 
 

Vrtačka šroubovák bude použita na běžné práce na stavbě zejména dotahovaní 
fasádních profilů a montáži obvodového pláště. Na staveniště bude dopravena nákladním 
automobilem Avia D90. Doba nasazení je podle potřeby na staveništi. Toto nářadí bude 
uloženo ve skladovací buňce po celou dobu výstavby. 

 

 

 

 

 

 Obr. 40 – Vrtačka šroubovák Makita DP4700 [38]
 

 

Technické parametry [38]: 

� Příkon:  510 W 
 
� Hmotnost:  2,2 kg 
 
� Otáčky naprázdno: 0-550 min-1 
 
� Max. utahovací moment: 38 Nm 
 
� Rozměry 
 

  Délka: 275 mm 
  Šířka: 75 mm 
  Výška: 118 mm 
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1.28 RÁZOVÝ UTAHOVÁK MAKITA 6906 
 

Rázový utahovák bude použit na dotahování šroubů na požadovaný moment. 
Bude využit při montáži vazníků a sloupů a dále taky na obvodový plášť. Na staveniště 
bude dopraven nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je podle potřeby na 
staveništi. Toto nářadí bude uloženo ve skladovací buňce po celou dobu výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 – Rázový utahovák Makita 6906 [39] 

 

Technické parametry [39]: 

� Příkon: 620 W 
 
� Hmotnost: 5,6 kg 
 
� Otáčky naprázdno: 1 700 min-1 
 
� Max. utahovací moment: 600 Nm 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 327 mm 
  Šířka: 95 mm 
  Výška: 237 mm 
 

1.29 KOTOUČOVÁ PILA MAKITA HS6101 
 

Kotoučová pila bude použita k dořezu dřevěných prken na bednění a dále bude 
využívána na práce, při kterých bude zapotřebí pily. Na staveniště bude dopravena 
nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je podle potřeby na staveništi. Toto 
nářadí bude uloženo ve skladovací buňce po celou dobu výstavby. 
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Obr. 42 – Kotoučová pila Makita HS6101 [40] 

 

Technické parametry [40]: 

� Příkon: 1 100 W 
 
� Hmotnost: 3,7 kg 
 
� Otáčky naprázdno: 5 500 min-1 
 
� Řezný výkon při 90º: 54,5 mm 
 
� Řezný výkon při 45º: 39,5 mm 
 
� Pilový kotouč: 165 mm 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 297 mm 
  Šířka: 246 mm 
  Výška: 246 mm 
 

1.30 MÍCHADLO MAKITA UT2204 
 

Míchadlo bude použito při dokončovacích pracích např. rozmíchání lepidla pod 
dlažbu. Na staveniště bude dopraveno nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení 
je 26 dní. Toto míchadlo bude uloženo ve stavební buňce ve fázi výstavby – dokončovací 
práce. 
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Obr. 43 – Míchadlo Makita UT2204 [41] 

 

Technické parametry [41]: 

� Příkon: 850 W 
 
� Hmotnost: 3,4 kg 
 
� Otáčky naprázdno: 5 50 min-1 
 
� Míchací koš: max. 220 mm 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 365 mm 
  Šířka: 89 mm 
  Výška: 152 mm 
 

1.31 ŘETĚZOVÁ PILA MAKITA UC3051A 
 

Řetězová pila bude použita na pokácení stromů na pozemku. Na staveniště bude 
dopravena nákladním automobilem Avia D90. Doba nasazení je 1 den. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44 – Řetězová pila Makita UC3051A [42] 
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Technické parametry [42]: 

� Příkon: 2000 W 
 
� Délka řezu: 30 cm 
 
� Rychlost řezu: 14,5 m/s 
 
� Drážka: 1,3 mm 
 
� Hmotnost: 5,5 kg 
 
� Rozměry 
 
  Délka: 505 mm 
  Šířka: 201 mm 
  Výška: 220 mm 
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1. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Časový harmonogram je vytvořen v programu MS Project. Znázorňuje postupně 
všechny činnosti, které jednotlivě probíhají na objektu SO 01. Červeně je zde vykreslena 
kritická cesta. Kritická cesta je naznačení stavebních činností, které na sebe časově 
(nemusí technologicky), navazují a ukazují celkový čas výstavby.  

Cílem harmonogramu je určit časovou dobu výstavby objektu SO 01 s dodržením 
nezbytně nutných technologických přestávek. V případě mého časového harmonogramu 
jsou zde naznačeny všechny nutné technologické přestávky. Časový tok je zde počítán 
z objemu prací a výkonové normy pracovníka. Představuje kolik měrných jednotek na 
dané práce je pracovník schopen vyprodukovat za jednu pracovní hodinu. 

Časový harmonogram je plán, podle kterého můžeme plánovat finanční toky, 
nasazení pracovníků a dále nasazení hlavních stavebních strojů a drobné mechanizace. [1] 
[2] (příloha P1.10) 

 

2. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
 

V technologickém normálu je znázorněno jaké objemy prací se při výstavbě 
objeví. Určuje směnnost, napětí, počet hodin ve směně, počet pracovníků a celkový počet 
dní dané činnosti. (příloha P1.09) [2] 
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1. NASAZENÍ PRACOVNÍK Ů 
 

V průběhu výstavby objektů se na pracovištích objeví více pracovních čet 
vykonávající rozlišné práce dané jejich odbornosti. Činnosti jednotlivých pracovních čet 
na sebe plynule navazují, v některých případech se tyto činnosti překrývají. Znázorněno 
je to v časovém harmonogramu (příloha P1.10). 

Na výstavbě objektu se podílí pracovníci zhotovitelské společnosti a pracovníci 
dodavatelské firmy. Počty pracovníků se mění při souběžnosti jednotlivých činností 
(příloha P1.11). [1] [2] 

2. NASAZENÍ STROJŮ 
 

Stavební stroje a mechanizace navržená v kapitole 6. (Návrh hlavních stavebních 
strojů a mechanismů) je buď zapůjčená z půjčovny mechanizace, dodavatelských firem 
nebo je ve vlastnictví zhotovitelské společnosti. Vypracovaný plán nasazení strojů je 
důležitý z hlediska termínů, kdy bude muset být stroj nebo mechanizace zapůjčená či 
nasazená zhotovitelskou firmou (příloha P1.12). [1] [2] 
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3. ZDROJE 
 
[1]   BIELY, B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 

2007 
[2]  Přednáška stavebně technologické projektování CW22 (R)  
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 

1.1 a) OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

Účel stavby: Výrobní objekt s administrativní částí  
Místo stavby: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí 
Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 
 

Objekt se nachází v Hylvátech, okres Ústí nad Orlicí.  Jedná se o výrobní objekt, 
který je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučena administrativní a 
výrobní část. Monoblok je řešen na obdelníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru 
jihozápad – severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající stavby. 
Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací. Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v 
hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle 
výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy 
halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové.  Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 
m pod 0,000. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované 
základové železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy 
administrativní části a pod rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka 
základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod 
základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm z betonu 
C12/15. ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. Pod podlahami 
(mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska.  Deska bude 
provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. Revizní kanalizační 
šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB 
monolitické konstrukce z vodostavebního betonu. Konstrukce budou tvořeny deskami a 
stěnami. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC. Prostupy kanalizačního 
PVC potrubí budou těsněny pomocí ocelových nerezových chrániček s přírubou, které 
budou vloženy do bednění před betonáží. Pod základovými deskami těchto konstrukcí 
bude proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými a 
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monolitickými sloupy, ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 
 Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr 

je 400/400 mm. Monolitické ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou 
atypického, asymetricky kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v 
administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 
mm (např. POROTHERM Profi) na maltu pro tenké spáry. 

Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(např. Porotherm PTH 23,8). 

ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí revizní šachty, 
záchytných jímek a prohlubeň pod zásobníky ve skladu.  

Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a 
celoskleněné. 

Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 
140 mm pevnosti P10 (např. POROTHERM Profi), na maltu pro tenké spáry (např. 
POROTHERM Profi DBM) případně na zdící pěnu (např. POROTHERM DRYFIX). 
Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou typové keramobetonové nenosné 
(např. Porotherm PTH 11,5 a 14,5). Montované sádrokartonové příčky a stěny budou 
provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou 
v tl. 100, 150 a 225 mm v sytému Rigips. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými 
monolitickými dobetonávkami. 

Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200, 
250 a 265 mm.  

Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 
konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných  ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné 
straně do sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na 
cihelných nosných stěnách. Vazníky v. 700 mm budou podepřeny ocelobetonovými 
sloupy. Na vazníky budou osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, 
které budou zavětrovány pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a 
přikotven ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75, který bude tvořit nosnou 
konstrukci střešního pláště. 

Nosná konstrukce střechy nad rampou bude tvořena nosníky atypického tvaru z 
lepeného lamelového dřeva. Na vaznice bude provedeno bednění z hoblovaných prken 
tl. 22 mm na pero a drážku, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůzí plochou 
střechou s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace z EPS. 
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Obvodový plášť budovy je navržen z lehkých sendvičových panelů s IPN 
jádrem. Navrženy jsou panely Kingspan tl. 100 mm na zděné části objektu a tl. 100 mm 
na halové části.  
 Nad venkovní rampou je navržena jednoplášťová nezateplená nepochůzí plochá 
střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 1,7% a je 
vytvořen přímo nosnou konstrukcí střechy. Krytina z PVC-P fólie je navržena 
mechanicky kotvená do nosné konstrukce. 

 
1.1 b) OBECNÉ INFORMACE O VLASTNÍM PROCESU [8] [9] 

 

Technologický předpis řeší realizaci výstavby provádění obvodového pláště, 

který bude tvořen z lehkých sendvičových panelů s IPN jádrem.  

Navrženy jsou panely Kingspan KS 1150 TF tl. 100 mm na zděné části a halové 
části. Kotvení bude přiznané, vnější profilace panelů Q, vnitřní profilace B. Panely 
budou na halové části objektu kotveny k ŽB sloupům pomocí dekmetal profilu OM 
50/40, v části zděné pak pomocí profilu dekmetal OM 50/40 k cihelným stěnám. 
V halové části bude na základových trámech osazen L profil, ke kterému bude kotvena 
spodní část opláštění. Vzduchová mezera mezi panely a zdivem bude nevětraná, proto je 
nutné dokonale utěsnit všechny mezery. Dotěsněním spár se provede PUR pěnou. 
Panely jsou navrženy na podélných stěnách šikmo kladené.  

 
2. PŘEVZETÍ STAVBY 

 
2.1 a) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi na ŽB 
skeletu a v části administrativy s hotovým výplňovým zdivem mezi skeletovou 
konstrukcí, a to s deklarovanou rovinností sloupů a vyzdívky podle KZP (příloha 
č.P1.14). V otvorech musí být osazeny okenní a dveřní výplně. Jako doklad o kontrole 
bude provedena kopie zápisu ze stavebního deníku, kde bude odpovědnou osobou 
podepsána výstupní kontrola. Vše bude předáno subdodavateli. Pokud nebude dodržena 
tolerance odchylek rovinnosti dle KZP (příloha č.P1.14), musí se provézt zápis do 
stavebního deníku. Při převzetí pracoviště bude přítomen technický dozor investora, 
který se podepíše do stavebního deníku. 

 
2.2 b) PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště je z celé části oploceno proti vniknutí cizích osob uzamykatelným 
plotem výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude opatřen vjezdovou bránou, na které bude 
umístěna bezpečností tabule upozorňující, zákaz vstupu na staveniště nepovolaným 
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osobám. V areálu staveniště budou zpevněné plochy tvořeny štěrkovým násypem, který 
bude zhutněn. Likvidaci odpadu zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad budou 
zajištěny odpadní kontejnery, které bude vyvážet firma TEPVOS Ústí nad Orlicí, zbylý 
odpad bude odvezen na skládky popřípadě zlikvidován přímo na stavbě. Elektrická 
energie na staveništi bude zajištěna z rozvodné skříně (220/230 V a 380/400V). 
Všechny staveništní buňky budou mít přívod elektrické energie, protože budou 
využívány pro potřeby zaměstnanců (šatny, umývárny, kanceláře, ostraha a zároveň 
kuchyňky). Vodovodní přípojka pro navržený areál bude napojena na buňku 
s umývárnou. Splaškové vody budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace do 
jímky k vyvážení. Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 
 

3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1 MATERIÁL 
 
Tabulka s výpisem materiálu viz (příloha č.P1.13). 
 
3.2 DOPRAVA 
 
3.2.1 a) PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
 

Doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou naháčem 
s podvalníkem a materiál bude složen autojeřábem Liebherr 1160-5.1. Profily budou 
dopraveny nákladním automobilem Scania. Veškerý materiál musí být chráněn proti 
poškození, proto budou panely přepraveny na paletách. Panely budou mezi sebou 
fixovány proti posunu speciálním tmelem, který lze po namontování z panelů snadno 
odstranit. Při vykládání materiálu na staveništi bude přítomna odpovědná osoba, která 
provede kontrolu shodnosti materiálu s dodacími listy a dále provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.2.2 b) SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
 

Panely Kingspan budou ve svislém směru a vodorovném směru po staveništi 
dopravovány nůžkovou plošinou a autojeřábem. Za pomoci pracovníků budou osazeny 
na místo určení. 
 
3.3 SKLADOVÁNÍ 
 

Skladování panelů bude na zhutněném zpevněném místě předem určeném. 
Panely nebudou ležet přímo na zemi, ale budou podloženy podložkami a zároveň se 
panely budou prokládat mezi sebou prokladkami. Panely se musejí překrýt plachtou, 
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z důvodu klimatických podmínek (déšť, UV záření). Drobný materiál bude skladován 
v mobilní buňce, která slouží pro ukládání drobných materiálů a nářadí. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY [2] [4] [15] 
 
4.1 a) OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Provádění obvodového pláště bude probíhat v měsíci listopad, takže montáž 
panelů by to nemělo nějak ovlivnit. Pouze pokud by byla teplota vzduchu vyšší jak +30 
stupňů, relativní vlhkost vzduchu vyšší jak 80%, objevily by se silné bouřky, krupobití, 
či silný vítr, který překročí hodnotu 8 m/s, tak po té by musely být práce ukončeny po 
dobu tohoto nepříznivého počasí. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s je nutné 
zastavit všechny výškové práce. Měření teploty vzduchu stavbyvedoucí provede dvakrát 
za den, ráno a odpoledne. Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem) a 
musí nosit ochranné pomůcky (vesta, helma, ochranné rukavice). Proškolení pracovníci 
se podepíší do předem připraveného protokolu. 
 
4.1 b) PRACOVNÍ PODMÍNKY O PROCESU 
 

Podmínkou pro osazování sloupů je rovinnost sloupů a vyzdívky podle KZP 
(příloha č.P1.14) a správné rozmístění ocelových válcovaných profilů. Montáž panelů 
se nesmí provádět při rychlosti větru větším jak 8 m/s a při špatné viditelnosti, ta musí 
být menší jak 30 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré 
výškové práce. Podmínky práce omezuje teplota v daných případech. Platí, že teplota 
nemůže být menší jak -10 ºC a nad +30 ºC. Práce na montáži roštu a panelů Kingspan 
bude probíhat v hodinách od 7:00 do 16:00, proto není potřeba umělého osvětlení.  
 

5. PRACOVNÍ POSTUP [8] [9] [10] [16] 
 

Před vlastní montáží panelů Kingspan se provede kontrola rovinnosti sloupů a 
vyzdívky. Po zkontrolování montážník označí na zdivo a skelet počáteční moduly. 
Začneme s přišroubováním nosných profilů dekmetal (profil OM 50/40) jak na část 
s výplňovým zdivem, tak část halovou se sloupy. Kotvení se provede pomocí šroubů do 
betonu a cihel s těsnící podložkou. Je potřeba 6 šroubů/m2. Přesný počet šroubů 
stanovuje projektant statik nebo projektová dokumentace. V části s výplňovým zdivem 
bude koncový profil tvořit profil OM 50/40 a v části halové bude přivrtán soklový profil 
L šrouby do betonu. Soklový profil L bude kotven po půl metru. 
 
5.1 MONTÁŽ PANELŮ KINGSPAN 
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Před položením panelu je třeba dle dokumentace osadit PE samolepící těsnící 
pásky na nosnou konstrukci a spodní díly oplechování. Doporučuje se do podélného 
spoje z interiérové strany aplikovat tmel. 
Nejdříve si musíme panely rozměřit a nařezat na požadované tvary dle projektové 
dokumentace. Řezání panelů se bude provádět na zpevněné ploše staveniště. Panely 
budou řádně podloženy podložkami, aby při řezání nedošlo k jejich poškození. 
Když máme panely nařezané, můžeme začít s osazením prvního panelu do předem 
připraveného soklového profilu. Začínáme odspodu, přišroubujeme ho za pomoci 
šroubů s podložkou. Každá strana fasádní desky Kingspan bude připevněna 3 šrouby. 
Před dotažením šroubů musíme v místě šroubu odstranit ochrannou fólii. Dále si 
vytvoříme konstrukci z profilů i kolem budoucích oken. Druhý panel položíme na pero 
prvního panelu, náležitě dotlačíme a přišroubujeme. Ve spoji těchto dvou panelů je 
z výroby připevněna antikondenzační páska. Ujistíme se, zda řádně sedí podélný spoj 
panelů, tak aby byla zaručena těsnost spojů. Kontrolu provedeme tím, že vizuálně 
zkontrolujeme šířku spáry mezi panely. Pro přesné uložení panelů se do panelů 
předvrtají otvory pro šrouby BS-R-6,3 x 140. Pro přišroubování k profilům OM 50/40 
se použijí samotné šrouby JT3-D-6H-5,5/6,3 x 127–E16. Pomocí rázového utahováku 
se provede dotáhnutí panelů k profilům. Je potřeba dodržet zásady utahovaní šroubů, 
tak aby podložka plnila správnou funkci. Postup montáže panelů opakujeme, až se 
dostaneme k okraji. Po té můžeme odstranit ochrannou fólii ze všech panelů. Zásada 
kladení panelů je taková, že postupujeme od jednoho kraje k druhému, nikdy ne z obou 
krajů zároveň.  
Po dokončení osazení můžeme připevnit rohové a lemovací profily (parapety, nadpraží 
a ostění). 
 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Na celkový průběh montáže fasádních panelů Kingspan bude dohlížet 
stavbyvedoucí. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně 
proškolené. Pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně 
životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod daný 
dokument.  
 
3 x montážník – vyučen SOU, proškolen pro práci s fasádním systémem Kingspan, 
z toho 1x montážník – praxe v oboru 5 let 
1 x řidič tahače s podvalníkem – řidičský průkaz skupiny B,C 
1 x řidič nákladního automobilu Scania – řidičský průkaz skupiny B,C 
 

7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
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7.1 STROJE 
 
Tahač Iveco Stralis 440S42 T/P + podvalník Goldhofer STN-L 3 BAU [11] 
 
� Zatížení náprav: 3 x 10 000 kg 
 
� Ložná plocha: 8 400 x 2 550 kg 
 
� Ložná plocha s rozšířením: 11 400 x 2 550 kg 
 
� Hmotnost: 9 800 kg 
 
� Celková hmotnost návěsu: 50 000 kg 
 
� Nosnost: 40 200 kg 
 
� Max. rychlost: 80 km/h 

Nůžková plošina LX 4WD DD [12] 
 
� Rozměry pracovní plošiny: 3,96 x 1,73 m   
 
� Transportní rozměry: 4,02 x 2,29 x 3,0 m 
 
� Pohon: diesel 4x4 
 
� Výška plošiny max.: 15,1 
 
� Výška plošiny min.: 1,9 m 
 
� Pracovní výška: 17,1 m 
 
� Váha: 6 583 kg 
 
� Nosnost: 341 kg 

 
Nákladní automobil AVIA D90 [13] 
 
� Motor  Max.výkon: 136 kW při 2 500 ot/min 

  Objem: 4500 cm3 
 
� Celková hmotnost soupravy: 9 000 kg 
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� Max. rychlost: 85 km/h 
 

� Rozměry ložné plochy 1 849 x 5 830 mm 

Autojeřáb Liebherr LTM 1160-5.1 [14] 
 
� Motor: Dieslový Liebherr motor, 6-ti válec 

 
Pojezdový motor: Dieslový Liebherr motor, 6-ti válec 
 
Jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor, 4 válec 
 

� Výkon: 370 kW-pojezd, 145 kW-jeřáb.  
 
� Hmotnost: 60 t 
 
� Protiváha: 45,5 t 
 
� Pohon: 10 x 8 x 10 
 
� Max. nosnost: 160t/ 3,0 m radius 

 
� Teleskop: 13,2 – 62 m 

 
� Příhradová špička: 12,2 – 36 m 

 
� Rozměry: 15 020 x 7 500 mm 

7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
 
Rázový utahovák 
Nůžky na plech 
Vrtačka-šroubovák 
Vodováha 
Řezačka  
Svinovací metr 
Kladivo 
 
7.3 POMŮCKY BOZP 
 

Všichni pracovníci budou mít po dobu na staveništi ochranné přilby a vesty. 
Další ochranné pomůcky jsou: ochranné brýle, pracovní oděv, pracovní boty a ochranné 
rukavice. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY (příloha č.P1.14) 
 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Před započetím prací je nutno zkontrolovat již hotové železobetonové 
konstrukce a rovinnost vyzdívky. Tato etapa je zkontrolována při přebírání hotového 
skeletu a zdících prací, o kontrole byl proveden zápis ve stavebním deníku. Musí se 
provézt kontrola dovezeného materiálu, jestli se shoduje s objednacím listem (čísla, 
počty kusů, atd.) a jestli nebyl porušen při převozu a skladování. Kontrola se zapíše do 
stavebního deníku. 
  
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA [7] 
 

Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a pravidelně pověřený 
pracovník – montážník, vyučen v oboru a má 5 let praxi. Kontroluje se správné osazení 
profilů OM 50/40. Svislé OM 50/40 profily – maximální odchylka je 3 mm na 2 m lati.  
Dále se provádí kontrola správného nalepení PE samolepící těsnící pásky, kontrola 
osazení soklového profilu, průběžná vizuální kontrola rovinnosti. Kontroluje se také 
správné osazování panelů, tloušťka jednotlivých spár před přišroubováním. Před 
výstupní kontrolou se provede kontrola správného dotažení šroubů a dobře provedeného 
strhnutí ochranné fólie.  
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Kontroluje se finální vzhled opláštění, kontroluje se správnost osazení 
jednotlivých panelů, rovinnost spár. Nakonec se kontroluje čistota všech panelů po 
strhnuté ochranné fólii. Také se provede kontrola záznamů všech provedených operací 
ve stavebním deníku. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI - BOZP 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP.  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
jeho změny: Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 223/2009 Sb., 
Změna: 365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb. [1] 
 
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. [2] 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. [3] 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4] 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
 
Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: ochranné 
brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,… 
 
Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a odchodu. 
 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. 
 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a 
technologickými postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
 

10. EKOLOGIE 
 

Na stavbě musí být zajištěno opatření proti hlučnosti. Z důvodu možného požáru 
musí být v blízkosti stavby hydrant a také 2 hasicí přístroje, které budou umístěny 
v kanceláři stavbyvedoucího a jeden v kanceláři ostrahy staveniště. 
Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů [5]. Likvidace zbytků materiálů se 
provede podle pokynů výrobce na obalech a také dle bezpečnostních listů výrobce. 
Jednotlivé odpady budou recyklovány do kontejnerů a následně odvezeny do sběrného 
dvora v Ústí nad Orlicí. V blízkosti vjezdové brány na staveniště budou umístěné 
kontejnery na tříděný odpad, které budou vyváženy dle potřeby. Minimálně jednou 
měsíčně. Při provádění opláštění vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle předpisu č. 
381/2001 Sb.  - Katalog odpadů [6]. 
 
Tab. 1 – Katalog odpadů [6]   

Zatřídění Název odpadu Kategorie odpadu        Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
15 01 06 Směsné obaly O Komunální skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

Legenda kategorie odpadu:       O………..ostatní odpad 
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[4]  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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[6]  Předpis č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 
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[15] Předpis č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Public/ATN%20440S42%20TP.pdf 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 a) OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Účel stavby: Výrobní objekt s administrativní částí  
Místo stavby: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí 
Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 
 

Objekt se nachází v Hylvátech, okres Ústí nad Orlicí.  Jedná se o výrobní objekt, 
který je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučena administrativní a 
výrobní část. Monoblok je řešen na obdelníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru 
jihozápad – severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající stavby. 
Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací. Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v 
hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle 
výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy 
halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové.  Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 
m pod 0,000. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované 
základové železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy 
administrativní části a pod rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka 
základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod 
základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm z betonu 
C12/15. ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. Pod podlahami 
(mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska.  Deska bude 
provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. Revizní kanalizační 
šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB 
monolitické konstrukce z vodostavebního betonu. Konstrukce budou tvořeny deskami a 
stěnami. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC. Prostupy kanalizačního 
PVC potrubí budou těsněny pomocí ocelových nerezových chrániček s přírubou, které 
budou vloženy do bednění před betonáží. Pod základovými deskami těchto konstrukcí 
bude proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými a 
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monolitickými sloupy, ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 
 Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr 

je 400/400 mm. Monolitické ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou 
atypického, asymetricky kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v 
administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 
mm (např. POROTHERM Profi) na maltu pro tenké spáry. 

Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(např. Porotherm PTH 23,8). 

ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí revizní šachty, 
záchytných jímek a prohlubeň pod zásobníky ve skladu.  

Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a 
celoskleněné. 

Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 
140 mm pevnosti P10 (např. POROTHERM Profi), na maltu pro tenké spáry (např. 
POROTHERM Profi DBM) případně na zdící pěnu (např. POROTHERM DRYFIX). 
Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou typové keramobetonové nenosné 
(např. Porotherm PTH 11,5 a 14,5). Montované sádrokartonové příčky a stěny budou 
provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou 
v tl. 100, 150 a 225 mm v sytému Rigips. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými 
monolitickými dobetonávkami. 

Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200, 
250 a 265 mm.  

Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 
konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných  ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné 
straně do sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na 
cihelných nosných stěnách. Vazníky v. 700 mm budou podepřeny ocelobetonovými 
sloupy. Na vazníky budou osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, 
které budou zavětrovány pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a 
přikotven ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75, který bude tvořit nosnou 
konstrukci střešního pláště. 

Nosná konstrukce střechy nad rampou bude tvořena nosníky atypického tvaru z 
lepeného lamelového dřeva. Na vaznice bude provedeno bednění z hoblovaných prken 
tl. 22 mm na pero a drážku, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůzí plochou 
střechou s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace z EPS. 
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Obvodový plášť bude řešen jako lehký provětrávaný obvodový plášť s konečnou 
úpravou, která bude tvořena ze za studena válcovaných desek COR-TEN (Obr.1). Sokl 
zde v technologickém předpisu nebude řešen, ale bude zateplen extrudovaným 
polystyrenem s povrchovou úpravou v rezaté barvě podobné jako desky COR-TEN. 
 Nad venkovní rampou je navržena jednoplášťová nezateplená nepochází plochá 
střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 1,7% a je 
vytvořen přímo nosnou konstrukcí střechy. Krytina z PVC-P fólie je navržena 
mechanicky kotvená do nosné konstrukce. 
 
1.1 b) OBECNÉ INFORMACE O VLASTNÍM PROCESU 
 
Technologický postup řeší realizaci výstavby a provádění obvodového pláště objektu.  
Jedná se o provedení lehkého provětrávaného obvodového pláště včetně zateplení. 
Skladba fasády je stejná po celém obvodu budovy. Obvodový plášť bude mít konečnou 
úpravu povrchu ze za studena válcovaných desek COR-TEN (Obr. 1).  Sokl zde 
v technologickém předpisu nebude řešen, ale bude zateplen extrudovaným 
polystyrenem s povrchovou úpravou v rezaté barvě podobné jako desky COR-TEN.  
Kotvení celého pláště bude přiznané, vnější profilace panelů Q, vnitřní profilace B. Celá 
skladba obvodového pláště se skládá z kotevních pvků DEKMETAL, mechanicky 
kotvené tepelné izolace z minerální plsti ISOVER FASSIL tl. 140 mm a opláštění 
pomocí za studena válcovaných desek COR-TEN. Objekt bude zateplen deskami 
z minerální izolace z kamenných vláken ISOVER FASSIL tl. 140 mm, které budou 
vkládány mezi ocelový rošt lehkého obvodového pláště a budou mechanicky kotveny 
pomocí EJOT držáků izolace DH, které jsou vyrobeny z plastu. Tloušťka kotvené 
minerální izolace je 140 mm. Minerální izolace bude chráněna proti povětrnostním 
podmínkám a vlhkosti difúzní fólií DEKTEN FASSADE tl. 0,4 mm. 
Nosný rošt fasády se skládá z prvků systému DEKMETAL, tj. konzol A, vodorovných 
Z profilů Z50, a svislých profilů OM 50. Mezi tyto jednotlivé prvky (vodorovné a 
svislé) roštu bude vložena difúzní fólie. Nakonec se na svislý rošt připevní desky 
z COR-TENu. 
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Obr. 1 - Skladba S1 – Skladba části konstrukce provětrávané fasády [9] 

 

2. PŘEVZETÍ STAVBY 
 
2.1 a) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 
Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi na ŽB 

skeletu s hotovým výplňovým zdivem mezi skeletovou konstrukcí, a to s deklarovanou 
rovinností sloupů a vyzdívky podle KZP (příloha č.P1.16). V otvorech musí být osazeny 
okenní a dveřní výplně. Jako doklad o kontrole bude provedena kopie zápisu ze 
stavebního deníku, kde bude odpovědnou osobou podepsána výstupní kontrola. Vše 
bude předáno subdodavateli. Pokud nebude dodržena tolerance odchylek rovinnosti dle 
KZP (příloha č.P1.16), musí se provézt zápis do stavebního deníku. Při převzetí 
pracoviště bude přítomen technický dozor investora, který se podepíše do stavebního 
deníku. 

 
2.2 b) PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

 
Staveniště je z celé části oploceno proti vniknutí cizích osob uzamykatelným 

plotem výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude opatřen vjezdovou bránou, na které bude 
umístěna bezpečností tabule upozorňující, zákaz vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. V areálu staveniště budou zpevněné plochy tvořeny štěrkovým násypem, který 
bude zhutněn. Likvidaci odpadu zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad budou 
zajištěny odpadní kontejnery, které bude vyvážet firma TEPVOS Ústí nad Orlicí, zbylý 
odpad bude odvezen na skládky popřípadě zlikvidován přímo na stavbě. Elektrická 
energie na staveništi bude zajištěna z rozvodné skříně (220/230 V a 380/400V). 
Všechny staveništní buňky budou mít přívod elektrické energie, protože budou 
využívány pro potřeby zaměstnanců (šatny, umývárny, kanceláře, ostraha a zároveň 
kuchyňky). Vodovodní přípojka pro navržený areál bude napojena na buňku 
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s umývárnou. Splaškové vody budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace do 
jímky k vyvážení. Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 
 

3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1 MATERIÁL 
 
Tabulka s výpisem materiálu viz (příloha č.P1.15).  
 
3.2 DOPRAVA 
 
3.2.1 a) PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

 
Doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou z Dobrušky, kde se 

nachází centrální sklad fasádních desek z COR-TENu., které firma přepraví nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. Prvky nosného roštu budou na staveniště dovezeny 
ze skladu firmy Dektrade, která sídlí v Ústí nad Orlicí, 2,9 km od místa staveniště. 
Veškerý materiál musí být chráněn proti poškození, proto budou profily COR-TENu 
přepraveny na dřevěných paletách s tenkou plastovou ochranou. Při vykládání materiálu 
na staveništi bude přítomna odpovědná osoba, která provede kontrolu shodnosti 
materiálu s dodacími listy a dále provede zápis do stavebního deníku. 
 
3.2.2 b) SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
 

Fasádní profily COR-TEN budou ve svislém směru po staveništi dopravovány 
nůžkovou plošinou a ve vodorovném směru je pracovníci budou přepravovat ručně. 
 
3.3 SKLADOVÁNÍ 
 

Skladování kotevních prvků a konzol A je nutno chránit před povětrnostními a 
nepříznivými vlivy, tudíž je musíme skladovat v uzamykatelném skladu. Profily Z50 a 
OM 50 jsou dodávány ve svazcích a proto je můžeme skladovat na zpevněné odvodněné 
ploše. Musí být položeny na podložkách a mezi sebou jednotlivě proloženy 
prokladkami cca po 1,5 m. Všechny prvky se musí řádně označit cedulkami (typ profilu, 
množstí) pro lepší kontrolu a orientaci. Tepelná izolace bude skladována v budoucí hale 
objektu SO 01, kde bude chráněna proti UV záření a klimatickým podmínkám. Fasádní 
profily z COR-TENu budou skladovány na staveništi na rovné zpevněné a odvodněné 
ploše. Profily mohou být skladovány ve svých obalech na podložkách a jednotlivé 
balení musí být proloženo prokladkami. Pokud se balení otevře, musí být opět po 
dokončení řádně zaděláno, aby byly profily chráněné před vlhkem. Jednotlivé role 
difúzních fólií budou skladovány v uzamykatelném skladu a v hale budoucího objektu 
nastojato. 
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Drobný materiál bude skladován v kontejneru, který slouží pro ukládání 
drobného materiálů a nářadí. Pokud by se materiál určený ke skladování 
v uzamykatelném skladu nevešel do připraveného uzamykatelného kontejneru, může se 
skladovat v již hotové a uzavřené části objektu. 
 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY [2] [4] [8] 
 
4.1 a) OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Provádění obvodového pláště bude probíhat v měsíci listopad, takže montáž 
fasádních profilů z COR-TENu by to nemělo nějak ovlivnit. Pouze pokud by byla 
teplota vzduchu vyšší jak +30 stupňů, relativní vlhkost vzduchu vyšší jak 80%, objevily 
by se silné bouřky, krupobití, či silný vítr, který překročí hodnotu 8 m/s, tak po té by 
musely být práce ukončeny po dobu tohoto nepříznivého počasí. Při působení větru o 
síle větší jak 11 m/s je nutné zastavit všechny výškové práce. Měření teploty vzduchu 
stavbyvedoucí provede dvakrát za den, ráno a odpoledne. Všichni pracovníci jsou 
poučeni o BOZP (zaměstnavatelem) a musí nosit ochranné pomůcky (vesta, helma, 
ochranné rukavice). Proškolení pracovníci se podepíší do předem připraveného 
protokolu. 

 
4.1 b) PRACOVNÍ PODMÍNKY O PROCESU 
 

Podmínkou pro montáž lehkého obvodového pláště je rovinnost sloupů a 
vyzdívky podle KZP (příloha č.P1.16), správné rozmístění ocelových válcovaných 
profilů a dostatečné přikotvení profilů do cihlového zdiva. Montáž fasádních profilů 
z COR-TENu se nesmí provádět při rychlosti větru větším jak 8 m/s a při špatné 
viditelnosti, ta musí být menší jak 30 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s 
musíme přerušit veškeré výškové práce. Podmínky práce omezuje teplota v daných 
případech. Platí, že teplota nemůže být menší jak -10 ºC a nad +30 ºC. Práce na montáži 
obvodového pláště bude probíhat v hodinách od 7:00 do 16:00, proto není potřeba 
umělého osvětlení. 
 
5. PRACOVNÍ POSTUP  

 
viz příloha č. P1.17 a  

příloha č. P1.18 

 

 

 

Obr.2 – Schéma uspořádání nosného roštu Dekmetal [9] 
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5.1 MONTÁŽ VODOROVNÉHO ROŠTU [14] 
 

Před vlastní montáží fasádních profilů COR-TEN se provede kontrola rovinnosti 
sloupů a vyzdívky. Dle kotevního plánu se na jednotlivých rozích objektu vytyčí 
budoucí řady ocelového roštu. První spodní řada se vytyčí nivelačním přístrojem. 
Okrajové konzoly se odměří a pomocí nabarveného provázku (Obr. 3), který se natáhne 
mezi tyto dvě konzoly, nabarví výplňové zdivo. Máme hotovou první linii vodorovného 
roštu, který je tvořen Z profilem (Obr. 2). Dle kladečského plánu se rozmístí a přikotví 
ostatní konzoly. Každá konzola se připevní připravenými šrouby do cihelného zdiva 
s těsnící podložkou. Připevnění dalších krajních konzol se provede tak, že se ze shora 
spustí olovnice a podle provázku se udělají přesné značky, které pak poslouží 
k přesnějšímu připevnění dalších konzol. Svislice provázku s olovnicí bude vedená 2 
cm za čelem konzol. K vytyčení roviny mezi jednotlivými nakreslenými body 
použijeme laser a opět jeden z pracovníků obtáhne laserovou čáru na výplňové zdivo. 
Tím dosáhneme pomocné čáry pro montáž vodorovných Z profilů. Máme hotovou část 
přišroubování konzol ke zdivu, položíme na tyto konzoly Z profil, zkontrolujeme 
správnou polohu a ke každé konzole Z profil přišroubujeme samořeznými šrouby [12]. 
Z profily se napojují s přesahem 100 mm, v přesahu se sešroubují dvěma samořeznými 
šrouby. Jeden šroub se přišroubuje do stojiny a druhý do čelní pásnice na konci přesahu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 – Odměření konzol pomocí provázku [9] 

 
5.2 MONTÁŽ MINERÁLNÍ IZOLACE [16] 
 

Před vkládání minerální izolace mezi profily musíme připevnit zakládací lištu. 
Zakládací lištu připevníme vruty s hmoždinkami do zdiva. Tepelnou izolaci budeme 
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vkládat mezi profily odspoda. Každou desku minerální izolace přikotvíme 5 držáky 
izolace DH. Desky se k sobě kladou na sraz. 
 
5.3 POKLÁDKA DIFÚZNÍ FÓLIE [13] 
 

Po dokončení přikotvení minerální izolace na cihelné zdivo se bude pokládat 
difúzní fólie. Difúzní fólii postupně rozbalujeme a postupujeme směrem od soklu 
nahoru. Difúzní fólie je opatřena lepícím páskem, který je opatřen průhlednou fólií, 
která se nejdříve musí odlepit a po té opatrně přilepit na Z profil. Podle potřeby se 
rozmotá fólie a přilepí se. Spoje difúzní fólie musíme vyřešit 15 cm přesahem. Pro čelní 
přesahy fólie použijeme samolepící pásku DEKTAPE MULTI. Spodní kraj difúzní fólie 
vyřešíme připevněním lišty, abychom dosáhly prostoru pro nasávání vzduchu a 
vytvoření tak provětrávané fasády. 
 
5.4 MONTÁŽ SVISLÝCH PROFILŮ [14] 
 

Po dokončení připevnění difúzní fólie na Z profily a minerální izolaci začneme 
s montáží svislého roštu z OM 50 profilů. Rozmístění OM profilů se řídí kladečským 
plánem (příloha č.P1.18). Před montáží se zkontroluje shoda mezi kladečským plánem, 
stavební připraveností. U okrajů objektu a stavebních otvorů se dodržují vzdálenosti 
předepsané ve výkresech detailů. Vodorovné profily jsou rozmístěny po vzdálenosti 600 
mm. Spodní první profil je umístěn 250 mm od zakládací lišty. Svislé profily jsou 
rozmístěny po vzdálenosti 615 mm. Profily OM 50 se nespojují, vzniká mezi nimi 3 
mm mezera. Pokud by se stalo, že fasádní profil z COR-TENu v tomto místě nepůjde 
přikotvit, podloží se plechovým páskem, který se přišroubuje dilatačně. Jednotlivé OM 
profily musí být v přímce, musí být dodržena jejich svislost a osová vzdálenost 
odpovídající kladečskému plánu a detailům. 
 
5.5 MONTÁŽ FASÁDNÍCH PROFILŮ Z COR-TENu  
 

Když máme hotovou montáž svislých profilů, můžeme začít s osazováním za 
studena válcovaných fasádních profilů z COR-TENu [10]. Před samotným začátkem 
osazení prvního fasádního profilu je zapotřebí zkontrolovat počet měřících bodů na 
povrchu, jak ve vodorovném směru, tak i ve svislém, aby bylo zajištěno, že svislé a 
vodorovné spoje budou mít stejnou šířku po obvodu celého objektu. Po zkontrolování 
montážník označí počáteční moduly, pro první fasádní profil na obou stranách rohu, ve 
svislém i vodorovném směru. Podle potřeby se provede vyrovnání. Pokládka prvního 
fasádního profilu začíná odspodu. Fasádní profily se připevní do OM profilů pomocí 
samovrtných šroubů s EPDM podložkou. Aby nebyla narušena funkčnost konstrukce 
(větrání, odvod vody) musíme dodržet protidešťové lemování. Ve svislém směru je 
zajištěno překrytím jednoho fasádního profilu s druhým a spojeno samovrtnými šrouby 
s EPDM podložkou [11]. Ve vodorovném směru je zajištěno tak, že mezi jednotlivými 
fasádními profily vznikne 10 mm mezera a ta je pod panely překryta ocelovým 
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lemovacím profilem. Tento profil je přišroubován do OM profilů.  Dva fasádní profily, 
které jsou položeny na tento lemovací plech, jsou přikotveny samovrtnými šrouby právě 
do tohoto pomocného lemovacího plechu. Takto pokračujeme až k hraně posledního 
vrchního fasádního profilu a nakonec osadíme lemovací profily pro rohy. 
 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
Na celkový průběh montáže fasádních profilů z COR-TENu bude dohlížet 

stavbyvedoucí. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně 
proškolené. Pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod 
daný dokument. 

3 x montážník – vyučen SOU, proškolen pro práci s fasádním systémem provětrávaných 
fasád a montáží fasádních profilů z COR-TENu, z toho 1x montážník – praxe v oboru 5 
let 
2 x izolatér – vyučen SOU, proškolen pro provádění fasádních tepelných izolací a 
provádění pokládky difúzních a parotěsných fólií 
1 x řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny B,C 
 

7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
7.1 STROJE 
 
Nákladní automobil Scania R 420 Palfinger [17] 

 
� Maximální nosnost vozidla: 9100 kg 
 
� Maximální nosnost automobilu: 8200 kg 
 
� Maximální nosnost při horizontálním dosahu: 2150 kg/2m 
 
� Maximální vertikální dosah: 18,5 m   

 
� Ložná plocha: 6 450 x 2 520 mm 

 
Nůžková plošina LX 4WD DD [18] 
 
� Rozměry pracovní plošiny: 3,96 x 1,73 m   
 
� Transportní rozměry: 4,02 x 2,29 x 3,0 m 
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� Pohon: diesel 4x4 
 
� Výška plošiny max.: 15,1 
 
� Výška plošiny min.: 1,9 m 
 
� Pracovní výška: 17,1 m 
 
� Váha: 6 583 kg 
 
� Nosnost: 341 kg 

 
Nákladní automobil AVIA D90 [19] 
 
� Motor  Max.výkon: 136 kW při 2 500 ot/min 

  Objem: 4500 cm3 
 
� Celková hmotnost soupravy: 9 000 kg 
 
� Max. rychlost: 85 km/h 

 
� Rozměry ložné plochy 1 849 x 5 830 mm 

7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
 
Rázový utahovák 
Nůžky na plech 
Vrtačka-šroubovák 
Vodováha 
Řezačka  
Svinovací metr 
Kladivo 
Pásmo 
Olovnice 
Rotační laser 
 

7.3 POMŮCKY BOZP 
 

Všichni pracovníci budou mít podobu na staveništi ochranné přilby a vesty. 
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Další ochranné pomůcky jsou: ochranné brýle, pracovní oděv, pracovní boty a ochranné 
rukavice. 
 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY (příloha č.P1.16) 
 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Před započetím prací je nutno zkontrolovat již hotové železobetonové 
konstrukce a rovinnost vyzdívky. Tato etapa je zkontrolována při přebírání hotového 
skeletu a zdících prací, o kontrole byl proveden zápis ve stavebním deníku.  
Musí se provézt kontrola dovezeného materiálu, jestli se shoduje s objednacím listem 
(čísla, počty kusů, atd.) a jestli nebyl porušen při převozu a skladování. Kontrola se 
zapíše do stavebního deníku.  

 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA [7] 
 

Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a pravidelně pověřený 
pracovník – montážník, který je v oboru více jak 5 let. Kontroluje se teplota ovzduší, 
neměla by klesnout pod -10°C.  

 
8.2 a) KONTROLA NOSNÉHO ROŠTU 
 

Kontroluje se rozmístění konzol A a jejich rovinnost. Dále se kontroluje 
montážní tolerance nosného roštu. Vodorovné Z profily – maximální odchylka je 3 mm 
na 2 m lati. Svislé OM profily – maximální odchylka je také 3 mm na 2 m lati. 
Stavbyvedoucí spolu s pověřeným pracovníkem - montážníkem kontroluje i rozteče 
mezi jednotlivými profily. Rozteče jsou napsány v kladečském plánu.  

 
8.2 b) KONTROLA SPRÁVNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE A DIFÚZNÍ FÓLIE 

 
Kontroluje se přikotvení zakládací lišty, její rovinnost a výšková úroveň. 

Kontroluje usazení minerální izolace mezi profily, hlavně napojení dvou desek na sraz. 
Dále se kontroluje připevnění izolace hmoždinkami, musí jich být 5 ks na jednu desku. 
Kontrola správného osazení difúzní fólie, nesmí být nikde protržená či porušená.  
 
8.2 c) KONTROLA OPLÁŠTĚNÍ PROFILY Z PLECHU COR-TEN 
 

Kontroluje se správnost montáže jednotlivých profilů, kontrola dodržení 
technologických postupů opláštění, přišroubování jednotlivých profilů. Kontrola 
povětrnostních podmínek. 
 
O všech jednotlivých úkonech se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Kontroluje se finální vzhled opláštění, kontroluje se správnost osazení 
jednotlivých profilů, rovinnost spár. Nakonec se kontroluje čistota všech jednotlivých 
profilů z COR-TENu. Také se provede kontrola záznamů všech provedených operací ve 
stavebním deníku. 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI – BOZP 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP.  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
jeho změny: Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 223/2009 Sb., 
Změna: 365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb. [1] 
 
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. [2] 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. [3] 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4] 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: ochranné 
brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,… 
 
Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a odchodu. 
 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. 
 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a 
technologickými postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
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10. EKOLOGIE 
 

Na stavbě musí být zajištěno opatření proti hlučnosti. Z důvodu možného požáru 
musí být v blízkosti stavby hydrant a také 2 hasicí přístroje, které budou umístěny 
v kanceláři stavbyvedoucího a jeden v kanceláři ostrahy staveniště. Nakládání s odpady 
a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů [5]. Likvidace zbytků materiálů se provede podle pokynů 
výrobce na obalech a také dle bezpečnostních listů výrobce. Jednotlivé odpady budou 
recyklovány do kontejnerů a následně odvezeny do sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. 
V blízkosti vjezdové brány na staveniště budou umístěné kontejnery na tříděný odpad, 
které budou vyváženy dle potřeby. Minimálně jednou měsíčně. Při provádění opláštění 
vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle předpisu č. 381/2001 Sb.  - Katalog odpadů [6]. 
 
Tab. 1 – Katalog odpadů [6]   

Zatřídění Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
15 01 06 Směsné obaly O Komunální skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

Legenda kategorie odpadu:       O………..ostatní odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
 

1.1 a) OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Účel stavby: Výrobní objekt s administrativní částí  
Místo stavby: Hylváty, okres Ústí nad Orlicí 
Katastrální území: Hylváty 775339 
Číslo parcely: 1160/3, 1162 5/1, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 1399/5, 1142/7, 11/2, 11/3, 1161, 
1163/1, 1166, 1395, 1396, 1397/1, 1398/8, 1134/6, 1134/7, 1398/4 
Investor: ACE TRADE spol. s.r.o. 
Projektant: Monika Dobrovská 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Rýnský 
Realizace: Ing. Josef Mikeš 
Datum zahájení: červen 2016 
Datum ukončení: březen 2017 
 

Objekt se nachází v Hylvátech, okres Ústí nad Orlicí.  Jedná se o výrobní objekt, 
který je řešen jako kompaktní monoblok, ve kterém jsou sloučena administrativní a 
výrobní část. Monoblok je řešen na obdelníkovém půdorysu s hlavní osou ve směru 
jihozápad – severovýchod, která odpovídá v okolí převažující orientaci stávající stavby. 
Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací. Pro plošné základové konstrukce budou provedeny výkopy v 
hloubkách a šířkách dle profilu základových konstrukcí (jednotlivé úrovně dle 
výkresové části) a výkopy pro uložení sítí technické infrastruktury. Základové 
konstrukce jsou navrženy plošné, pomocí základových patek, desek a pasů. Základy 
halové části stavby budou provedeny pomocí ŽB základových patek. Patky budou 
vytvořeny jako kalichové železobetonové.  Základová spára bude uložena v hloubce 3,0 
m pod 0,000. Na horní hrany patek budou po obvodu skladu uloženy prefabrikované 
základové železobetonové nosníky. Základové pasy pod nosnými stěnami a sloupy 
administrativní části a pod rampou budou provedeny ŽB monolitické. Hloubka 
základové spáry pasů byla stanovena na dvou úrovních na kótě -2,7 m a -2,0 m. Pod 
základovými pasy bude proveden podkladní beton průměrné tl. 100mm z betonu 
C12/15. ŽB konstrukce budou betonovány do systémového bednění. Pod podlahami 
(mimo prostor skladu) je navržena monolitická podkladní betonová deska.  Deska bude 
provedena shora na základových pasech a hutněném násypu. Revizní kanalizační 
šachty, prohlubeň pod zásobníky ve skladu a záchytné jímky budou provedeny jako ŽB 
monolitické konstrukce z vodostavebního betonu. Konstrukce budou tvořeny deskami a 
stěnami. Do pracovních spár budou vloženy těsnící pásy z PVC. Prostupy kanalizačního 
PVC potrubí budou těsněny pomocí ocelových nerezových chrániček s přírubou, které 
budou vloženy do bednění před betonáží. Pod základovými deskami těchto konstrukcí 
bude proveden podkladní beton C12/15 průměrné tl. 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zastoupeny ŽB prefabrikovanými a 
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monolitickými sloupy, ocelobetonovými sloupy a zděnými stěnami. 
 Prefabrikované ŽB sloupy jsou navrženy v halové části objektu. Jejich rozměr 

je 400/400 mm. Monolitické ŽB sloupy jsou v průčelí administrativní části. Jsou 
atypického, asymetricky kónického tvaru, šířky 300 mm. Ocelobetonové sloupy v 
administrativní části budou provedeny z jäcklů 200/200 mm vyplněných betonem. 
Zděné stěny jsou navrženy z broušených cihelných bloků pro nosné zdivo š. 400 a 300 
mm (např. POROTHERM Profi) na maltu pro tenké spáry. 

Překlady nad otvory v obvodových nosných stěnách budou tvořeny ŽB 
monolitickými průvlaky prováděnými v rámci provádění stropní konstrukce. Překlady 
nad otvory ve vnitřních nosných stěnách jsou navrženy typové, keramobetonové nosné 
(např. Porotherm PTH 23,8). 

ŽB stěny jsou součástí konstrukce rampy a konstrukcí revizní šachty, 
záchytných jímek a prohlubeň pod zásobníky ve skladu.  

Vnitřní dělící příčky a stěny budou vyzdívané cihelné, sádrokartonové a 
celoskleněné. 

Vyzdívané příčky a dělicí stěny budou z broušených cihelných příčkovek š. 80 a 
140 mm pevnosti P10 (např. POROTHERM Profi), na maltu pro tenké spáry (např. 
POROTHERM Profi DBM) případně na zdící pěnu (např. POROTHERM DRYFIX). 
Překlady nad otvory v cihelných příčkách budou typové keramobetonové nenosné 
(např. Porotherm PTH 11,5 a 14,5). Montované sádrokartonové příčky a stěny budou 
provedeny na kovové konstrukci opláštěním sádrokartonovými deskami. Navrženy jsou 
v tl. 100, 150 a 225 mm v sytému Rigips. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými panely, doplněnými 
monolitickými dobetonávkami. 

Panelové stropy jsou navrženy z ŽB předpínaných dutinových panelů tl. 200, 
250 a 265 mm.  

Nad administrativní částí tvoří nosnou konstrukci střechy přímo stropní panelová 
konstrukce. Nosná konstrukce střechy nad halovou částí objektu je navržena z 
prefabrikovaných  ŽB vazníků výšky 700 mm, resp. 1500 mm ukládaných na jedné 
straně do sedel v ŽB sloupech a na straně druhé do sedel v ŽB ztužujících věncích na 
cihelných nosných stěnách. Vazníky v. 700 mm budou podepřeny ocelobetonovými 
sloupy. Na vazníky budou osazeny ŽB prefabrikované vaznice rozměru 200 x 180 mm, 
které budou zavětrovány pomocí ocelových profilů L. Na vaznice bude položen a 
přikotven ocelový trapézový plech TR 150/280/0,75, který bude tvořit nosnou 
konstrukci střešního pláště. 

Nosná konstrukce střechy nad rampou bude tvořena nosníky atypického tvaru z 
lepeného lamelového dřeva. Na vaznice bude provedeno bednění z hoblovaných prken 
tl. 22 mm na pero a drážku, které budou tvořit nosnou konstrukci střešního pláště. 

Zastřešení objektu je navrženo jednoplášťovou zateplenou nepochůzí plochou 
střechou s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 2,5% a 
bude tvořen spádovými klíny tepelné izolace z EPS. 
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Opláštění celého objektu je navrhováno ze stříbrně lakovaných fasádních panelů 
s mikroprofilací, prosklená fasáda a okenní otvory jsou provedeny z hliníkových profilů 
černé barvy a opláštění vnitřních ploch otvoru čelní fasády a čela stropní konstrukce v 
prosklené fasádě je provedeno z kompaktních desek černé barvy. 
 Nad venkovní rampou je navržena jednoplášťová nezateplená nepochází plochá 
střecha s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Spád ploché střechy je navržen 1,7% a je 
vytvořen přímo nosnou konstrukcí střechy. Krytina z PVC-P fólie je navržena 
mechanicky kotvená do nosné konstrukce. 
 
1.1 b) OBECNÉ INFORMACE O VLASTNÍM PROCESU 
 

Předmětem této etapy je provedení zemních prací. Zemní práce se budou skládat 
ze sejmutí ornice a výkopů pro plošné základové konstrukce (základové patky, desky a 
pasy). Skrývka ornice bude sejmuta 20 cm pod povrch. Základová spára patek bude 
uložena v hloubce -3,0 pod 0,000. Základová spára pasů bude stanovena na dvou 
úrovních -2,7 a -2,0 m pod 0,000. Pod základovými pasy bude proveden podkladní 
beton tl. 100 mm z betonu C 12/15. Jedná se o první fázi výstavby, tudíž nejdříve 
musíme provést pokácení dvou stromů, které se nacházejí v místě budoucího objektu 
SO 01, po té sejmutí ornice. Část ornice bude odvezena na skládku mimo staveniště a 
část se ponechá přímo na určeném místě v areálu staveniště. Jako dalším krokem bude 
provedení vytyčení stavebních objektů, které zajistí stavebník geodetickou firmou. 
 Zřídí se stavební lavičky, vyvápní se obrys jámy a přejde se k samotnému 
výkopu. Vytěžená zemina bude odvezena na nedalekou skládku v Ústí nad Orlicí. 
 

2. PŘEVZETÍ STAVBY 
 
2.1 a) PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 

Předání staveniště bude probíhat za přítomnosti objednatele, zhotovitele a 
projektanta. Staveniště převezme od objednatele nebo technického dozora investora, 
stavbyvedoucí. Podmínkou je i předání projektové dokumentace. Toto předání proběhne 
před započetím zemních prací. Staveniště musí být volné a přístupné. Musí být jasně 
vymezen obvod budoucího staveniště, dřevěnými kůly. Dále proběhne předání pevných 
výškových a polohopisných bodů, které budou třeba pro vytyčení stavby. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a 
kabelových rozvodů procházejících staveništěm. Proběhne také předávka připojovacích 
bodů pro odběr elektřiny a vody pro staveništní potřeby. O předání sepíší obě strany 
zápis do stavebního deníku. 
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2.2 b) PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště je z celé části oploceno proti vniknutí cizích osob uzamykatelným 
plotem výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude opatřen odnímatelnými plotovými poli, na 
kterých bude umístěna bezpečností tabule upozorňující, zákaz vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. V areálu staveniště budou zpevněné plochy tvořeny štěrkovým 
násypem, který bude zhutněn. Stavba bude osvětlena pro případ práce v pozdních 
hodinách. Bude zajištěna vodovodní přípojka pro zajištění čištění automobilů, aby 
nedocházelo k znečištění okolních komunikací. Likvidaci odpadu zajistí zhotovitel 
stavby, na drobný odpad budou zajištěny odpadní kontejnery, které bude vyvážet firma 
TEPVOS Ústí nad Orlicí, zbylý odpad bude odvezen na skládky popřípadě zlikvidován 
přímo na stavbě. Elektrická energie na staveništi bude zajištěna z rozvodné skříně 
(220/230 V a 380/400V). Všechny staveništní buňky budou mít přívod elektrické 
energie, protože budou využívány pro potřeby zaměstnanců (šatny, umývárny, 
kanceláře, ostraha a zároveň kuchyňky). Vodovodní přípojka pro navržený areál bude 
napojena na buňku s umývárnou. Splaškové vody budou svedeny novou přípojkou 
splaškové kanalizace do jímky k vyvážení. Výkopové práce započnou až po vytyčení 
staveniště na základě geodetického měření. Práce budou probíhat za příznivého počasí. 
Všichni pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem). 

 

3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1 MATERIÁL 
 
Tab.1 – Výpočet výkazu výměr zemních prací 

Název  Výkaz výměr MJ Celkem 
Celkem s 

nakypřením 
Kácení stromů 

listnatých   
kus 4 - 

Sejmutí ornice  37,9*37,6*0,2 m3 285 356 
Hloubení 

nezapažených 
jam 

1,5*2*2*11+1,7*1,7*2*4+2,1*1,9
*1+1,6*1,6*0,8 

m3 95 119 

Hloubení rýh 
šířky do 200 cm 

29,8*1,4*1,6+17,6*0,7*0,9+0,8*1,
5*0,9+29,8*1*1,6+0,37*0,97*1,6
+(15,46+0,7+1,54)*0,7*0,9+11,1*
0,7*0,9+(8,6+8,36+17,4+11,1+11,
1+8,5+16,1+3,94)*0,7*0,9+(16,4+
4)*0,8*1,5+(2,05+16+1,9+6,3+5,6

)*0,8*1,5+0,6*2*1,5 

m3 263 329 

Pozn. Koeficient nakypření 1,2 – 1,3. Uvažuji 1,25. 
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Během provádění zemních prací bude těženo a odvezeno 448 m3 zeminy. Skrývka 
ornice tl. 20 cm činí 356 m3. 
Vápenný hydrát 20 kg – 1x pytel 
Hranoly 40/40 dl. 1500 mm – 30 ks 
Prkna tl. 25 mm dl. 2000 mm – 15 ks 
Betonářská výztuž průměr 12 mm – 2 m (5 m celkem) 
Stavební hřebíky 5 balení po 1kg – celkem 5 kg 
 

3.2 DOPRAVA 
 
3.2.1 a) PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
 

Odtěžená zemina bude odvážena na skládku v Ústí nad Orlicí, 3 km od místa 
staveniště. Odvoz zeminy budou obstarávat dva nákladní automobily TATRA 815 S3 
6x6. Objem korby tohoto automobilu je do 10,7 m3. Doba jedné jízdy nákladního 
automobilu bude 5 minut. Doba naložení a pohybu po staveništi nákladního automobilu 
bude činit 10 minut. Doba vyložení a pohybu na skládce bude zhruba 5 minut. Pro 
odvoz zeminy a ornice na skládku budou zapotřebí dva nákladní automobily značky 
TATRA 815 S3. Celkový objem odvážené zeminy činí 448 m3 a objem ornice bude 
činit 178 m3. Polovina objemu ornice bude uložena přímo na staveništi a následně pak 
využita pro konečné úpravy kolem objektu. 1x TATRA 815 S3 pojede 21x se zeminou a 
9x s ornicí na skládku. Dohromady pojede 30 x jeden nákladní automobil na skládku a 
zpět. 
 

3.2.2 b) SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
 

Dopravu materiálu po staveništi zajišťují nákladní automobily TATRA 815 S3. 
Tyto automobily budou odvážet vytěženou zeminu na skládku. Dopravu vytěžené 
zeminy na korbu nákladního automobilu zajistí rypadlo nakladač CATERPILLAR 
428E. 
 

3.3 SKLADOVÁNÍ 
 

Drobný materiál bude uskladněn ve skladovací buňce, která je uzamykatelná. 
Materiál doveze dodavatel a bude ručně složen. Část ornice, která bude uložena na 
staveništi, musí být chráněna před znehodnocením povětrnostními vlivy nebo 
staveništní dopravou apod. Zbytek ornice se odveze na skládku, jak je popsánu 
v předešlém bodě.  
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY [2] [4] [8] 

 
4.1 a) OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

Provádění zemních prací bude probíhat za příznivých klimatických podmínek, tj. 
teplota bude v rozmezí +5°C až +30°C. Pokud by se stalo, že teplota klesne pod +5°C, 
zemní práce budou stále probíhat až do doby, kdy nepůjde zemina rozpojovat. Při 
opakované teplotě pod -5°C po dobu tří dnů, není možné práce provádět. Za 
nepříznivého počasí (bouřka, deště, krupobití, vítr vyšší jak 8m/s), může dojít 
k zabořování strojů, a tudíž nemůžeme zemní práce provádět. Dále při snížené 
viditelnosti, kdy je dohlednost menší než 30 m, opět musí být práce přerušeny. Měření 
teploty vzduchu stavbyvedoucí provede dvakrát za den, ráno a odpoledne. Všichni 
pracovníci jsou poučeni o BOZP (zaměstnavatelem) a musí nosit ochranné pomůcky 
(vesta, helma, ochranné rukavice). Proškolení pracovníci se podepíší do předem 
připraveného protokolu. 
 

4.1 b) PRACOVNÍ PODMÍNKY O PROCESU 
 

V době provádění zemních prací budou nákladní automobily a stroje nejvíce 
znečištěny zeminou, proto bude zapotřebí účelovou místní komunikaci pravidelně 
očišťovat kloubovým nakladačem se smetákem, který bude najat subdodavatelskou 
firmou. Vjezd do stavební jámy, bude zajištěn pomocí násypu, který bude zhutněn a 
bude pod sklonem max. 10°, šířky 4,5 m a délky 5,1 m viz (příloha č.P2.06). Tento 
vjezd se bude nacházet v severní části jámy. Zemní práce nemohou pracovníci provádět, 
pokud budou silné deště, krupobití, při rychlosti větru větším jak 8 m/s a při špatné 
viditelnosti, ta musí být menší jak 10 m. Práce na zemních pracích bude probíhat 
v hodinách od 7:00 do 16:00, proto není potřeba umělého osvětlení. 
 

5. PRACOVNÍ POSTUP  
 

• Odstranění porostu 

• Sejmutí ornice 
• Vytyčení zemních prací 

• Výkop stavební jámy 
• Vyznačení polohy základových pasů a patek 

• Vyhloubení rýh základových pasů a patek 
• Začištění výkopu a opatření výkopu proti odvodu dešťové vody 
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5.1 ODSTRANĚNÍ POROSTU 
 

Před samotným zahájením zemních prací musí být z místa budoucího objektu 
odstraněny čtyři stromy, které nejsou nijak chráněné. Stromy se odstraní pomocí 
motorové pily a sekery. Při tomto pracovním úkonu se musí dodržovat normy BOZP.  
 

5.2 SEJMUTÍ ORNICE 
 

Ornice bude sejmuta z plochy 1425 m2 do hloubky 20 cm. Objem vytěžené 
ornice bude činit 356 m3 a část této ornice tj. 148 m3 bude odvezena firmou Tepvos na 
skládku v Ústí nad Orlicí. Na sejmutí ornice bude použit pásový dozer Komatsu 
D65EX/PX-15. Odtěžená ornice bude nakládána na TATRU 815 S3 nakladačem 
CATERPILLAR 428E a odvezena na skládku. (příloha č.P2.05). 

 
5.3 VYTYČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
 

Geodetické práce budou zahájeny po skončení hrubých terenních úprav. Geodet 
podle výkresu vytyčí všechny důležité body. Hlavně rohové body a body, kde dochází 
k významným lomům konstrukcí či změně výškové úrovně. Na místo vytyčeného bodu 
zatluče kolík v podobě 0,5 m kusu betonářské výztuže a jejich konce označí sprejem. 
Po-té se na těchto vytyčených bodech zřídí dřevěné lavičky, které budou 2 m od 
objektu. Dva pracovníci zatlučou svislé kůly, které budou 2,5 – 3 m od sebe a vysoké 
cca 1 m. Výšky si doměří nivelačním přístrojem. Proškolený pracovník pomocí 
teodolitu z prvního bodu zaměří prodloužení bodů na lavičky tak, že na tento první bod 
přístroj horizontuje a centruje a na druhý bod si nastaví 0 grádů a pomocí nitkového 
kříže přenese bod. Na tomto bodě druhý pracovník na lavičce zatluče stavební hřebík. 
Tento postup se opakuje u všech ostatních bodů na lavičkách. Máme vyznačené body, 
od těchto bodů pracovník metrem odměří vzdálenost obrysu stavební jámy a zatluče zde 
kus betonářské výztuže. Mezi dvěma body pracovník natáhne a vypne provázek, který 
bude značit obvodovou linii jámy. Když máme natažený provázek, pracovník vyvápní 
obrys jámy hydroxidem vápenatým. Tento postup pracovníci opakují po celém obvodu 
objektu.  
 
5.4 VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 
 

Práce na výkopu stavební jámy zahrnuje rozpojení hornin, naložení na dopravní 
prostředek a odvezení na nejbližší skládku v Ústí nad Orlicí. Odtěžená zemina bude 
nakládána na TATRU 815 S3 nakladačem CATERPILLAR 428E a odvezena na 
skládku. U výkopových prací musíme dbát na to, aby nebyly poškozeny například 
stávající komunikace, sítě a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. Jedná se o výkop 
nezapažený 45°. Zhotovitel odpovídá za stabilitu všech sklonů svahů. Pokud by byla 
ohrožena bezpečnost pracovníků, objednatel zhotoviteli nařídí úpravu jeho sklonu. 
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Hornina, která se nachází v místě budoucího objektu, je třídy těžitelnosti 3. Objem 
vytěžené horniny činí 119 m3 (s nakypřením). Jak už bylo psáno v bodě 5.2, zemina 
bude vytěžena a odvezena na skládku v Ústí nad Orlicí. U výkopových prací musíme 
dbát na to, aby bylo odvodnění bylo provedeno tak, že nedojde ke znehodnocení těžené 
zeminy, zhoršení únosnosti pláně či snížení stability svahů podkopáním nebo 
poddolováním. Abychom ochránili základovou spáru před klimatickými vlivy, bude 
odkopání 0,1 m pro podkladní beton proveden těsně před započetím realizace 
samotného podkladního betonu. (příloha č.P2.06) 

 

5.5 VYZNAČENÍ POLOHY ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PATEK 
 

Pomocí dřevěných laviček máme vyznačenou polohu základových pasů a patek. 
Mezi protilehlé lavičky se natáhne provázek a v místě křížení se spustí olovnice. Máme 
původní geodetické body a od nich odměřujeme. Svinovacím metrem odměříme délku 
rozšíření pro výkop pasu a zatlučeme dva kusy výztuže jako nové body, ty staré 
vytáhneme. Mezi těmito body opět pracovníci natáhnou provázky tak, že pod lavičkou 
omotají konec provázku, druhý pracovník drží napnutý provázek, který se dotýká 
druhého bodu. Další pracovník odměří vzdálenost a na příslušném místě zatluče pevný 
stabilizační bod pomocí betonářské výztuže a kolem tohoto bodu se přiváže napnutý 
provázek. Pomocí hydroxidu vápenatého pracovník udělá linii hranu výkopu. Nakonec 
svinovacím metrem pracovník odměří šířku základového pasu či patky, stabilizuje body 
a opět hydroxidem vápenatým vyznačí linii. Po vyznačení všech budoucích 
základových pasů a patek jsou všechny kusy betonářské výztuže vytaženy. 
 
5.6 VYHLOUBENÍ RÝH ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PATEK 
 

Vyhloubení rýh základových pasů a patek bude provedeno stejným způsobem 
jako stavební jáma. Odtěžená zemina bude nakládána na TATRU 815 S3 nakladačem 
CATERPILLAR 428E a odvezena na skládku. Budou použity stejné stavební stroje a 
stejné principy. Objem vytěžené zeminy činí 329 m3. Dočištění dna rýh základových 
pasů a patek provedou pracovníci ručně pomocí lopat a krumpáčů, tak aby byly spáry 
naprosto čisté. Každá základová spáry bude překontrolována a písemně odsouhlasena 
odpovědným zástupcem objednatele. Po tomto odsouhlasení se ihned započnou práce na 
zakrytí základové spáry jednotlivých rýh. Musí se dbát na přesnosti jednotlivých 
výkopů. Svislost stěn, přesnosti napojení a dále také na napojení vodorovné a svislé 
části výkopů a přesnou šířku výkopů. (příloha č.P2.07) 

 
5.7 ZAČIŠTĚNÍ VÝKOPU A OPATŘENÍ VÝKOPU PROTI ODVODU DEŠŤOVÉ 

VODY 
 

Začištění všech rýh na dně výkopu provedou pracovníci ručně pomocí lopat a 
krumpáčů. Kolem stavební jámy bude vykopán odvodňovací kanálek pro odvod vody 
ze stavební jámy. Na severozápadní straně stavební jámy bude proveden žlab, do 
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kterého se bude zachytávat dešťová voda a ta bude po té odváděna do záchytné 
staveništní jímky. 

 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně 

proškolené. Pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o 
ochraně životního prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod 
daný dokument. 

4 x pracovník – dělník – vyučen SOU, proškolen pro práci na zemních pracích, z toho 
1x pracovník – praxe v oboru 5 let, vyučen SOU, 1x pracovník proškolen pro práci 
s vibračními pěchy, proškoleni v oblasti BOZP 
1 x strojník pro obsluhu dozeru – vyučen SOU, proškolen pro obsluhu strojů pro zemní 
práce, proškolen v oblasti BOZP, řidičský průkaz skupiny B  
1x strojník pro obsluhu rýpadla nakladače  - vyučen SOU, proškolen pro obsluhu strojů 
pro zemní práce, proškolen v oblasti BOZP, řidičský průkaz skupiny B  
2x řidiči nákladního automobilu TATRA – vyučen SOU, proškolen pro obsluhu strojů 
pro zemní práce, proškolen v oblasti BOZP, řidičský průkaz skupiny B,C 
2x geodet – vzdělání SOŠ-geodézie, proškolen v oblasti BOZP 
 

7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM ŮCKY 
 
7.1 STROJE 
 
Pásový dozer Komatsu D65EX/PX-15 [9] 
 
� Motor: SAE J1349 gross 155 kW/207 HP 1 950 ot/min 

Počet válců:     6 
Zdvihový objem    8,27 t 

 
� Podvozek: 

Počet pojezdových kladek:   8 
Typ desek pásu:   jednobřité 
Počet desek pásu:    45 
Výška břitu:     65 mm 
Šířka desek pásu:    915 mm 
Rozchod pásů:    2 050 mm 
Délka pásu na zemi:    3 285 mm 
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� Radlice: 

Celková délka radlice:   5 520 mm 
Objem radlice:    3,69 m3 
Šířka:      3 970 mm 
Výška:     1 100 mm 
Maximální zdvih nad zem:   1 105 mm 
Maximální rypná hloubka:   540 mm 

 
� Hmotnost:     21 000 kg 

 
� Max. rychlost: 

Vpřed:     6,3 km/h 
 Vzad:      8,2 km/h 
 
� Rozměry: 

A 5520 mm, B 2050 mm 
C 3220 mm, D  2990 mm 
E 3285 mm, F 915 mm 
G 65 mm 
 

Rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 428E [10] 
 
� Motor: 

Jmenovitý výkon při 2 200 ot/min 70 kW/95 k 
� Hmotnost:  7 807 kg 

 
� Max. rychlost  

 
Vpřed:    40 km/hod 

 Vzad:  40 km/hod 
 
� Rozměry 

 
1 Celková délka       5 855 mm 
2 Celková přepravní výška     3 736 mm 
3 Výška k vršku kabiny      2 863 mm 
4 Výška k vršku výfukového komínku    2 779 mm 
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky  2 704 mm 
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6 Rozvor kol       2 200 mm 
7 Maximální výška závěsného čepu    3 340 mm 
8 Výsypná výška při max. úhlu vyklopení  2 634 mm 
9 Dosah při max. úhlu vyklopení     795 mm 
10 Max. zaklopení lopaty v úrovni země   40º 
11 Hloubkový dosah      91 mm  
13 Maximální výškový dosah     4 238 mm 
14 Hloubkový dosah      4 298 mm 
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 610 mm, max.  

dle SAE        4 255 mm 
16 Vodorovný dosah v úrovni terénu od osy čepu 

otáčení hloubkového zařízení     5 652 mm 
17 Dosah při max. zdvihu      1 743 mm 
18 Šířka přes stabilizační opěry    2 368 mm 

 

Nákladní automobil TATRA 815 S3 6X6 [11] 
 
� Motor typ:       T-3-929-11 

 Zdvihový objem motoru:  15 825 cm3 
 Největší výkon motoru:   208/2 200 kW/ min-1 
 Pohon:      6x6    
� Pohotovostní hmotnost:     11 300 kg 

 
� Celková hmotnost:     27 000 kg 

 
� Celková hmotnost s přívěsem, návěsem:   44 000 kg 

 
� Max. rychlost:      80 km/hod 

 
Vibrační pěch VS 80S [12] 
 
� Motor/Pohon: 1 válec. 4taktní OHV motor-3,0 kW 

 
� Palivová nádrž: 252,8 l 

 
� Šířka desky: 300 mm 

 
� Rozměry nohy pěchu: 345 x 285 mm 
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� Rychlost posuvu: 10-13 m 

 
� Úder za minutu: 650-700 

 
� Úroveň hladiny hluku LWA: 108 db (A) 
 
� Přepravní hmotnost: 82 kg 

 
� Rozměry balení: d. 750 mm, š. 430 mm, v. 1 200 mm 

 
Vibrační deska wacker DPU 4545 H [13] 

 
� Motor: 1D42S  

 
� Zdvihový objem: 445 cm3 

 
� Výkon motoru: 6,4 kW 

 
� Typ motoru: 1-válcový čtyřtaktní naftový motor 

 
� Objem nádrže: 5 l 

 
� Spotřeba paliva: 1,8 l/h 

 
� Dopravní délka: 1 048 mm 

 
� Dopravní šířka: 780 mm 

 
� Dopravní výška: 1 540 mm 

 
� Provozní hmotnost: 402 kg 

 
� Velikost základní desky 
  Šířka:  440 mm 
  Délka:  900 mm 
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7.2 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
 
Pila 
Kladivo 2x 
Palice 
Sekera 
Pásmo 
Svinovací metr 
Měřičské latě 
Nivelační přístroj  
Olovnice 
Hranoly 
Výtyčky 
Lopaty 2x 
Šňůra 
Řetězová pila  
Ponorné čerpadlo  
Krumpáč 
Rýč 
Stavební kolečko 
 

7.3 POMŮCKY BOZP 
 

Všichni pracovníci budou mít podobu na staveništi ochranné přilby a vesty. 
Další ochranné pomůcky jsou: ochranné brýle, pracovní oděv, pracovní boty a ochranné 
rukavice. 
 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY (příloha č.P1.19) 
 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Před započetím zemních prací je nutná kontrola předání a převzetí staveniště jak 
po stránce technické, tak i bezpečnostní (BOZP). Stavbyvedoucí zkontroluje staveniště, 
zda je pozemek řádně vytyčen a vyznačen. Kontrola stavu ornice a zeminy, zda není 
pozemek tak rozbahněn, že by bránil započetí zemních prací. Kontrola přesnosti, počtu 
a výstavby laviček. Před vlastním výkopem rýh, se zkontroluje, jestli jsou dobře 
provedeny výkopy stavební jámy, čistota, přesnost a kontrola BOZP. O této kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA [7] 
 

Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a pověřený pracovník – 
pracovník, který má praxi v oboru 5 let. Kontrolují bezpečnost při práci a používání 
ochranných pomůcek. Dále kontrolují osazování stavebních laviček, vytyčování obrysu 
stavební jámy a dále její vyznačení. Kontrolují, zda-li jsou dobře zaměřeny polohy 
jednotlivých základových pasů a patek, jejich výškové úrovně, svahování stavební 
jámy, kolmost napojení stěn dna výkopů, odvodňovací kanálky a dostatečné hutnění 
zeminy. Také je zapotřebí kontrolovat teplotu vzduchu, ta se měří dvakrát za den, ráno a 
odpoledne. Pokud by teplota byla pod +5°C a zemina by nešla rozpojovat, musely by 
být zemní práce přerušeny po dobu této teploty vzduchu. O všech těchto provedených 
kontrolách bude stavbyvedoucím proveden zápis do stavebního deníku. 
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA [7] 
 

Technický dozor investora, stavbyvedoucí a pověřený pracovník – pracovník, 
který má 5 let praxi v oboru, zkontrolují nivelačním přístrojem jednotlivé výšky 
(hloubky) dna stavební jámy. Postaví nivelační přístroj na body v ploše 3x3 metry a 
odchylka od roviny nesmí být větší jak 30 mm od požadované výšky. Dále proběhne 
kontrola svahů, nesmí být větší ani menší jak 45°. Vykopané rýhy pro pasy a patky 
budou přeměřeny a jejich odchylka od projektovaných výkopů nesmí být větší jak 50 
mm. Musí být také zkontrolován pravý úhel mezi svislou a vodorovnou rovinou stěnou 
výkopu. Max. odchylka +30 a -20 mm na 3 m lati. Hloubka rýh nesmí být větší jak +30 
mm a -50 mm. Od předepsané hloubky. Kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI – BOZP 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP.  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
jeho změny: Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 223/2009 Sb., 
Změna: 365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb. [1] 
 
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. [2] 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. [3] 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4] 
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Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami: ochranné 
brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,… 
 
Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují: čas příchodu a odchodu. 
 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. 
 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 
způsobilosti pracovníků. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a 
technologickými postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
 

10. EKOLOGIE 
 

Na stavbě musí být zajištěno opatření proti hlučnosti, prašnosti a znečištění 
okolních komunikací. Na místní účelové komunikaci bude povolán čistící zametací stroj 
a dle potřeby bude udržovat vozovku čistou. Z důvodu možného požáru musí být 
v blízkosti stavby hydrant a také 2 hasicí přístroje, které budou umístěny v kanceláři 
stavbyvedoucího a jeden v kanceláři ostrahy staveniště. Nakládání s odpady a jejich 
likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů [5]. Likvidace zbytků materiálů se provede podle pokynů výrobce na 
obalech a také dle bezpečnostních listů výrobce. Jednotlivé odpady budou recyklovány 
do kontejnerů a následně odvezeny do sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. V blízkosti 
vjezdové brány na staveniště budou umístěné kontejnery na tříděný odpad, které budou 
vyváženy dle potřeby. Minimálně jednou měsíčně. Při provádění opláštění vzniknou 
odpady, které jsou zařazeny dle předpisu č. 381/2001 Sb.  - Katalog odpadů [6]. 
 
Tab. 2 – Katalog odpadů [6]   

Zatřídění Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 
15 01 06 Směsné obaly O Komunální skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

17 05 
Zeminy (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Sběrný dvůr Ústí nad Orlicí 

Legenda kategorie odpadu:       O………..ostatní odpad 
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11. ZDROJE 
 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění. Část 1 – 
Přesnost osazení 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
[1]   Zákon č. 309/2006 Sb., dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a dále jeho změny: Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 
223/2009 Sb., Změna: 365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb. 

[2]  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. 

[3]  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

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

[5]  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[6]  Předpis č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů 
[7] Zdroje v příloze č.P1.1 – Kontrolní a zkušební plán pro provedení zemních prací 
[8] Předpis č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

WEB 
 
[9] www.docplayer.cz/4263464-Pasovy-dozer-d65ex-15-d65px-15-d65ex-px-
 15.html 
[10]  www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/newmachine_types/ 

2710/428E%20II%20cz.pdf 
[11]  www.tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html 
[12]  www.lumag.net/Lumag-VS-80S-d5.htm?tab=description 
[13] www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/pg/reverzni-vibracni-
 desky/prod/dpu4545/type/description.html 
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12. PŘÍLOHY 
 
P1.19 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - PRO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
P2.05 – SCHÉMA POHYBU STROJNÍ SESTAVY PRO SEJMUTÍ ORNICE 
P2.06 – SCHÉMA POHYBU STROJNÍ SESTAVY PRO HLOUBENÍ STAVEBNÍ 
JÁMY 
P2.07 – SCHÉMA POHYBU STROJNÍ SESTAVY PRO HLOUBENÍ 
ZÁKLADOVÝCH RÝH 
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 

Kontrolní a zkušební plán je velmi důležitým dokumentem k přípravě stavby. Jsou 
v něm zaznamenány všechny kontroly, odchylky jednotlivých dílčích procesů, legislativa 
a podpisy účastníků, kteří se na kontrole podíleli. Tento plán je nezbytně nutný zpracovat 
v těsné návaznosti na technologický normál, kde jsou chronologicky vypsány všechny 
dílčí stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě probíhat a jejich 
výrobky se budou kontrolovat. 

Kontrolní a zkušební plán kvality, byl vypracován pro technologický předpis 
opláštění budovy panely Kingspan, dále pro opláštění budovy technologií provětrávané 
fasády a pro provedení zemních prací. 
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2. ZDROJE 
 

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – požadavky 
na posouzení shody konstrukčních dílců 
 
Předpis č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., který stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 309/2006 Sb., dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
jeho změny: Změna: 362/2007 Sb., Změna: 189/2008 Sb., Změna: 223/2009 Sb., Změna: 
365/2011 Sb., Změna: 375/2011 Sb. 
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 
znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších  minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
WEB 
 
www.ruukki.cz 
www.wintech.cz  
www.kingspan.cz  
www.dekmetal.cz 
www.ejot.cz 
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3. PŘÍLOHY 
 
P1.14 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY PANELY 
KINGSPAN 
P1.16 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY 
TECHNOLOGIÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY  
P1.19 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
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ZÁVĚR 
 
 V této diplomové práci jsem se snažila co nejlépe vyřešit technologickou přípravu 
výrobní haly s administrativní částí. Cílem bylo všechny části zpracovat tak, aby byly 
dodrženy všechny právní předpisy a zároveň technologický projekt zpracovat co 
nejefektivněji. Součástí tohoto návrhu bylo vytvořit tři vhodné varianty zařízení 
staveniště: pro hrubou spodní, hrubou vrchní stavbu a pro dokončovací práce. Pro hlavní 
stavební objekt SO 01 byl zpracován v programu MS Project časový harmonogram. Také 
jsem se zabývala problematikou obvodového pláště, na který jsem zpracovala 
technologické předpisy, výkresy a vybrané detaily. Finanční náklady jsou vzhledem 
k typu použitých strojů a druhu prováděných stavebních prací srovnatelné s podobnými 
objekty. Při zpracování diplomové práce jsem uplatnila svých dosavadních znalostí, které 
jsem získala hlavně v průběhu studia na vysoké škole. Zpracováním závěrečné práce, 
jsem si ucelila problematiku stavební přípravy a náležitosti k ní potřebné. 
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bezbariérové užívání staveb. 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
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