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ÚVOD 
 

Cílem diplomové práce je vypracování vybraných částí stavebně technologického 

projektu Novostavby výrobní haly firmy CECHO v Polničce. 

 

V práci bude řešena organizace výstavby včetně časového a finančního plánu stavby. 

Rovněž se práce bude zabývat dopravou materiálu a strojů na staveniště,  návrhem 

zařízení staveniště a hlavních stavebních strojů. Bude sepsána studie hlavních 

technologických etap, technologické předpisy pro realizaci vrtaných pilot, monolitické 

železobetonové stropní desky a k těmto technologickým předpisům kontrolní a zkušební 

plány kvality. Jako další bude zpracován harmonogram hrubé stavby, sestaven její 

položkový rozpočet a řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci na vybraných 

procesech výstavby.  
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zastoupený Bohumilem Cempírkem, jednatelem, 
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Projektant      SANTIS a. s., 
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        odpovědný projektant:  Ing. Zdeněk Tulis 

        hlavní architekt:   Ing. arch. Martin Zezula 
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1.1  Popis území stavby 

1.1.1  Charakteristika stavebního pozemku 

Novostavba výrobní haly a administrativní budovy je situována při severovýchodním 

okraji obce Polnička v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočiny, poblíž silnice II/350 , na 

pozemku parcelního č. 788/1 a č. 794/48 v katastrálním území Polnička o celkové výměře 

plochy pozemku 5696 m2. Druhem pozemku je orná půda, před stavbou bude ze 

zemědělského půdního fondů vyjmutý dle zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ve znění pozdějších předpisů.  

Na východním sousedním pozemku se nachází areál Zemědělského družstva Světnov. 

Západním sousedním pozemkem je účelová komunikace ve vlastnictví investora parc. 

čísla 788/10. Jižním sousedním pozemkem je pozemek parc. č. 788/3 druhu orné půdy 

jiné (cizí) osoby. Sousedícím severním pozemkem je silnice II/350, na kterou se bude 

pozemek napojovat jedním výjezdem přes účelovou komunikaci investora.  

 

Terén pozemku je mírně svažitý severozápadním směrem. V severní části pozemku 

se nachází dva vzrostlé stromy, které stavbou nebudou dotčeny, v poslední fázi stavby 

budou začleněny do konečných sadových úprav, jiné stávající dřeviny se nenachází. 

 

1.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Geologické podloží pod navrženými objekty tvoří původní rostlý terén, nachází se 

zde převážně pararuly z období paleozoika až proterozoika, dále granity až křemenné 

diority z období karbonu. Na základě geologické sondy V1 595,5 m n.m. do hloubky 5,0 

m se předpokládá následující stav podloží: 

 

Tab. 1 Geologický profil podloží [92] 

Mocnost Druh EN ISO 14688 Třída 

0,00 - 0,20 Hlína humusová O (Or) 3 

0,20 - 1,30 Hlína prachovopísčitá, místy se 

štěrkem, slídnatá, hnědá, pevná 

F3-MS 

(saclSi) 

3 

1,30 - 2,20 Zcela zvětralé skalní podloží - pararula R5 4 

2,20 - 4,40 Zvětralé skalní podloží – pararula R4 5 

4,40 - 5,00 Navětralé skalní podloží – pararula R3 6 

 

Hladina podzemní vody, naražené, ani ustálené nebyla průzkumem zastižena. Její 

výskyt se dá očekávat na plochách nespojitosti skalního podloží ve větších hloubkách pod 

úrovní terénu. Agresivita vody nebyla průzkumem stanovena, její stupeň se předpokládá 

jako XA1 Mírně agresivní prostředí dle EN 206-1. Propustnost zeminy je 10-6 m.s-1 a 

propustnost skalního podloží pararuly je 10-5 m.s-1. Jedná se o zeminy málo až středně 
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propustné. Založení stavby spadá do 2. geotechnické kategorie, základové poměry jsou 

jednoduché. Pohyb zemního tělesa v dané lokalitě nehrozí.  

 

1.1.3  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přes stavební pozemek je vedeno zrušené vedení sdělovacího kabelu, které bylo 

přeloženo. Dále je částí pozemku cca 1 m od hranice veden středotlaký plynovod. 

Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, na které se stavba napojuje, i 

inženýrských sítí na které se stavba nenapojuje, budou respektována, a to dle: 

- zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,  

- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákona č. 127/2005 Sb., o elektrotechnických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se stavba nachází v ochranném pásmu zemědělského družstva. Žádné škodlivé 

vlivy během výstavby ani při užívání se nepředpokládají.  

1.1.4  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek neleží v záplavovém území ani v území poddolovaném. Nedaleko, 

přibližně 80 m, se nachází Hamerský rybník. Jeho rozloha je cca 1,85 ha, výškový rozdíl 

jeho hladiny a úrovní podlahy 1NP je více než 6,5 m, při povodni se nepředpokládá 

zaplavení až do této oblasti. 

 

1.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové 

poměry území negativní vliv. Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace 

obce, dešťově vody do retenční zasakovací nádrže s havarijním přepadem na terén.  

 

1.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin, tj. keřů a stromů na daném pozemku, nebude zapotřebí. K demolici 

na pozemku je určeno pouze stávající oplocení, tvořené ocelovými trubkovými sloupky 

s výplní z drátěného pletiva.  
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1.1.7  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemek stavby je veden jako orná půda. Před výstavbou bude část pozemku, tj. 

plocha určená k zastavění, z půdního fondu vyjmuta. Požadavky na zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou kladeny.  

 

1.1.8  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu)  

Pozemek se na dopravní infrastrukturu napojuje přes účelovou komunikaci jedním 

vjezdem. Tato účelová komunikace je soukromým majetkem investora, bude určena 

k používání zejména zaměstnancům a návštěvníkům provozu, k expedici a zásobování, 

ale také výhledově obyvatelům a návštěvníkům plánované zástavby rodinných domů. 

Tyto pozemky pro plánovanou zástavbu jsou též ve vlastnictví investora.  

Na technickou infrastrukturu, tedy inženýrské sítě, bude stavba napojena jednotlivými 

přípojkami inženýrských sítí. Stavba bude připojena na veřejný vodovod, středotlaký 

plynovod, sdělovací vedení, splaškovou kanalizaci a přes trafostanici na vedení elektrické 

energie vysokého napětí.  

 

1.2  Celkový popis stavby 

1.2.1  Základní členění stavby 

Stavba je dle projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) členěna 

na stavební a inženýrské objekty následovně:  

- SO01 Výrobní hala, 

- SO02 Administrativní budova, 

- IO01 Příprava území + HTÚ, 

- IO02  Terénní a sadové úpravy, 

- IO03 Vodní plocha, 

- IO04  Zpevněné plochy, 

- IO05 Oplocení, 

- IO06 Splašková kanalizace, 

IO06.1 Přípojka splaškové kanalizace, 

IO06.2 Vnitroareálová splašková kanalizace, 

- IO07 Dešťová kanalizace, 

IO07.1 Vnitroareálová dešťová kanalizace, 

IO07.2 Zasakovací systém, 

- IO08 El. energie, 

IO08.1 Přípojka el. energie VN, 

IO08.2 Odběratelská trafostanice, 
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IO08.3 Připojení el. energie NN, 

- IO09 Přípojka vodovodu, 

- IO10 Přípojka plynovodu STL – stávající, 

- IO11 Přípojka sdělovacího kabelu, 

- IO12 Venkovní osvětlení. 

1.2.2  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem realizace investičního záměru investora je především výroba plastových 

výlisků systémem temperovaného vstřikování, návrh a výroba vstřikovacích forem spolu 

s administrativním a servisním zázemím výrobního provozu. Tento provoz je řešen 

objektem výrobní haly a objektem budovy administrativy.  

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Výrobní hala:    zastavěná plocha 2343 m2, 

půdorysné rozměry 42,64 x 54,64 m, 

výška     8,6 m, 

počet podlaží  1, částečně 2 nadzemní. 

 

Administrativní budova: zastavěná plocha 247 m2, 

půdorysné rozměry 6,39 až 13,06 x 24,30 m, 

výška    9,5 m, 

počet podlaží  3 nadzemní. 

 

1.2.3  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení 

Řešené území je situováno severovýchodně od centra obce Polnička v souladu s územním 

plánem obce, v části určené k výrobní zóně, případně i k zástavbě rodinnými domy. Tato 

stavba svou koncepcí vytváří rozhraní, plynulý přechod mezi průmyslovou (výrobní) 

zónou a zónou obytnou dané obce. Přímo navazuje na areál zemědělského družstva. Na 

pozemku bude vybudována účelová plocha pro zásobování a expedici s 9 parkovacími 

stáními a jedním stáním parkovacím, které bude vyhrazené pro vozidla osob s omezenou 

schopností pohybu.  

 

Architektonické řešení 

Řešená novostavba je koncepčně a kompozičně navržena tak, aby citlivě tvořila přechod 

mezi průmyslovou zónou obce – týká se to především areálu zemědělského družstva, a 

stávající, případně plánovanou zástavbou rodinných domů v obytné zóně obce. Moderní 

průmyslový charakter stavby se vyznačuje kombinací tmavě kovové barvy jednoduché 

hmoty výrobní haly s vizuálně agresivnějším dřevěným dekorem fasády administrativní 

budovy, který záměrně potlačuje objemnou hmotu haly. Vodní plocha a výrazná fasáda 

jsou určujícím architektonickým výrazem. Hlavní fasáda se zrcadlí na vodní hladině 
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jezírka, s absencí oplocení a se sadovnickými úpravami a přístupovou lávkou přes vodní 

plochu nečekané provedení výrobního objektu zajímavě a výrazně podtrhují. 

 

1.2.4  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení objektu SO01 Výrobní hala je řešeno následovně: 

- v 1NP  jsou situovány sklady, výrobní prostory, strojovny, manipulační plocha, 

denní místnost a místnosti WC i pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

úklidu,  

- v 2NP jsou situovány šatny, umývárny s místností úklidu, kanceláře mistrů a 

strojovna. 

Vstup pro zaměstnance do objektu je přes vnější schodiště s přístupem do 2NP, přes 

vnitřní pavlač je vstup možný do šaten a dále na vnitřní schodiště vedoucí na úroveň atria 

v 1NP. 

  

Provozní řešení objektu SO02 Administrativní budova je řešeno následovně: 

- v 1NP jsou situovány foyer, zasedací a jednací prostory, kanceláře, kuchyňka a 

místnosti WC i pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

- v 2NP jsou situovány obchodní a jednací prostory, kanceláře, serverovna a WC 

místnosti,  

- v 3NP jsou situovány kanceláře, technická místnost, místnosti WC a terasy. 

1.2.5  Bezbariérové užívání stavby 

Administrativní budova je z venkovního prostoru bezbariérově přístupná, k provozu 

bezbariérového užívání je přizpůsobeno první podlaží. Poblíž přístupové lávky přes vodní 

plochu je navrženo jedno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

Výška překážky, například obrubníku nebo prahu, může být maximálně 20 mm, podélný 

sklon přístupové lávky maximálně 1:16.  

 Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dále je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací se změnou Z1/2010. 

 

1.2.6  Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby bude bezpečnost zajištěna zejména dodržováním běžných 

bezpečnostních pravidel provozu a respektování vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby 

během jejího užívání nevznikala nepřijatelná rizika nebezpečí poškození nebo nehod. 
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1.2.7  Základní charakteristika stavebních objektů 

1.2.7.1 Konstrukční a materiálové řešení objektu SO01 Výrobní hala 

Základové konstrukce – navrženo je hlubinné založení objektu, konkrétně na vrtaných 

pilotách ø 600 mm, délek 3 až 4 m ukončených základovými patkami s kalichem. 

 

Nosné konstrukce – nosnou konstrukci bude tvořit montovaný prefabrikovaný 

železobetonový skelet o třech lodích s rozpětím krajních lodí 15m a rozpětím střední lodi 

12 m. Svislými nosnými prvky jsou sloupy vetknuté do kalichů základových patek. Na 

část těchto sloupů jsou osazeny průvlaky s přírubou pro vynášení stropní konstrukce 

částečné vestavby 2NP tvořené předpjatými panely Spiroll. Zbylá část sloupů vynáší 

přímo střešní vazníky, štítové vazníky a ztužidla.  

Mezi sloupy jsou navrženy prefabrikované základové pražce kladené na základové patky 

a základové pasy a kotveny ke sloupům.  

 

Střešní konstrukce – nosná konstrukce střešního pláště je tvořena trapézovými plechy, 

které jsou kotveny na střešní vazníky, při okraji na vazníky štítové. Střešní konstrukce je 

navržena jako jednoplášťová plochá se sklonem 5 % s klasickým pořadím vrstev. 

Parotěsnou vrstvou je jedna vrstva nalepovacího modifikovaného pásu přímo na 

napenetrované trapézové plechy. Tepelná izolace je tvořena kombinovaným souvrstvím 

minerální vlny a expandovaného polystyrenu. Hydroizolační vrstvu tvoří dvě vrstvy 

modifikovaného asfaltového pásu. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními vpusťmi. 

 

Schodiště – schodiště uvnitř haly z prvního podlaží do druhého podlaží k místnostem 

mistrů je řešeno jako dvouramenné přímočaré železobetonové prefabrikované. Nášlapnou 

vrstvou bude keramická dlažba.  

Schodiště z atria haly na  pavlač je řešeno montovanou prutovou ocelovou konstrukcí, 

taktéž jako vnější schodiště pro vstup zaměstnanců z venkovního prostředí na pavlač do 

2NP. Tato vnitřní pavlač je rovněž montovanou ocelovou konstrukcí.  

 

Obvodový plášť – obvodový plášť je navržen z kovoplastických sendvičových panelů 

s PIR výplní, kladených vodorovně, montovaných na sloupy, ocelové paždíky a 

základové pražce.   

 

Vnitřní příčky – jsou navrženy celkem tři typy vnitřních příček, sádrokartonové příčky 

s nosným ocelovým roštem s výplní tepelnou izolací minerální vatou, příčky zděné 

z pórobetonových bloků v systému včetně překladů s jednovrstvou štukovou omítkou 

vyztuženou základní vrstvou perlinkou a lepidlem a příčky montované ze sendvičových 

kovoplastických panelů s výplní PUR svisle kladených. 

 

Podlahy – podlaha prvního podlaží je navržena průmyslová z drátkobetonu 

s dovyztužením. Povrch je strojně hlazený s minerálním vsypem a částečně s konečnou 

úpravou epoxidovou stěrkou. V části atria bude podlahou betonová zámková dlažba. 
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Konstrukce navržených podlah v druhém nadzemním podlaží budou tvořeny izolací 

podlahovým polystyrenem a cementovým potěrem. Nášlapnými vrstvami budou PVC a 

keramická dlažba. 

 

Podhledy – podhledy jsou navrženy ze sádrokartonových a kazetových desek na ocelový 

rastr, druh použití desek závisí na jednotlivých prostorách – do vlhka apod.  

 

Výplně otvorů – obvodové výplně otvorů budou tvořené okenními pásy, které budou 

sestavovány z plastových příp. hliníkových oken, dále vchodovými ocelovými 

zateplenými dveřmi a průmyslovými vraty. Vnitřními výplněmi otvorů budou dřevěné a 

ocelové vnitřní dveře.  

 

1.2.7.2 Konstrukční a materiálové řešení objektu SO02 Administrativní budova 

Základové konstrukce - založení je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách ø 600 

a 900 mm, délek 3 až 4 m, v kombinaci se železobetonovými pasy s podkladními pasy 

z prostého betonu v místě stěn a železobetonovou základovou deskou v celé ploše 

objektu. 

 

Nosné konstrukce – svislou nosnou konstrukci prvních dvou podlaží tvoří obvodové 

stěny z cihelných bloků a vnitřní monolitické železobetonové sloupy. Vodorovnou 

nosnou konstrukci stropu těchto dvou podlaží tvoří monolitické železobetonové stropní 

desky. Nosnou svislou i vodorovnou konstrukci třetího nadzemního podlaží tvoří 

montovaná prutová ocelová konstrukce, osazená na železobetonové monolitické 

parapetní stěny.  

 

Střešní konstrukce – nosná konstrukce střešního pláště druhého podlaží je tvořena 

stropní konstrukcí tohoto podlaží, tedy monolitickou ŽB stropní deskou. Nosná 

konstrukce střešního pláště třetího podlaží je tvořena trapézovými plechy 

s nadbetonávkou betonovou mazaninou dovyztuženou KARI-sítí. Parotěsná izolace je 

navržena z modifikovaného natavovaného asfaltovaného pásu, spádová vrstva 

z polystyrenových spádových klínů, hydroizolační vrstva z folie mPVC.  

 

Střešní konstrukce druhého nadzemního podlaží je navržena jako jednoplášťová 

s klasickým pořadím vrstev pro zelenou střechu. Konstrukční souvrství je tvořeno 

spádovou vrstvou betonové mazaniny, parotěsnou izolací z modifikovaného 

natavovaného asfaltového pásu, tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu, 

hydroizolační vrstvou z folie mPVC s drenážní a akumulační vrstvou z nopové folie a 

filtrační netkané textilie. Poslední vrstvou je vrstva vegetačního humusového substrátu.   

 

Konstrukce terasy je tvořena roštem z dřevěných latí na rektifikačních terčích s nášlapnou 

vrstvou desek Bankarai.  
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Schodiště – je řešeno jako přímočaré jednoramenné železobetonové monolitické. 

Nášlapnou vrstvou bude keramická dlažba.  

 

Obvodový plášť – opláštění ocelové konstrukce třetího nadzemního podlaží je navrženo 

z kovoplastických sendvičových panelů kladených vodorovně s výplní PIR, 

montovaných na ocelovou konstrukci podlaží.  

Opláštění, tedy fasáda prvních dvou nadzemních podlaží je navržena jako zavěšená 

provětrávaná s tepelnou izolací minerální vaty, s difuzní folií, nosným roštem ze slitiny 

hliníku a povrchovými kompaktními deskami v dekoru dřeva svisle kladenými.    

 

Vnitřní příčky - jsou navrženy celkem tři typy vnitřních příček. Těmi jsou 

sádrokartonové příčky s nosným ocelovým roštem s výplní tepelné izolace minerální 

vaty, příčky zděné z cihelných bloků v systému včetně překladů s povrchovou úpravou 

jádrovou a štukovou omítkou, případně keramickým obkladem a příčky montované 

přestavitelné s viditelnými hliníkovými profily prosklené s dvojsklem.  

 

Podlahy – navržené konstrukce podlah jsou tvořeny izolací podlahovým expandovaným 

polystyrenem, případně extrudovaným polyethylenem a cementovým potěrem. 

Nášlapnými vrstvami budou PVC, keramická dlažba a koberec.  

 

Podhledy – podhledy jsou navrženy ze sádrokartonových a kazetových desek 

montovaných na ocelový rastr, druh použití desek dle jednotlivých prostorů – do vlhka 

apod. 

 

Výplně otvorů – obvodové výplně otvorů jsou ve třetím nadzemním podlaží tvořené 

okenními pásy, které jsou sestavovány z plastových oken. V druhém nadzemním podlaží 

jsou navržena jednotlivá plastová okna a okno s balkonovými dveřmi. V prvním 

nadzemním podlaží jsou navrženy hliníkové stěny, hliníkové stěny se vstupními dveřmi 

a jednotlivá plastová okna. Vnitřními výplněmi otvorů jsou dřevěné dveře a 

v prosklených příčkách dveře prosklené.   

 

1.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

1.3.1  Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod 

Objekt SO02 Administrativní budova bude na veřejný vodovod napojený vodovodní 

přípojkou z materiálu PE 100, na řad napojena navrtávacím pasem v přilehlé účelové 

komunikaci. Za hranicí pozemku bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou 

sestavou fakturačního vodoměru. Objekt SO01 Výrobní hala bude na vodovod napojen 

 vnitřním rozvodem vodovodu.  
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Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace řeší odkanalizování obou objektů. Tato přípojka je 

navržena z potrubí PVC-KG, a bude napojena na veřejnou stoku v přilehlé účelové 

komunikaci.  

 

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace nebude napojena na technickou infrastrukturu. Odvodnění ze střech 

a přilehlých zpevněných ploch bude svedeno do retenční (vsakovací) nádrže. Tato nádrž 

bude vyskládána z prefabrikovaných plastových bloků, opatřena bude bezpečnostním 

přepadem na terén, potrubí bude korugované z materiálu PVC. 

 

Plynovod 

Objekt SO02 bude na plynovod napojený přes stávající STL plynovodní přípojku. 

Materiálem potrubí bude PE 100. Fakturační plynoměr bude umístěný v plynoměrné 

skříňce s HUP za hranicí pozemku.   

 

Elektrická energie 

Elektrická energie nízkého napětí bude připojena do objektu SO01 z vybudované 

trafostanice na pozemku stavby. Trafostanice bude připojena nově budovanou podzemní 

přípojkou v protlačené chráničce pod silnicí II/350, připojenou na nadzemní vedení 

vysokého napětí.  
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2.1  Situace stavby 

Situace stavby s širšími vztahy dopravního značení je řešena přílohou B.1 Situace 

stavby širších vztahů s dopravním značením.  

2.2  Mapa širších vztahů 

Staveniště je situováno při východním okraji obce Polnička v sousedství areálu 

Zemědělského družstva Světnov. Možné příjezdy na staveniště jsou znázorněny 

v přiložené mapě. 

 

 
Obr. 1 Mapa širších vztahů [53] 

2.3  Informace o plánovaném omezení dopravy v blízkosti staveniště 

Staveniště se na přilehlou veřejnou komunikaci, tj. silnici II / 350 napojuje jedním 

vjezdem přes komunikace účelovou, který je zároveň i výjezdem ze staveniště. Je tedy 

nutné zajistit bezpečnost dopravního provozu v okolí staveniště dopravním omezením 

pomocí dočasného dopravního značení. Dočasné dopravní značení je blíže řešeno v 

příloze B.1 Situace stavby širších vztahů s dopravním značením. 

 

Základní nutná omezení jsou řešena těmito dopravními značkami: 

- značka B20a Nejvyšší povolená rychlost, 

- značka B20b Konec nejvyšší povolené rychlosti, 

- značka B29 Zákaz stání, 

- značka B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, 

- značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě!  

2.4  Návrh dopravních tras 

Pro dopravu objemných stěžejních materiálů, případně strojů, je třeba řešit jejich 

bezpečnou a bezproblémovou dopravu na staveniště a jejich dopravní vzdálenost. Při 

plánování jednotlivých tras musíme brát ohled na dostupnost jednotlivých silnic. 

Dostupnost omezují technické parametry, které mohou dopravu komplikovat. Nutné je 
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posoudit průjezdnost v kritických místech, kterými mohou být mosty, podjezdy a 

směrové prvky. 

 

Rozhodujícím parametrem omezené průjezdnosti mostů je jejich zatížitelnost, dělíme ji 

na:  

- zatížitelnost normální   Vn [t], 

- zatížitelnost výhradní   Vr [t], 

- zatížitelnost výjimečnou   Ve [t]. 

 

Normální zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. 

Vozidla této hmotnosti mohou přejíždět přes most bez dopravních omezení (v libovolném 

počtu). Provoz chodců a cyklistů není omezen.“ [43] 

 

Výhradní zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost vozidla, které smí 

přejíždět přes most jako jediné, tj. za vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez 

dalších dopravních omezení. Provoz chodců a cyklistů ve vyhrazených pásech je 

zachován.“ [43] 

 

Výjimečná zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost vozidla nebo 

zvláštní soupravy, která smí přejet přes most pouze za vyloučení veškeré ostatní dopravy 

(včetně chodců a cyklistů) a za dodržení dalších omezujících opatření (přejezd 

předepsanou rychlostí, dodržení stanovené stopy).“ [43] 

 

Rozhodujícím parametrem u podjezdů je jejich volná průjezdná šířka a výška. 

Rozhodujícím parametrem průjezdnosti směrových prvků je jejich šířka a poloměr 

zatáčení.  

 

Posouzení omezujících parametrů v obou směrech trasy je samozřejmostí, dopravní 

prostředek pojede na staveniště naložen, ze staveniště zpravidla bez nákladu.  

 

2.4.1  Princip posouzení manévrovací schopnosti po úplné kruhové trajektorii 

(360°)  

Posuzování průjezdnosti okružních křižovatek je prováděno dle principů odstavce 

č. 7.6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97 / 27 / ES o hmotnostech a rozměrech 

určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o změně směrnice 

70/156 / EHS.  

 

Všechna motorová vozidla a všechny návěsy musí být schopny projet v obou směrech 

po úplné kruhové trajektorii (360°) uvnitř plochy definované dvěma soustřednými 

kružnicemi o poloměru 12,50 m resp. 5,30 m, aniž by krajní body vozidla z uvedených 

kružnic vyčnívaly (krom zrcátek, lízátek apod.). 
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Výše zmíněné požadavky se ověří takto:  

 

Motorová vozidla 

Krajní bod motorového vozidla musí sledovat vnější kružnici, viz obr. 2.  

 

Návěsy  

U návěsu se požadavky považují za splněné, není-li rozvor jeho náprav větší než daný 

vztahem: 

 

√(12,50 − 2,04)2 − (5,30 +
𝐿

2
)2, 

 

kde L je šířka návěsu [m]; rozvor se pro účely tohoto odstavce určuje jako vzdálenost od 

osy návěsného čepu návěsu ke střednici neřízených náprav na podvozku. 

 

 
Obr. 2 Průjezdnost kruhové trajektorie [50] 

 

Posouzení průjezdnosti okružních křižovatek je posouzeno v návrhu jednotlivých 

vybraných tras. 

2.4.2  Návrh přepravní trasy vrtné soupravy 

Pro přepravu vrtné soupravy na staveniště je navržena trasa A. Je dlouhá 45 km a je 

vedena z provozovny firmy GEO-ING Jihlava spol. s.r.o. na adrese Znojemská 78 Jihlava 

přes Velký Beranov, Zhoř, Stáj, Rudolec, Bohdalov, Nové Veselí, Budeč, Radonín, Žďár 

nad Sázavou a Stržanov na staveniště v Polničce. Trasa B je navržena v opačném směru, 

její délka je téměř totožná.  

 

Přepravovaná bude vrtná souprava SOILMEC SR-30 na 4-nápravovým nízkoložným 

návěsu Schwarzmüller v soupravě s tahačem Volvo FMX 13 6x4. 
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Hmotnost jízdní soupravy:  vrtná souprava  36,35 t 

návěs     10,50 t 

 tahač    8,58 t  

celková hmotnost 55,43 t 

 

Délka jízdní soupravy:    návěs po točnici  11,50 m 

        tahač po točnici  5,61 m  

        celková délka  17,11 m 

 

Šířka jízdní soupravy:   vrtná souprava  2,55 m 

        návěs    2,55 m (při rozšíření 3,0 m) 

        tahač    2,49 m   

        celková šířka   2,55 m 

 

Výška jízdní soupravy:   vrtná souprava  3,33 m 

        ložná pl. návěsu  cca 1,00 m 

        tahač    3,12 m   

        celková výška   4,33 m 

 

Více jsou parametry řešeny v kapitole 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů.  

 

Dle vypočtených celkových parametrů jízdní soupravy je zřejmé, že se jedná o 

nadměrnou a nadrozměrnou přepravu – více v kapitole 13 Náležitosti nadměrné a 

nadrozměrné přepravy vrtné soupravy. 

 

2.4.2.1 Popis průběhu trasy A, B 

Po výjezdu z areálu na Znojemské ulici odbočit vlevo na silnici II/523, odtud 

pokračovat 750 m na křižovatku Znojemská - Hradební, zde odbočit vpravo. Dále 

pokračovat po silnici II/602 5,7 km a odbočit vlevo na Velký Beranov, odtud 30,4 km po 

silnici II/353 až na okružní křižovatku ve Žďáru nad Sázavou. Na této křižovatce sjet 

třetím výjezdem (vlevo) a pokračovat 6,9 km po silnici I/37. Zde na křižovatce silnic I/37 

a II/350 odbočit vlevo a následně se po 1,1 km bude nacházet staveniště.  

Průběh trasy B je opačným směrem.  
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Obr. 3 Trasa A, B přepravy vrtné soupravy [53] 

 

 

2.4.2.2 Zatížitelnost mostů a průjezdnost podjezdů na trase A, B  

 

Seznam posuzovaných mostů na trase A, B 

- 602-043  Most přes potok Jihlávku, údolí a místní komunikaci ve městě 

Jihlava, 

- 602-042  Most přes trať ČD Jihlava – Brno před obcí Helenín, 

- 602-041  Most přes místní komunikaci před obcí Helenín, 

- 602-040  Most přes místní potok za osadou Loudilka, 

- 353-028a Most přes potok Šlapanka za obcí Jamné, 

- 353-027  Most přes Zhořský potok za obcí Zhoř, 

- 353-026  Most přes přítok do Záhumenního rybníka u obce Bohdalov, 

- 353-025  Most přes potok Bohdalovský u obce Bohdalov, 

- 353-023  Most přes potok Rendličovský před obcí Bohdalov, 

- 353-022  Most přes potok Lesní za obcí Nové Veselí, 

- 353-021  Most přes potok Horní za obcí Nové Veselí,  

- 353-020  Most přes potok Veselský v obci Nové Veselí, 

- 353-019  Most přes vlečku v obci Žďár nad Sázavou, 

- 353-018  Most přes trať ČD v obci Žďár nad Sázavou, 

- 37-049  Most přes potok Staviště v obci Žďár nad Sázavou, 

- 37-048  Most přes potok Strž v obci Žďár nad Sázavou,  

- 37-047  Most přes odpad z rybníka v obci Žďár nad Sázavou. 

  



35 

Tab. 2 Zatížitelnost mostů na trase A, B a jejich délka přemostění [54] 

Označení 

mostu 

Normální 

zatížitelnost 

Vn [t] 

Výhradní 

zatížitelnost 

Vr [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost 

Ve [t] 

Délka 

přemostění 

[m] 

602-043 26 62 200 198,1 

602-042 32 80 - 35,2 

602-041 26 63 - 15,3 

602-040 26 63 - 36,3 

353-028a 32 80 196 14,5 

353-027 21 48 80 3,6 

353-026 32 80 196 5,9 

353-025 32 80 196 5,3 

353-023 32 80 196 2,5 

353-022 32 80 196 2,5 

353-021 32 80 196 2,5 

353-020 42 51 85 2,6 

353-019 24 36 58 26,5 

353-018 32 60 100 43,5 

37-049 50 130 420 9,0 

37-048 32 80 196 24,9 

37-047 46 56 92 2,2 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že při dodržení normální zatížitelnosti mostů je možná 

průjezdnost jízdní soupravy o maximální hmotnosti 21 t. Při celkové hmotnosti soupravy 

55,3 t budeme nuceni u všech mostů na trase využít jejich výhradní, případně výjimečné 

zatížitelnosti. Jelikož se jedná o nadměrnou a nadrozměrnou přepravu, kde je nutný 

doprovod doprovodným vozidlem, tak opatření, kdy na těchto mostech bude vyloučen 

veškerý ostatní dopravní i pěší provoz, zabezpečí řidič doprovodného vozidla s jeho 

spolujezdcem.  

 

Seznam posuzovaných podjezdů na trase Jihlava – Polnička  

- 353-029  Podjezd dálnice D1 před obcí Velký Beranov, 

- 353-024  Podjezd místní komunikace za obcí Bohdalov. 

 

 

Tab. 3 Volná výška a šířka podjezdů na trase A, B [54] 

Označení podjezdu Volná šířka [m] Volná výška [m] 

353-029 12,5 4,9 

353-024 12,0 4,9 
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Z tabulky č. 3 je zřejmé, že jízdní souprava šířky 2,55 (při roztažení návěsu 3,0 m) a 

výšky 4,3 m limitním rozměrům průjezdnosti vyhoví.   

 

2.4.2.3 Posouzení průjezdnosti směrových prvků na trase A, B 

Nutné je také posouzení průjezdnosti směrových prvků trasy. Pro plynulou a 

bezpečnou jízdu musí být uvažovaný poloměr (rádius) zatáčení vozidla nebo soupravy 

menší a nebo maximálně rovný poloměru křivky směrového prvku. Z mapy byly zjištěny 

možné kritické směrové prvky trasy A, B, určení jejich parametrů bylo provedeno 

přepočtením a překreslením dle jejího meřítka.  

 

 
Obr. 4 Posuzované směrové prvky trasy A, B [53] 

 

Minimální možný poloměr zatáčení soupravy tahače s třínápravovým návěsem 

s maximální délkou 16,50 m je dle TP 171 Ministerstva dopravy 10,25 m. 

Při přepravě vrtné soupravy bude délka této přepravní soupravy tahače se 

čtyřnápravovým návěsem 17,10 m. Vzdálenost návěsního čepu návěsu ke střednici 

neřízených náprav návěsu je 7,745 m (u třínápravového návěsu 7,62 m), lze tedy uvažovat 

téměř stejný poloměr zatáčení jako u soupravy s třínápravovým návěsem. Pro plynulou 

jízdu je tento poloměr zatáčení uvážen 12,50 m.  

 

 

Posouzení kritických směrových prvků trasy A, B 

 

Bod 1: Okružní křižovatka na silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou. 

Průjezdnost po kruhové trajektorii vymezenou plochou mezikruží o vnějším poloměru 

12,5 m a vnitřním 5,3 m je dle směrnice 97/27/ES zaručena, pokud vyhoví podmínka 

maximálního “rozvoru“ (rozvorem myšlena vzdálenost osy návěsního čepu návěsu ke 

střednici neřízených náprav na podvozku návěsu). Tato vzdálenost u uvažovaného 
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čtyřnápravového valníku Schwarzmüller je 7,745 m, šířka soupravy je 2,55 m, při 

roztaženém návěsu 3,00 m. 

 

√(12,50 − 2,04)2 − (5,30 +
2,55

2
)2 ≥ 7,745 

 

8,135 ≥ 7,745 

 

√(19,40 − 2,04)2 − (11,80 +
3,00

2
)2 ≥ 7,745 

 

7,948 ≥ 7,745 

 

Podmínka průjezdnosti okružní křižovatkou danou poloměry 12,5 m a 5,3 m je splněna, 

okružní křižovatka dána mezikružím s poloměry 19,40 m a 11,80 m vyhoví. 

 

 
Obr. 5 Bod 1 – okružní křižovatka ve Žďáru nad Sázavou [53] 

 

Bod 2: Směrový oblouk odbočky na staveniště ze silnici II/350 v Polničce. 

Poloměr směrového oblouku je 12,5 m, poloměr zatáčení soupravy je uvažován 12,5 m. 

Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

 
Obr. 6 Bod 2 – Směrový oblouk odbočky na staveniště [53] 
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2.4.3  Návrh trasy pro dopravu čerstvého betonu z betonárny 

Pro dopravu čerstvého betonu na staveniště je navržena trasa C. Je dlouhá 8,5 km a 

vedena je z provozovny betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o., na adrese Jihlavská 

1007, Žďár nad Sázavou přes Stržanov na staveniště v Polničce. Trasa D je navržena 

v opačném směru, její délka je téměř totožná.  

 

2.4.3.1 Popis průběhu trasy C, D 

Po výjezdu z areálu na Jihlavské ulici odbočit vpravo na silnici II/353, odtud 

pokračovat 200 m na okružní křižovatku. Na této křižovatce sjet třetím výjezdem (vlevo) 

a dále pokračovat 6,9 km po silnici I/37. Zde na křižovatce silnic I/37 a II/350 odbočit 

vlevo a následně po 1,1 km se bude nacházet staveniště.  

Průběh trasy D je opačným směrem.  

 

 
Obr. 7 Trasa C, D dopravy čerstvého betonu [53] 

 

2.4.3.2 Zatížitelnost mostů a průjezdnost podjezdů na trase C, D 

 

Seznam posuzovaných mostů na trase C, D 

 

- 37-049  Most přes potok Staviště v obci Žďár nad Sázavou, 

- 37-048  Most přes potok Strž v obci Žďár nad Sázavou,  

- 37-047  Most přes odpad z rybníka v obci Žďár nad Sázavou. 
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Tab. 4 Zatížitelnost mostů na trase C, D a jejich délka přemostění [54] 

Označení 

mostu 

Normální 

zatížitelnost 

Vn [t] 

Výhradní 

zatížitelnost 

Vr [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost 

Ve [t] 

Délka 

přemostění [m] 

37-049 50 130 420 9,0 

37-048 32 80 196 24,9 

37-047 46 56 92 2,2 

 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že při dodržení normální zatížitelnosti mostu č. 37-048 je 

možná průjezdnost vozidla o maximální hmotnosti 32 t. Jelikož se ale jedná o most 

barokní, kde je provoz upraven dopravním značením a to konkrétně značkou 

P8 Přednost před protijedoucími vozidly a z druhé strany mostu značkou 

P7 Předost protijedoucích vozidel, je zaručen průjezd přes tento most pouze jedním 

vozidlem a můžeme využít jeho výhradní zatížitelnosti. Maximální hmotnost vozidla 

autodomíchávače tedy může být 56 t. Prázdné autodomíchávače o objemu bubnu 9 m3 

dosahují průměrné provozní hmotnosti cca 14,5 tun, plné, tj. naložené betonem, cca 

37 tun. 

Pro 4-nápravové vozidlo nesmí jeho hmotnost přesáhnout 32 tun.  

 

Pro dopravu 9 m3 a více, během jednoho závozu jedním vozidlem, by se muselo 

použít speciální soupravy, např. tahače 8x4 s jednonápravovým návěsem VSN1N 

s nástavbou o objemu bubnu 10 m3 (návěs s řízenou nápravou) výrobce VS-mont.  

 

 
Obr. 8 Tahač 8x4 s jednonápravovým návěsem [86] 

 

 

Touto soupravou o provozní hmotnosti cca 16,7 tun je možné dopravovat dle 

technických parametrů čerstvý beton do celkové hmotnosti soupravy až 40 tun, při 

jednom závozu jde tedy dopravit více než 5 tun čerstvého betonu navíc. Z legislativního 

hlediska má tato souprava maximální hmotnostní limit, kdy může být použit na veřejných 

pozemních komunikacích aniž by se jednalo o nadměrnou přepravu 48,0 tun.  

 

Na trase C, D se nenachází žádný podjezd, výšková průjezdnost autodomíchávače 

výšky 3,9 m  vyhoví. 
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2.4.3.3 Posouzení průjezdnosti směrových prvků na trase C, D 

Nutné je také posouzení průjezdnosti směrových prvků trasy. Pro plynulou a 

bezpečnou jízdu musí být uvažovaný poloměr (rádius) zatáčení vozidla, nebo soupravy 

menší, nebo maximálně rovný poloměru křivky směrového prvku. Z mapy byly zjištěny 

možné kritické směrové prvky trasy C, D, určení jejich parametrů bylo provedeno 

přepočtením a překreslením dle jejího meřítka.  

 

 
Obr. 9 Posuzované směrové prvky trasy C, D [53] 

 

Minimální možný poloměr zatáčení velkého nákladního automobilu  je dle 

TP 171 Ministerstva dopravy 10,05 m, pro plynulou jízdu je uvažován 10,50 m.  

 

 

Posouzení kritických směrových prvků trasy C, D 

 

Bod 1: Okružní křižovatka na silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou. 

Vnější poloměr směrového oblouku je 19,4 m, poloměr zatáčení autodomíchávače je 

uvažován 10,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

 
Obr. 10 Bod 1 – okružní křižovatka ve Žďáru nad Sázavou [53] 
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Bod 2: Směrový oblouk odbočky na staveniště ze silnici II/350 v Polničce.  

Poloměr směrového oblouku je 12,5 m, poloměr zatáčení autodomíchávače je uvažován 

10,5 m. Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

 
Obr. 11 Bod 2 – Směrový oblouk odbočky na staveniště [53] 

 

2.4.4  Návrh trasy pro dopravu železobetonových prefabrikátů 

Pro dopravu železobetonových prefabrikátů z výrobny stavebních dílců Prefa a. s. 

provozovny v Kuřimi je vedena trasa E, délka této trasy je 85 km. Je vedena z výrobny 

na Blanenské ulici č. p. 1190 v Kuřimi přes obce Moravské Knínice, Chudčice, Veverská 

Bítýška, Ostrovačice, Velkou Bíteš, Osovou Bítýšku, Ořechov, Křižanov, Jívoví, Sklené 

nad Oslavou, Rousměrov, Laštovičky, Ostrov nad Oslavou, Sazomín, Vatín, Žďár nad 

Sázavou a Stržanov na staveniště v Polničce. 

Trasa F je navržena v opačném směru, její délka je téměř totožná. 

 

Nejdelšími a nejtěžšími prvky jsou střešní vazníky V01, jejich délka je 15 m a jejich 

hmotnost je 7,0 t. 

2.4.4.1 Popis průběhu trasy E, F 

Při výjezdu z výrobny odbočit vpravo, po 2,7 km na křižovatce odbočit vpravo a 

následně na další křižovatce po 700 m  odbočit vlevo na silnici II/386. Po 400 m se tato 

silnice na křižovatce stáčí vpravo a pokračuje dále přes obce Moravské Knínice, Chudčice 

až na křižovatku za kostelem ve Veverské Bítýšce, kde se stáčí vlevo. Po dalších 3,5 km 

se na křižovatce stáčí vpravo, odkud pokračuje 5,8 km přes Nový Dvůr až do Ostrovačic, 

kdy se odbočí vlevo na nájezd dálnice D1 ve směru na Prahu. Z této dálnice sjet výjezdem 

na 162. km do Velké Bíteše, zde na první křižovatce odbočit vlevo, po 500 m na další 

křižovatce vpravo a následně po 200 m vlevo na silnici I/37. Trasa pokračuje 45 km po 

hlavní silnici bez odbočování. Po ujetí této vzdálenosti odbočit vlevo na silnici II/350  a 

odtud na staveniště zbývá posledních 1100 m. 

Trasa F je navržena v opačném směru ze staveniště do výrobny, její délka je téměř 

totožná. 
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Obr. 12 Trasa E, F pro dopravu prefabrikátů [53] 

 

2.4.4.2 Zatížitelnost mostů a průjezdnost podjezdů na trase E, F 

 

Seznam posuzovaných mostů na trase E,F 

- 386-001  Most přes Kuřimku v Kuřimi, 

- 386-003   Most přes Kuřimku u Moravských Knínic, 

- 386-004  Most přes Kuřimku před Chudčicemi, 

- 386-005  Most přes Svratku ve Veverské Bítýšce, 

- 386-006  Most přes místní potok v Novém Dvoře, 

- 386-007  Most přes Hlinku za Novým Dvorem, 

- 386-008  Most přes Melkranský potok za Novým Dvorem, 

- 386-009  Most přes Kninický potok u Veverských Knínic, 

- 37-059  Most přes potok Bitýška v obci Velké Bíteš, 

- 37-058  Most přes trať před obcí Osová Bítýška, 

- 37-055  Most přes potok Libochovka v obci Křižanov, 

- 37-054  Most přes trať ČD u obce Laštovičky, 

- 37-053  Most přes řeku Oslavu, 

- 37-051  Most přes trať ČD před obcí Vatín, 

- 37-050  Most přes trať ČD za obcí Žďár nad Sázavou, 

- 37-049  Most přes potok Staviště v obci Žďár nad Sázavou, 

- 37-048  Most přes potok Strž v obci Žďár nad Sázavou,  

- 37-047  Most přes odpad z rybníka v obci Žďár nad Sázavou. 
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Tab. 5 Zatížitelnost mostů na trase E, F a jejich délka přemostění [54] 

Označení 

mostu 

Normální 

zatížitelnost 

Vn [t] 

Výhradní 

zatížitelnost 

Vr [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost 

Ve [t] 

Délka 

přemostění 

[m] 

386-001 32 51 183 3,6 

386-003 32 80 196 9,7 

386-004 34 49 306 4,7 

386-005 32 70 117 68,2 

386-006 32 80 196 2,5 

386-007 35 42 70 4,0 

386-008 24 34 40 2,4 

386-009 41 130 420 2,3 

37-059 32 80 196 19,0 

37-058 32 64 193 50,5 

37-055 32 80 196 8,0 

37-054 29 60 196 36,2 

37-053 50 112 240 11,6 

37-051 32 80 196 32,1 

37-050 32 80 196 24,7 

37-049 50 130 420 9,0 

37-048 32 80 196 24,9 

37-047 46 56 92 2,2 

 

 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že při dodržení normální zatížitelnosti mostů je možná 

průjezdnost jízdní soupravy o maximální hmotnosti 24 t. Jelikož se jedná o most s délkou 

přemostění 2,40 m, lze uvážit nápravový tlak, který nebude vyšší než 24 tun při celkové 

hmotnosti soupravy 29 tun.  

Celková hmotnost soupravy může být maximálně 29 tun.  

 

 

Seznam posuzovaných podjezdů na trase E, F.   

 

- 37-060  Podjezd pod dálnicí D1 před Velkou Bíteší, 

- 386-012  Podjezd pod dálnicí D1 před Ostrovačicemi. 

 

Tab. 6 Volná výška a šířka podjezdů na trase E, F [54] 

Označení podjezdu Volná šířka [m] Volná výška [m] 

37-060 15,5 5,0 

386-012 13,3 5,0 
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Z tabulky č. 6 je zřejmé, že jízdní souprava šířky 2,55 a výšky 3,54 m limitním 

rozměrům průjezdnosti podjezdů vyhoví.   

 

2.4.4.3 Posouzení průjezdnosti kritických směrových prvků na trase E, F 

Nutné je také posouzení průjezdnosti směrových prvků trasy. Pro plynulou a 

bezpečnou jízdu musí být uvažovaný poloměr (rádius) zatáčení vozidla, nebo soupravy 

menší, nebo maximálně rovný poloměru křivky směrového prvku. Z mapy byly zjištěny 

možné kritické směrové prvky trasy E, F, určení jejich parametrů bylo provedeno 

přepočtením a překreslením dle jejího meřítka.  

 

 
Obr. 13 Posuzované směrové prvky bodů trasy E, F [53] 

 

Minimální možný poloměr zatáčení soupravy tahače s třínápravovým návěsem je dle 

TP 171 Ministerstva dopravy 7,90 m, pro plynulou jízdu je uvažován 12,50 m.   

 

Posouzení kritických směrových prvků trasy E, F 

 

Bod 3: Směrový oblouk křižovatky silnice II/386 trasy E u kostela ve Veverské Bítýšce. 

Poloměr směrového oblouku je 12,5 m, poloměr zatáčení soupravy je uvažován 12,5 m. 

Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 
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Obr. 14 Bod 3 - Směrový oblouk křižovatky ve Veverské Bítýšce trasy E [53] 

 

Bod 3: Směrový oblouk křižovatky silnice II/386 trasy F u kostela ve Veverské Bítýšce. 

Poloměr směrového oblouku je 12,5 m, poloměr zatáčení soupravy je uvažován 12,5 m. 

Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 
Obr. 15 Bod 3 - Směrový oblouk křižovatky ve Veverské Bítýšce trasy F [53] 

 

Bod 4: Okružní křižovatka na silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou. 

Průjezdnost po kruhové trajektorii vymezenou plochou mezikruží o vnějším poloměru 

12,5 m a vnitřním 5,3 m je dle směrnice 97/27/ES zaručena, pokud vyhoví podmínka 

maximálního “rozvoru“ (rozvorem myšlena vzdálenost osy návěsního čepu návěsu ke 

střednici neřízených náprav na podvozku návěsu). Tato vzdálenost u uvažovaného 

čtyřnápravového valníku Schwarzmüller je 7,620 m, šířka soupravy je 2,55 m. 

√(12,50 − 2,04)2 − (5,30 +
2,55

2
)2 ≥ 7,620 

 

8,135 ≥ 7,620 

 

Podmínka průjezdnosti okružní křižovatkou danou poloměry 12,5 a 5,3 m je splněna, 

okružní křižovatka dána poloměry 20,10 m a 11,20 m vyhoví. 
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Obr. 16 Bod 4 - Okružní křižovatka ve Žďáru nad Sázavou [53] 

 

 

Bod 1: Okružní křižovatka na silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou. 

Průjezdnost po kruhové trajektorii vymezenou plochou mezikruží o vnějším poloměru 

12,5 m a vnitřním 5,3 m je dle směrnice 97/27/ES zaručena, pokud vyhoví podmínka 

maximálního “rozvoru“ (rozvorem myšlena vzdálenost osy návěsního čepu návěsu ke 

střednici neřízených náprav na podvozku návěsu). Tato vzdálenost u uvažovaného 

čtyřnápravového valníku Schwarzmüller je 7,620 m, šířka soupravy je 2,55 m. 

 

√(12,50 − 2,04)2 − (5,30 +
2,55

2
)2 ≥ 7,620 

 

8,135 ≥ 7,620 

 

 

Podmínka průjezdnosti okružní křižovatkou danou poloměry 12,5 a 5,3 m je splněna, 

okružní křižovatka dána poloměry 19,40 m a 11,80 m vyhoví. 

 

 
Obr. 17 Bod 1 – Okružní křižovatka ve Žďáru nad Sázavou [53] 
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Bod 2: Směrový oblouk odbočky na staveniště ze silnici II/350 v Polničce.  

Poloměr směrového oblouku je 12,5 m, poloměr zatáčení soupravy je uvažován 12,5 m. 

Průjezdnost tohoto oblouku vyhovuje. 

 

 
Obr. 18 Bod 2 – Směrový oblouk odbočky na staveniště [53] 
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Výstupem této kapitoly je řádkový harmonogram stavby. Jednotlivé ceny stavebních 

a inženýrských objektů jsou určeny na základě rozpočtových nákladů dle třídníku JKSO 

a doba jejich trvání dle časového harmonogramu hrubé stavby, který je řešen v kapitole 

7 Časový plán stavebních objektů a dle propočtů THU. 

 

Tento časový harmonogram je řešen v příloze B. 2 - Časový a finanční plán stavby. 
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4.1  Příprava území + hrubé terénní úpravy 

 

4.1.1  Návaznost na předchozí etapy 

Příprava území a hrubé terénní úpravy (HTÚ) nenavazují na žádnou předcházející 

etapu, jelikož jsou první etapou výstavby. Stavba se nenachází v oblasti území 

archeologického naleziště, ovšem při případném náznaku nálezu je třeba postupovat dle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Před 

zahájením prací musí být staveniště předáno zhotoviteli. 

 

4.1.2  Části technologické etapy 

V této etapě budou provedeny hlavní následující části a práce: 

 

- odstranění a likvidace stávajícího oplocení, 

- skrývka ornice s odvozem a uložením na pozemek investora, 

- výměna zeminy pro objekt IO04 Zpevněné plochy – poslouží jako zpevněná 

plocha zařízení staveniště, 

- oplocení staveniště, osazení mobilní záchodové kabiny a mobilní buňky vrátnice, 

- vytýčení figur hrubých terénních úprav pro jednotlivé objekty a plochy, 

- zemní bilance a dovoz potřebného kameniva, 

- stabilizace zemní pláně pro objekt SO01 Výrobní hala, tj. zlepšení vlastností 

zeminy hydraulickým pojivem, konkrétně cementem, 

- odvodnění zemní pláně drenážním potrubím do sběrné čerpací studny, 

- vytýčení inženýrských sítí. 

 

4.1.3  Popis jednotlivých částí technologické etapy 

4.1.3.1 Odstranění a likvidace stávajícího oplocení 

Před započetím prací bude přivezena mobilní záchodová kabina. 

Na staveništi se nachází současné oplocení tvořené ocelovými trubkovými sloupky 

v betonové patce s výplní drátěným pletivem. Po vlastní demontáži tohoto oplocení je 

třeba jeho likvidace – betonové patky od ocelových sloupků rozbít nebo odříznout, beton 

následně odvést k recyklaci nebo na skládku k uložení a ocel a pletivo k recyklaci do 

sběrny kovových surovin. Délka oplocení je 89 m, demontuje se rozstříháním na menší 

celky, případně rozřezáním úhlovou bruskou. V této době na staveništi nebude možnost 

připojení elektrické energie, proto v případě potřeby její dodávka bude zajištěna 

benzínovou elektrocentrálou.  
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4.1.3.2 Skrývka ornice 

Skrývka ornice mocnosti 20 cm se provede dle výkresu HTÚ téměř na celém 

pozemku stavby s výjimkou svahu při přilehlé silnici II/350. Oblast skrývky se vyměří a 

vyznačí, poté bude provedena samotná skrývka. V ploše se nenachází žádné vzrostlé 

dřeviny a křoviny, které by bylo třeba před skrývkou odstranit. Sejmutá ornice celkového 

množství cca 1105 m3 bude odvezena a uložena na nedaleký pozemek investora parc. 

č. 788/11 a příp. na parc. č. 788/2 v k. ú. Polnička. S částí ornice, s cca 290 m3 

v nakypřeném stavu, se počítá na konečné ohumusování pozemku okolo stavby. Skrývka 

bude provedena dozerem, v nepřístupných a málo prostorných místech rypadlo-

nakladačem, který poslouží i pro nakládání na sklápěče k odvozu. 

 

4.1.3.3 Montáž mobilního oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno plotovými dílci Tempoline rozměrů 2,5 x 2,0 m. Brána 

v oplocení bude tvořena dvěma dílci o rozměru 3,5 x 2,0 m s kolečkem. Dílce budou 

osazovány do plastových, případně betonových nosných patek a mezi sebou navzájem 

zajištěny šroubovou sponou. 

 

Orientační délka oplocení je 260 bm´. 

 

Blíže oplocení řeší kapitola 5. Projekt zařízení staveniště. 

 

4.1.3.4 Přípojky inženýrských sítí 

Pro napojení zařízení staveniště a především pro napojení plochy pro mytí vozidel 

musí být zhotoveny dočasné staveništní přípojky. Tyto se zpravidla napojují na trvalé 

přípojky pro stavbu. Inženýrské sítě budou po skrývce ornice vytýčeny správci 

jednotlivých sítí. Po vytýčení bude vybudována přípojka vody, alespoň po vodoměrnou 

šachtu. Za touto šachtou se napojí staveništní přípojka vody. Staveništní přípojka 

elektrické energie z trafostanice bude vedena s budovanou částí vnitroareálové přípojky 

dešťové kanalizace a současně se staveništní přípojkou vody v jednom výkopu. 

 

Orientační množství: 

- část vnitroareálové přípojky dešťové kanalizace korugované PVC, DN 300, délky 

84 m, 

- přípojka vodovodu po vodoměrnou šachtu PE 100 SDR 11 dn 50, délky 4 m, 

- staveništní přípojka vodovodu PE 100, SDR 11 dn 32, délky 53 m, 

- staveništní přípojka el. energie nízkého napětí 400V, délky 90 m. 

 

Blíže dočasné staveništní přípojky řeší kapitola 5. Projekt zařízení staveniště. 
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4.1.3.5 Odkopávky, výměna zeminy, stabilizace cementem 

Po skrývce ornice dojde k vytýčení jednotlivých figur zemních plání. V části 

staveniště v  ploše figury F3, které je později určená pro zpevněnou podkladní 

konstrukční vrstvu komunikace, dojde k odkopávce dozerem podorniční vrstvy zeminy 

celkového množství cca 474 m3 a k nahrazení, tj. sanaci části vrstvou štěrkodrti 

ŠDB 0 – 63, množství cca 174 m3. Tato plocha bude dozerem srovnána a vibračním 

válcem zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2  ≥ 30 MPa. 

V ploše figury F2 pro objekt SO02 Administrativní budova, dojde k zemním bilancím, tj. 

k odkopávce jedné části figury celkového množství cca 57 m3 a k násypu cca 10 m3 na 

část druhou. Tato zemní pláň se následně zhutní na hodnotu modulu přetvárnosti 

Edef,2 ≥ 20 MPa. Zbytek vytěžené zeminy z figury F2 a vytěžená zemina z figury F3 se 

přemístí do násypu první (spodní) konstrukční vrstvy figury F1 pro objekt SO01 Výrobní 

hala. 

 

Figura F1 bude tvořena čtyřmi vrstvami, mocnosti 0,4 m. V části dojde k zemní 

bilanci, tj. k odkopávce cca 158 m3 v první vrstvě (horní) a následnému násypu do třetí 

(druhé spodní) vrstvy figury. Třetí a část čtvrté vrstvy budou tvořeny násypem přivezené 

štěrkodrti ŠDB f 0-63 celkového množství cca 715 m3. Během tvoření vrstev bude 

docházet k jejich jednotlivé stabilizaci, tj. aplikování dávkovačem hydraulického pojiva, 

konkrétně cementu, který bude  promíchán se zeminou zemní frézou a poslední činností 

je hutnění jednotlivých vrstev. Celkové množství cementu je cca 122 t při 

3% hmotnostním dávkování. Zhutnění jednotlivých vrstev bude na hodnotu modulu 

přetvárnosti  Edef2 ≥ 60 MPa. 

 

Po zhotovení figury F1 je třeba provést výkop a pokládku drenážního potrubí. Obsyp 

a zásyp potrubí bude skládanou štěrkodrtí ŠDA 16-32 mm s obalením filtrační geotextilií. 

Toto drenážní potrubí bude spádováno do čerpací studny, která se v případě potřeby bude 

kalovým čerpadlem odčerpávat.  

 

Štěrkodrť bude přivážena sklápěči z nedalekého cca 1,5 km vzdáleného 

kamenolomu. Jednotlivé zemní pláně budou vyspádovány dle výkresu situace HTÚ. K 

osazení mobilní buňky vrátnice (taktéž zázemí pro hlídače), mobilní záchodové kabiny a 

skladového kontejneru dojde po vytvoření zpevněné plochy ze štěrkodrti figury F3. 

Do doby zřízení plochy pro mytí podvozků vozidel ze silničních panelů, budou případně 

znečištěnou vozovku zametat pomocní pracovníci, a po dohodě za úplatu budou vozovku 

čistit mokrým způsobem úklidovým vozem pracovníci Krajské správy a údržby silnic 

Vysočiny. 

 

4.1.3.6 Vybudování zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude vybudováno na zpevněné ploše ze štěrkodrti ŠDB  0-63. 

Kontejnery budou ukládány na betonových podložkách, napojeny budou na staveništní 
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přípojku vody, na přípojku elektrické energie přes staveništní rozvaděč. Odkanalizování 

bude do blízké stávající šachty splaškové kanalizace. 

Plocha pro mytí bude vytvořena a vyspádována ze silničních panelů do betonového žlabu 

a litinové vpusti. Tato plocha bude odvodněna přes lapač ropných látek do staveništní 

přípojky vedené od sanitárních buněk. Silniční panely a kontejnery budou ukládány 

pomocí teleskopického manipulátoru. 

 

Blíže zařízení staveniště řeší kapitola 5. Projekt zařízení staveniště. 

 

4.1.3.7 Vytýčení objektů 

Vytýčení objektů a zejména bodů jednotlivých os pilotového pole provedou geodeti 

od vytyčovacích pevných bodů nebo dle souřadnic GPS. Vytýčí především rohové body 

obou objektů, které viditelně vyznačí kolíkem a zvýrazní výstražným sprejem, další body 

budou vytyčovat průběžně, a to během provádění prací na základových konstrukcích. 

 

4.1.4  Požadavky BOZP pro etapu přípravy území a hrubých terénních úprav 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 
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Požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

XI. Školení zaměstnanců 

Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 

4.2  Hrubá spodní stavba 

4.2.1  Návaznost na předchozí etapy 

Etapa hrubé spodní stavby na etapu hrubých terénních úprav navazuje přímo poté, co 

budou zhotoveny zemní pláně pro oba objekty a po uplynutí technologické přestávky 

cementem stabilizované zeminy. 

 

4.2.2  Části technologické etapy 

V této etapě budou provedeny hlavní následující části a práce: 

- pilotové založení, 

- svodné potrubí vnitřní kanalizace, 

- základové pasy, 

- základová deska. 

4.2.3  Popis jednotlivých částí technologické etapy 

4.2.3.1 Piloty 

Hlubinné založení pilotami je součástí základových konstrukcí obou objektů. 

Technologicky piloty budou prováděny vrtnou soupravou, metodou rotačně náběrového 

těžení, tzn. vrtáním, a to vrtným hrncem, neboli šapou. Po vyvrtání do určité hloubky na 

úroveň únosné horniny bude vrt vystrojen armokošem z betonářské oceli 10 505 R a 

vyplněn betonem C 25/30 XA1 S3. Tímto dojde k vytvoření monolitického dříku, který 

bude vynášet základové pasy nebo základové patky. Základové kalichové patky budou 

taktéž vyvrtány vrtnou soupravou, ihned budou zapaženy zabudovaným ztraceným 

bedněním, které se bezprostředně vytěženou zeminou zpětně obsype. Vytěžená zemina 

bude nakladačem postupně odvážena do násypu za severní část objektu SO01. Tento 

násyp je nutné vytvořit pro pozdější pohyb pracovních plošin, ze kterých bude probíhat 

montáž obvodového opláštění. 
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Piloty objektu SO01 Výrobní hala budou ukončeny kruhovou základovou patkou s 

kalichem vyztuženou betonářskou ocelí a taktéž  z betonu C 25/30 XA1 S3. Tato patka 

se zřizuje až po úpravě hlavy piloty, tj. po odbourání jejího znečištěného betonu a po 

přebetonování betonem novým, ukládaným zároveň s podkladním betonem patky. Druhý 

den se můžou patky začít armovat a bednit.  

 

Čerstvý beton bude do vrtu ukládán pomocí sypákových (betonážních) rour přímo ze 

skluzu autodomíchávače, později do kalichových patek taktéž přímo ze skluzu 

autodomíchávače. Vibrování betonu pilot za účelem jeho hutnění je zakázáno. Výška 

volného pádu betonu nesmí být z důvodů segregace frakce kameniva a možného strhávání 

zeminy vyšší než 1,5 m. 

Piloty po obvodu objektu SO02 Administrativní budova budou vynášet 

železobetonové základové pasy. Vnitřní piloty přes základovou desku budou vynášet 

monolitické železobetonové sloupy. 

Vytýčení pilot bude z důvodů možného posunutí polohy vytyčovacích bodů probíhat 

průběžně. 

 

Orientační množství pro objekt SO01 Výrobní hala 

- piloty Ø 600 mm,    50 ks, 

- patky Ø 1250 mm    30 ks, 

- patky Ø 1300 mm    20 ks. 

- celková potřeba výztuže pilot  4 950 kg, 

- celková potřeba betonu pilot  69 m3, 

- celková potřeba výztuže patek 5 900 kg, 

- celková potřeba betonu patek  78 m3. 

 

Orientační množství pro objekt SO02 Administrativní budova 

- piloty Ø 600 mm,    14 ks, 

- piloty Ø 900 mm     3 ks, 

- celková potřeba výztuže   1 600 kg, 

- celková potřeba betonu   25 m3. 

Blíže vrtané piloty řeší kapitola 9. Technologický předpis pro vrtané piloty. 

 

4.2.3.2 Svodné potrubí vnitřní kanalizace 

Ležaté potrubí vnitřní kanalizace, tedy potrubí svodné, musí být vybudováno před 

konstrukcemi podlahy z drátkobetonu objektu SO01 a před základovou železobetonovou 

deskou objektu SO02. Potrubí bude kladeno do vyspádovaného pískového lože 

f 0 - 22 mm do vyspádovaných rýh, po napojení bude potrubí přebetonováno 

pěchovatelným (téměř suchým) betonem C 16/20, označeným P. Tento beton bude 

hutněn vibračním pěchem, případně úzkou lehkou (cca 60 kg) vibrační deskou. Potrubí i 
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tvarovky svodného potrubí kanalizace budou z materiálu PVC-KG, tj. potrubí s hladkou 

vnější i vnitřní stěnou, spojované hrdlovými spoji s pryžovou manžetkou.  

Zemina vytěžená při výkopu rýh bude přemístěna do násypu pro pohyb montážní 

plošiny za figurou F1. 

 

Orientační množství pro objekt SO01 Výrobní hala: 

- délka potrubí   70,5 m, 

- množství písku     3,1 m3, 

- množství betonu  10 m3. 

Orientační množství pro objekt SO02 Administrativní budova: 

- délka potrubí  139 m, 

- množství písku  2,8 m3, 

- množství betonu   6,5 m3. 

 

4.2.3.3 Základové pasy 

Základové pasy jsou tvořeny železobetonovými pasy na podkladních pasech 

z prostého betonu. 

Podkladní pasy uvnitř objektu SO01 Výrobní hala budou vybetonovány přímo do rýhy, 

ŽB pasy poté budou betonovány do bednění po jejich vyztužení. Tyto pasy výškově 

navazují na základové patky, na které budou “uloženy“. Jelikož je třeba do patek nejdříve 

ukotvit prefabrikované sloupy, tak budou bedněny i betonovány až po osazení těchto 

sloupů. 

Podkladní pasy pro konstrukci vnějšího schodiště objektu SO01 Výrobní hala a část 

podkladních pasů objektu SO02 Administrativní budova, budou z důvodu pouze 

částečného zahloubení vyzděny z tvárnic ztraceného bednění a následně vyplněny 

prostým betonem.  

Část pasů objektu SO02 Administrativní budova taktéž navazuje na základové patky, 

které musí být před bedněním těchto pasů zhotoveny. Zbývající část pasů z PB bude mít 

úroveň základové spáry ve větší hloubce, lze je tedy betonovat přímo do rýh. Vytěžená 

zemina nepotřebná pro zpětný zásyp bude také odvážena do násypu k severní části 

objektu SO01 Výrobní hala. 

 

Pro pasy z prostého betonu bude použit beton C 12/15 X0 S2, 

pro pasy z železobetonu objektu SO01 bude použit beton C 25/30 XA1 S3, 

pro pasy z železobetonu objektu SO02 C 25/30 XC4, XF2, XA2 S3, 

betonářská výztuž ocel 10 505 R. 

 

Orientační množství pro objekt SO01 Výrobní hala: 

- ztracené bednění tl. 400 mm     22,0 m2, 

- beton podkladních pasů      7,5 m3, 

- výztuž pasů         550 kg, 
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- beton ŽB pasů        9,5 m3. 

Orientační množství pro objekt SO02 Administrativní budova 

- ztracené bednění tl. 400 mm     26,3 m2, 

- beton podkladních pasů      45,9 m3, 

- výztuž pasů         3 350 kg, 

- beton ŽB pasů        16,8 m3. 

 

Betonáž se smí provádět pouze za teplot dosahujících alespoň + 5°C. Při betonáži za 

nižších teplot je zapotřebí technologických opatření, těmi mohou být například ohřev 

záměsové vody, ohřev kameniva, užití cementu s rychlejším nárůstem pevnosti – ten má 

i větší vývin hydratačního tepla, užití cementu vyšší pevnosti, užití přísad urychlujících 

tuhnutí, a nebo prohřívání konstrukce.  

Čerstvý beton bude do bednění ukládán přímo ze skluzu autodomíchávače, výška 

volného pádu betonu nesmí být větší než 1,5 m. Beton se ukládá po vrstvách, které se 

následně hutní ponorným vibrátorem. S pracemi železářskými a bednícími se může začít 

už druhý den po uložení podkladního betonu, kdy je pro tento proces dostatečně ztuhlý a 

pochůzný. Odstranění bednění železobetonových pasů je možné opatrně druhý den, 

v případě nízkých teplot lze dobu odbednění pro požadovanou hodnotu pevnosti při určité 

teplotě betonáže vypočíst. Betonovou konstrukci během tuhnutí a tvrdnutí je třeba 

ošetřovat vlhčením proti vypalování cementu, případně zakrytím vlhčenou geotextilií, 

nebo zakrytím plachtou proti přílišnému odpařování vody. 

 

4.2.3.4 Základová deska objektu SO02 Administrativní budova 

Po dokončení svodného potrubí kanalizace a jeho přebetonování a i po odbednění 

základových pasů je nutný zpětný zásyp výkopů pasů a také zhutnění pláně na hodnotu 

modulu přetvárnosti Edef,2 ≥ 20 MPa. Následně se prostor mezi pasy vyplní konstrukční 

vrstvou štěrkodrti ŠDB 0-63 mm s horní vrstvou prosívky f 0-4 mm. Tato konstrukční 

vrstva se musí zhutnit na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2  ≥ 20 Mpa. Hutnění musí 

probíhat po vrstvách maximální mocnosti 30 cm. Po zhutnění se vrstva případně znovu 

urovná a znovu zhutní, poté je možné provést podkladní vrstvu z prostého betonu 

C 12/15 X0 S2 tl. 5 cm s jednodenní technologickou přestávkou před dalšími 

navazujícími činnostmi.  

Po zabednění okraje desky a jejím vyztužením betonářskou ocelí 10 505 R, je možná 

betonáž betonem C 25/30 XA1 S3, ta bude probíhat přímo ze skluzu autodomíchávače. 

Tloušťka základové desky bude 180 mm, je možné tedy uložený beton hutnit pouze 

vibrační lištou. 

 

Orientační množství: 

- štěrkodrť ŠDB        168 t, 

- prosívka          11 t, 

- podkladní beton        11,6 m3, 
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- výztuž          2,5 t, 

- betonu k betonáži desky      37,2 m3. 

 

Podmínky ukládání betonu a jeho ošetřování jsou stejné jako při betonáži pasů, patek 

nebo pilot. Odbednění hrany je možné opatrně den po betonáži, ovšem při dostatečném 

zatuhnutí betonu. 

 

4.2.4  Požadavky BOZP pro etapu hrubé spodní stavby 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

 

Požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

XI. Školení zaměstnanců 

Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen. 
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4.3  Hrubá vrchní stavba 

4.3.1  Návaznost na předchozí etapy 

Etapa hrubé vrchní stavby přímo navazuje na etapu hrubé spodní stavby. 

4.3.2  Části technologické etapy 

V této etapě budou provedeny hlavní následující části a práce: 

- montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu, 

- montáž nosné konstrukce střešního pláště, 

- obvodové opláštění sendvičovými panely, 

- pojistná hydroizolace (parotěsná zábrana), 

- montáž ocelových konstrukcí, 

- montáž světlíků,  

- zděné konstrukce, 

- monolitické železobetonové konstrukce, 

- izolace proti vlhkosti, 

- drátkobetonová podlaha dovyztužená KARI-sítí. 

 

4.3.3  Popis jednotlivých částí technologické etapy 

4.3.3.1 Montáž prefabrikované železobetonové konstrukce skeletu 

Montáž sloupů 

Montáž prefabrikované ŽB konstrukce začíná montáží sloupů vetknutím do kalichů 

základových patek. Po osazení sloupu do kalichu se provede jeho polohové a výškové 

urovnání, zafixování této polohy klíny a zmonolitnění styku betonem. 

 

Montáž základových nosníků  

Základové nosníky budou ukládány do betonového lože na základové patky a kotveny 

budou na sloupy svary. Mezi základovými patkami budou uloženy na základový pas 

z prostého betonu. Tento pas bude vybetonovaný do vyhloubených rýh bezprostředně 

před osazením těchto nosníků. Pas bude mírně nadvýšený, stačí 1 cm, a to z důvodu 

podepření nosníku po celé jeho délce. 

 

Montáž průvlaků 

Montáž průvlaků bude probíhat v části konstrukce vnitřní vestavby druhého nadzemního 

podlaží . Tyto průvlaky se osadí  na konzoly sloupů nebo na jejich zhlaví do betonového 

lože navlečením na  ocelové trny  pro vytvoření styku a k případnému tuhému spojení se 

sloupy druhého podlaží. Otvory se následně vyplní zálivkovým betonem a trny sloupů se 

k průvlaku přivaří přes ocelové destičky.  
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Montáž stropních panelů 

Stropní panely se ukládají do betonového lože na příruby průvlaků, část stropu mezi  

těmito panely bude nutné vybednit, vyztužit a dobetonovat. Montáž pokračuje osazením 

sloupů druhého podlaží do betonového lože na průvlaky. Stykování se sloupy prvního 

podlaží bude přivařením trnů k ocelovým botkám a následně zaomítáním tohoto styku 

cementovou maltou. 

 

Montáž střešních vazníků 

Vazníky se ukládají na zhlaví sloupů do betonového lože, ocelový trn vazníku se nasadí 

do zálivkou vyplněného otvoru sloupu. 

 

Montáž vodorovných ztužidel 

Probíhá současně s postupem montáže střešních vazníků. Osazují se do betonového lože 

na sloupy, posléze se přivaří.  

 

Montáž prefabrikovaného schodiště 

Proběhne až po zhotovené drátkobetonové podlaze a jejím dostatečném vyzrání. Výztuž 

schodišťového ramene SCH1b bude zatažena do dobetonávky stropu D02 a svázána s její 

výztuží. Tato montáž bude pomocí teleskopického manipulátoru. 

 

Jednotlivé styky prefabrikátů se vyplňují (zmonolitňují) zálivkovým betonem. Pro 

montáž prefabrikovaných dílců bude jako manipulační prostředek použit autojeřáb. Prvky 

budou pracovníci osazovat z montážních plošin.  

 

Montáž čtyř základových nosníků mezi osami A-E proběhne až po vyzdění dvou řad 

cihelných bloků stěny objektu SO02 Administrativní budova. Je to z důvodu nutnosti 

vytvoření izolace proti vlhkosti této stěny a montáží zakládací lišty pro tepelnou izolaci 

stěny. Prostor mezi základovou deskou a základovým prefabrikovaným nosníkem se 

vyplní keramzitem (kamenivem Liapor). 

 

Orientační množství: 

- prefabrikované sloupy     58 ks, 

- prefabrikované základové nosníky  30 ks, 

- prefabrikované průvlaky     12 ks, 

- stropní předpjaté panely Spiroll   31 ks, 

- prefabrikované střešní vazníky    24 ks, 

- prefabrikovaná střešní ztužidla   40 ks, 

- prefabrikované štítové vazníky   12 ks. 
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4.3.3.2 Nosná konstrukce zastřešení 

Nosná konstrukce zastřešení objektu SO01 Výrobní hala navazuje na hotovou 

konstrukci skeletu. Bude tvořena trapézovými plechy 150/280 tl. 1,25 mm. Plechy budou 

do střešních a štítových vazníků o rozpětí 6,0 m kotveny nastřelovacími hřeby, nebo 

šrouby do betonu. 

V rozích zastřešení haly (2 x 2 m od rohu) budou kotveny pevné kotvící bezpečnostní 

body se základní deskou pomocí šroubů přímo do trapézových plechů. V ploše střechy 

budou kotveny přes trapézové plechy do střešních vazníků pomocí hmoždinek do betonu. 

Pracovníci budou plechy osazovat přímo ze střešní roviny. Jištěni proti pádu z výšky 

budou lanovými postroji. Krajní trapézové plechy namontují z montážní plošiny. Na 

vazníky balíky trapézových plechů budou zdvihány manipulátorem.  

 

Nosná konstrukce zastřešení objektu SO02 Administrativní budova navazuje na 

hotovou ocelovou konstrukci třetího nadzemního podlaží. Bude tvořena trapézovými 

plechy 40/160 tl. 0,75 mm s nadbetonávkou betonové mazaniny tl. 80 mm z betonu 

C 20/25 XC1 S3 dovyztuženou KARI sítí 10 505 R. Trapézové plechy budou kotveny do 

ocelových profilů samořeznými šrouby. Betonáž bude probíhat až po opláštění této 

ocelové konstrukce, doprava betonu bude autočerpadlem, k hutnění a hlazení se použije 

vibrační lišta. Na stropní konstrukci 2NP se balíky s plechy dopraví manipulátorem, dále 

budou plechy roznášeny pracovníky.  

 

Orientační množství objektu SO01 Výrobní hala 

- trapézové plechy 150/280 tl. 1,25 mm  2 066 m2, 

- kotvící body ABS-Lock X    4 ks, 

- kotvící body ABS-Lock III    12 ks. 

Orientační množství objektu SO02 Administrativní budova 

- trapézové plechy 40/160 tl. 0,75 mm  176 m2, 

- výztuž KARI sítě      0,65 t, 

- beton         20,3 m3. 

 

4.3.3.3 Ocelové konstrukce 

Ocelová konstrukce obvodového pláště 

Navazuje na hotovou konstrukci skeletu a základových nosníků. Je určena k montáži 

obvodového opláštění a především k montáži výplní otvorů.  Bude tvořena ocelovými 

profily jäckel, pásovou ocelí, L-profily a plechy. Kotveny budou do vyvrtaných otvorů v 

betonových prvcích rozpěrnými kotvami, mezi sebou budou spojovány svary, případně 

šroubovými spoji. 

 

Ocelová konstrukce vnějšího schodiště 

Navazuje na hotovou konstrukci skeletu a základové pasy. Tvořit ji budou ocelové profily 

jäckel, pásová ocel a plechy. Madlo, sloupky i výplň zábradlí budou z ocelových trubek. 
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Do základových pasů bude ocelová konstrukce kotvena šrouby na chemickou kotvu, 

ocelové prvky mezi sebou budou spojovány svary. 

 

Ocelové konstrukce vnitřního schodiště a pavlače 

Navazují na konstrukci skeletu a položenou zámkovou dlažbu v atriu. Tvořené budou 

ocelovými profily jäckel, pásovou ocelí a plechy. Madlo, sloupky i výplň zábradlí budou 

z ocelových trubek. Mezi sebou ocelové prvky budou svařeny. Pavlač i schodiště ke 

skeletu budou kotveny přivařením ke kotevním plechům průvlaků. 

 

Ocelová konstrukce světlíku 

Navazuje na konstrukci skeletu. Bude tvořena ocelovými profily jäckel, pásovou ocelí, 

L-profily a plechy. Bude kotvena šrouby na chemickou kotvu do střešních vazníků. Mezi 

sebou ocelové profily budou svařeny. Následná hliníková konstrukce se zasklením se do 

ocelových profilů bude kotvit šrouby se zatmelením.  

 

Ocelová konstrukce třetího podlaží objektu SO02 Administrativní budova a OK 

atiky 

Navazují na konstrukci železobetonových monolitických parapetních zídek a 

monolitickou železobetonovou stropní desku. OK třetího podlaží bude tvořena ocelovými 

profily jäckel, pásovou ocelí, I-profily, kulatinou a plechy. Ocelová konstrukce atiky 

zelené střechy a terasy bude tvořena ocelovými profily jäckel a plechy. Mezi sebou budou 

prvky svařeny. Do železobetonové konstrukce bude OK kotvena šrouby na chemickou 

kotvu. Konstrukce atiky bude opláštěna cementotřískovou deskou CETRIS tl. 10 mm a 

vyplněná tepelnou izolací minerální vlnou tl. 80 mm. 

 

Montážní práce ocelových konstrukcí na objektu SO01 Výrobní hala budou probíhat 

z montážních plošin. Ocelové konstrukce na objektu SO02 Administrativní budova 

budou probíhat z lehkého hliníkového lešení ze stropní konstrukce 2NP a konstrukce 

atiky případně z lešení po obvodu objektu. 

 

Orientační množství pro objekt SO01 Výrobní hala 

- OK obvodového pláště  9 290 kg, 

- OK vnějšího schodiště  4 738 kg, 

- OK vnitřního schodiště  1 425 kg, 

- OK pavlače     1 910 kg, 

- OK světlíku     3 900 kg. 

Orientační množství pro objekt SO02 Administrativní budova 

- OK 3NP      9 717 kg, 

- OK atiky     928 kg, 

- CETRIS 10 mm    40 m2, 

- minerální vlna 80 mm  40 m2. 
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4.3.3.4 Opláštění kovoplastickými sendvičovými panely 

Navazuje na konstrukci skeletu v případě objektu SO01 Výrobní hala a v případě 

objektu SO02 Administrativní budova na konstrukci ocelovou a na železobetonové 

parapetní stěny. Postup montáže je odspodu nahoru. Začne se osazením okapové lišty na 

základový nosník. Samotný panel do základového nosníku bude kotven šrouby přes 

ocelový L-profil, do ŽB konstrukcí do vyvrtaných otvorů šrouby do betonu a do 

ocelových profilů samořeznými šrouby. Mezi stěnové panely bude vkládán pásek 

minerální vaty. Mezi panel a prvek, ke kterému se kotví - ŽB konstrukci, ocelový profil 

a panel, bude vkládána těsnící PE páska. Přes vertikální spoje panelů a k zakrytí šroubů 

se namontuje krycí stěnová vertikální lišta. 

 

Montážní práce na opláštění objektu SO01 Výrobní hala budou probíhat 

z montážních plošin. Opláštění ocelové konstrukce třetího nadzemního podlaží objektu 

SO02 Administrativní budovy z lehkého hliníkového lešení ze stropní konstrukce 2NP.  

Blíže je způsob montáže, včetně příslušenství a způsobu kotvení dle detailové části 

projektové dokumentace. 

 

Orientační množství objekt SO01 Výrobní hala: 

- stěnový panel KINGSPAN KS1150 120 mm 1 596 m2, 

- stěnový panel KINGSPAN KS1150 80 mm 95 m2. 

Orientační množství objekt SO02 Administrativní budova: 

- stěnový panel KINGSPAN KS1150 120 mm 148 m2, 

- stěnový panel KINGSPAN KS atyp 60 mm 114 m2. 

 

Stěnové panely mezi osami A až E musí být osazeny před vyzděním východní stěny 

objektu SO02 Administrativní budova, zároveň ale až po vyzdění prvních dvou řad této 

stěny. 

 

4.3.3.5 Konstrukční vrstva podlahy 

Konstrukční vrstva podlahy výrobní haly je navržena z hutněné štěrkodrti ŠDB 0-63 

a utažené tenké vrstvy prosívky f 0-4 mm. Tato konstrukční vrstva bude zhutněna na 

hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 ≥ 80 MPa. Srovnání této vrstvy se provede malým 

grejdrem, hutnění vibračním válcem a deskou. 

 

Orientační množství: 

- ŠDB 0-63   253 t, 

- prosívka f 0-4 20 t. 
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4.3.3.6 Konstrukce zděné 

Navazují na konstrukci železobetonové základové desky, případně na stropní 

monolitickou železobetonovou konstrukci. Hlavní částí jsou nosné obvodové stěny 

objektu SO02 Administrativní budova, zděné z broušených cihelných bloků tl. 300 mm 

na tenkovrstvou maltu. Před zahájením vyzdívání stěn v prvním nadzemním podlaží (na 

základové desce) nejprve dojde k jejich odizolování proti zemní vlhkosti natavením 

asfaltového pasu na penetrační asfaltovou emulzi základové desky, s přesahem 20 cm na 

zpětný spoj, tj. izolaci stěn.  

Před montáží základových nosníků a opláštění mezi osami A až E objektu SO01, 

musí být vyzděny dvě řady obvodové stěny mezi těmito osami a to z důvodu jejich vnější 

svislé izolace a montáže zakládací lišty pro tepelnou izolaci stěny. Tato lišta bude do 

stěny kotvena pomocí šroubů a hmoždinek. 

Zdění příček bude probíhat až po úplném odbednění stropní konstrukce – tedy po 

demontáži podpůrných stojek. Vyzdívání příček není vhodné z důvodu dotvarování 

stropní konstrukce uspěchat, příčky tedy budou vyzdívány minimálně 10 dní po této 

demontáži podpůrných stojek. Příčky budou zděné z cihelných bloků tl. 190 mm a 140 

mm. Jako překlady budou použity  překlady tl. 7 cm systému výrobce cihelných bloků, 

pro tři rozměrné okenní otvory budou překlady ocelové profily I a IPE. 

Obecně lze proces zdění provádět za teploty alespoň + 5°C, při deštích je vhodné 

konstrukce zakrýt z důvodu jejich nasákavosti. 

 

Orientační množství pro objekt SO02 Administrativní budova 

Pro 1NP 

obvodové stěny    - Porotherm 30 Profi P10 155 m2, 

překlady obvodové stěny - Porotherm 7     48 ks, 

- ocelové profily   5 ks, 

příčky      - Porotherm 19 Profi P10 25 m2, 

- Porotherm 14 Profi P10 24 m2, 

překlady příčky    - Porotherm PTH 7   6 ks. 

 

Pro 2NP 

obvodové stěny    - Porotherm 30 Profi P10 143 m2, 

překlady obvodové stěny  - Porotherm 7     84 ks, 

- ocelové profily   2 ks, 

příčky       - Porotherm 19 Profi P10 31 m2, 

- Porotherm 14 Profi P10 17 m2, 

překlady příčky    - Porotherm PTH 7   6 ks. 

 

Pro 3NP 

obvodové stěny    - Porotherm 30 Profi P10 42 m2, 

příčky       - Porotherm 19 Profi P10 32 m2, 

- Porotherm 14 Profi P10 18 m2, 

překlady příčky    - Porotherm PTH 7   6 ks. 
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4.3.3.7 Světlíky 

Sedlový světlík 

Navazuje na nosnou ocelovou konstrukci světlíku. Na ocelovou konstrukci se osadí 

podpůrná hliníková konstrukce, na kterou se následně postupně osazují skleněné tabule 

izolačního dvojskla s těsněním a zalištováním hliníkovými lištami. Kotvení a spojování 

profilů bude samořeznými šrouby. 

 

Obloukový pásový 

Navazuje na konstrukci skeletu a nosnou konstrukci střešního pláště. Nejprve se osadí 

typová světlíková obruba, tj. ocelový profil tvaru C, ten bude kotvený na trapézový plech 

a střešní vazník. Na tuto obrubu se osadí jednotlivé pásy obloukového polykarbonátového 

světlíku tl. 25 mm, s hliníkovou konstrukcí. Kotvení do nosného profilu bude pomocí 

samořezných šroubů. 

 

Světlíky budou montovány ze střešní roviny, případně z montážních plošin. Pracovníci 

budou proti pádu jištěni lanovými postroji.  

 

Orientační množství: 

sedlový světlík:  - půdorysný rozměr 11 360 x 11 260 mm, sedlového tvaru 

  se sklonem 17,6 %. 

 

obloukový pásový - půdorysný rozměr 4 300 x 30 000 mm, 

- půdorysný rozměr 4 300 x 42 000 mm. 

 

4.3.3.8 Monolitické železobetonové konstrukce 

Monolitické železobetonové sloupy 

Navazují na železobetonovou základovou desku, případně stropní konstrukci v 2NP. Po 

vyvázání výztuže a zhotovení bednění následuje jejich betonáž. Použit bude beton 

C 25/30 XC1 S3 a betonářská ocel 10 505 R. Konstrukce se může odbednit druhý den po 

betonáži. 

 

Monolitické stropní železobetonové konstrukce 

Navazují na zděné obvodové stěny a vnitřní železobetonové sloupy. Po vybednění se 

uloží asfaltový pás na zdivo, poté následuje vyztužení a betonáž. Použit bude beton 

C 25/30 XC1 S3 a betonářská ocel 10 505 R. Jako bezpečnostní prvek při práci na stropní 

desce bude po obvodu objektu postaveno lešení. Odbednění konstrukce je možné za tři 

dny po betonáži. Konstrukci je třeba nechat stojkami podepřenou minimálně po dobu 28 

dní od betonáže. 

Na monolitickou železobetonovou stropní konstrukci je zpracován technologický 

předpis, doba odbednění je blíže vypočítána dle předpokládané průměrné denní teploty 

v den betonáže. Blíže je monolitická železobetonová stropní konstrukce řešena v kapitole 

10. Technologický předpis pro železobetonovou monolitickou stropní konstrukci.  
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Monolitická železobetonová schodiště 

Navazují na stropní konstrukce. Po vybednění a vyztužení následuje betonáž. Použit bude 

beton C 25/30 XC1 S3 a betonářská ocel 10 505 R. Betonáž schodiště 1NP bude probíhat 

současně s betonáží stropní desky 2NP. Betonáž schodiště 2NP bude probíhat současně 

s betonáží parapetních zídek 3NP. Odbednění konstrukce je možné za tři dny po betonáži. 

Konstrukci je třeba nechat stojkami podepřenou minimálně po dobu 28 dní od betonáže. 

 

Monolitické železobetonové parapetní zídky 

Navazují na stropní konstrukci 2NP. Po vybednění a vyztužení následuje betonáž. Použit 

bude beton C 25/30 XC1 S3 a betonářská výztuž 10 505 R. Betonáž bude probíhat 

současně s betonáží schodiště 2NP. Konstrukce se může odbednit den po betonáži. 

 

Monolitické balkonové desky 

Navazují na stropní konstrukce. Po vybednění a vyztužení následuje betonáž. Použit bude 

beton C 25/30 XC3 XF2 S3 a betonářská ocel 10 505 R. Konstrukce se může odbednit 3 

dny po betonáži, ovšem konstrukci je třeba nechat stojkami podepřenou minimálně po 

dobu 28 dní od betonáže. 

 

Podmínky ukládání betonu a jeho ošetřování jsou stejné jako při betonáží základových 

pasů nebo desky. 

 

Čerstvý beton bude do konstrukcí stropních desek, schodišť a parapetních stěn ukládán 

autočerpadlem. Ukládání betonu monolitických sloupů a balkónů bude z bádie pomocí 

manipulátoru. Veškeré beton se bude hutnit ponornými vibrátory, k hlazení stropní 

konstrukce se použijí vibrační lišty. 

 

Orientační množství: 

1NP 

- beton pro sloupy    1,5 m3, 

- výztuž pro sloupy   0,13 t, 

- beton pro stropní desku  57,6 m3, 

- výztuž pro stropní desku   5,93 t, 

- beton pro schodiště   2,16 m3, 

- výztuž pro schodiště   0,10 t, 

- beton pro balkon    0,85 m3, 

- výztuž pro balkon   0,16 t. 

 

2NP 

- beton pro sloupy    1,4 m3, 

- výztuž pro sloupy   102 kg, 

- beton pro stropní desku  56,2 m3, 

- výztuž pro stropní desku  5,48 t, 
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- beton pro schodiště   2,09 m3, 

- výztuž pro schodiště   0,12 t, 

- beton pro balkon    0,85 m3, 

- výztuž pro balkon   0,16 t. 

 

3NP 

- beton pro parapet. zídky  7,17 m3, 

- výztuž pro parapet. zídky  0,59 t, 

 

4.3.3.9 Pojistná hydroizolace (parotěsná zábrana) 

SO01 Výrobní hala 

Parotěsná zábrana je navržena z modifikovaného asfaltového pásu DACO KSD 

s hliníkovou vložkou, ten je samolepící za studena, lepen bude na asfaltovou penetrační 

emulzi. Asfaltová penetrační emulze se bude nanášet na vlny trapézového plechu a 

kovoplastické panely válečkem. Po zaschnutí penetrace se přilepují pásy po celé ploše 

trapézových plechů až k okrajům, tj. ke svislým panelům a světlíkovým obrubám. Na tyto 

svislé prvky budou přilepeny přířezy z těchto pásů  do výšky 200 mm. Jednotlivé 

překrývání pásů bude minimálně 100 mm. 

 

SO02 Administrativní budova 

Parotěsná zábrana je navržena z modifikovaného asfaltového pásu 

GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou vložkou, natavovaného na asfaltovou 

penetrační emulzi. Asfaltová penetrační emulze se bude nanášet na betonovou spádovou 

konstrukci, na betonovou konstrukci a na svislou konstrukci betonovou, 

cementotřískovou a kovoplastickou válečkem. Po zaschnutí penetrace se pásy hořákem 

přitavují, přitom se musí dbát na to, aby nedošlo ke spálení pásů.  Na svislé 

železobetonové parapetní stěny budou pásy přitaveny do výšky 550 mm, na 

cementotřískové desky budou přitaveny na svislou i na celou vodorovnou plochu, na 

kovoplastické panely opláštění budou přitaveny do výšky 200 mm.  Jednotlivé překrývání 

pásů bude minimálně 100 mm. 

 

Orientační množství: 

SO01 Výrobní hala 

- DEKPRIMER      495 kg, 

- DACO KSD      2 477 m2. 

 

SO02 Administrativní budova 

- DEKPRIMER     100 kg, 

- GLASTEK AL 40 MINERAL 332 m2. 
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4.3.3.10 Izolace proti vlhkosti 

SO01 Výrobní hala 

Izolace je navržena ze svařované mPVC folie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm. V ploše bude volně 

ložena, po obvodu bude vytažena do výšky 200 mm. Svařování fólie se bude provádět 

svařecím automatem. Zespoda i shora bude kryta netkanou textilií minimální gramáže 

300 g.m-2. Překrytí pásů hydroizolační folie bude 150 mm, geotextilie 100 mm. Před touto 

izolací musí být hotova a řádně zhutněna konstrukční vrstva podlahy ze štěrkodrti a 

prosívky. 

 

SO02 Administrativní budova 

Izolace je navržena z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL 

s hliníkovou vložkou, natavovaného na asfaltovou penetrační emulzi. Asfaltová 

penetrační emulze se bude nanášet na základovou desku a zdivo válečkem. Po zaschnutí 

penetrace se pásy přitavují hořákem. Část této izolace bude vytvořena před vyzdíváním 

stěn. Izolace základové desky mezi stěnami tedy bude napojována na pásy uložené pod 

stěnami. Přesahy budou alespoň 100 mm. Zpětný spoj na obvodové zdivo bude proveden 

do výšky 200 mm. 

 

Orientační množství: 

SO01 Výrobní hala 

- Fatrafol 803 1,5 mm    2 530 m2, 

- geotextilie       4 328 m2. 

 

SO02 Administrativní budova 

- GLASTEK AL 40 MINERAL 285 m2, 

- DEKPRIMER       86 kg. 

 

4.3.3.11 Drátkobetonová podlaha 

Přímo navazuje na zhotovenou izolaci proti vhlkosti. Celá plocha drátkobetonové 

podlahy bude rozdělena na dvě části zabudovanou dilatační spárovou lištou s trny. Na 

konstrukci bude použit čerstvý beton C 25/30 XC1 S3 s příměsí ocelových vláken 

s dávkou 30 kg.m-3, vyztužení podlahy bude dvěmi vrstvami KARI-sítí, spodní i horní 

krytí výztuže bude 35 mm. 

Po betonáži, urovnání a zhutnění ponornými vibrátory a vibračními lištami, bude povrch 

strojně hlazen s aplikováním  minerálního vsypu v době pochůznosti betonu. Řezání 

pracovních spár bude v modulu 3,0 x 4,5 m po strojním vyhlazení povrchu bude 

nejpozději do 48 po betonáži. Po řezání spár se konstrukce zakryje PE folií, nebo se 

aplikuje ochranný postřik proti prvotnímu vysychání. Spáry se po vyčištění vyplní PE 

těsnícím profilem, avšak až po výrazných objemových změnách při vysychání, nejdříve 

po 28 dnech. 
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Podmínky pro betonáž jsou stejné jako pro ostatní monolitické konstrukce. K ukládání 

betonu drátkobetonové podlahy v hale se použije stacionární čerpadlo, k hutnění betonu 

ponorné vibrátory a k urovnání vibrační lišty.  

 

Orientační množství: 

- beton     394 m3, 

- drátky     11,82 t, 

- výztuž KARI-sítě  12,25 t. 

 

4.3.4  Požadavky BOZP pro etapu hrubé vrchní stavby 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

- I. Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie 

- III. Požadavky na venkovní pracoviště 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- II. Stroje pro zemní práce 

- III. Míchačky 

- V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

- VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

- IX. Vibrátory 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- XV. Přeprava strojů 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- I. Skladování a manipulace s materiálem 
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Požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

- III. Používání žebříků 

- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

- VI. Práce na střeše 

- VII. Dočasné stavební konstrukce 

- VIII. Shazování předmětů a materiálu 

- IX. Přerušení práce ve výškách 

- X. Krátkodobé práce ve výškách 

- XI. Školení zaměstnanců 

 

Požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců 

- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
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5.1  Obecné informace o stavu a rozsahu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, příjezd a přístup na staveniště 

5.1.1  Stav a rozsah staveniště 

Stavební pozemek, který je tvořen parcelami č. 788/1 a č. 794/48 v k. ú. Polnička, 

jsou soukromým vlastnictvím investora stavby. Přístupová účelová komunikace, která se 

napojuje na silnici II/350, je taktéž soukromým vlastnictvím investora. Pozemek 

staveniště je severovýchodně mírně svažitý. Při stavebních pracích nebude zapotřebí 

záboru veřejného prostranství. Po dohodě s odpovědným zástupcem ZD Světnov je 

vhodné uvážit pronajmutí parcely č. 794/15 v k. ú. Polnička o výměře 84 m2. 

 

5.1.2  Předpokládané úpravy staveniště 

Nejsou předpokládány žádné větší úpravy staveniště. Na pozemku se nenachází 

žádné vzrostlé dřeviny ani křoviny určené k likvidaci. Stávající stromy na okraji pozemku 

při silnici II/350 budou zachovány a stavbou nebudou dotčeny, při skrývce ornice a 

konečných terénních je třeba dbát zvýšené opatrnosti, případně tyto stromy dočasnou 

konstrukcí ochránit. 

 

5.1.3  Oplocení 

Stávající oplocení bude prvotně odstraněno, následně v průběhu procesu hrubých 

terénních úprav po skrývce ornice bude staveniště oploceno mobilním oplocením, 

konkrétně mobilními dílci Tempoline rozměrů 2,5 x 2,0 m osazovaných do betonových, 

případně plastových patek. Jednotlivé dílce budou vzájemně spojeny pozinkovanými 

šroubovými sponami. Brána v místě vjezdu bude sestavena z dvojice dílců 3,5 x 2,0 m 

s kolečkem, uzamykatelná řetězem s visacím zámkem. Oplotit je třeba celý obvod 

pozemku, zapotřebí bude cca 260 bm´ tohoto systémového mobilního oplocení. 

Z ekonomického hlediska je na zvážení užití jiné varianty oplocení. Levnou variantou 

například můžou být ocelové trubkové sloupky zabetonované do pneumatiky s drátěným 

pletivem. Tento systém ovšem nemá žádný atest ani prohlášení o kvalitě, bylo by nutné 

toto řešení nechat posoudit odborníkem.  

 

5.1.4  Trvalé deponie a mezideponie 

S přihlédnutím na velikost navržené stavby a také na velikost staveniště nebudou na 

daném pozemku žádné trvalé deponie, ani mezideponie. Přebytečný vytěžený materiál a 

ornice včetně části určené pro konečné ohumusování terénu bude odvážen na nedaleký 

pozemek investora, konkrétně na parcely. č. 788/11 příp. 788/2 v k. ú. Polnička. 
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5.1.5  Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezd i přístup na staveniště tvořen jedinou branou je přes přilehlou účelovou 

komunikaci ze silnici II/350. V okolí stavby je nutné předem dopravním značením zajistit 

bezpečnost dopravního i pěšího provozu. Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob 

bude oploceno, dále na oplocení budou osazeny cedulky: 

 

- zákazové, např.: zakazující vstup nepovolaným osobám a zakazující kouření a 

manipulaci s otevřeným ohněm,  

 
Obr. 19 Příklad cedulek zákazových [66] 

 

- příkazové, např.: přikazující povolaným osobám vstup pouze v ochranné přilbě a 

s reflexní vestou, 

 
Obr. 20 Příklad cedulek příkazových [66] 

 

- výstražné cedulky, např.: varující o riziku možnosti úrazu 

 
Obr. 21 Příklad cedulky výstražné [66] 

 

- informativní, které informují např. o umístění hlavního uzávěru vody, hlavního 

vypínače elektrické energie, o pokynech první pomoci, ale také např. o kontaktu 

na zodpovědnou osobu pověřenou vedením stavby, kontaktu na koordinátora 

bezpečnosti práce a stavebníka, případně TDI.  
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V blízkosti staveniště budou osazeny tyto přenosné dopravní značky: 

- značka B20a omezující rychlost na 30 km.h-1, 

- značka B29 zákazu stání, 

- značka B20b ukončující omezení rychlosti 30 km.h-1. 

 

 
Obr. 22 Dopravní značky B29, B20a, a B20b [91] 

 

 

Při výjezdu na staveniště budou osazeny tyto dopravní značky: 

- značka B20a omezující rychlost na 5 km.h-1, 

- značka B1 zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem 

MIMO VOZIDEL STAVBY. 

 

 
Obr. 23 Dopravní značky B20a a B1 s dodatkovou tabulkou E13 [91] 

 

 

Při výjezdu ze staveniště dopravní značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě!  

 

 
Obr. 24 Dopravní značka P6 [91] 

 

Umístění tohoto dočasného dopravního značení je řešeno v příloze 

B. 1 Situace stavby širších vztahů s dopravním značením. 
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5.2  Významné sítě technické infrastruktury 

Pozemkem stavby při okraji v souběhu se silnicí II/350 prochází podzemní vedení 

elektrické energie nízkého napětí a zrušené sdělovací vedení. Je nutné před zahájením 

prací vytýčit správcem sítě toto vedení nízkého napětí, případně ručně kopanými sondami 

ověřit jeho polohu a hloubku uložení. Na sousedních pozemcích se nacházejí sítě 

technické infrastruktury, tyto je třeba také nechat vytýčit správci jednotlivých sítí. 

Veškeré sítě mají svá specifická ochranná pásma, které je nutné bezpodmínečně 

dodržovat. Vedení sítí a velikost ochranných pásem je zřejmé z přílohy 

B. 3 Výkres zařízení staveniště. 

 

 

5.3  Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvod kanalizace, odvodnění 

staveniště 

5.3.1  Staveništní přípojka vody 

Staveništní přípojka vody bude připojena přes vodoměrnou šachtu na nově 

vybudovanou přípojku pro stavbu. Během stavebních procesů bude voda potřebná pro 

ošetřování betonu, pro záměs směsí, k omývání strojů a dopravních prostředků, které by 

mohli znečisťovat komunikaci při výjezdu ze staveniště, nářadí a také pro hygienické 

potřeby pracovníků. Tato přípojka bude vedena společně se staveništní přípojkou 

elektrické energie při budování dešťové kanalizace, hloubka uložení bude minimálně 

0,8 m pod úrovní terénu.  

 

Výpočet potřeby vody a dimenze přípojky 

Při uvážení ošetřování betonové podlahy a parapetních stěn, 12 pracovníku ve směně a 

omytí 1 vozidla. 

 

 

Tab. 7 Maximální denní potřeba vody pro provozní účely [vlastní] 

Spotřeba vody pro 

provozní účely 

MJ Počet MJ Střední norma 

[l] 

Spotřeba vody 

[l.den-1] 

Ošetřování betonových 

konstrukcí 

m3 206 100 20 600 

Mytí vozidel nákladních ks 1 1000 1000 

Celkem 21 600 
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Tab. 8 Maximální denní potřeba vody pro hygienické účely [vlastní]  

Spotřeba vody pro sociální a 

hygienické potřeby 

MJ Počet MJ Střední norma 

[l] 

Pracovníci na staveništi bez 

sprchování 

ks 12 30 

Sprchy ks 12 45 

 

Voda pro provozní účely: 

  

Qa =
Sv ∗ kn

t ∗ 3600
=

21600 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
= 1,125 l. s−1 

 

kde: Qa  množství vody [l.s-1], 

  Sv  spotřeba vody za den [l], 

  kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru, pro provozní účely 1,5 ,  

  t  čas, po který je voda odebírána [h], 

  

 

Voda pro sociálně hygienické účely 

 

Qb =
Pp ∗ Ns ∗ kn

t ∗ 3600
=

12 ∗ 75 ∗ 2,75

8 ∗ 3600
= 0,086 l. s−1 

 

kde: Qb  množství vody [l.s-1], 

  Pp  počet pracovníků, 

  Ns  norma spotřeby vody na osobu a den, 

  kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru, pro provozní účely 2,7 ,  

  t     čas, po který je voda odebírána [h]. 

 

 

Potřeba požární vody není uvažována, jelikož v blízkosti staveniště se nacházejí dva 

podzemní požární hydranty a to ve vzdálenosti cca 10 m a 50 m od vstupu na staveniště, 

dále je nedaleko, cca 80 m od staveniště, vzdálen rybník s rozlohou 1,85 ha. Oba hydranty 

zajišťují zásobování požární vodou o minimálním objemovém průtoku 1,33 l.s-1 po dobu 

minimálně jedné hodiny. 

 

Celková potřeba vody pro staveniště 

 

𝑄 = 𝑄𝑎 + 𝑄𝑏 =  1,125 +  0,086 =  0,0968 𝑙. 𝑠−1 

  



78 

Pro potřebu vody o výpočtovém průtoku Q = 0,0968 l.s-1 postačí staveništní 

vodovodní přípojka o dimenzi dn 32. Budovaná přípojka vody pro stavbu je dn 50, pro 

staveniště je tedy dostačující. Materiálem potrubí staveništní a budované přípojky bude 

PE100 SDR11.  

 

5.3.2  Staveništní přípojka kanalizace 

Staveništní kanalizační přípojkou budou odváděny splaškové vody ze sanitárních 

kontejnerů a přes odlučovač ropných látek z plochy pro mytí vozidel. Přípojka se připojí 

do šachty stávající splaškové kanalizace, bude dimenze a materiálu PVC KG DN 100. 

Tato dimenze má při minimálním spádu, tj. při spádu 1% a při stupni plnění 70%, 

hydraulickou kapacitu Qmax = 4,2 l.s-1. Při uvážení vodovodní přípojky s výpočtovým 

potřebným sekundovým průtokem Q = 0,0968 l.s-1 je naprosto dostačující.   

 

5.3.3  Staveništní přípojka elektrické energie 

Staveništní přípojka elektrické energie nízkého napětí je k zapotřebí k provozování 

strojního zařízení, mobilního osvětlení, dále pro osvětlení prostoru vrátnice a pro provoz 

technického zázemí pracovníků, tj. šaten, sanitárních kontejnerů a kanceláří. Přípojka 

bude vedena v plastové chráničce (kopoflex) společně se staveništní přípojkovou 

vodovodu z vybudované trafostanice až ke staveništnímu rozvaděči, který bude umístěn 

při vrátnici. 

 

 

Výpočet příkonu pro staveništní provoz 

 

Tab. 9 Instalovaný příkon objektů zařízení staveniště [vlastní] 

Zařízení Počet Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Kontejner vrátnice 1 2,0 2,00 

Kontejner stavbyvedoucí 

a mistr 

3 2,0 6,00 

Kontejner zasedací 3 2,0 6,00 

Kontejner šatna 4 2,0 8,20 

Kontejner sanitární 1 4,2 4,20 

Kontejner šatna + sanita 1 4,2 4,20 

Celkový příkon P1,1 30,60 
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Tab. 10 Instalovaný příkon elektromotorů [vlastní] 

Zařízení Počet Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Kalové čerpadlo 1 2,0 1,00 

Průmyslový vysavač 1 3,6 3,60 

Tlakový čistič 1 2,1 2,10 

Svářecí invertor 3 2,7 8,10 

Ponorný vibrátor 3 2,3 6,90 

Úhlová bruska 3 2,2 6,60 

Okružní pila 1 1,6 1,60 

Míchadlo 1 2,5 2,50 

Vrtačka, kladivo 5 1,0 5,00 

Ohýbačka  1 4,0 4,00 

Bloková pila 1 7,5 7,50 

Celkový příkon P1,2 48,90 

 

 

Tab. 11 Instalovaný příkon vnitřního osvětlení [vlastní] 

Zařízení Počet Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Kontejner vrátnice 1 0,08 0,08 

Kontejner 

stavbyvedoucí a mistr 

3 0,09 0,27 

Kontejner zasedací 3 0,08 0,24 

Kontejner šatna 4 0,09 0,36 

Kontejner sanitární 1 0,08 0,09 

Kontejner šatna + sanita 1 0,09 0,09 

Celkový příkon P2 1,13 

 

 

Tab. 12 Instalovaný příkon venkovního osvětlení [vlastní] 

 

 

𝑆 = 1,10 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 

 

𝑆 = 1,10 ∗ √(0,50 ∗ 79,50 + 0,8 ∗ 1,13 + 5,10)2 + (0,7 ∗ 79,50)2 = 79,25 𝑘𝑊 

 

𝑃1 = 𝑃1,1 + 𝑃1,2 = 30,60 + 48,90 = 79,50 𝑘𝑊 

  

Zařízení Počet Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Lampa venkovní 1 0,1 0,10 

Halogenový reflektor 10 0,5 5,00 

Celkový příkon P3 5,10 
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kde: S  zdánlivý elektrický příkon [kW], 

  P1  instalovaný příkon elektromotorů a spotřebičů kontejnerů [kW], 

  P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení [kW], 

  P3  instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW]. 

 

Pro rozvod energie bude sloužit hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem. Ten 

bude umístěný na dobře viditelném a dostupném místě při vrátnici, tedy při přístupovém 

místě na staveniště.   

5.3.4  Odvodnění staveniště 

Pozemek staveniště je severozápadním směrem mírně svažitý. Při hrubých terénních 

úpravách, dále při zlepšování podloží a výměnách zeminy, příp. při zpevňování ploch, 

budou jednotlivé plochy vyspádovány dle výkresu hrubých terénních úprav a odvodněny 

gravitačně po spádnici, případně budou oddrenážovány do sběrné čerpací studny.  

 

5.4  Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude při vstupu a při napojení přilehlé účelové komunikace na silnici 

II/350 označeno zákazovými, výstražnými a informativními cedulkami. Dopravní provoz 

bude omezen dopravním značením. Blíže je toto řešeno v bodě 5.1 Obecné informace o 

stavu a rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, příjezd a 

přístup na staveniště.  

 

5.5  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

Z hlediska ochrany veřejných zájmů nebude během celé doby trvání výstavby 

zapotřebí zábor veřejného prostranství, ani případná uzavírka celé šířky silnice II/350, 

která by znamenala objízdnou dopravní trasu v čase uzavírky. Mezi ochranu veřejných 

zájmů lze také zařadit čistotu okolního prostranství staveniště a dodržování nočního klidu 

od 22:00 do 6:00 hodin. Znečištění místní veřejné komunikace při výjezdu stavebních 

strojů a dopravních prostředků ze staveniště bude předcházeno mytím v případě jejich 

znečištění. V případě znečištění této komunikace je dodavatel stavby neprodleně povinen 

sjednat nápravu, tj. komunikaci očistit.  
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5.6  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty, které by s výhodou mohly být 

využity pro realizace plánované stavby. Z tohoto důvodu musí být pro staveništní provoz 

vybudováno technické a sociálně hygienické zázemí staveniště. To budou tvořit mobilní 

kontejnery, tzv. staveništní buňky (buňkoviště).  

 

Jejich sestavení, potřeba jednotlivých buněk v čase, jejich množství a kapacita sestav 

je zřejmá z příloh B. 3 Výkres zařízení staveniště a B. 4 Časový plán zřízení a likvidace 

objektů zařízení staveniště. Druhé podlaží stohy bude přístupné ze systémového 

ocelového schodiště s pavlačí. 

 

5.6.1  Pracoviště pro administrativu stavby 

Pro provozní přípravu, kontrolní činnosti a řízení stavby se staveniště vybaví 

příslušnými kontejnery: 

 

Kancelář stavbyvedoucího 

Doporučená podlahová plocha je alespoň 12 až 20 m2, umístěn bude kontejner 

KOMA C3L 02, s malou předsíňkou. 

 

 
Obr. 25 Kontejner KOMA C3L 02 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3L 02: 

podlahová plocha    cca 13,8 m2, 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       1765 x 1335 mm s okenní roletou, 

dveře       2x 875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A 

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W, 1x 9W; přímotop 2 kW, chladnička. 
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Kancelář mistra  

Doporučená podlahová plocha je alespoň 8 až 12 m2, umístěn bude kontejner 

KOMA C3L 02 s malou předsíňkou.  

 

 
Obr. 26 Kontejner KOMA C3L 02 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3L 02: 

podlahová plocha    cca 13,8 m2, 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       1765 x 1335 mm s okenní roletou, 

dveře       2x 875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A, 

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W, 1x 9W; přímotop 2 kW, chladnička. 

 

 

Vrátnice 

Pro osoby ostrahy staveniště bude umístěn kontejner KOMA C3L 40. 

 

 
Obr. 27 Kontejner KOMA C3L 40 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3L 40: 

podlahová plocha    cca 7,0 m2, 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 3140 mm, 

okno       1765 x 1335 mm s okenní roletou, 
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dveře       875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A, 

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W, přímotop 2 kW, chladnička. 

 

 

Zasedací místnost 

Je určena pro koordinační porady, různá školení apod. Je doporučena pro 20 až 30 

účastníků s plochou pro jednoho účastníka alespoň 1,5 m2. Sestavena bude z kontejnerů 

KOMA C3L 05, C3L 07 a C3L 08. 

 

Specifikace sestavy kontejnerů: 

podlahová plocha    cca 42,7 m2, 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       3x 1765 x 1335 mm s okenní roletou, 

dveře       875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    3x 400V/32A, FI 25A, 

zásuvky       3x 400V, 3x 240V 10A, 6x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 6x 36W, přímotop 3x 2 kW, chladnička. 

 

 
Obr. 28 Kontejner KOMA C3L 05 [63] 

 

 
Obr. 29 Kontejner KOMA C3L 08 [63] 
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Obr. 30 Kontejner KOMA C3L 07 [63] 

 

5.6.2  Zázemí pro pracovníky 

Zázemí pracovníků 

Slouží jako šatna pracovníků, ale i jako místnost pro občerstvování a stravování. 

Doporučená podlahová plocha pro jednoho pracovníka, slouží-li i ke konzumování jídla, 

je 1, 75  m2. Pro tyto účely bude použit kontejner KOMA C3L 01. Tento kontejner je 

určen až pro 8 pracovníků. 

 

 
Obr. 31 Kontejner KOMA C3L 01 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3L 01: 

podlahová plocha    cca 13,8 m2, 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 60 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       1 765 x 1 335 mm s okenní roletou, 

dveře       875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A, 

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W, přímotop 2 kW, chladnička. 
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5.6.3  Hygienické zázemí staveniště 

Hygienické zázemí 

Pro hygienické potřeby osob budou umístěny sanitární kontejnery, které mají WC mísu, 

sprchovou kabinu, umyvadlo, příp. pisoár. Na 15 osob se doporučuje zajistit 1 sprchovou 

kabinu, na 10 osob se doporučuje zajistit 1 umyvadlo, na 10 mužů nebo žen se doporučuje 

umístit 1 sedadlo WC a na 30 žen nebo 50 mužů 2 sedadla WC. Počty pisoárů se volí 

stejné jako počty sedadel. Pro tyto účely budou použity kontejnery KOMA C3S 10 a 

C3S 04. 

 

 
Obr. 32 Kontejner KOMA C3S 10 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3S 10: 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 80 mm, 

rozměry (šířka, výška, délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       2x   600 x 450 mm, 

dveře       2x  875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A 

připojení na vodu / odpad  3/4“, DN 110,  

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W, přímotop 1 kW a 2x 0,5 kW, 

        200 l zásobníkový ohřívač 2,2 kW. 

 

 
Obr. 33 Kontejner KOMA C3S 04 [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA C3S 04: 

rám        žárově zinkovaný, izolace minerální vata 80 mm, 
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rozměry (šířka x výška x délka) 2438 x 2800 x 6058 mm, 

okno       1x   600 x 450 mm, 

        1x  1 765 x 1355 mm, 

dveře       3x  875 x 2000 mm, 

připojení elektřiny    400V/32A, FI 25A, 

zásuvky       1x 400V, 1x 240V 10A, 2x 240V 16A, 

připojení na vodu/odpad   3/4“, DN 110, 

spotřebiče      osvětlení 2x 36W a 2x 9W, přímotop 1 kW a  0,5 kW, 

        80 l zásobníkový ohřívač 2,2 kW, chladnička. 

 

Tento kontejner bude využit z části i jako šatna, je určen až pro 4 pracovníky. 

 

5.6.4  Sklady a skládky 

Pro skladování drobného materiálu, nářadí a nástrojů budou na staveniště umístěny 

uzamykatelné sklady, těmi budou kontejnery KOMA ZL 01 20´ a KOMA ZL 01 10´´. 

 

 
Obr. 34 Kontejner KOMA ZL 01 20´ [63] 

 

Specifikace kontejneru KOMA ZL 01 20´: 

rám        ocelový,  

rozměry (šířka x výška x délka) 2438 x 2431 x 6058 mm. 

 

 
Obr. 35 Kontejner KOMA ZL 01 10´ [63] 
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Specifikace kontejneru KOMA ZL 01 10´: 

rám        ocelový,  

rozměry (šířka x výška x délka) 2438 x 2431 x 2990 mm. 

 

Ostatní materiál bude skladován v ploše staveniště a uvnitř budovaných objektů.  

Pro výstavbu objektu SO01 není třeba uvažovat s potřebnými většími plochami pro 

skladování materiálu. Plocha tohoto objektu je velmi prostorná, při montáži skeletu budou 

prefabrikované dílce skládány na dřevěných podkladcích poblíž místa zabudování, 

případně v dosahu jeřábu nebo v případě menšího počtu prefabrikátu při závozu (střešní 

vazníky) bude montáž probíhat rovnou z dopravního prostředku. V případě montáže 

opláštění nebo nosné střešní konstrukce z trapézových plechů bude tento materiál 

skladován po obvodě objektu nebo v jeho těsné blízkosti taktéž na dřevěných podkladcích 

nebo v ploše určené pro skladování. 

 

Pro výstavbu objektu SO02 Administrativní budova je uvážena potřeba největší plochy 

pro skládkování materiálu palet cihelných bloků při vyzdívání obvodových stěn.  

 

Výpočet potřebné plochy skládky pro palety cihelných bloků 

- cihelné bloky POROTHERM 30 Profi P10, 145 m2,  29 x paleta 1,2 x 1,0 m 

Z =
Q

tc
∗ n =  

29

1
∗ 1 = 29 palet 

  

kde: Z …  zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách, 

   Q … množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus, 

   tc … čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech,  

   n … čas předzásobení materiálem ve dnech, 

 

Fo,1 =  
Z

q1
=  

29

1/(1,2x1,0)
= 34,8 m2  

  

𝐹0,2 =  
𝑍

𝑞2
=  

29

2/(1,2𝑥1,0)
= 17,4 𝑚2 

 

 kde: Fo,1, Fo,2  … čistá plocha skládky [m2], 

q1, q2 … množství materiálu v příslušných měrných jednotkách,  

které lze uskladnit na 1 m2 plochy 

1 paleta, nebo 2 stohovány na sobě 

 

Celková plocha pro uskladnění materiálu musí však být zvětšena minimálně o skládkové 

komunikace, tj. uličky. Jejich minimální rozměry jsou: 

- ulička průchozí  0,6 m šířky, 

- ulička neprůchozí 0,3 m šířky. 
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F1 =  
F0,1

β
=  

34,8

0,6
= 58 m2 

 

F2 =  
F0,2

β
=  

17,4

0,6
= 29 m2 

 

 kde: F1, F2 … celková plocha skládky [m2], 

   β  … koeficient využití skladovací plochy [-].   

V případě uskladnění palet v jedné výškové úrovni je zapotřebí skladovací plochy o 

velikosti 58 m2, v případě uskladnění palet ve dvou výškových řadách je zapotřebí 

skladovací plochy o velikosti 29 m2. 

  

5.6.5  Plocha pro mytí vozidel 

Je určena pro mytí případně znečištěných vozidel před jejich výjezdem na veřejnou 

pozemní komunikaci a pro mytí nástrojů a nářadí. Tato plocha bude tvořena silničními 

panely, ty budou vyspádovány do betonových odvodňovacích tvárnic spádovaných do 

kanalizační litinové vpusti. Tato plocha bude přes odlučovač ropných látek 

odkanalizována do splaškové kanalizace. Panely budou kladeny na zpevněnou plochu ze 

štěrkodrti, odvodňovací tvárnice do pěchovatelného (zavlhlého) betonového lože nízké 

pevnosti, např. C 8/10. Jednotlivé spáry budou vymazány tímto betonem nebo 

cementovou maltou.  

 

- silniční panely 3,00 x 2,00 x 0,18 m     29 ks, hmotnost 2,7 t, 

- odvodňovací tvárnice 0,28 x 0,21 x 0,10 m 32 ks. 

 

 
Obr. 36 Žlab a litinová vpusť [84] 

 

Odlučovač ropných látek typu OLEOPATOR NS3 SF650 l bude osazen do vyhloubené 

rýhy a zpět obsypán vytěženou zeminou. Napojen bude do kanalizační šachty z litinové 

vpusti kanalizačním potrubím PVC KG DN 100. 
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Obr. 37 Odlučovač ropných látek [87] 

5.6.6  Plocha pro kontejnery na odpad 

Je určena pro umístění kontejnerů na odpad. Tato plocha bude tvořena silničními 

panely, ty budou kladeny na zpevněnou plochu ze štěrkodrti.  

 

- silniční panel 3,00 x 2,00 x 0,18 m   9 ks, hmotnost 2,7 t, 

5.6.7  Plocha buňkoviště 

Bude vytvořena ze silničních panelů. Na tyto panely bude také uloženo schodiště 

s pavlačí. Jednotlivé buňky budou na zpevněné ploše ze štěrkodrti ukládány na betonové 

podložky. 

 

- silniční panel 3,00 x 1,00 x 0,15 m   5 ks, hmotnost 1,12 t, 

- silniční panel 3,00 x 2,00 x 0,18 m   2 ks, hmotnost 2,70 t, 

- betonová podložka 0,50 x 0,33 x 0,10 m  26 ks.  

 

5.6.8  Zpevněná plocha, komunikace 

Bude vytvořena ze zhutněné štěrkodrti ŠDB 0-63 během procesu hrubých terénních 

úprav před budováním zařízení staveniště.  
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5.7  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Dle § 104 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., Zákona o územním plánování a 

stavebním řádu (Stavebního zákona) jsou jednoduchými stavbami, které vyžadují 

ohlášení stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1 

 

e) stavby, a to 

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 

vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování 

hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o stavby související s úložišti 

radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavby, které 

jsou jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným 

zařízením. [13]  

 

Dle tohoto výňatku stavebního zákona jsou tedy stavbami vyžadující ohlášení stavby 

zařízení staveniště, konkrétně mobilní kontejnery (sestava), neboť slouží k dočasnému 

pobytu osob, slouží dále jako hygienická zařízení, můžou sloužit i ke skladování 

hořlavých kapalin, také převyšují velikost maximální zastavěné plochy i podmínku 

jednoho nadzemního podlaží a jsou i vytápěny.  

 

5.8  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržování zejména: 

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

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

hloubky,  

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

provoz a používání strojů , technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Určen musí být zadavatelem stavby (většinou rovněž stavebníkem a investorem), pokud 

na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.  

 

Posouzení potřeby zpracování Plánu BOZP se taktéž řídí zákonem č. 309/2006 Sb. 

Zpracování Plánu BOZP je povinností pokud: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

- celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

- nebo pokud:  

 práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,  

 práce související s používáním nebezpečných chemických látek a 

směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu 

Evropské  unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů, 

 práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují 

zvláštní právní předpisy,  

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10 m, 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energických vedení 

popřípadě zřízení technického vybavení,  

 studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelům 

pokud nepodléhají dozoru státní báňské správy, 

 potápěčské práce, 

 práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu), 

 práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů, 

 práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových , betonových, a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 
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5.9  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Po dobu realizace stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrnými 

vibracemi, otřesy a nadměrným hlukem nad stanovené meze, které stanovuje nařízení 

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

 

V průběhu realizace nebudou stavební činností vznikat žádné emise nebo odpady, 

které by mohly zapříčinit případné znečištění vod a půdy. Největší možné riziko je únik 

provozních kapalin ze stavebních strojů. Během odstávky strojů pod nimi budou umístěny 

úkapové záchytné vaničky. Na staveništi bude z preventivních důvodů umístěn sorbent 

pro případnou neutralizaci zeminy, ta případně bude určena k likvidaci příslušné 

organizaci.  

Veškeré odpady budou řádně tříděny a odváženy buď na skládku, k recyklaci a nebo 

ke spálení do spalovny. Likvidaci může provádět jen patřičná odborná organizace. 

 

Další předpisy, které musí být dodržovány jsou zejména: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, 

- zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší. 

Během realizace stavby budou dodržovány následující zásady: 

- pravidelný úklid staveniště a pracoviště,  

- před výjezdem ze staveniště budou vozidla očištěna a budou splňovat podmínky 

o provozu na pozemních komunikacích, 

- hladina hluku, prašnost a vibrace nebudou nadměrně obtěžovat okolí, 

- práce budou probíhat mimo dobu nočního klidu, 

- stávající zeleň nebude příjezdovou trasou stavební techniky, ani její manipulací 

dotčena, 

- stromy, které jsou případně ohroženy, budou chráněny obedněním z prken nebo 

fošen, zemina nebude na tyto stromy ukládána. 

 

Odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadů vznikající při stavební výrobě budou na staveništi patřičně 

tříděny, ukládány odděleně a průběžně odstraňovány a předávány k jejich likvidaci. 

Odpad nebude umisťován mimo staveniště. Případný únik nebezpečných látek se 

musí ohlásit Hasičskému záchrannému sboru a Odboru životního prostředí. Drcení 

nebo recyklace stavebních odpadů se přímo na staveništi nepředpokládá.  
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Tab. 13 Přehled možných vzniklých odpadů [35] 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Popis 

Nakládání 

s odpadem 

13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB Sp 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje Sp 

13 02 04 N 
Chlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 05 N 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Sp 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Sp 

15 01 01 O Papírový a/nebo lepenkový obal Sp, R, V 

15 01 02 O Plastové obaly Sp, R, V 

15 01 04 O Kovové obaly R, Sk 

17 01 01 O Beton R, V 

17 02 01 O Dřevo R, Sp 

17 02 03 O Plast R, Sp 

17 04 05 O Železo a ocel R, Sk 

17 04 07 O Směsné kovy R, Sk 

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami F 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky F 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 F, Sk 

17 06 04 O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
R, Sk, Sp 

17 08 O Stavební materiál na bázi sádry R, Sk 

17 08 02 O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
R, Sk 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
F, Sk 

20 O 

Komunální odpady (odpady z domácnosti a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

Sp, Sk 

20 01 09 N Olej a/nebo tuk Sp, F 

20 01 16 N Detergenty, odmašťovací přípravky Sp, F 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Sk, Sp 

20 03 03 O Uliční smetky Sk, R 
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Legenda kategorie odpadu: 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadu: 

R – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě, 

recyklaci, 

 Sp – odpady, které určené k předpokládané likvidaci ve spalovně, 

 Sk – odpady, které jsou určené k předpokládané likvidaci uložením na skládku, 

 F – odpady, u kterých způsob likvidace určí odborná organizace. 
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6.1  Přeprava stavebních strojů 

6.1.1  Souprava tahače s návěsem 

Tahač Volvo FMX 13 6x4, FM 64 T3CBX se 4-nápravovým nízkoložným návěsem 

se zalomeným rámem (zesílený, roztahovatelný) 

Tato souprava je určena k přepravě stavebních strojů, jedná se zejména o dozer, hutnící 

válce, vrtnou soupravu, montážní plošiny případně i rypadlo-nakladač a traktor se zemní 

frézou.  

 

 

 

 

 

 

Parametry tahače: 

výkon motoru    551 kW / 1 600 - 1 800 ot.min-1, 

kroutící moment   3 550 Nm / 950 - 1 400 ot.min-1,    

délka      7 095 mm,  

šířka      2 490 mm, 

výška      3 120 mm,    

rozvor      4 085 mm. 

délka po točnici    5 605 mm, 

pohotovostní hmotnost  8 580 kg, 

užitečné zatížení   29 000 kg, 

celková hmotnost soupravy 60 000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry návěsu: 

délka      12 300 mm, 

délka ložné plochy   8 800 mm,  

délka po čep točnice   11 500 mm,  

výška ložné plochy   1 000 mm, 

šířka       2 550 mm, s rozšířením 3 000 mm, 

celková hmotnost   58 000 kg, 

zatížení točnice     18 000 kg, 

zatížení náprav    40 000 kg. 

  

Obr. 38 Volvo FMX 13 6x4 [68] 

Obr. 39 Nízkoložný návěs Schwarzmüller [58] 
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6.2  Stroje dopravní 

6.2.1  Nosič kontejnerů s hydraulickou rukou 

Nosič kontejnerů MAN TGL 12.800 s hydraulickou rukou HIAB 111-3 

Tento stroj je určen k dopravě drobného materiálu, k odvozu odpadu na skládku 

nebo k recyklaci apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry stroje: 

nosnost kontejneru  5 000kg, 

pohotovostní hmotnost 3 300 kg, 

celková hmotnost   12 000 kg, 

šířka     2 550 mm, 

délka     7 600 mm, 

výška     2 600 mm. 

 

6.2.2  Souprava tahače s návěsem 

Tahač Volvo FH 16 4x2 Tractor FH 42 T6HA se 3-nápravovým valníkovým 

návěsem Schwarzmüller 

Tato souprava tahače s návěsem je určena pro dopravu mobilních kontejnerů, 

prefabrikovaných dílců, betonářské výztuže, sendvičových panelů apod.  

 

 

 

 

 

 

 

Parametry tahače: 

výkon motoru    309 kW / 1 400 - 1 800 ot.min-1, 

kroutící moment   2 100 Nm / 860 – 1 400 ot.min-1,    

délka      5 690 mm,  

šířka      2 495 mm, 

výška      3 498 mm, 

Obr. 40 Nosič kontejnerů MAN TGL 12.800 [60] 

Obr. 41 Zátěžový diagram HIAB [60] 

Obr. 42 Tahač Volvo FH 16 4x2 [68] 
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rozvor      3 500 mm. 

délka po točnici    4 865 mm, 

pohotovostní hmotnost  7 395 kg, 

užitečné zatížení   18 000 kg, 

celková hmotnost soupravy 40 000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry návěsu:   

   

šířka      2 550 mm,     

délka po čep točnice   12 000 mm, 

šířka ložné plochy   2 480 mm, 

délka ložné plochy    13 620 mm, 

pohotovostní hmotnost  5 600 kg, 

celková hmotnost   42 000 kg. 

 

 

6.2.3  Valník 

Valník MAN TGA 26.413 FNNL 6x2 s hydraulickou rukou Fassi F170 A.24 

Tento valník bude používán k dopravě mobilních kontejnerů, objemnějších materiálu, 

např. palet cihelných bloků, prvků bednění, betonářskou výztuž, ocelové profily, 

trapézové plechy apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry stroje: 

výkon motoru    301 kW / 1 400 - 1 800 ot.min-1, 

kroutící moment   2 100 Nm / 860 – 1 400 ot.min-1,    

délka      9 650 mm,  

šířka      2 550 mm, 

  

Obr. 43 Valníkový návěs Schwarzmüller [58] 

Obr. 44 Valník MAN TGA 26.413 6x2 [73] 
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výška      3 650 mm,    

rozvor      5 495 mm, 

šířka ložné plochy   2 490 mm, 

délka ložné plochy   6 260 mm, 

pohotovostní hmotnost  13 100 kg, 

užitečné zatížení   12 900 kg, 

celková hmotnost   26 000 kg, 

celková hmotnost soupravy 40 000 kg, 

pohotovostní hmotnost  10 500 kg, 

zatížení točnice návěsu  18 000 kg, 

zatížení náprav     40 000 kg.  

 

 

6.3  Hlavní stroje a mechanismy pro zemní práce 

6.3.1  Dozer 

Pásový dozer Liebherr PR 726 Litronic 

Tento dozer bude použit při hrubých terénních úpravách ke skrývce ornice, k těžebním 

pracím na figurách F1, F2, F3 a k úpravě jejich pláně s 3D GPS nivelací.   

 

 
Obr. 46 Dozer Liebherr PR 726 Litronic [61] 

Parametry stroje: 

výkon motoru     120 kW / 2 000 ot.min-1, 

maximální tažná síla   268 kN, 

236 kN při 1,5 km.h-1,  

výška traktoru     3 149 mm, 

šířka traktoru      2 648 mm, 

šířka radlice      3 204 mm 

výška radlice     1 200 mm, 

objem zeminy před radlicí  3,2 m3, 

max. rypná hloubka    475 mm, 

šířka pásů      610 mm, 24“, 

hmotnost traktoru    14 570 kg, 

  

Obr. 45 Zátěžový diagram Fassi [73] 
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hmotnost s radlicí    17 160 kg,  

měrný tlak      44 kPa. 

 

 

3D nivelace Trimble GCS900 

Dva stožáry umístěny na radlici dozeru s GPS anténou a 

GPS rádiem umístěné u vrcholu kabiny. GPS antény 

přijímají signál ze satelitů, rádio od referenční stanice, 

která je umístěna s trojnožkou na staveništi. Ta zpětně 

koriguje údaje získané od satelitů. Díky této zpětné 

referenční stanici se přesnost GPS zvýší na 20 – 30 mm.  

 

 

 

6.3.2  Sklápěče 

Tatra PHOENIX 6 x 6 S3, T 158 – 8P5R36.341 6x6.2R 

Tento jednostranný sklápěč je vhodný díky své výborné průchodnosti v terénu, vysokému 

užitečnému zatížení a velkému objemu výsypné korby. Nejvíce bude stroj využit při 

hrubých terénních úpravách pro odvoz ornice a pro dopravu sypkých materiálů, zejména 

štěrkodrti ale také pro jejich dopravu v průběhu hrubé stavby. Dále bude tento stroj využit 

i pro ostatní inženýrské objekty. 

 
Obr. 48 Tatra Phoenix 6x6 S3 [59] 

Parametry stroje:  

výkon motoru     300 kW / 1 500 ot.min-1, 

kroutící moment    2000 Nm / 1 000 – 1 400 min-1,  

rozvor       3 440 + 1 450 mm, 

šířka       2 500 mm, 

rozchod  - přední náprava  1 942 mm, 

   - zadní náprava  1 774 mm, 

délka       7 575 mm, 

výška       3 640 m3, 

  

Obr. 47 3D nivelace Trimble [67] 
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pohotovostní hmotnost   16 000 kg, 

užitečné zatížení    25 000 kg, 

celková hmotnost    41 000 kg. 

 

6.3.3  Zemní fréza 

Traktor Fendt 930 Vario TMS se stabilizační frézou Stehr SBF 24 

Tento stroj bude použit během jednotlivých stabilizací vrstev figury F1 hydraulickým 

pojivem – cementem. Je určen k promíchání zeminy s nadávkovaným cementem, je 

vhodný především pro menší plochy, zejména pro stabilizaci podloží halových objektů.  

 

 

Parametry stroje: 

výkon traktoru   221 kW (301 PS), 

hmotnost traktoru  10 760 kg, 

hloubka frézování  až 550 mm, 

šířka záběru frézování 2 400 mm, 

hmotnost frézy   6 200 kg, 

požadovaný výkon  300 PS.  

 

6.3.4  Dávkovač pojiva  

Dávkovač Streumaster SW 16 MC na podvozku automobilu MAN TGA 33.440 

Tento stroj bude použit společně se zemní frézou ke stabilizaci jednotlivých vrstev figury 

F1. Je určen k dopravě cementu na staveniště a k jeho plošnému dávkování.  

 

 
Obr. 50 Dávkovač cementu Streumaster [71] 

  

Obr. 49 Traktor Fendt se frézou Stehr [70] 
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parametry stroje: 

délka      9 050 mm, 

výška     3 380 mm, 

šířka      2 550 mm,  

šířka záběru    2 500 mm, 

užitná zatížení   12 000 kg, 

celková hmotnost   33 000 kg 

hmotnost zásobníku  4 500 kg, 

objem zásobníku  16 m3, 

 

 

6.3.5  Hutnící válec 

Tahačový vibrační válec CATERPILLAR CS66B 

Pro svou hmotnost a vhodné hutnící parametry, zejména délku amplitudy a vibrační 

frekvenci je tento stroj ideální pro hutnění stabilizované zeminy a štěrkodrti až do hloubky 

0,7 m. Použit bude  k hutnění jednotlivých vrstev figur F1, F2 a F3.  

 
Obr. 52 Tahačový válec Caterpillar [69] 

 

 

Parametry stroje: 

výška    3 110 mm,  

délka    6 400 mm, 

šířka    2 500 mm,  

hmotnost    14 500 kg, 

šířka běhounu   2 134 mm, 

průměr běhounu  1 134 mm, 

amplituda    2,1 / 0,98 mm, 

frekvence   23,3 až 30,5 Hz, 

odstředivá síla  141 až 301 kN, 

měrný tlak   345 kPa. 

  

Obr. 51 Dávkovač cementu Streumaster [71] 

Obr. 53 Parametry hutnění [83] 
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6.3.6  Rypadlo-nakladač 

JCB 3CX Eco Contractor 

Tento stroj je vhodný především pro svoji univerzálnost. Lze jej využít jako nakladač, 

rypadlo a manipulátor. Bude použit pro nakládání jakékoli zeminy nebo kameniva na 

dopravní prostředek, pro výkopové práce, pro zásypy, pro pomocné hrubé urovnání plání 

a ploch konstrukcí podlah, k manipulaci po staveništi.  

 

 
Obr. 54 Rypadlo-nakladač JCB 3CX [72] 

 

 

Parametry stroje: 

přepravní výška      3,61 m, 

šířka lopaty       2,35 m, 

přepravní délka      5,62 m. 

 

 

Nakladač 

lopata        6 v 1, 

Objem lopaty      1,0 m3, 

výsypná výška       2,72 m, 

nakládací výška      3,20 m, 

max. dosah v plné výšce    1,15 m, 

max. dosah v plné výšce vyklopeno 0,78 m, 

úhel naklonění lopaty    +45°, -43°, 

rozevření čelistí      0,95 m. 

vylamovací síla lopaty    65,31 kN, 

vylamovací síla v ramenech   47,32 kN, 

jmenovitá nosnost     3 229 kg, 

délka vidlí       1,10 m, 
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nosnost při těžišti nákladu 0,5 m  2000 kg. 

 

 

Rypadlo  

max. hloubka výkopu    5,46 m, 

max. dosah lopaty od osy kol  7,87 m, 

boční dosah od osy traktoru   7,09 m, 

max. výsypná výška     4,32 m, 

max. boční posuv      1,16 m,  

rotace lopaty      201 °, 

max. rypná síla násady    32,25 kN, 

max. rypná síla násady vysunuté  22,55 kN, 

max. nosnost při plném dosahu  1451 kg, 

max. nosnost při plném dosahu vys. 719 kg.  

přídavné zařízení  lopaty šířky 229, 305, 356, 400, 547, 610, 800 a 900 mm, 

hydraulický impaktor. 

 

6.4  Hrubá stavba 

6.4.1  Vrtná souprava 

Vrtná souprava na pásovém podvozku SOILMEC SR-30 

 

 
Obr. 55 Vrtná souprava Soilmec SR-30 [80] 
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Parametry stroje: 

maximální průměr vrtu  1 500 mm, 

maximální délka vrtu   46 200 m, 

pracovní výška     17 900 mm,  

pracovní šířka     3 700 mm, 

pracovní délka    7 300 mm, 

přepravní výška    3 330 mm, 

přepravní délka    12 090 mm, 

přepravní šířka    2 550 m  

přepravní hmotnost   36 350 kg. 

 

  

 

 

 

 

6.4.2  Manipulační stroje a mechanismy 

Otočný teleskopický manipulátor Manitou MRT 2150 PRIVILEGE + 

Tento stroj bude použit od doby vybudování zařízení staveniště po celou dobu hrubé 

stavby k manipulaci se stroji, s materiálem, bude použit rovněž jako pracovní plošina 

apod. Jedná se o univerzální stroj, který disponuje řadou příslušenství s dostačujícími 

parametry nosnosti, třeba i k manipulaci s některými prefabrikáty k jeřábu nebo ke 

složení z návěsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry stroje: 

nosnost      5 000 kg, 

pohotovostní hmotnost  12 490 kg, 

výška zdvihu    20 900 mm, 

přední dosah    17 900 mm,  

šířka      2 490 mm, 

šířka při zapatkování  5 100 mm, 

výška      3 050 mm, 

Obr. 56 Vrtná souprava Soilmec SR-30 [80] 

Obr. 57 Manipulátor Manitou [75] 
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délka s vidlemi    7 690 mm, 

příslušenství: vidle, jeřábový naviják, lopata, plošina. 

 

 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 

Tento autojeřáb bude použit pro montáž většiny prefabrikovaných dílců skeletu, tj. 

sloupů, základových nosníků, průvlaků a stropních panelů. Pro montáž střešních 

prefabrikátů, tj. střešních ztužidel, štítových nosníků a střešních vazníků bude použit 

autojeřáb s vyšší únosností.   

 

Parametry stroje: 

nosnost      35 t / 3 m, 

délka vyložení    40 m, 

výška zdvihu    44 m, 

šířka      2 550 mm, 

šířka při rozpatkování  6 000 mm, 

výška       3 550 mm, 

délka      10 310 mm. 

 

 

 

 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 

Tento autojeřáb bude použit Pro montáž střešních prefabrikátů, tj. střešních ztužidel, 

štítových nosníků a střešních vazníků.  

 

 

Parametry stroje: 

nosnost      55 t / 3 m, 

délka vyložení    46 m, 

výška zdvihu    56 m, 

šířka      2 540 mm, 

šířka při rozpatkování  6 300 mm, 

výška       3 750 mm, 

délka      11 851 mm. 

 

 

 

  

Obr. 58 Autojeřáb LTM 1030-2.1 [62] 

Obr. 59 Autojeřáb LTM 1055-3.2 [62] 
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Bádie na beton 1016H PAM  

Tato bádie bude použita k betonáži monolitických sloupů a vyložených balkonů objektu 

SO02 Administrativní budova. Manipulováno s ní bude pomocí manipulátoru Manitou. 

 

Parametry bádie: 

objem      0,75 m3, 

výška      1 600 mm, 

nosnost      1 800 kg, 

vlastní hmotnost   560 kg, 

doplňky      koš, ovládací kolo, 

rukáv      Ø 200 mm.   

 

 

 

 

 

Nůžkové montážní plošiny Genie GS 3268 RT 

Tyto plošiny budou použity k montážním pracím, hlavně při montáži skeletu, montáži 

ocelových konstrukcí a opláštění, případně světlíků. Tento typ je vhodný do terénu, je 

vybaven nivelačními podpěrami.  

 

Parametry stroje: 

délka koše     2 510 (2 730) mm, 

šířka koše     1 550 mm, 

max. pracovní výška  11 750 mm, 

max. počet osob v koši  4, 

nosnost koše    454 kg, 

délka      2 670 mm, 

šířka      1 730 mm, 

výška      2 450 mm, 

svahová dostupnost   35 %, 

hmotnost     3 762 kg.   

      

 

  

Obr. 60 Badie s košem [81] 

Obr. 61 Plošina Genie GS 3268 RT [64] 
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6.4.3  Srovnávací a hutnící stroje 

Bobcat T770 s grejdrem HD 274 cm a nivelací Trimble Spectra GL 722 Dual Slope 

laser 

Tento stroj bude použit pro nivelační srovnání konstrukčních vrstev podlahy a 

konstrukční vrstvy základové desky. Disponuje výbornou manévrovatelností, tj. přesností 

a rychlostí. Je vhodný do prostoru haly, kde by použití většího stroje bylo problematické. 

Dva stožáry s laserovým přijímačem jsou umístěny na radlici grejdru. Těmito přijímači 

je přijímán signál z laserového rozmetače bodů, který je s trojnožkou umístěný na 

pracovišti. Přesnost této nivelace je 6 mm.   

 

 

Parametry nakladače: 

podvozek     pásový, 

hmotnost     4 768 kg, 

nosnost      1 611 kg, 

šířka stroje s lopatou  1 981 mm, 

délka stroje s lopatou  3 597 mm,  

výška       2 065 mm, 

výška zdvihu    3 353 mm. 

 

 

Parametry grejdru: 

hmotnost grejdru   1 278 kg, 

šířka radlice     2 740 mm, 

úhel natočení     + 25° / - 25°, 

šířka zcela natočené radlice 2 480 mm, 

boční posun     + 330 mm / - 330 mm, 

přesnost srovnání   + / - 6 mm, 

přesnost úhlu srovnání  + / - 0,01 % 

produktivita     až 300 m2.h-1.  

 

 

Tahačový vibrační válec WACKER NEUSON RC70 

Pro svou hmotnost a vhodné hutnící parametry, zejména délce amplitudy a vibrační 

frekvenci je tento stroj vhodný k hutnění štěrkodrti až do hloubky 0,40 m. Použit bude 

k hutnění konstrukční vrstvy pod základovou deskou objektu SO02 Administrativní 

budova a k hutnění konstrukční vrstvy podlahy objektu SO01 Výrobní hala. 

 

  

Obr. 62 Bobcat nakladač s grejdrem [74] 

Obr. 63 Rozmetač bodů [67] 
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Parametry stroje: 

výška    2 925 mm,  

délka    4 409 mm, 

šířka    1 844 mm,  

hmotnost    7 580 kg, 

šířka běhounu   1 680 mm,  

průměr běhounu  634 mm, 

amplituda   0,66 / 1,71 mm, 

frekvence   30 / 42 Hz, 

odstředivá síla  95 / 125 kN, 

měrný tlak   237 kPa. 

 

 

 

 

Vibrační deska WACKER NEUSON DPU 6555H 

Tento stroj je určen k hutnění zpětných zásypů při výkopových pracích, také k hutnění 

míst konstrukčních vrstev podlah, která jsou pro vibrační válce problematická.  

 

Parametry stroje: 

přepravní výška  1 521 mm, 

přepravní šířka  780 mm, 

přepravní délka  1 060 mm, 

stoupavost    46 %, 

pracovní šířka  710 mm, 

odstředivá síla  65 kN, 

hmotnost   480 kg, 

frekvence   69 Hz, 

reverze    ano, 

motor     diesel. 

 

  

Obr. 64 Tahačový válec Wacker Neuson [88] 

Obr. 65 Vibrační deska Wacker Neuson [88] 
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Vibrační pěch WACKER NEUSON BS 65-V 

Tento stroj je určen k hutnění zásypů, zejména hutnění zásypů úzkých rýh – například 

kanalizace, vodovodu, elektrické energie atd.  

 

Parametry stroje: 

provozní hmotnost  68 kg, 

pěchovací deska   280 x 330 mm, 

délka     673 mm, 

šířka     343 mm, 

výška     965 mm, 

motor      2T benzin,  

úder / zdvih    8 mm, 

počet úderů    až 700 min-1. 

 

 

 

6.4.4  Stroje pro práce betonářské 

Kombinovaná ohýbačka a stříhačka prutů betonářské oceli TRIAX PTFX R55 

Tento stroj bude využíván při pracích železářských (armovacích). Výhodou je kombinace 

možnosti stříhání a ohýbání ocelových vložek až do průměru 24 mm. 

 

Parametry stroje: 

šířka     800 mm, 

délka     900 mm, 

výška     900 mm, 

hmotnost    280 kg, 

počet armatur   1 x Ø 24 mm, 

      2 x Ø 16 mm, 

      3 x Ø 12 mm, 

příkon     4 kW, 9A. 

 

 

 

Autodomíchávače 

Pro dopravu čerstvého betonu během procesů betonáží bude využíváno autodomíchávačů 

dodavatele čerstvého betonu, tím bude betonárna CEMEX ve Žďáru nad Sázavou. 

Betonárna disponuje vozidly kapacity objemu 6 a 9 m3. Potřeba čerstvého betonu bude 

v průběhu téměř celé stavby – od základových konstrukcí, přes stropní konstrukce až po 

konstrukce podlah.   

  

Obr. 66 Vibrační pěch Wacker Neuson [88] 

Obr. 67 Ohýbačka Triax [78] 
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Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

Tento stroj bude využíván k dopravě čerstvého betonu do bednění během betonáže 

stropních konstrukcí, schodišť a parapetních stěn objektu SO02. Zde je rozhodujícím 

faktorem především horizontální i vertikální dosah ramene čerpadla. Jedná se o jeden 

z menších strojů, jeho parametry jsou ovšem dostačující. 

 

 
Obr. 68 Autočerpadlo Schwing [76] 

 

Parametry stroje: 

vertikální dosah   34,0 m, 

horizontální dosah  30,0 m, 

výkon čerpání   96 m3.hod-1, 

délka     10 810 mm, 

výška     3 850 mm, 

šířka      2 550 mm, 

šířka při zapatkování 6 210 mm. 

 

 

Stacionární čerpadlo SCHWING SP 1800 

Určeno je pro dopravu čerstvého betonu při betonáži podlahy. Výkon čerpání je pro 

betonáž 197 m3 během jedné směny dostačující.  

 

 
Obr. 69 Stacionární čerpadlo Schwing [76] 

 

Parametry stroje: 

max. výkon    48 m3.h-1, 

max. dopravní tlak  108 bar, 

hmotnost     4 000 kg, 

přepravní délka    5 725 mm, 
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přepravní šířka   1 937 mm, 

přepravní výška   2 019 mm, 

motor      diesel 

 

Ponorné mechanické vibrátory DIMAS VPE 2000 

Tyto stroje budou použity k hutnění čerstvého betonu. 

 

Technické parametry: 

hmotnost    6 kg,  

délka x průměr   300 x 35 mm,  

ohebná hřídel   2 000 mm, 

příkon     2,3 kW. 

 

 

 

Plovoucí vibrační lišty Husqvarna RVH200 

Tyto stroje bude použity k hutnění a hlazení plochy uloženého betonu.  

 

 

 

 

Technické parametry: 

hmotnost    18 kg, 

délka lišty    2 000 mm,  

motor     benzin.   

 

 

 

 

Dvourotorová hladička betonu Whiteman HHNG5 

Tento stroj bude použit k hlazení drátkobetonové podlahy objektu SO01 Výrobní hala. 

 

Technické parametry: 

hmotnost    634 kg, 

otáčky     0 – 180 min.-1, 

šířka záběru    2 330 mm, 

motor     benzin.  

 

 

 

 

  

Obr. 70 Ponorný vibrátor [77] 

Obr. 71 Vibrační lišta [77] 

Obr. 72 Dvourotorová hladička [78] 
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Jednorotorová hladička betonu BTC 424SL 

Tento stroj bude použit k hlazení drátkobetonové podlahy objektu SO01 Výrobní hala 

v nepřístupných místech pro dvourotorovou hladičku (rohy, okolí sloupů aj.).  

 

Technické parametry: 

hmotnost    60 kg, 

šířka záběru    600 mm, 

motor      benzin.  

 

 

 

 

 

 

Řezačka spár Husqvarna FS 400 

Tento stroj bude použitý k řezání dilatačních spár drátkobetonové podlahy. 

 

Technické parametry: 

průměr kotouče   450 mm, 

hloubka řezu   až 160 mm, 

hmotnost    99 kg, 

motor     benzin. 

 

 

 

 

 

6.5  Ostatní hlavní stroje a mechanismy 

 

Svařecí invertory Omicron GAMA 1750 

Určeny jsou ke svařování betonářské výztuže, styků prefabrikátů nebo konstrukcí 

ocelových.  

 

Parametry stroje: 

rozsah svařovacího proudu  10 – 170 A, 

zatížení 100%     130 A, 

zatížení 60%     150 A, 

příkon při 60% zatížení   4,7 kW.   

 

 

  

Obr. 73 Jednorotorová hladička [78] 

Obr. 74 Řezačka spár 

[77] 

Obr. 75 Svářecí invertor [65] 
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Bloková pila GÖLZ BS 1000 

Určena je k přesnému řezání cihelných a jiných bloků diamantovým kotoučem.  

 

Parametry stroje: 

délka       1 600 mm, 

šířka       800 mm, 

výška       1 500 mm, 

hmotnost      280 kg, 

šířka stolu      840 mm, 

délka stolu      610 mm, 

délka řezu      600 mm, 

hloubka řezu     420 mm 

kotouč       Ø 1000 mm, 

příkon       7,5 kW.  

 

 

 

Pojízdné věže Alufix 6000  

Určeny jsou k montážním pracím především uvnitř objektu SO01 Výrobní hala. 

Parametry: 

výška lešení      4,30 – 13,45 mm, 

pracovní ploch     1,2 x 2,7 m, 

velikost plochy lešení   1,6 x 2,7 m, 

zatížitelnost      200 kg.m-2.  

  

Dalšími stoji a mechanismy jsou:  

vysokotlaký čistič, staveništní rozvaděče,  nivelační sestava (případně laserový 

rozmetač), teodolit nebo totální stanice, úhlové elektrické brusky, vrtací kladiva, aku-

šroubováky, nastřelovačky, ruční elektrická okružní pila, řetězová motorová pila, 

spádová míchačka, ruční elektrická míchadla, průmyslový vysavač a jiné další drobné 

stroje a mechanismy.   

  

Obr. 76 Bloková pila [89] 
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6.6  Návrh, posouzení výkonnosti stěžejních velkých strojů 

 

Pásový dozer Liebherr PR 726 Litronic 

Zjednodušené ověření výkonnosti dozeru pro skrývku ornice. Objem této skrývky je 1105 

m3 během jedné směny.  

 

Qsk =
3600 ∗ V𝑠𝑘 ∗ cs ∗ kv

T
 =  

3600 ∗ 2,67 ∗ 1,0 ∗ 0,9

47
= 153,38 m3. h−1 

𝑉𝑠𝑘 =
V

kn
 =  

3,2

1,2
= 2,67 m3 

 

𝐿𝑟 =  
V𝑠𝑘

0,2 ∗  Š𝑟

=  
2,67

0,2 ∗ 3,2
= 4,17 𝑚 

 

T =  
Lr

v1
+ 

Lp

v2
+  

Lr + Lp

v3
+ tm =  

4,17

1,94
+  

35

3,06
+  

4,17 + 35

3,06
+ 30 =  56,4 s 

 

v1 =
7 ∗ 1000

3600
= 1,94m. s−1 

 

v2,3 =  
11 ∗ 1000

3600
= 3,06 m. s−1 

 

kde: Qsk  těžební výkonnost dozeru [m3], 

  Vsk  objem zeminy před radlicí dozeru (objem v ulehlém stavu) [m3], 

  V        objem zeminy před radlicí (objem v nakypřeném stavu) [m3], 

  Šr     šířka radlice [m], 

  kn     koeficient nakypření zeminy [%], kn=120 % (1,2), 

  cs     součinitel korekce sklonu terénu [-], pro 0 - 5% cs = 1,0, 

  kv     koeficient využití pracovního času [%], kv = 90 % (0,9), 

  T  doba trvání pracovního cyklu [s], 

  Lr     délka dráhy rozpojování zeminy [m], 

  Lp     délka dráhy přemístění rozpojené zeminy  [m], 

  v1      rychlost pohybu dozeru při rozpojování [m.s-1], 

  v2      rychlost pohybu dozeru při přemisťování rozpojené zeminy [m.s-1], 

  v3      rychlost pohybu dozeru při zpáteční cestě [m.s-1], 

  tm      čas potřebný pro manévrování, vyprázdnění, přeřazení [s]. 

 

 

Výkon dozeru v 8 hodinové směně je 1227 m3, pro skrývku ornice o celkovém množství 

1105 m3 je tento výkon dostačující.  

  



116 

Pro přesné posouzení výkonnosti dozeru by bylo zapotřebí přesného plánu skrývky. Při 

zjednodušeném posouzení byla délka přemisťování rozpojeného výkopku uvážena 35 m, 

tato délka je z důvodu průběžného nakládání a odvážení dostačující.  

 

Nakladač JCB 3CX 

Zjednodušený výpočet kapacity nakladače pro naložení vytěžené ornice k odvozu během 

dvou 8 hodinových směn.  

 

𝑄𝑝 =
𝑉𝑐

𝑡𝑐
=  

1105

16
= 69,06 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑇𝑠 = 𝑇 +  𝑘1 +  𝑘2 +  𝑘3 = 35 + 0,6 + 2,4 + 0 = 38 𝑠 

 

𝑖 = ( 
3600

𝑇𝑠
  ) ∗ 𝑘4 =  

3600

38
∗ 0,9 = 85,26  

 

𝑉𝑝 =  
𝑄𝑝 ∗  𝑘𝑛

𝑖
 =  

69,06 ∗ 1,2

85,26
=  0,97 𝑚3  

 

𝑉𝑝𝑙 =  
𝑉𝑝

𝑘5
=  

0,97

1,1
= 0,88 𝑚3  

 

𝑄𝑠 =  
𝑉𝑠 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘4

𝑇𝑠

3600

=  
1,0 ∗ 1,1 ∗ 0,9

38
3600

= 93,79 𝑚3. ℎ−1 

 

kde: Qp  požadovaná výkonnost nakladače [m3.h-1], 

  Qs  skutečná výkonnost nakladače [m3.h-1], 

Vc  celkový objem zeminy k naložení [m3], 

Vp  požadovaný objem zeminy k naložení během jednoho cyklu [m3], 

Vpl  požadovaná velikost lopaty nakladače [m3], 

Vs  objem lopaty nakladače [m3], 

i  počet pracovních cyklů během jedné hodiny [-], 

 

Ts  skutečná doba trvání pracovního cyklu [s], 

T  doba trvání pracovního cyklu [s], 

k1  opravný koeficient, hromada navršená dozerem do výšky 3,0 m [s], 

k1 = 0,6 

k2  opravný koeficient, průběh pracovního cyklu se změnami [s], k2 = 2,4 

k3  opravný koeficient, vyklápění na korbu ≥ 10 m3 [s], k3 = 0, 

kv  koeficient časového využití [%], k4 = 90 % (0,9), 

k5  koeficient plnění lopaty [%], vlhká hlína k5 = 110 % (1,1), 

kn  koeficient nakypření zeminy [%], kn = 120 % (1,2). 
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Sklápěč Tatra PHOENIX 6x6 

 

𝑚 = 𝑉𝑘 ∗ 𝜌𝑛 = 14 ∗
2000

1,2
=  23,38 𝑡 

 

𝑄𝑜𝑝 =
𝑉𝑘

𝑇
=

14

0,11
=  127,27 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑇 =
𝐿

𝑣1
+

𝐿

𝑣2
+  𝑡𝑚 =  

200

4,16
+

200

4,16
+ 300 =  396,15 𝑠 

 

𝑇 =
396,15

3600
= 0,11 ℎ 

 

𝑣1,2 =  
15 ∗ 1000

3600
= 4,16 𝑚. 𝑠−1  

 

Potřebný počet sklápěčů k odvozu 1326 m3 ornice k uložení na pozemek investora 

vzdálený cca 200 m ve dvou 8 hodinových směnách je 2 ks. Nejedná se o provoz na 

veřejných pozemních komunikací, lze tedy využít celkové užitečné hmotnosti sklápěče 

41 t. 

 

𝑃1 =  
𝑄𝑠

𝑄𝑜𝑝
+ 1 =  

93,79

127,27
+ 1 = 1,73 𝑘𝑠  

 

kde: m   užitná hmotnost sklápěče [t], 

  v1  průměrná rychlost naloženého sklápěčen [km.h-1], 

  v2  průměrná rychlost prázdného sklápěče [km.h-1], 

  TNA  celková doba jednoho sklápěče [h], 

  P1,2,3 potřebný počet sklápěčů [ks], 

  Qop  měrný výkon přepravy kameniva sklápěče  [m3.h-1]. 

 

 

Potřebný počet sklápěčů k dopravě štěrkodrti objemu 174 m3 (330,6 t) pro sanaci 

figury F3 v jedné směně je 1 ks. Jedná se o dopravu po veřejných pozemních 

komunikacích, povolená maximální celková hmotnost je 32 t, užitečná hmotnost vozidla 

bude využita ze 60 %. Předpokladem je kapacita objemu lopaty nakladače v kamenolomu 

Vs = 2,5 m3, koeficient plnění k5 = 85 % (0,85). Kamenolom společnosti KÁMEN BRNO, 

spol. s.r.o. je vzdálený 1,5 km. 

 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑐

𝑡𝑐
=

174,0

8
= 21,78 𝑚3. ℎ−1 
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𝑄𝑠 =  
𝑉𝑠 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘4

𝑇𝑠

3600

=  
2,5 ∗ 0,85 ∗ 0,9

38
3600

= 181,18 𝑚3. ℎ−1 

 

Qs ≥ Vp  … nakladač s kapacitou lopaty objemu 2,5 m3 je dostatečně výkonný 

  k naložení minimálního množství 21,78 m3 během jedné hodiny. 

 

𝑚 = 𝑉𝑘 ∗ρ=14 ∗ 1,9 = 26,6 𝑡  > 16 t, 
16

26,6
= 0,60 (60%) 

 

𝑇 =
𝐿

𝑣1
+

𝐿

𝑣2
+ 𝑡𝑚 =

1,5

30
+

1,5

40
+

600

3600
= 0,25 ℎ 

 

𝑄𝑜𝑝 =
𝑉𝑘

𝑇
=

14 ∗ 0,6

0,25
= 33,6 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑇NA =
𝑉𝑐

𝑄𝑜𝑝
=

174,0

33,6
= 5,18 ℎ 

 

𝑃2 =
5,18

8,00
= 0,65 𝑘𝑠 

 

 

Potřebný počet sklápěčů k dopravě štěrkodrti objemu 715 m3 (1358,5 t) pro čtvrtou 

vrstvu figury F1 v jedné směně je 3 ks. Jedná se přepravu po veřejných pozemních 

komunikacích, povolená maximální celková hmotnost je 32 t, užitečná hmotnost vozidla 

bude využita ze 60 %. Předpokladem je kapacita objemu lopaty nakladače v kamenolomu 

Vs = 2,5 m3, koeficient plnění k5 = 85 % (0,85). Kamenolom společnosti KÁMEN BRNO, 

spol. s.r.o. je vzdálený 1,5 km. 

 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑐

𝑡𝑐
=

715,0

8
= 89,48 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑄𝑠 =  
𝑉𝑠 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘4

𝑇𝑠

3600

=  
2,5 ∗ 0,85 ∗ 0,9

38
3600

= 181,18 𝑚3. ℎ−1 

 

Qs ≥ Vp  … nakladač s kapacitou lopaty objemu 2,5 m3 je dostatečně výkonný 

  k naložení minimálního množství 21,78 m3 během jedné hodiny. 

 

𝑚 = 𝑉𝑘 ∗ 𝜌 = 14 ∗ 1,9 = 26,6 𝑡  > 16 t, 
16

26,6
= 0,60 (60%) 

 

𝑇 =
𝐿

𝑣1
+

𝐿

𝑣2
+ 𝑡𝑚 =

1,5

30
+

1,5

40
+

600

3600
= 0,25 ℎ 
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𝑄𝑜𝑝 =
𝑉𝑘

𝑇
=

14 ∗ 0,6

0,25
= 33,6 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑇𝑁𝐴 =
𝑉𝑐

𝑄𝑜𝑝
=

715

33,6
= 21,28 ℎ 

 

𝑃3 =
21,28

8,00
= 2,66 𝑘𝑠 

 

 

 

Potřebný počet sklápěčů k dopravě štěrkodrti objemu 661 m3  (1256 t) pro 

konstrukční vrstvu podlahy objektu SO01 Výrobní hala v šesti 8 hodinových směnách je 

1 ks. Jedná se přepravu po veřejných pozemních komunikacích, povolená maximální 

celková hmotnost je 32 t, užitečná hmotnost vozidla bude využita ze 60 %. Předpokladem 

je kapacita objemu lopaty nakladače v kamenolomu Vs,lom = 2,5 m3, koeficient plnění k5 

= 85 % (0,85). Kamenolom společnosti KÁMEN BRNO, spol. s.r.o. je vzdálený 1,5 km. 

𝑉𝑝,𝑙𝑜𝑚 =
𝑉𝑐

𝑡𝑐
=

661

48
= 13,77 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑄𝑠,𝑙𝑜𝑚 =  
𝑉𝑠,𝑙𝑜𝑚 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘4

𝑇𝑠

3600

=  
2,5 ∗ 0,85 ∗ 0,9

38
3600

= 181,18 𝑚3. ℎ−1 

 

Qs-lom ≥ Vp,lom  … nakladač s kapacitou lopaty objemu 2,5 m3 je dostatečně výkonný 

  k naložení minimálního množství 13,77 m3 během jedné hodiny. 

 

𝑚 = 𝑉𝑘 ∗ 𝜌 = 14 ∗ 1,9 = 26,6 𝑡  > 16 t, 
16

26,6
= 0,60 (60%) 

 

𝑇 =
𝐿

𝑣1
+

𝐿

𝑣2
+ 𝑡𝑚 =

1,5

30
+

1,5

40
+

600

3600
= 0,25 ℎ 

 

𝑄𝑜𝑝 =
𝑉𝑘

𝑇
=

14 ∗ 0,6

0,25
= 33,6 𝑚3. ℎ−1 

 

𝑇𝑁𝐴 =
𝑉𝑐

𝑄𝑜𝑝
=

661

33,6
= 19,67 ℎ 

 

𝑃3 =
19,67

48
= 0,41 𝑘𝑠 

 

  



120 

Manipulátor Manitou MRT 2150 PRIVILEGE + 

Posouzení je řešeno v příloze B.5 Posouzení zdánlivě kritických břemen manipulátoru. 

 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 

Posouzení je řešeno v příloze B.6 Posouzení zdánlivě kritických břemen autojeřábů. 

 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 

Posouzení je řešeno v příloze B.6 Posouzení zdánlivě kritických břemen autojeřábů. 

 

Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

Posouzení je řešeno v příloze B.7 Posouzení nejvzdálenějších bodů betonáže. 
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Časový plán stavebních objektů je zpracován programem CONTEC. Výstupem je 

řádkový harmonogram (Gantův graf) dílčích postupných činností pro hrubou stavbu 

stavebních objektů SO01 Výrobní hala a SO02 Administritivní budova včetně hrubých 

terénních úprav. Tento harmonogram je řešen v příloze B.8 Řádkový harmonogram hrubé 

stavby, společně s přílohou k tomuto harmonogramu B.9 Technologický normál. 
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Zajištění materiálu pro nosné konstrukce stavby je prioritním cílem zásobování, které 

má vliv především na časovou koordinaci výstavby. Hlavními materiály nosných 

konstrukcí jsou beton, prefabrikované železobetonové dílce a cihelné bloky. Je tedy nutné 

zajistit dle postupu prací včasné zásobení daným materiálem dle jeho potřeby.   

 

8.1  Potřeba čerstvého betonu 

Čerstvý beton je hlavním materiálem monolitických konstrukcí z prostého betonu, 

konstrukcí železobetonových a konstrukcí montovaných. V následující tabulce je 

rozdělen dle typu konstrukce a specifikace v závislosti na čase podle časového plánu. 

Stavba tímto materiálem nebude dopředu předzásobena, jedná se o materiál který je určen 

k okamžité spotřebě.  

 

Tab. 14 Potřeba čerstvého betonu [vlastní] 

týden termín procesu použití, konstrukce specifikace 

materiálu 

množství  

[m3] 

13. - 15. 27.3. - 13.4.2017 piloty 

SO01, SO02 

C 25/30 XA1, S3 93,8 

13. - 16. 30.3. - 18.4.2017 základové patky 

SO01 

C 25/30 XA1, S3 64,5 

13. 31.3.2017 podkladní vrstva 

základových pasů 

PB 

SO02 

C 12/15 X0, S2 2,6 

14. 3.4.2017 základové pasy PB 

SO02 

C 12/15 X0, S2 24,4 

15. 10.4.2017 základové pasy ŽB 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 6,7 

15. 10.4.2017 základové pasy ŽB 

SO02 

C 25/30 

XC4, XF2, XA2, S

3 

9,1 

15. 14.4.2017 obetonování potrubí 

kanalizace 

SO02 

C 16/20, X0, 

pěchovatelný 

6,4 

16. 17.4.2017 Podkladní vrstva 

PB základové desky 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 11,6 

16. 20.4.2017 ŽB základová deska 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 37,2 

16. 20.4.2017 Zálivka sloupů 

v kalichách patek 

SO01 

C 25/30 XA1, S3 4,9 
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17. 24.4.2017 základové pasy PB 

SO01 

C 12/15 X0, S2 30,0 

17. 26.4.2017 základové pasy ŽB 

SO01 

C 25/30 XA1, S3 7,2 

17. 26.4.2017 ŽB sloupy 1NP 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 1,5 

18. 2.5.2017 obetonování potrubí 

kanalizace 

SO01 

C 16/20, X0, 

pěchovatelný 

10,0 

22. 29.5.2017 základové pasy PB 

schodiště SO01 

C 12/15 X0, S2 6,7 

22. 31.5.2017 Základové pasy ŽB 

schodiště SO01 

C 25/30 XA1, S3 2,3 

23. 6.6.2017 ŽB stropní kce 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 57,7 

23. 9.6.2017 ŽB sloupy 2NP 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 1,4 

26. 29.6.2017 ŽB stropní kce 2NP 

+ ŽB schodiště 1NP 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 58,4 

28. 11.7.2017 drátkobetonová 

podlaha SO01 

C 25/30 XC1, S3 

+ drátky 30 kg.m-3, 

196,7 

(drátky 

5901 kg) 

28. 13.7.2017 drátkobetonová 

podlaha SO01 

C 25/30 XC1, S3 

+ drátky 30 kg.m-3, 

196,7 

(drátky 

5901 kg) 

28. 13.7.2017 ŽB parapetní stěny 

3NP + ŽB schodiště 

2NP SO02 

C 25/30 XA1, S3 9,30 

34. 21.8.2017 nadbetonávka 

trapézových plechů 

střešní kce 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 20,3 

35. 28.8.2017 dobetonávka stropní 

ŽB kce 

SO01 

C 25/30 XA1, S3 3,0 

35. 29.8.2017 ŽB balkon 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 0,8 

36. 6.9.2017 ŽB balkon 

SO02 

C 25/30 XA1, S3 0,8 
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Jako výrobna čerstvého betonu je uvážena betonárna CEMEX ve Žďáru nad Sázavou. 

Její výkon je 40 m3 vyrobeného čerstvého betonu za hodinu. 

Největší odběr během jedné směny je v 28. týdnu, konkrétně 13.7.2017, kdy bude 

probíhat betonáž drátkobetonové podlahy výrobní haly a betonáž parapetních stěn třetího 

podlaží administrativní budovy. Množství odebíraného betonu v daný den bude 206 m3.  

 

Maximální množství výroby čerstvého betonu v 8 hodinové směně vyhovuje.  

 

Vbetonárna = Qbetonárna ∗ t   [m3] 

 

Vbetonárna = 40 ∗ 8 = 320 m3 > 206 m3 

 

kde Qbetonárna = 40 m3.h-1  je hodinový výkon betonárny, 

 t = 8     je délka směny. 

 

Při takto velkém odběru je nezbytné řešit termín dodávky s dispečerem betonárny 

v dostatečném předstihu.  

8.2  Potřeba železobetonových prefabrikovaných dílců 

Pro nosnou konstrukci hrubé vrchní stavby výrobní haly je primární potřeba dodávky 

železobetonových prefabrikovaných dílců. 

 

Tab. 15 Potřeba železobetonových prefabrikátů [vlastní] 

týden termín procesu použití, konstrukce specifikace  

materiálu 

množství 

[ks] 

16. 17. - 20.4.2017 ŽB sloupy C 35/45 XC1 50 

17. 24.4.2017 ŽB základové nosníky C 35/45 XC1 30 

17. 25.4.2017 ŽB průvlaky C 35/45 XC1 12 

17. 26. - 27.4.2017 předpjaté stropní panely C 35/45 XC1 31 

17. 28.4.2017 ŽB sloupy C 35/45 XC1 8 

18. – 19. 2. - 10.5.2017 ŽB střešní ztužidla a 

vazníky 

C 35/45 XC1 76 

34. 25.8.2017 ŽB dílce schodiště C 35/45 XC1 2 

 

Termíny výroby a dopravy těchto prefabrikovaných dílců je zejména pro svoji časovou 

náročnost nezbytné řešit s dispečerem výrobny zavčas s předstihem,  
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8.3  Potřeba materiálu zděných konstrukcí 

Stěžejním materiálem pro zhotovení zděných konstrukcí administrativní budovy jsou 

cihelné bloky a překlady. 

 

Tab. 16 Potřeba cihelných bloků [vlastní] 

týden termín procesu použití, konstrukce specifikace 

materiálu 

množství 

[m2] 

počet 

palet 

17. 24.4.2017 dvě řady obvodové 

stěny 1NP 

POROTHERM 

30 Profi P10 

10 2,00 

21. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 

1NP 

POROTHERM 

30 Profi P10 

145 29,00 

24. 12. - 15.6.2017 obvodové stěny 

2NP 

POROTHERM 

30 Profi P10 

143 28,60 

27. 7.7.2017 obvodová stěna 

3NP 

POROTHERM 

30 Profi P10 

42 8,4 

31. 3.8.2017 příčky 1NP POROTHERM 

19 Aku P10 

25 3,72 

31. 3.8.2017 příčky 1NP POROTHERM 

14 Profi P10 

24 2,40 

35. 28.8.2017 příčky 2NP POROTHERM 

19 Aku P10 

31 4,61 

35. 28.8.2017 příčky 2NP POROTHERM 

14 Profi P10 

17 1,70 

35. 29.8.2017 příčky 3NP POROTHERM 

19 Aku P10 

33 4,90 

35. 29.8.2017 příčky 3NP POROTHERM 

14 Profi P10 

18 1,80 
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Tab. 17 Potřeba překladů [vlastní] 

týden termín procesu použití, konstrukce specifikace 

materiálu 

množství 

[ks] 

17. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 1NP S235 I 140, dl. 2700 

mm  

3 

17. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 1NP S235 IPE 300, 

dl. 4400 mm 

2 

17. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 1NP PTH 7, dl. 1250 mm 40 

17. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 1NP PTH 7, dl. 2500 mm 4 

21. 22. - 24.5.2017 obvodové stěny 1NP PTH 7, dl. 2750 mm 4 

24. 12. - 15.6.2017 obvodové stěny 2NP S235 IPE 300, 

dl. 5900 mm 

2 

24. 12. - 15.6.2017 obvodové stěny 2NP PTH 7, dl. 1250 mm 80 

24. 12. - 15.6.2017 obvodové stěny 2NP PTH 7 dl. 2500 mm 4 

31. 3.8.2017 příčky 1NP PTH 7 dl. 1250 mm 6 

35. 28.8.2017 příčky 2NP PTH 7 dl. 1250 mm 6 

35. 29.8.2017 příčky 3NP PTH 7 dl. 1250 mm 6 
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9.1  Obecné informace o procesu  

 

Řešeným procesem je realizace pilotového založení pomocí maloprůměrových a 

velkoprůměrových vrtaných pilot objektu SO01 Výrobní hala a objektu SO02 

Administrativní budova. Oba objekty jsou nepodsklepené.  

V případě objektu výrobní haly se jedná o 50 ks pilot průměru 600 mm, jejich výška je 

v rozmezí 3 až 4 metrů. Tyto piloty budou ukončeny monolitickými železobetonovými 

kalichovými patkami průměrů 1250 a 1300 mm, výšky 1000 mm, které jsou určené pro 

kotvení prefabrikovaných železobetonových sloupů.  

V případě objektu administrativní budovy se jedná o 14 ks pilot průměru 600 mm, jejich 

výška je v rozmezí 3 až 4 metru, na které navazují železobetonové základové pasy a 3 ks 

pilot průměru 900 mm výšky 4 metru, na ty navazují monolitické železobetonové sloupy. 

 

 Technologie je prováděna vrtáním vrtu a těžením zeminy v kruhovém průřezu daného 

profilu  a hloubky. Poté následují práce přípravné před betonáží, ty sestávají z čištění dna 

vrtu, kontroly jeho délky, vyztužení vrtu a armování piloty, tj. osazení armokoše 

z betonářské oceli. Po osazení armokoše do vrtu se provede jeho betonáž.  

 

9.2  Materiál, doprava, skladování 

9.2.1  Potřeba materiálu 

Pro realizaci vrtaných pilot je zapotřebí především těchto materiálů: 

 

Čerstvý beton C25/30 XA1, S3, Dmax = 22 mm 

Celkové množství betonu pro betonáž pilot a kalichových patek včetně připočtení 

ztratného 15% je 158,3 m3.  

Betonáž se předpokládá do sucha, hladina podzemní vody nebyla inženýrsko-

geologickým průzkumem zjištěna, proto je tedy požadavek na zpracovatelnost betonu 

130 až 180 mm sednutí výšky kužele dle Abramse, to odpovídá stupni konzistence 

S3 – velmi měkká, kde sednutí je  100 až 150 mm, v dodacím listě označována písmenem 

C – konzistence čerpatelná (nebo požadavek 460 až 530 mm rozlitím, to odpovídá 

konzistenci F3 – 420 až 480 mm). V případě výskytu podzemní vody, nebo vody dešťové 

ve vrtu by bylo vhodné užít čerstvého betonu stupně konzistence S4 – tekutá, které 

odpovídá sednutí kužele výšky 160 až 210 mm, v dodacím listě označována písmenem 

T – konzistence tekutá. 

 

Armokoše, betonářská ocel  

Pro vyztužení pilot je zapotřebí armokošů z betonářské oceli 10 505 R. Tyto armokoše 

budou na stavbu přivezeny již svařeny, a to především z důvodu blízké výrobny sídlící ve 

Žďáru nad Sázavou. Výztuže kalichů budou vázány přímo na pracovišti.  
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- Vyztužení pilot je tvořeno podélnou výztuží Ø 16 mm a spirálově vinutou výztuží 

Ø 8 mm. Celková hmotnost armokošů je 6,55 t. Na armokoše budou již z výroby 

osazeny distanční podložky, tj. betonové kroužky FBRL z vláknobetonu s krytím 

50 mm. 

- Vyztužení kalichů bude vázáno z předem ve výrobně připravené armatury, tato 

výztuž je tvořena ohýbanými pruty Ø 20, 12 a 10 mm. Celková hmotnost těchto 

prutů je 5,90 t. Distanční tělíska budou dodána společně s výztuží. Druh a 

množství viz výrobní dokumentace.  

 

Vytěžená zemina 

Zemina vytěžena vrtáním je třídy těžitelnosti 3 až 5, objemová hmotnost v ulehlém stavu 

je 2000 kg.m-3, koeficient nakypření je uvažován 20 %. Celkové množství vytěžené 

zeminy s uvážením nakypření je tedy 199 m3, tj. 348 t.  

Pro kalichy Ø 1250 a 1300 mm bude profil vrtu Ø 1350 mm. 

 

Ostatní materiál  

- hydra roury jako ztracené bednění kalichů a pilot včetně 10% ztratného:  

    Ø 1250 mm  35 m 

Ø 1300 mm  23 m 

 

- nopová folie pro vytvoření perforace hrubosti stěn kalichu  76 m2. 

 

9.2.2  Primární doprava 

Zeminu vytěženou z vrtů pilot a kalichových patek ze stavby bude odvážet 

rypadlo – nakladač JCB 3CX do násypu okolo výrobní haly, pro budoucí možnost 

pojezdu montážních plošin při montáži opláštění haly.  

 

Armokoše pro vyztužení pilot a prutové vložky pro vyztužení kalichových patek 

budou vyrobeny dle výrobní dokumentace firmou JP Trade CZ s.r.o., se sídlem 

provozovny na adrese Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Armokoše, vložky a 

hydra roury na stavbu budou odtud přiváženy průběžně dle potřeby nákladním 

automobilem MAN 12.800 s hydraulickou rukou. Případně budou upraveny a nebo 

vyrobeny na stavbě. 

 

Čerstvý beton pro betonáž pilot a kalichových patek bude dopravován průběžně dle 

potřeby autodomíchávači betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem 

provozovny na adrese Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou Tato dopravní 

vzdálenost je dlouhá 8,5 km. 
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9.2.3  Sekundární doprava 

Armokoše a vložky budou po pracovišti přepravovány manipulátorem Manitou MRT 

2150 PRIVILEGE +, případně rypadlo-nakladačem JCB 3CX, do vrtu budou spouštěny 

vrtnou soupravou SOILMEC SR-30. 

 

Beton do vrtu bude ukládán pomocí sypákové roury přímo ze skluzu autodomíchávače .  

 

9.2.4  Skladování materiálu 

Armokoše a výztuž budou přivezeny z výrobny, na staveništi budou dočasně uloženy 

na dřevěných podkladcích průřezu min. 8 x 8 cm. Tyto trámky pod armokoši budou od 

sebe vzdáleny maximálně po 2 metrech, od okraje armokoše maximálně 1 metr. Výztužné 

vložky budou přivezeny na paletách, na kterých budou uloženy i na skládce. Při 

skladování betonářské oceli nesmí dojít k jejímu znečištění především zeminou nebo 

látkami, které by mohly ovlivnit její následnou soudržnost s betonem.  

 

Vytěžená zemina v blízkosti vrtu bude průběžně odvážena.  

 

Nářadí a drobný materiál bude skladován v uzavřeném skladu.  

 

9.3  Převzetí pracoviště 

Předání pracoviště stavbyvedoucím zástupci zhotovitele pilotového založení, tj. 

subdodavateli, proběhne ve smluveném termínu. Předány budou parcely č. 788/20, č. 

788/17, č. 794/49 a č. 788/16 v k. ú. Polnička, výškové a polohopisné body.  

Před zahájením procesu pilotového zakládání musí být dokončen proces hrubých 

terénních úprav. Týká se to zemních bilancí, stabilizace terénu a vytvoření odvodněné 

pilotovací roviny. Dále před zahájením prací musí být zkontrolováno vytýčení 

inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, příjezdové komunikace a skladovací 

prostory. 

 

9.4  Povětrnostní vlivy, vybavení staveniště, instruktáž pracovníků 

9.4.1  Povětrnostní vlivy 

Při práci musí být dodrženy klimatické a povětrnostní podmínky. Teplota venkovního 

vzduchu by měla být minimálně + 5°C, maximálně + 30°C. V případě že by teplota při 

betonáži pod tuto mez klesla, bylo by nutné provést nezbytná technologická opatření. 

Ukládaný čerstvý beton musí mít teplotu + 10°C až + 30°C. 

Mezi základní technologické opatření může patřit: 

- ohřev záměsové vody a kameniva při míchání čerstvého betonu, 
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- betonovanou konstrukci prohřívat a zateplit, 

- použít provzdušňovací přísady do betonu, 

- použití cementu s rychlejším nárůstem pevnosti, který zaručí i rychlejší a větší 

vývin hydratačního tepla nebo cementu vyšší pevnosti.  

 

Práce mohou probíhat pokud je viditelnost alespoň 30 metrů a pracovník není 

vystaven rychlosti větru vyšší než 11 m.s-1. Případné svářečské práce při vyztužování 

mohou probíhat do teploty -5°C bez technologického omezení. Při nepříznivých 

klimatických podmínkách, jakými mohou být například bouřky, přívalové deště, 

překročená rychlost větru, snížená viditelnost, námraza  nebo překročeny minimální i 

maximální limity venkovní teploty limitující práci, budou práce přerušeny.  

Při dešti je vhodné neztuhlý beton chránit alespoň folií či plachtou, aby nedocházelo k 

vymývání cementu z betonu.  

Klimatické podmínky musí být kontrolovány jak před započetím prací, tak i v jejich 

průběhu.  

 

9.4.2  Vybavení staveniště 

Staveniště bude oploceno do výšky 2,00 m, místo výjezdu bude zajištěno 

uzamykatelnou branou. K dispozici je staveništní přípojka vody, elektrické energie 

z vybudované trafostanice a splašková kanalizace. Komunikace pro pojezd strojů a 

skladovací plocha je zpevněna zhutněným kamenivem frakce 0 – 63 mm. Pro vytvoření 

technického zázemí na staveništi budou umístěny kontejnery Koma CL3 02, které budou 

sloužit jako kancelář stavbyvedoucímu a mistrovi, kontejner Koma CS3 10 určený pro 

hygienické potřeby osob, kontejner Koma C3S 10 pro zázemí pracovníků a sestava 

kontejnerů Koma C3L 05, C3L 07 a C3L 08, které budou tvořit zasedací místnost. Budou 

zde také umístěny skladové kontejnery KOMA ZL 01 20´´ a ZL 01 10´´. 

Během procesu pilotového zakládání se nepředpokládá práce v nočních hodinách, 

není tedy požadavek na osvětlení staveniště ani pracoviště.  

 

9.4.3  Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci, kteří se vyskytují na stavbě, musí být pravidelně školeni 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také z požární ochrany. Před prací musí být 

seznámeni se situací a vybavením staveniště a pracoviště, s projektovou dokumentací, 

s jednotlivými pracovní postupy a předpisy, s provozem stavby a s používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků (OOPP), a také musí být seznámeni s umístěním 

hlavního vypínače elektrického proudu.  

Obsluha strojů, tzv. strojníci musí být k tomuto určeni, vlastnit příslušné kvalifikační 

oprávnění, toto udržovat v platnosti a dále musí podstupovat školení a přezkoušení dle 

vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

  



134 

9.5  Personální obsazení 

Na prováděné práce bude dohlížet stavbyvedoucí. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje 

mistr, který má alespoň maturitní vzdělání v oboru stavebnictví. 

Všichni pracovníci musí být zdravotně způsobilí. 

 

Složení pracovní čety bude následující:  

 

1 vedoucí čety 

- dohlíží na přesný postup jednotlivých prací, provádí koordinaci, 

- dohlíží na dodržování BOZP, 

- musí mít alespoň 3 roky praxi s pilotovým zakládání staveb. 

 

2 geodeti 

- alespoň jeden s kvalifikací Úředně ověřeného zeměměřičského inženýra (ÚOIZ), 

který bude provádět zaměření vrtů před započetím práce, ale také zaměření pilot 

po jejich dokončení. 

 

1 vrtmistr 

- strojník, který obsluhuje vrtnou soupravu, zodpovídá za dodržení technologického 

postupu, kontroluje stav vrtu, svislost a polohu, 

- musí mít platné kvalifikační oprávnění strojníka, 

- musí mít alespoň 2 roky praxi s pilotovým zakládáním staveb a provádění vrtných 

prací. 

 

1 strojník rypadlo-nakladače 

- nakládá vytěženou a odváží vytěženou zeminu, tuto hrubě urovnává,  

- musí mít platný řidičský průkaz skupiny T, případně skupiny C +a platný průkaz 

strojníka. 

 

1 strojník manipulátoru 

- zabezpečuje manipulaci s armokoši, vrtnými nástroji, případně výpažnicemi, 

- musí mít platný řidičský průkaz skupiny T, případně skupiny C a platný průkaz 

strojníka.  

 

řidiči autodomíchávačů – zpravidla pracovníci betonárny, 

- zabezpečují dopravu čerstvého betonu na staveniště a jeho ukládání, 

- musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a platný profesní průkaz řidiče, 

- musí znát alespoň základní technologii prací betonářských. 

 

2 betonáři 

- s vrtmistrem ukládají armokoš do vrtu, 

- se strojníkem autodomíchávače ukládají čerstvý beton do vrtu, 
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- alespoň jeden by měl mít platný průkaz vazače, 

- musí znát technologii betonářských prací. 

 

2 pomocní dělníci 

- provádějí práce pomocné a ostatní,  

- alespoň jeden by měl mít platný průkaz vazače. 

 

2 železáři  

- provádějí úpravu armokošů, 

- vážou výztuž kalichů, 

- alespoň jeden by měl mít platný průkaz svářeče. 

 

9.6  Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

9.6.1  Velké stroje 

- vrtná souprava SOILMEC SR-30  

vrtné nářadí a příslušenství: ocelové pažnice D600, D900, 

vrtný hrnec (šapa) D600, D900, D1350, 

vrtací korunka D600, D900, 

vrtný hrnec s rovným dnem D600, D900, 

sypákové roury. 

- autodomíchávače betonárny 

- 1x rypadlo-nakladač JCB 3CX 

- 1x nákladní automobil MAN 12.800 s hydraulickou rukou 

- 1x tahač Volvo FMX 13 + 4-nápravový nízkoložný návěs Schwarzmüller 

- 1x manipulátor Manitou MRT 2150 PRIVILEGE +  

 

9.6.2  Malé stroje, nástroje a nářadí 

- ponorný vibrátor, 

- svářecí invertor,  

- úhlová bruska,  

- stavební kolečka, 

- kladiva, sekery tesařské, vazačky, provázky, pila, 

- prodlužovací síťové kabely, 

- pákové nůžky, 

- kleště, 

- vazačky. 

  



136 

9.6.3  Měřící technika 

- nivelační přístroj s nivelační latí, případně laserový rozmetač bodů, 

- teodolit, případně totální stanice, 

- vodováha, 

- olovnice, 

- ocelové pásmo na vidlici, 

- svinovací, skládací metr. 

 

9.6.4  Osobní ochranné  pracovní prostředky 

- pracovní oděv, 

- pracovní pevná obuv, 

- pracovní rukavice, 

- přilba, 

- ochranné brýle, 

- reflexní vesta, 

- chrániče sluchu,  

- svářečský oděv, 

- svářečské rukavice. 

 

9.7  Pracovní postup 

Sled prací bude probíhat následně: 

- vytýčení vrtu, 

- provedení vrtu (případně jeho pažení), zároveň odvoz zeminy a její ukládání a 

hutnění, 

- vyčištění vrtu před osazením armokoše, 

- osazení armokoše, 

- výplň (betonáž) piloty, případně vytažení výpažnic, 

- úprava hlavy piloty, 

- vyztužení a vybednění základové patky s kalichem, 

- betonáž patky.  

 

9.7.1  Přípravné práce před procesem vrtání 

Před započetím vrtných prací je nejdříve třeba provést vytyčení jednotlivých pilot a 

ověřit úroveň výšky pilotovací roviny v místě piloty. Poloha pilot je vztažena 

k modulovým osám objektů. Tuto činnost provede geodet se svým pomocníkem tak, že 

vyměří a vyznačí místo středu piloty tak, že zatluče prut betonářské oceli, následně tento 

prut zvýrazní značkovacím barevným sprejem a doplní křížem na zeminu. Na konec prutu 
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je nutné osadit krytku proti poranění osob. Piloty budou vytyčovány průběžně a postupně 

tak, aby se neznemožňoval pohyb strojů na pracovišti.  

U objektu SO02 Administrativní budovy jsou užity dva profily pilot – Ø 600 a 900 mm, 

u objektu SO01 Výrobní hala jsou všechny piloty Ø 600 mm. Je tedy vhodné používat 

různých barev dle profilů. V průběhu prací je nutné kontrolovat vytýčení os, zda nedošlo 

k jejich posunutí.  

 
Obr. 77 Bezpečnostní krytka [82] 

9.7.2  Vrtání pilot 

Vrtání pilot bude probíhat dle výkresové části dokumentace, kde je určeno pořadí 

jednotlivých vrtů z figury F1, která je ve výšce -0,400 až -0,600 m, a z figury F2, která je 

ve výšce -0,640 až -0,780 m. Pořadí je rozvrženo s ohledem na plynulost prací a také aby 

nedocházelo k poškození již hotových pilot. Dle geologického profilu podloží je možno 

vrtání provádět technologií rotačně náběrového vrtání vrtným hrncem s centrátorem a 

výklopným dnem, tzv. šapou, bez nutnosti pažení vrtu výpažnicemi. Vrtný hrnec je 

vhodný především pro písčitě a štěrkovité zeminy, suché i zvodnělé a pro poloskalní 

horniny.  

 

 
Obr. 78 Příklady vrtných nástrojů [11] 

 

Osa piloty se vytýčí výměnou prutu betonářské výztuže pomocným kolíkem. 

Pomocný dělník vrtmistra navede přesně na osu piloty, tento kolík se odstraní prvním 

návrtem. Případně se se vytýčí kružnice bodů v poloměru o 0,6 m většího než je průměr 

piloty a pomocný dělník metrem odměří položenou šapu alespoň od dvou těchto bodů, 

které jsou k sobě v pravém úhlu. Svislost vrtu si hlídá vrtmistr pomocí sklonoměru ve 

vrtné soupravě, zároveň se kontroluje průběžně svislost vrtu například vodováhou. Po 

vycentrování se může zahájit vrtání, kdy hornina je rozrušována vrtným nástrojem tlakem 

a rotačním pohybem s postupným nabíráním. Průběžně je nutné kontrolovat složení 
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zeminy a stav vrtu, to znamená zejména jeho stabilitu, hladinu podzemní vody, tvoření 

nadstandardně velkých kaveren a jeho svislost a hloubku. 

Vytěžená zemina bude z vrtného hrnce po každém záběru vysypána volně na plochu, kde 

bude průběžné rypadlo-nakladačem odvážena.   

 

U pilot objektu SO01 bude nejdřív vyvrtán vrt Ø 1350 mm pro kalichovou 

základovou patku, do kterého se se ihned osadí kruhové ztracené bednění průměru 

1300 mm, příp. 1250 mm, přesně se vycentruje a z venkovní části se ručně ihned obsype 

vytěženou zeminou. Následně se provede i vrt vlastní piloty Ø 600 mm, kdy bude 

zapotřebí vrtný nástroj vyměnit.  

 

V případě že by neodpovídalo složení zeminy, její vlastnosti a hladina podzemní 

vody s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu a vrt byl nestabilní, hrozilo by četné 

množství velkých kaveren nebo prolomení dna. Zde by se muselo přijmout nutné 

opatření, a to takové, že by se musel vrt, alespoň v té nestabilní nesoudržné části pažit 

výpažnicemi a zároveň by byla nutná konzultace s geotechnikem a statikem. V případě 

velké houževnatosti a tvrdosti vrstev podloží se pro rozrušení použije vrtná korunka, 

v případě velkých balvanů vybírací drapák.  

 

9.7.3  Přípravné práce před osazením armokoše a betonáží 

Po ukončeném vrtání na požadovanou hloubku se počva vrtu vyčistí šapou bez 

centrátoru, tzn. vrtným hrncem s rovným dnem. Po vyčištění se musí přeměřit hloubka a 

v co nejkratší době se začne s osazením armokoše do vrtu a s jeho betonáží.  

 

9.7.4  Osazení armokoše do vrtu 

Armokoš svařený ve výrobně z oceli 10 505 R musí být opatřen štítkem pro jeho 

snadnou identifikaci a přiřazení k příslušné pilotě. Do vrtu se spustí pomocí háku na laně 

vrtné soupravy. Při zvedání a spuštění musí být kladen důraz především na jeho 

neporušenost, deformaci a čistotu. Armokoš se spustí na požadovanou hloubku do vrtu, 

musí být zajištěno předepsané minimální krytí výztuže 50 mm. Proti poklesu se zajistí 

zavěšením na trámky, případně ocelové trubky nebo profily. Na volné konce výztuže je 

nutné osadit ochrannou krytku. 

 

9.7.5  Betonáž pilot 

Mezi vyčištěním počvy vrtu a jeho betonáží je důležitý co nejkratší časový interval, 

aby nebylo nutné dalšího čištění vrtu. V případě, kdy není paženo po celé délce, musí 

betonáž proběhnout v téže směně, tzn. během osmi hodin.  
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Aby se zamezilo pádu betonu z výšky větší než 1,50 m, kdy by mohlo docházet 

k segragaci jeho frakce o výztuž armokoše, případně by s sebou mohl strhávat zeminu, 

bude betonáž probíhat pomocí sypákové roury s násypkou. Ta bude zavěšena na háku 

manipulátoru a beton se do násypky bude dávkovat přímo ze skluzu autodomíchávače. 

V případě, že by se ve vrtu nacházela voda a hrozilo by promíchání ukládaného betonu, 

musí se roura opatřit ucpávkou a ústí roury osadit pod hladinu této vody k počvě vrtu. Při 

plnění násypky ucpávka postupuje k počvě a zajišťuje ukládání betonu pod hladinou 

vody. Tímto způsobem dojde k rychlému zaplnění paty piloty. Průměr roury je minimálně 

200 mm. Postupně se vytahuje a ze shora zkracuje, zároveň je vhodné případnou vodu 

odčerpávat. Betonáž musí být plynulá, téměř bez přerušení, a to z důvodu požadavku na 

vytvoření monolitického dříku. Pokračuje do té doby, než přeteče znečištěný beton přes 

projektovanou výškovou úroveň hlavy. Hlava pilot nepažených se vždy musí ubourat a 

přebetonovat.  

  

V případě nutně zapaženého vrtu se budou pažnice vytahovat postupně během 

betonáže tak, aby byly vždy minimálně 1,50 m ponořené v betonu. Během vytahování 

nesmí dojít ke znečištění betonu a ke změně polohy armokoše, po vytažení pažnic musí 

být jeho poloha zkontrolována.   

 

Vibrování betonu pilot za účelem jeho hutnění je zakázáno!  

 

9.7.6  Úprava hlavy pilot 

Mezi práce dokončovací patři úprava hlavy piloty, úprava výztuže a zřízení 

nadpilotové části konstrukce, tj. základová patka s kalichem. Úprava spočívá v odbourání 

znečištěného betonu až na úroveň zdravého. Odbourávání musí probíhat s citem a 

ohleduplně pomocí bouracího kladiva. Zohýbané pruty smí být narovnány, je třeba se 

vyvarovat ale ostrým ohybům a ohybům za tepla. V případě porušení této výztuže smí 

být výztuž vyříznuta a nahrazena přivařením nového prutu. Odbouraný beton se nahradí 

betonem novým. 

 

Před odbouráním znečištěného betonu hlavy u pilot s kalichovou základovou patkou 

dojde k betonáži podkladního betonu pro tuto patku. Po technologické přestávce, 

zpravidla, dvou dnů dojde k odbourání znečištěného betonu hlavy a k vyztužení a 

vybednění kalichové patky. Bedněním kalichů bude víceobrátkové bednění z oceli tvaru 

čtyřbokého komolého jehlanu. Před každým použitím bude opatřeno novou nopovou 

folií. Poté proběhne i betonáž tohoto kalichu přímo ze skluzu domíchávače, včetně 

hutnění betonu ponorným vibrátorem. Kalich lze po jednodenní technologické přestávce 

odbednit.  
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9.8  Jakost a kontrola kvality 

Kontroly kvality budou prováděny dle kontrolního a zkušebního plánu 

vypracovaného v kapitole 11 Kontrolní a zkušební plán kvality pro vratné piloty.  

 

Kontroly budou členěny na vstupní, mezioperační a výstupní. 

 

9.8.1  Kontrola vstupní 

Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat především připravenost pracoviště, zda je 

zabezpečeno staveniště, dále jeho vybavenost a přístupové a příjezdové cesty. Rovněž 

také platnost stavebního povolení, list vlastníka pozemku a kompletnost projektové 

dokumentace. Během této kontroly se zkontroluje dokončenost a kvalita předchozích 

procesů, těmi jsou hrubé terénní úpravy včetně stabilizace vrstev figury a výsledky 

z hutnících zkoušek. Před započetím prací by měli být zkontrolování i pracovníci, zda 

jsou k práci způsobilí, zda mají platné průkazy, podstoupili školení z BOZP a PO, zda 

byli seznámeni s procesem, technologickým postupem a také kontrola technického stavu 

strojů a nástrojů.  

 

9.8.2  Kontrola mezioperační 

Při mezioperační kontrole budou kontrolovány průběžně klimatické podmínky, 

průběžná kontrola technického stavu strojů, způsobilost pracovníků, dodávka materiálu, 

jeho kompletnost, kvalita a parametry. Dále bude kontrolován průběh prací, vytýčení 

pilot, provádění vrtu, osazení armokoše, betonáž, ale také průběžně vytěžená zemina, 

která se  porovnává s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu.  

 

9.8.3  Kontrola výstupní 

Kontrola výstupní bude probíhat po ukončení procesu pilotového založení. 

Kontrolovat se bude geometrická přesnost, především poloha jednotlivých pilot, jejich 

kompletnost, případné poškození a také stav výztuže pro stykování se železobetonovými 

základovými pasy. Dále se zkontrolují potřebné předávací protokoly a výsledky zkoušek 

z laboratoří.  

 

Dokumenty, do kterých se výsledky kontrol budou zaznamenávat, budou stavební 

deník, kontrolní a zkušební plán, záznamy a výsledky zkoušek z laboratoří a předávací 

protokoly. 
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9.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Možná rizika BOZP pro proces pilotového založení je zpracována v kapitole 

14 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění vybraných procesů. 

 

Všichni pracovníci musí pravidelně absolvovat školení o BOZP a PO. Budou 

seznámeni s technologickým předpisem a postupem souvisejících prací, s výskytem rizik 

na staveništi a na pracovišti, s prevencí k jejich předcházení, s používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků a s dodržováním předpisů a podmínek zachování 

bezpečnosti práce. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a zásadami 

BOZP a PO a budou vybaveny osobními ochrannými prostředky, minimálně přilbou a 

reflexní vestou.  

 

Při procesu pilotového založení musí být dodržovány zejména tyto legislativní 

předpisy:  

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

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

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 

- zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

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

zaměstnanců při práci, 

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

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

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 

úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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9.10  Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

Během prací procesu se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. V první 

řadě musí být kladen důraz na případný únik nebezpečných látek. Všechny použité stroje 

na staveništi musí procházet pravidelnými prohlídkami jejich technického stavu před 

započetím prací, v průběhu prací i po jejich skončení. Pod stroji, ze kterých hrozí únik 

látek (provozní látky, pohonné látky, např. olej, nafta, atd.), budou v době jejich 

pracovního klidu umístěny úkapové záchytné vaničky. V případě úniku těchto látek bude 

zemina posypána sorbentem, který bude na staveništi skladován z preventivních důvodů. 

Tato kontaminovaná zemina se odstraní a předá k likvidaci příslušné organizaci.  

 

Musí být dodržovány zejména tyto legislativní předpisy:  

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů., 

- zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší. 

Při pracích musí být dodržovány následující zásady: 

- před výjezdem ze staveniště dojde k očištění znečištěných vozidel, 

- při znečištění komunikace bude sjednána náprava, tj. očištění komunikace, 

- na staveništi bude udržován pořádek a pravidelně probíhat úklid, 

- stroje musí být v dobrém technickém stavu, 

- stávající vzrostlá zeleň nebude stavbou ohrožena, případně dojde k její ochraně, 

- likvidace veškerého odpadu podle platných předpisů. 

 

Na staveništi se nepředpokládá recyklace odpadů ani jeho drcení. Veškerý odpad bude 

tříděn dle druhů a průběžně likvidován. Skladování odpadu nesmí být mimo staveniště. 

Likvidaci musí provádět kvalifikovaná oprávněná organizace.  

 

9.10.1  Příklady možných vzniklých odpadů a jejich následná likvidace 

Tab. 18 Možné odpady k likvidaci [35] 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Popis 

Nakládání 

s odpadem 

13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB Sp 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje Sp 

13 02 04 N 
Chlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 05 N 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Sp 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Sp 
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15 01 01 O Papírový a/nebo lepenkový obal Sp, R, V 

15 01 02 O Plastové obaly Sp, R, V 

17 01 01 O Beton R, V 

17 02 01 O Dřevo R, Sp 

17 02 03 O Plast R, Sp 

17 04 05 O Železo a ocel R, Sk 

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami F 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky F 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 F, Sk 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
F, Sk 

20 01 09 N Olej a/nebo tuk Sp, F 

20 01 16 N Detergenty, odmašťovací přípravky Sp, F 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Sk, Sp 

20 03 03 O Uliční smetky Sk, R 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadu: 

R – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě, 

recyklaci, 

 Sp – odpady, které jsou určené k předpokládané likvidaci ve spalovně, 

 Sk – odpady, které jsou určené k předpokládané likvidaci uložením na skládku, 

 F – odpady, u kterých způsob likvidace určí odborná organizace. 
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Příloha k technickému předpisu 

 
Tab. 19 Specifikace pilot [vlastní] 

Označení 

piloty 

Průměr 

piloty 

[mm] 

 

Délka 

piloty 

[m] 

Délka 

vrtu 

[m] 

Počet Celková 

délka 

pilot [m] 

Celková délka 

vrtu [m] 

P1a 600 4,0 4,0 6 24,0 24,0 

P1b 600 4,0 4,0 10 40,0 40,0 

P1c 600 4,0 4,0 3 12,0 12,0 

P2a 600 5,0 5,0 14 70,0 70,0 

P2b 600 5,0 5,0 14 70,0 70,0 

P2c 600 5,0 5,0 3 15,0 15,0 

P3 900 3,0 3,5 3 9,0 10,5 

P4 600 4,0 3,8 4 16,0 15,2 

P4 600 4,0 4,0 2 8,0 8,0 

P4 600 4,0 4,1 1 4,0 4,1 

P4a 600 3,0 2,8 1 3,0 2,8 

Pa4 600 3,0 3,4 3 9,0 10,2 

P4a 600 3,0 3,5 2 6,0 7,0 

P4a 600 3,0 3,7 1 3,0 3,7 

Celkem pro piloty 600 mm 280,0 282 

Celkem pro piloty 900 mm 9,0 10,5 

 

Tab. 20 Specifikace základových patek [vlastní] 

Označení 

patky, hlavy 

Průměr 

patky, 

hlavy 

[mm] 

Délka patky, 

hlavy, 

podbetonávky 

[mm] 

Délka 

vrtu 

[mm] 

Počet Celková 

délka patky, 

hlavy, 

podbetonávky 

[mm] 

Celková 

délka 

vrtu 

[mm] 

ZP1a 1250 1,00 1,10 20 20,0 22,0 

ZP1a 1250 1,00 1,07 5 5,0 5,4 

ZP1a 1250 1,00 1,20 5 5,0 6,0 

ZP2a 1300 1,00 1,14 20 20,0 22,0 

hlava P3 900 1,04 --- 3 3,1 --- 

podbetonávka 1250 0,10 --- 30 3 --- 

podbetonávka 1300 0,10 --- 20 2 --- 

Celkem pro kalichové patky 1250 mm 33,0 33,4 

Celkem pro kalichové patky 1300 mm 22,0 22,0 

Celkem pro hlavy  pilot P3 3,1 --- 
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10.1  Obecné informace o procesu 

Řešeným procesem je realizace železobetonové monolitické stropní konstrukce 2NP 

objektu SO02 Administrativní budova. 

Tato stropní konstrukce bude tvořena stropní železobetonovou deskou tloušťky 230 mm, 

která bude po obvodě liniově uložena na nosných stěnách. V prostoru bude bodově 

podepřena třemi železobetonovými monolitickými sloupy. 

 

10.2  Materiál, doprava, skladování 

10.2.1  Potřeba materiálu 

Pro realizaci stropní desky je zapotřebí především těchto materiálů: 

 

Čerstvý beton C 25/30 XA1, XC1 S3, Dmax = 22 mm 

Celkové množství betonu pro betonáž této desky včetně připočtení ztratného 5% je 56,2 

m3. Stupeň konzistence S3 – velmi měkká, odpovídá výšce sednutí kužele při zkoušce dle 

Abramse 100 až 150 mm, v dodacím listě se tato směs označuje písmenem 

C – konzistence čerpatelná.  

 

Betonářská výztuž, KARI-sítě  

Pro vyztužení této desky je zapotřebí prutů a KARI-sítí z betonářské oceli 10 505 R. 

Výztuž bude vázána přímo do bednění, jen některé menší prvky, jako jsou například 

třmínky apod., a některé pruty ohýbané budou připraveny již z výrobny sídlící nedaleko 

ve Žďáru nad Sázavou.  

 

K vyztužení stropu je zapotřebí: 

- na spodní výztuž budou použity pruty průměru 8, 10, 12 a 16 mm, celkové 

hmotnosti cca 3 527 kg, 

- no horní výztuž budou použity pruty průměru 8, 10, 12 a 16 mm, celkové 

hmotnosti cca 1 887 kg, a KARI-sítě 4/150 x 4/150 celkové hmotnosti cca 199 kg. 

Ostatní materiál: - distanční podložky, kroužek KO20, 

     - vázací drát,  

-  hřebíky. 

 

Bednění 

Bude použito systémového nosníkového stropního bednění PERI MULTIFLEX. Toto 

bednění tvoří podpůrné stojky, nosníky, bednící desky a doplňky. 

 

K vybednění stropní desky 2NP je zapotřebí: 

- stojka PERI PEP 20-350        84 ks, 

- univerzální trojnožka         31 ks, 

- křížová hlava 20/24 S         33 ks, 
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- přímá hlava 24 S          53 ks, 

- nosníky PERI GT 24   1,80 m     3 ks, 

3,30 m     1 ks, 

4,50 m     5 ks, 

5,10 m     20 ks, 

 

- nosníky PERI VT 20   1,45 m     2 ks, 

2,15 m     9 ks, 

2,45 m     4 ks, 

2,65 m     77 ks, 

2,90 m     53 ks, 

3,30 m     5 ks, 

3,60 m     5 ks, 

 

- desky překližka tl. 21 mm 50 x 250 cm   137 ks, 

50 x 195,5 cm   10 ks, 

50 x 187,5 cm   9 ks, 

50 x 125 cm   5 ks, 

50 x 169 cm   3 ks, 

50 x 114,5 cm   6 ks, 

50 x 62,5 cm   2 ks, 

dořezávané tvary  23 ks, 

(dle schématů) 

- základní rám AW         14 ks, 

- držák zábradlí          8 ks, 

- sloupek zábradlí AW         8 ks, 

 

- k bednění prostoru schodiště fošna 35 x 300 mm  10,5 m, 

- k bednění okraje desky překližky 21 x 500 mm  69,0 m, 

- k vytvoření zábradlí v 1NP prkno 25 x 150 mm  23 m. 

Ostatní materiál:  - odbedňovací nátěr Separol AR-2  4 kg,  

- drobné řezivo k bednění prostupů, 

- rádlovací drát,  

- oxidovaný asfaltový pás tl. 4 mm, 42 m2. 

10.2.2  Primární doprava 

Bednění bude na staveniště přivezeno valníkem MAN s hydraulickou rukou.  

 

Čerstvý beton bude na staveniště přivážen autodomíchávači betonárny CEMEX  

Czech Republic, s.r.o., se sídlem provozovny na adrese Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad 

Sázavou.  
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Výztuž na staveniště bude přivezena na návěsu soupravy s tahačem z firmy JP Trade 

CZ s.r.o., se sídlem provozovny na adrese Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.  

 

10.2.3  Sekundární doprava 

Bednění po větších celcích (palety, svazky, balíky) bude po staveništi přepravovat 

manipulátor Manitou, následně po tomto přiblížení bude přenášeno dělníky.  

 

Výztuž po svazcích na vybedněnou konstrukci přepraví manipulátor, případně jeřáb, 

poté bude přenášena dělníky. 

 

Doprava čerstvého betonu při ukládání do bednění bude  autočerpadlem Schwing.  

 

10.2.4  Skladování materiálu 

Výztuž bude přivezena z výrobny, na staveništi bude dočasně uložena na dřevěných 

podkladcích průřezu min. 8 x 8 cm. Tyto trámky budou od sebe vzdáleny max. 1,0 m, od 

okraje taktéž max. 1,0 m. Kratší výztužné vložky budou uloženy na paletách. Při jejím 

skladování nesmí dojít k jejich znečištění, především zeminou nebo látkami, které by 

mohly ovlivnit její následnou soudržnost s betonem.  

 

Nosníky a stojky budou uloženy na dřevěných podkladcích průřezu min. 8 x 8 cm. 

Tyto trámky od sebe budou vzdáleny max. 2,0 m, od okraje nosníku max. 1,0 m. Bednící 

desky, trojnožky a hlavy budou uloženy v paletách. 

 

Nářadí a drobný materiál bude skladován v uzavřeném skladu.  

 

10.2.5  Převzetí pracoviště 

Před zahájením procesu musí být dokončeny zděné obvodové stěny a monolitické 

železobetonové sloupy uvnitř prostoru podlaží a po vnějším obvodu bude postaveno 

lešení, které bude mít funkci ochranného zábradlí a pochůzní plošiny po obvodu. 

Kontrolována bude zejména kompletnost, rovinnost, svislost a celkový stav konstrukcí. 

Kontrola hotových konstrukcí je blíže popsána v kapitole 12 Kontrolní a zkušební plán 

kvality pro monolitickou železobetonovou stropní desku. 
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10.3  Povětrnostní vlivy, vybavení staveniště, instruktáž pracovníků 

10.3.1  Povětrnostní vlivy 

Při práci musí být dodrženy klimatické a povětrnostní podmínky. Teplota venkovního 

vzduchu by měla být minimálně + 5°C, maximálně + 30°C. Jestliže by teplota při betonáži 

pod tuto mez klesla, bylo by nutné provést nezbytná technologická opatření. Mezi 

základní technologické opatření může patřit: 

- ohřev záměsové vody a kameniva při míchání čerstvého betonu, 

- betonovanou konstrukci prohřívat a zateplit,  

- použít provzdušňovací přísady do betonu, 

- použít cement s rychlejším nárůstem pevnosti, ten zaručí i rychlejší a větší vývin 

hydratačního tepla nebo cementu vyšší pevnosti. 

Teplota nesmí přesáhnout ani horní mez, tj. + 30°C. Při této teplotě hrozí vypalování 

cementu, velký výpar vody, riziko širokých výsušných trhlin. Práce mohou probíhat 

pokud je viditelnost alespoň 30 metrů a pracovník není vystaven rychlosti větru vyšší než 

11 m.s-1. Případné svářečské práce při vyztužování mohou probíhat bez technologického 

omezení až do teploty – 5°C. Při nepříznivých klimatických podmínkách, jakými mohou 

být například bouřky, přívalové deště, překročená rychlost větru, snížená viditelnost, 

námraza nebo překročeny minimální a maximální limity venkovní teploty limitující práci, 

budou práce přerušeny.  

Při dešti je vhodné neztuhlý beton chránit alespoň folií či plachtou, aby nedocházelo 

k vymývání cementu z betonu.  

Klimatické podmínky musí být kontrolovány jak před započetím prací, tak i v jejich 

průběhu. 

 

10.3.2  Vybavení staveniště 

Staveniště bude oploceno do výšky 2,00 m, místo výjezdu na pozemní komunikaci 

bude zajištěno uzamykatelnou branou. K dispozici je staveništní přípojka vody, elektrické 

energie z vybudované trafostanice a splašková kanalizace. Komunikace pro pojezd strojů 

a skladovací plocha je zpevněna zhutněným kamenivem frakce 0 – 63 mm. Pro vytvoření 

technického zázemí na staveništi budou umístěny kontejnery Koma CL3 02, které budou 

sloužit jako kancelář stavbyvedoucímu a mistrovi, kontejner Koma CS3 10 určený pro 

hygienické potřeby osob, kontejner Koma C3S 10 pro zázemí pracovníků a sestava 

kontejnerů Koma C3L 05, C3L 07 a C3L 08, které budou tvořit zasedací místnost. Budou 

zde také umístěny skladové kontejnery KOMA ZL 01 20´´ a ZL 01 10´´. 

Během procesu monolitické železobetonové stropní desky se nepředpokládá práce 

v nočních hodinách, není tedy požadavek na osvětlení staveniště ani na pracoviště.  
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10.3.3  Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci, kteří se vyskytují na stavbě, musí být pravidelně školeni 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také z požární ochrany. Před prací musí být 

seznámeni se situací a vybavením staveniště a pracoviště, s projektovou dokumentací, 

s jednotlivými pracovní postupy a předpisy, s provozem stavby a s používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků (OOPP), a také musí být seznámeni s umístěním 

hlavního vypínače elektrického proudu.  

Obsluha strojů, tzv. strojníci k tomuto musí být určeni, musí vlastnit příslušné 

kvalifikační oprávnění, které musí udržovat v platnosti, postupovat školení a přezkoušení 

dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

 

10.4  Personální obsazení 

Na prováděné práce bude dohlížet stavbyvedoucí. Při jeho nepřítomnosti jej zastupuje 

mistr, který má alespoň maturitní vzdělání v oboru stavebnictví.  

Všichni pracovníci musí být zdravotně způsobilí.  

 

Složení pracovní čety bude následující:  

 

1 vedoucí čety 

- dohlíží na přesný postup jednotlivých prací, provádí koordinaci, 

- dohlíží na dodržování BOZP, 

- musí mít praxi alespoň 3 roky, profesně tesař. 

5 pomocných pracovníků 

- staví konstrukci bednění,  

- provádějí pomocné práce při vyztužování i betonáži, 

- alespoň jeden by měl mít platný průkaz vazače. 

4 železáři 

- vážou výztuž, 

- alespoň jeden by měl mít platný průkaz svařeče. 

4 betonáři 

- ukládají čerstvý beton do bednění, hutní a rovnají, 

- musí znát technologii betonářských prací.  

1 strojník manipulátoru 

- zabezpečuje manipulaci s bedněním a výztuží, 

- musí mít platný řidičský průkaz skupiny T, případně skupiny C a platný průkaz 

strojníka. 

řidiči autodomíchávačů 

- zabezpečují dopravu čerstvého betonu na staveniště a plnění násypky čerpadla, 
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- musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a platný profesní průkaz řidiče. 

strojník autočerpadla 

- zabezpečuje manipulaci se strojem a ukládání čerstvého betonu do bednění, 

- musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a platný průkaz strojníka.   

 

10.5  Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

10.5.1  Velké stroje 

- 1x manipulátor Manitou MRT 2150 PRIVILEGE +, 

- autodomíchávače betonárny, 

- ohýbačka a stříhačka výztuže TRIAX, 

- autočerpadlo SCHWING S 34 X. 

 

10.5.2  Malé stroje, nástroje a nářadí 

- odbedňovací vozík (lešeňová kostka), 

- 2x ponorný vibrátor, 

- 2x vibrační lišta, 

- úhlová bruska, 

- svařecí invertor, 

- ruční okružní pila, 

- kladiva, 

- sekery, 

- armovací kleště, vazačky, 

- pákové nůžky, 

- hrabla, 

- hladítka. 

 

10.5.3  Měřící technika 

- nivelační přístroj s nivelační latí, případně laserový rozmetač, 

- vodováha, olovnice, 

- pásmo na vidlici,  

- svinovací a skládací metry. 

 

10.5.4  Osobní ochranné pracovní prostředky 

- pracovní oděv, 

- pracovní pevná obuv, 
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- pracovní rukavice, 

- přilba, 

- ochranné brýle, 

- reflexní vesta, 

- chrániče sluchu, 

- svářečský oděv, 

- svářečské rukavice.  

 

10.6  Pracovní postup 

Sled prací bude probíhat následně: 

- vybednění konstrukce desky, 

- vybednění okrajů, 

- vyztužení, 

- betonáž, ošetřování, 

- odbednění. 

 

10.6.1  Bednění stropní desky 

Před započetím prací je nejdříve třeba provést rozměření jednotlivých hlavních 

stojek, tj. stojek s univerzální trojnožkou. Toto rozměření se provede pásmem a 

značkovacím sprejem se vyznačí bod umístění. Tyto stojky se postaví, přednastaví se 

jejich hrubá výška a osadí se na ně křížové hlavice, do kterých se postupně uloží primární 

nosníky GT24 (příhradové). Pomocí nivelačního přístroje a vodováhy se změří jejích 

výšková úroveň na obou koncích a rektifikací stojek se jejich výška upraví a postaví se 

zbytek stojek. Ty už jsou bez trojnožky a mají přímou hlavici. Na primární nosníky se 

postupně budou osazovat sekundární nosníky VT20 (plnostěnné), jejich osová vzdálenost 

bude max. 625 mm. Následně se začnou ukládat bednící desky. Ty budou vždy při svém 

okraji (kratším okraji) při stykování desek na jednom nosníku přitlučeny hřebíky. Bednící 

desky budou před uložením případně očištěny a natřeny odbedňovacím nátěrem. 

Dořezávané desky nepravidelných tvarů se nařežou na staveništi z překližky tl. 21 mm. 

V prostoru schodiště se čela tohoto prostoru vybední smrkovými fošnami a základními 

rámy AW. Ty budou hřebíky přitlučeny k bednění a nosníkům. Na tyto rámy se následně 

osadí sloupky zábradlí AW a osadí se smrková prkna ve dvou řadách. Ty budou tvořit 

zábradlí. Tento prostor je nutné zabezpečit z důvodů betonáže schodiště prvního podlaží, 

neboť nutné bude tímto prostorem prostrčit výsypnou rouru čerpadla na úroveň tohoto 

betonovaného schodiště.  

 

Na hotové bednění se postaví nivelační přístroj nebo laserový rozmetač a stavěním 

lati do rohů desek se kontroluje rovinnost. Pokud výška nesouhlasí, tak se její korekce 

provede vyšroubováním nebo zašroubováním teleskopické stojky. Je možné tzv. 

klenbové nadvýšení bednění stropní desky o 1/250 L, kde L je světlé rozpětí. Ovšem 
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geometrie je nepravidelná, toto nadvýšení by tvořilo zborcenou plochu a nedoporučuje 

se. 

Nakonec se dle výkresu tvaru stropní konstrukce vybední prostupy. Na toto se použije 

drobného řeziva, případně odřezků překližky. Je nutné tyto prostupy shora zaklopit nebo 

alespoň vyplnit např. polystyrenem, a to z důvodů nežádaného vyplnění betonem během 

betonáže.  

Rozmístění jednotlivých prvků bednění je dle přílohy B.11 a B.12 Schéma bednění 

stropní konstrukce 2NP. 

 

10.6.2  Vyztužení  

Dle výkresu vyztužení železáři spolu s pomocnými pracovníky vyarmují výztužnou 

konstrukci stropní desky, provedou patřičné svázání, případně přivaření stehovými svary 

tak, aby byla zajištěna jejich stabilní poloha během betonáže. Musí být zajištěno 

předepsané krytí výztuže 20 mm, to bude zabezpečeno plastovými distančními kroužky. 

Před uložením musí být výztuž případně zbavena drátěným kartáčem nečistot, které by 

mohly mít vliv na její soudržnost s betonem. Stykování, spoje a přesahy musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Po dokončení prací převezme a překontroluje konstrukci a 

uložení výztuže statik, o kontrole sepíše záznam do stavebního deníku. Před železářskými 

pracemi bude po obvodových stěnách volně uložen pásek těžkého asfaltového pásu za 

šířku stěny, a to z důvodu eliminace přenosu hluku a vibrací ze stropní konstrukce do stěn 

během užívání stavby. Po vyztužení bude zabedněno čelo desky po obvodu konstrukce. 

Toto bednění bude z překližky tl. 21 mm, š. 500 mm kotvené zednickými háčky do zdiva 

a rádlovacím drátem bude přitaženo k výztuži.  

 

10.6.3  Betonáž a ošetřování 

Po vyarmování výztuže a jejím převzetí, je možné do bednění ukládat beton. Před 

betonáží se osadí laserový rozmetač, který bude mít rozsah po celé ploše, ideálně do 

prostoru schodiště na bednící desku. Při ukládání betonu je třeba dbát na to, aby se dostal 

do všech míst stropu, musí se tedy řádně zhutnit a vyrovnat. Aby nedošlo k segregaci 

frakce kameniva, je třeba dodržovat maximální výšku volného pádu betonu 1,50 m. Ke 

zhutnění budou použity ponorné vibrátory, k vyrovnání povrch hrabla, hladítka a 

plovoucí vibrační lišta. Přesnost výškové úrovně se dodrží pomocí laserového rozmetače, 

kdy měřící figurant s nivelační latí ve zhutněném betonu průběžně provádí výškové terče 

hladítkem a následně je označí křížkem. Beton se vyrovná dle těchto terčů a nakonec 

uhladí a dorovná vibrační lištou. Takto zhotovenou konstrukci je nutné během tuhnutí 

ošetřovat, buď skrápěním vodou, přikrytím geotextilií a jejím vlhčením nebo nanesením 

konzervačního nástřiku proti nadměrnému prvotnímu odparu vody. Přikrytí konstrukce 

je možné až v takovém stavu, kdy je beton pochůzný, obvykle druhý den. Ošetřování a 

vlhčení je dáno dle klimatických podmínek, je nutné alespoň 3 dny. 
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 Posouzení dosahu autočerpadla do všech míst stropní konstrukce je řešeno v příloze  

B.7 Posouzení nejvzdálenějších bodů betonáže.  

 

10.6.4  Odbednění 

Stropní konstrukce smí být odbedněna v době, kdy dosahuje minimální předepsané 

pevnosti. Dle klimatických podmínek betonáže a vlastností betonu lze vypočíst. 

 

Výpočet doby odbednění:  

- průměrná denní teplota v den betonáže je uvážena jako průměrná denní teplota ve 

stejný den v loňském roce, tedy 29.6.2016, t = 20,5°C. 

 

𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28 ∗ (0,28 + 0,5 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑑) 

 

12 = 30 ∗ (0,28 + 0,5 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑑) 

 

𝑑20 = 1,74 ≈ 2 𝑑𝑛𝑦 

 

𝑓 = (𝑡 + 10) ∗ 𝑑20 

 

pro tlab=20°C:    𝑓 = (20 + 10) ∗ 2 = 60°𝐶. 𝑑𝑒𝑛 

 

pro t=20,5 °C   60 = (20,5 + 10) ∗ 𝑑 => 𝑑 = 1,97 ≈ 𝟐 𝒅𝒏𝒚 

 

teploty 29.6.2016 … t7 = 14°C,  

      t13 = 24°C,  

      t21 = 22°C , 

 

průměrná denní teplota 29.6.2016 t = (14+24+22+22) / 4 = 20,5 °C  

 

 kde: Rbd  … požadovaná pevnost v době odbednění [MPa], 

   Rb28 ... návrhová pevnost po 28 dnech [MPa], 

   d20  … počet dnů k odbednění při laboratorních podmínkách t = +20°C, 

   t  … průměrná denní teplota [°C], 

   f  … faktor zrání, přepočet počtu dnů pro teplotu při betonáži. 

 

Při uvážení průměrné denní teploty + 20,5°C v den betonáže a požadované pevnosti 

Rbd = 12 Mpa, je technologická přestávka mezi betonáží a odbedněním minimálně 2 dny. 

Po této technologické přestávce je možné konstrukci odbednit, ovšem stojkami musí 

zůstat podepřena po celou dobu dostatečného zrání betonu, tzn. konstrukce musí být 

stojkami podepřená po dobu 28 dnů ode dne betonáže. Nejdříve se postaví dodatečné 

stojky potřebné pro zajištění stability uprostřed místnosti. Lze použít mezilehlých stojek 
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s přímou hlavou. Tato hlava se odstraní a stojkou se podepře přímo bednící deska 

v blízkosti primárních nosníků. Poté lze bednění spustit o poklesnou výšku, cca 5 cm, a 

demontovat bednící desky a nosníky. Postup odbedňování je od středu rozpětí ke kraji 

postupně, počet podpůrných stojek, které zůstanou určí statik.  

 

Po odbednění se jednotlivé případně znečištěné prvky betonem očistí, aby byly 

připraveny k dalšímu použití a uloží se do palet, případně na hranoly.  

 

 

10.7  Jakost a kontrola kvality 

Kontroly kvality budou prováděny dle kontrolního a zkušebního plánu 

vypracovaného v kapitole 12 Kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitickou 

železobetonovou stropní desku.  

Kontroly budou členěny na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní.  

 

10.7.1  Kontroly vstupní 

Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat především připravenost pracoviště, 

zabezpečení staveniště a jeho vybavenost. Během této kontroly se zkontroluje 

dokončenost a kvalita předchozích procesů, což je proces nosných stěn a monolitických 

sloupů. Před započetím prací by měli být zkontrolováni i pracovníci, zda jsou k práci 

způsobilí, zda mají platné průkazy, zda podstoupili školení z BOZP a PO, zda byli 

seznámeni s procesem, technologickým postupem a také se provede kontrola technického 

stavu strojů a nástrojů.  

 

10.7.2  Kontroly mezioperační 

Při mezioperační kontrole budou kontrolovány průběžně klimatické podmínky, 

průběžná kontrola technického stavu strojů, způsobilost pracovníků, dodávka materiálu, 

jeho kompletnost, kvalita a technické parametry. Dále bude kontrolován průběh prací, 

kontrola přesnosti bednění, vyztužení a technologický postup betonáže a její přesnost.  

 

10.7.3  Kontroly výstupní 

Výstupní kontrola bude probíhat po ukončení procesu. Kontrolovat se budou 

především odchylky geometrických přesností, povrch konstrukce, zda nejsou po 

odbednění patrná hnízda štěrku, praskliny, výztuž a celkový stav konstrukce.   
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10.8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Možná rizika BOZP pro proces realizace monolitické železobetonové stropní desky 

je zpracována v kapitole 14 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění vybraných 

procesů. 

 

Všichni pracovníci musí pravidelně absolvovat školení o BOZP a PO. Budou 

seznámeni s technologickým předpisem a postupem souvisejících prací, s výskytem rizik 

na staveništi a na pracovišti, s prevencí k jejich předcházení, s používáním osobních 

ochranných pracovních prostředků a s dodržováním předpisů a podmínek zachování 

bezpečnosti práce. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a zásadami 

BOZP a PO a budou vybaveny osobními ochrannými prostředky, minimálně přilbou a 

reflexní vestou.  

 

Při procesu realizace železobetonové monolitické stropní desky musí být dodržovány 

zejména tyto legislativní předpisy:  

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

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

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 

- zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

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

zaměstnanců při práci, 

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

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

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 

úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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10.9  Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

 

Během stavebních prací se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí. 

V první řadě musí být kladen důraz na případný únik nebezpečných látek. Všechny 

použité stroje na staveništi musí procházet pravidelnými prohlídkami jejich technického 

stavu před započetím prací, v průběhu prací i po jejich skončení. Pod stroji, ze kterých 

hrozí únik látek (provozní látky, pohonné látky, např. olej, nafta, atd.), budou v době 

jejich pracovního klidu umístěny úkapové záchytné vaničky. V případě úniku těchto látek 

bude zemina posypána sorbentem, který bude na staveništi skladován z preventivních 

důvodů. Tato kontaminovaná zemina se odstraní a předá k likvidaci příslušné organizaci.  

 

Musí být dodržovány zejména tyto legislativní předpisy:  

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, 

- zákon č. 201/20012 Sb., zákon o ochraně ovzduší. 

 

Při pracích musí být dodržovány následující zásady: 

- před výjezdem ze staveniště dojde k očištění znečištěných vozidel, 

- na staveništi bude udržován pořádek a pravidelně probíhat úklid, 

- stroje musí být v dobrém technickém stavu, 

- stávající vzrostlá zeleň nebude stavbou ohrožena, případně dojde k její ochraně, 

- likvidace veškerého odpadu bude probíhat podle platných předpisů. 

 

Na staveništi se nepředpokládá recyklace odpadů ani jeho drcení. Veškerý odpad bude 

tříděn dle druhů a průběžně likvidován. Skladování odpadu nesmí být mimo staveniště. 

Likvidaci musí provádět kvalifikovaná oprávněná organizace.  
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10.9.1  Příklady možných vzniklých odpadů a jejich následná likvidace 

Tab. 21 Možné odpady k likvidaci [35] 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Popis 

Nakládání 

s odpadem 

13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB Sp 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje Sp 

13 02 04 N 
Chlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 05 N 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
Sp 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Sp 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Sp 

15 01 01 O Papírový a/nebo lepenkový obal Sp, R, V 

15 01 02 O Plastové obaly Sp, R, V 

17 01 01 O Beton R, V 

17 02 01 O Dřevo R, Sp 

17 02 03 O Plast R, Sp 

17 04 05 O Železo a ocel R, Sk 

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami F 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
F, Sk 

20 01 09 N Olej a/nebo tuk Sp, F 

20 01 16 N Detergenty, odmašťovací přípravky Sp, F 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Sk, Sp 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadu: 

R – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě, 

recyklaci, 

 Sp – odpady, které jsou určené k předpokládané likvidaci ve spalovně, 

 Sk – odpady, které jsou určené k předpokládané likvidaci uložením na skládku, 

 F – odpady, u kterých způsob likvidace určí odborná organizace. 
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Tato kapitola se zabývá popisem plánovaných prováděných kontrol realizace procesu 

vrtaných pilot.  

Základní členění kontrol: 

- kontrola vstupní, 

- kontrola mezioperační, 

- kontrola výstupní. 

 

11.1  Kontrola vstupní 

Před zahájením prací na pilotovém založení objektů je nutné provést následující 

vstupní kontroly: 

 

11.1.1  Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost, správnost a proveditelnost projektové dokumentace dle 

Smlouvy o dílo a dle: 

- vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, 

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

Projektová dokumentace zároveň musí být odsouhlasena investorem, stavebním úřadem 

i hlavním (zodpovědným) projektantem a zpracována dle příslušné legislativy a platných 

norem. Kontrolu provede stavbyvedoucí eventuálně s technickým dozorem investora. 

Kontrola se provede vizuálně a jednorázově a zapíše se o ní záznam do Stavebního 

deníku.  

 

11.1.2  Kontrola připravenosti staveniště, pracoviště a jejich předání 

Staveniště dle požadavků nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích musí být řádně zajištěno a oploceno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Výška oplocení musí být minimálně 1,80 m, při vstupu musí být 

umístěny výstražné a informativní cedulky se zákazem vstupu nepovolaných osob a 

s možnými riziky a zásadami BOZP. Kontroluje se stav celého staveniště, skládky a 

technické zázemí pracovníků, umožnění přístupu a příjezdu na staveniště, tím se rozumí 

příjezdové cesty, které musí být opatřeny dočasným dopravním značením. Předány budou 

výškové a polohopisné body. Kontroluje se řádné vyplnění formuláře o převzetí 

staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního povolení a vlastnické listy 

k pozemkům.  
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Kontrolují se předešlé práce, tj. hrubé terénní úpravy včetně stabilizace jednotlivých 

vrstev figur zeminy. Kontrolovány budou zejména výsledky protokolů hutnících zkoušek, 

výšková úroveň pilotovacích rovin (figur) a jejich rovinnost dle: 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Mezní odchylky: 

- maximální odchylka rovinnosti při měření třímetrovou latí může být maximálně 

+ 30 mm až - 50 mm.  

- maximální odchylka výškové úrovně pilotovacích rovin může být od 

projektované ± 40 + dmax.10-1, kde dmax je velikost největšího zrna zeminy. 

 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem, s geodetem a s technickým dozorem 

investora. Kontrola se provede jednorázově, zapíše se o ní záznam do Stavebního deníku.  

 

11.1.3  Kontrola skladování 

Musí být dodrženy zásady správného skladování, tj. skládkou bude odvodněná 

plocha, materiál je nutno podkládat, aby nedošlo k jeho znečištění. Mezi skladovanými 

prvky je třeba dodržovat zásadu minimálních šířek uliček, uličky průchozí min. 0,6 m, 

uličky neprůchozí pouze k navázání pro manipulaci min. 0,3 m. Skladované armokoše 

budou podloženy dřevěnými hranolky profilu 8 x 8 cm, vzdáleny od sebe max. 2,0 metry 

a od volného okraje armokoše max. 1,0 m. Pruty betonářské výztuže budou na paletách.  

 

11.1.4  Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 

Kontroluje se celkový technický stav strojů, jeho zjevné vizuální závady, únik 

kapalin, závady při spuštění a během chodu stroje a také vhodnost nasazení daného stroje, 

dle: 

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

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

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a obsluha stroje a to vizuálně a průběžně.  

 

11.1.5  Kontrola způsobilosti pracovníků  

Provádí se kontrola průkazů, jejich platnosti, odbornosti a školení pracovníků. 

Namátkově, případně při podezření, se kontrolují pracovníci, zda nejsou pod vlivem 

alkoholu a jiných omamných látek. V případě zjištění přítomnosti alkoholu či jiné 

omamné látky u pracovníka tomuto bude zakázána jakákoliv práce a bude vykázán ze 

staveniště. 
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Kontrola se provádí dle: 

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

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

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

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr vizuálně i měřením a to průběžně.  

 

 

11.2  Kontrola mezioperační 

Během prací při procesu budou probíhat průběžně následující mezioperační kontroly: 

 

11.2.1  Kontrola klimatických podmínek  

Kontroluje se denní teplota, zejména průměrná denní teplota, která se vypočte 

průměrem z teplot v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin, přičemž večerní výsledek se započte 

dvakrát. Pro betonáž obecně je nejnižší možná teplota + 5°C, nejvyšší + 30°C, pro svářecí 

práce minimální teplota - 5°C. Dále se kontrolují možné dešťové srážky, bouřky, 

viditelnost by měla být alespoň 30 m, rychlost větru maximálně 11 m.s-1. 

 

Kontrola se provádí dle: 

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

Toto sledování povětrnostních vlivů se průběžně, minimálně jedenkrát denně zapisuje 

do stavebního deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 

 

11.2.2  Kontrola bezpečnostního opatření 

Průběžně se kontroluje dodržování zásad BOZP, především používání osobních 

ochranných pracovních prostředků a také pohyb osob v blízkosti pracovních strojů. Při 

práci rypadla se smějí pracovníci pohybovat minimálně 2 metry od dosahu jeho 

pracovního nástroje, při práci vrtné soupravy se pracovníci nesmí během vrtání přiblížit 

na méně než 2 metry. Na volných prutech musí být zabudované výztuže osazeny 

bezpečnostní krytky. Do této kontroly by také měla patřit kontrola stability svahu okrajů 

figur při pohybu těžké vrtné soupravy. 
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Kontrola se provádí dle: 

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

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

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

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr před zahájením prací, poté i v jejich průběhu se 

zápisem do stavebního deníku. 

 

11.2.3  Kontrola geometrie konstrukce, vytýčení vrtů 

Kontroluje se správnost vytýčení os jednotlivých vrtů, jejich počet, poloha, 

vyznačení. Kontrola se provádí opakovaným měřením. Kritériem přesnosti vytýčení je 

přípustná odchylka maximálně 20 mm.  

 

Kontrola se provádí dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. 

 

Kontrolu provádí geodeti se stavbyvedoucím průběžně.   

 

11.2.4  Kontrola provádění vrtu 

Kontroluje se průběžně v průběhu vrtání správnost postupu dle technologického 

předpisu, svislost vrtu vodováhou, poloha vrtu, jeho hloubka, stabilita stěn, přítomnost 

balvanů nebo tvoření kaveren.  

 

Maximální dovolená odchylka: 

- svislosti je 0,05*D, kde D je průměr piloty, zároveň však maximálně sklonu 5 %, 

- polohy je 0,05*D, 

- hloubky je 0,1 m. 

 

Kontrola se provádí mimo PD a TP dle: 

- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

 

Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí a mistr měřením.  
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11.2.5  Kontrola dodávky betonu a výztuže 

Při přejímce výztuže z výrobny, vložek a armokošů se kontroluje především jejich 

počet, rozměry, průměry, neporušenost (ohyby, trhliny) a označení štítkem jednotlivých 

druhů, aby nedošlo k záměně dílce. Způsob přejímky se mezi dodavatelem a odběratelem, 

většinou zhotovitelem, dohodne předem. Musí být zkontrolovány také parametry 

materiálu dle objednávky a dodacího listu, znečištění a hloubková koroze výztuže.  

Odchylka od délky výztuže může být max. - 20 mm, kladná odchylka není omezena. 

 

Při přejímce čerstvého betonu se dle dodacího listu kontroluje zejména čas naplnění 

míchačky (jde o zamísení vody a cementu), množství, prohlášení shody s odkázáním na 

specifikaci, pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, konzistence, frakce 

zrnitosti kameniva, druh a třída použitého cementu, přísad a příměsí dle: 

 

- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, výroba, vlastnosti a shoda. 

 

Z dodávky zpravidla prvního autodomíchávače daný den, případně i dalšího 

nahodilého autodomíchávače tentýž den, se odebere 1 sada, tzn. 3 ks zkušebních vzorků, 

po jedné sadě každých 15 pilot, dvě sady při přerušení práce delším než 7 dní, jedna sada 

vzorků na každých 75 m3 zpracovaného v jednom dni. (Spotřeba 75 m3 betonu během 

jednoho dne se nepředpokládá). Vzorky se odebírají pro kontrolu vlastností čerstvého 

betonu na staveništi a pro kontrolu vlastností zatvrdlého betonu ve zkušebně. 

 

Kontroly a zkoušky čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350 Zkoušení čerstvého betonu: 

 

- zkouška sednutím kužele, pro S3 je dovoleno sednutí 100-150 mm,  

- zkouška rozlitím, pro F3 je dovoleno rozlití 420-480 mm. 

 

 

Obr. 79 Zkouška sednutím kužele [85] Obr. 80 Zkouška rozlitím [85] 
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Zkoušky na vzorcích po 28 dnech dle ČSN EN 12 390 Zkoušení zatvrdlého betonu: 

- pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu,  

 

Porovnává se především pevnost v tlaku, která při zkouškách na krychli o hraně 150  mm 

musí dosahovat minimálně 30 MPa, při zkouškách na válci Ø 150 mm, výšky 300 mm 

musí dosahovat minimálně 25 MPa.  

 

Kontrolu a odebírání vzorků provádí průběžně stavbyvedoucí, mistr a zapíše o nich 

záznam do stavebního deníku. Kontrolu pevnosti na zatvrdlých vzorcích kvalifikovaný 

pracovník zkušebny stavebních hmot a dílců, z výsledků zkoušek vyhotoví zkušební 

protokol. 

 

11.2.6  Kontrola osazení armokoše do vrtu, výztuže do patek 

Kontroluje se použití příslušného armokoše pro danou pilotu, příslušné výztuže 

daných délek a profilů dle druhu kalichové patky, jejich poloha, krytí výztuže a její 

svislost. Dále také vizuálně prostorová tuhost svázání, aby při betonáži nedocházelo ke 

změně polohy jednotlivých vložek.  Krytí výztuže je předepsaná 50 mm, která musí být 

minimálně splněna. Kontrola probíhá mimo TP, PD dle požadavků ČSN EN 13 670 

Provádění betonových konstrukcí, maximální odchylka polohy výztuže je 5 mm. 

 

Kontrolu provádí průběžně měřením stavbyvedoucí, mistr a zapíše o kontrole záznam do 

stavebního deníku.  

 

11.2.7  Kontrola betonáže 

Betonáž musí započít v co nejkratším čase po vyčištění počvy vrtu, vyčištěný vrt 

musí být vybetonován během jedné směny. Kontroluje se plynulost betonáže, výška 

shozu betonu, která je max. 1,5 m, zda nedochází k nestabilitě vrtu. Kvalita betonu – viz. 

Kontrola dodávky betonu, dále se kontroluje čas uložení betonu s časem záměsu. Typická 

zpracovatelnost betonu je 90 minut, po tomto čase se nemá provádět už žádný zásah 

v uloženém betonu.  

Piloty se nehutní, kalichové patky budou hutněny ponorným vibrátorem. Jednotlivé 

vpichy se musí v jejich akčních rádiusech překrývat. 

 

Kontroly probíhají mimo TP a PD dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. 
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Kontrolu provádí vizuálně a měřením stavbyvedoucí nebo mistr a zapíše o ní záznam do 

stavebního deníku.  

 

11.2.8  Kontrola hlavy, výztuže 

Kontroluje se míra znečištění odbourávaného betonu a výška odbourání až na zdravý 

beton. Hlava musí být bez trhlin a bez jiných poškození, kontroluje se stav a délka 

stykovací výztuže, ohyby smí být rovnány, nesmí však dojít k poškození vložky, zejména 

ostrým lomům. Dále se kontroluje zhotovení kalichové patky. Kontrola vyztužení je 

popsána v Kontrola osazení výztuže do patek, vyztužení patek a kontrola betonáže 

v Kontrola betonáže. 

 

Kontrola mimo probíhá dle: 

- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

 

Délka výztuže může mít maximální odchylku max. – 20 mm.  

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a zapíše o ní záznam do stavebního deníku. 

 

 

11.3  Kontrola výstupní 

Tyto kontroly probíhají až po dokončení příslušných prací. 

 

11.3.1  Kontrola geometrie konstrukce a kompletnosti dle PD 

Kontrolují se vzdálenosti jednotlivých pilotových os a kalichových patek. Odchylka 

vzdálenosti může být maximálně ± 20 mm. Provede se také kontrola kompletnosti pilot 

dle PD, kde se kontroluje jejich počet, vzájemné umístění a v neposlední řadě výsledky 

zkušebních protokolů betonu, dodací listy a použití betonu a oceli. 

 

Kontrola se provádí dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. 

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. O kontrole sepíší 

záznam do stavebního deníku.  
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Tato kapitola se zabývá popisem plánovaných prováděných kontrol realizace procesu 

stropní železobetonové monolitické desky. 

 

Základní členění kontrol: 

- kontrola vstupní, 

- kontrola mezioperační, 

- kontrola výstupní.  

 

12.1  Kontrola vstupní 

Před zahájením prací na stropní konstrukci je nutné provést následující vstupní 

kontroly:  

 

12.1.1  Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost, správnost, proveditelnost a aktuálnost projektové 

dokumentace dle smlouvy o dílo a dle: 

- vyhlášky č. 62/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, 

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Projektová dokumentace zároveň musí být odsouhlasena investorem, stavebním úřadem 

i hlavním (zodpovědným) projektantem a zpracována dle příslušné legislativy a platných 

norem.  

Kontrolu provede stavbyvedoucí eventuálně s technickým dozorem investora. Provede se 

vizuálně, jednorázově a zapíše se o ní záznam do stavebního deníku. 

 

12.1.2  Kontrola připravenosti staveniště, pracoviště a jejich předání 

Staveniště dle požadavků nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích musí být řádně zajištěno a oploceno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Výška oplocení musí být minimálně 1,80 m, při vstupu musí být 

umístěny zákazové, příkazové, výstražné a informativní cedulky. 

Kontroluje se stav staveniště a jeho vybavenost, skládky a sklady, zázemí pracovníků, 

umožnění přístupu a příjezdu na staveniště, napojení na potřebné rozvody staveništních 

médií. Zapotřebí je hlavně elektrická energie a pro ošetřování betonu i voda.  

 

Kontrolují se předešlé práce, tj. etapy obvodových nosných stěn a monolitických 

železobetonových vnitřních sloupů, ale také zhotovení lešení po vnějším obvodu objektu, 

které bude tvořit zábradlí v úrovní stropní konstrukce a zároveň pochůznou plošinu. 
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Kontrolována bude kvalita svislých konstrukcí, zejména jejich rovinnost, svislost, vzhled 

a celkový stav těchto konstrukcí.  

 

Kontrola se provádí dle:  

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě,  

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

Mezní odchylky: 

- maximální povolená odchylka svislosti stěny je ± 8 mm při výšce stěny 

2,5 až 4,0 m, 

- maximální povolená odchylka vychýlení sloupu v některé jeho rovině je větší 

z h / 300 nebo 15 mm, kde h je konstrukční výška sloupu v mm, 

- maximální odchylka mezi osami sloupů a stěn je větší z t / 30 nebo 15 mm, kde t 

je tloušťka stěny nebo sloupu, 

- maximální odchylka zakřivení sloupu mezi sousedními podlažími je větší 

z h / 300 nebo 15 mm, kde h je konstrukční výška sloupu, 

- maximální odchylka polohy sloupu v některém podlaží od svislice v rovině 

základu je menší z hodnot 50 mm nebo ∑ h / (200 n1/2), kde ∑ h je součet výšek 

uvažovaných podlaží a n je počet podlaží, 

- maximální odchylka vodorovné rovinnosti stěn je ± 5mm ne 2 metrové lati, 

- maximální odchylka výšky svislých prvků je ± 5 mm.  

Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a technickým dozorem investora. Provede se 

jednorázově, zapíše se o ní záznam do stavebního deníku.  

 

12.1.3  Kontrola skladování  

Musí být dodrženy zásady správného skladování, tj. plocha bude odvodněná, bednění 

je nutno podkládat, nebo ukládat do palet, taktéž výztuž je nutno podkládat z důvodu 

zamezení znečištění materiálu. Mezi skladovanými prvky je třeba dodržovat zásadu 

minimálních uliček, uličky průchozí min 0,6 m, uličky neprůchozí pouze k navázání pro 

manipulaci min. 0,3 m. Skladované nosníky a stojky podkládány dřevěnými hranolky 

profilu 8 x 8 cm, vzdáleny od sebe max. 2,0 m, od okraje max. 1,0 m. Bednící desky 

budou skladovány v paletách. Výztužné pruty budou ve svazcích dle průměrů a délek, 

označeny štítkem, uloženy také na dřevěných hranolcích vzdálených od sebe max. 1,0 m, 

od okraje max. 1,0 m.  Krátké vložky a různé třmínky budou ukládány na paletách.  

 

Kontrolu jednorázově provádí stavbyvedoucí, mistr vizuálně, o kontrole se sepíše 

záznam do stavebního deníku.  
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12.1.4  Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 

Před započetím prací musí být kontrolován celkový technický stav, zjevné vizuální 

závady, únik kapalin, závady při spuštění a během chodu stroje a také vhodnost nasazení 

stroje, zejména vhodnost autočerpadla, zda má dostatečný dosah pro betonáž dané stropní 

konstrukce. 

 

Kontrola se provádí dle: 

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

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

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a obsluha stroje, vizuálně, průběžně.  

 

12.1.5  Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrolují se průkazy pracovníků, jejich platnosti, školení a seznámení s pracovním 

postupem u jednotlivých pracovníků. Namátkově, případně při podezření, se kontrolují 

pracovníci, zda nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V případě zjištění 

přítomnosti alkoholu či jiné omamné látky u pracovníka, tomuto bude zakázána jakákoliv 

práce a bude vykázán ze staveniště. 

 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr vizuálně i měřením, průběžně.  

 

 

12.2  Kontroly mezioperační  

Během prací při procesu budou probíhat průběžně následující mezioperační kontroly:  

 

12.2.1  Kontrola klimatických podmínek 

Kontroluje se denní teplota, zejména průměrná denní teplota. Ta lze vypočíst 

průměrem z teplot v 7:00, 13:00 a 21:00 hodin, přičemž teplota večerní se započte 

dvakrát.  Pro betonáž je obecně nejnižší možná teplota + 5°C, nejvyšší + 30°C, pro svářecí 

práce minimální teplota - 5°C. Dále se kontrolují možné dešťové srážky, bouřky, 

viditelnost by měla být alespoň 30 m a rychlost větru maximálně 11 m.s-1. 

Toto sledování povětrnostních vlivů se průběžně, avšak minimálně jedenkrát denně 

zapisuje do stavebního deníku.  
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Kontrola se provádí dle: 

- nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

 

Každý den průběžně stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu, o které sepíší záznam do 

stavebního deníku.  

 

12.2.2  Kontrola bezpečnostních opatření 

Průběžně se kontroluje dodržování zásad BOZP, především používání osobních 

ochranných prostředků, také zhotovení ochranného lešení, jeho rovinnost a stabilita, také 

později dodržování zásad BOZP při jednotlivých pracích.  

 

Kontrola se provádí dle: 

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

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

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

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr před zahájením prací, poté i v jejich průběhu se 

zápisem do stavebního deníku.  

 

12.2.3  Kontrola materiálu 

Bednění 

Kontrolován bude typ a množství jednotlivých systémových dílců, ale i řeziva potřebného 

ke zhotovení zábradlí prostoru schodiště a bednění hran. Zkontroluje se jejich čistota a 

technický stav.  

 

Výztuž 

Při přejímce výztuže se kontroluje především jejich počet, rozměry, průměry, 

neporušenost (ohyby, trhliny) a označení štítkem jednotlivých druhů, aby nedošlo 

k záměně. Způsob přejímky se mezi dodavatelem a odběratelem většinou dohodne 

předem. Musí být zkontrolovány také parametry materiálu, znečištění a hloubková 

koroze. Odchylka od délky výztuže může být maximálně – 20 mm, kladná odchylka není 

omezena.  
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Čerstvý beton 

Při přejímce čerstvého betonu se dle dodacího listu kontroluje především čas naplnění 

míchačky (jde o zamísení vody a cementu), množství, prohlášení shody s odkázáním na 

specifikaci, pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, konzistence, frakce 

zrnitosti kameniva, druh a třída použitého cementu, přísad a příměsí dle: 

- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, výroba, vlastnosti a shoda.  

 

Z dodávky, zpravidla prvního autodomíchávače, případně i dalšího nahodilého 

autodomíchávače téhož dne se odebere 1 sada, tzn. 3 ks zkušebních vzorků pro kontrolu 

vlastností zatvrdlého betonu, který se zkouší po 28 dnech ve zkušebně a pro vlastnosti 

čerstvého betonu zkoušeného na staveništi se odebere jeden vzorek. 

 

Kontroly a zkoušky čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350 Zkouška čerstvého betonu: 

 

- zkouška sednutím kužele, pro S3 je dovoleno sednutí 100-150 mm, 

 
Obr. 81 Zkouška sednutím kužele [85] 

 

Zkouška na vzorcích po 28 dnech dke ČSN EN  12 390 Zkoušení zatvrdlého betonu: 

 

- pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. 

Porovnává se především pevnost v tlaku, která při zkouškách na krychli 

150 x 150 x 150 mm musí  dosahovat minimálně 30 Mpa, při zkouškách na válci Ø 150 

mm, výška 300 mm musí dosahovat minimálně 25 Mpa. 

 

Kontrolu a odebírání vzorků provádí stavbyvedoucí nebo mistr a zapíše o nich 

záznam do stavebního deníku. Kontrolu pevnosti na zatvrdlých vzorcích provede 

kvalifikovaný pracovník zkušebny stavebních hmot a dílců, z výsledků zkoušek vyhotoví 

zkušební protokol.  
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12.2.4  Kontrola zhotovení bednění 

Kontroluje se správné rozmístění dle návrhu bednění a použití správných dílců. 

Bednící desky na sebe musí přesně doléhat. Bednění musí být tuhé a nepoddajné. Přesahy 

sekundárních nosníků uložených na primárních je minimálně 150 mm. Kontroluje se 

geometrický tvar, rovinnost, výšková úroveň, stabilita a také nátěr nebo nástřik 

odbedňovacím přípravkem. Před začátkem vázání výztuže musí být bednění čisté.  

 

Kontrola přesnosti se provádí dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí.  

Mezní odchylky:  

- maximální odchylka půdorysného celku je ± 12 mm,  

- maximální výšková odchylka může být 5 mm, 

- maximální odchylka rovinnosti je 5 mm na dvoumetrové lati. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr s technickým dozorem investora a sepíší o 

ní záznam do stavebního deníku.  

 

12.2.5  Kontrola vázání výztuže 

Kontroluje se poloha a použití příslušné výztužné vložky daného tvaru, délky a 

průměru. Dále se kontroluje velikost krycí vrstvy, čistota výztuže a její dostatečné vázání. 

Jednotlivé vložky musí být pevně fixovány, aby si udržely při betonáži svoji předepsanou 

polohu. Krytí výztuže je předepsáno 20 mm. 

 

Kontrola se provádí dle: 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě.  

 

Mezní odchylky jsou: 

- maximální odchylka polohy výztuže je ± 20 %, ale ne víc než 30 mm,  

- maximální odchylka styků svarů nesmí být větší než ± 30 mm,  

- maximální odchylka os prutů nesmí být větší než ± 5 mm při průměru do 40 mm, 

a ± 10 mm při průměru nad 40 mm.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a také před zakrytím statik, a to měřením a 

sepíší o ní záznam do stavebního deníku.  
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12.2.6  Kontrola betonáže 

Betonáž musí započít v co nejkratším čase po dopravení betonu na staveniště. 

Kontroluje se plynulost betonáže, výška shozu betonu, která je max. 1,50 m. Při betonáži 

se kontroluje také stabilita konstrukce bednění. Ihned po uložení betonu do bednění je 

třeba jeho okamžitého hutnění ponorným vibrátorem. Vzdálenost vpichů vibrátoru by 

měla být taková, aby se překrývaly jednotlivé akční rádiusy vibrátoru při vpichu, ale 

nesmí být větší než jejich 1,4 násobek. Dbá se na to, aby se deska zhutnila v celé své 

tloušťce. Nakonec se kontroluje také čas uložení betonu do bednění daného závozu 

autodomíchávačem. 

Ošetřování betonu musí být prováděno zpravidla alespoň po dobu tří dnů vlhčením, 

případně překrytím vlhčenou geotextilií. 

 

Kontrola se provádí dle: 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 12 350 Zkoušení čerstvého betonu. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně a sepíší o ní záznam do stavebního 

deníku.  

 

 

12.3  Výstupní kontrola 

Tyto kontroly probíhají až po dokončení příslušných prací. 

 

12.3.1  Kontrola geometrické přesnosti 

Kontroluje se výškové a půdorysné dodržení rozměrů stropní konstrukce. Kontrola se 

provádí dle: 

 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. 

Mezní odchylky jsou: 

- maximální odchylka tloušťky je ± 5 mm, 

- maximální odchylka celkové vodorovnosti je L/500 mm, maximálně však 10 mm, 

kde L je světlé rozpětí, 

- maximální odchylka rovinnosti je 5 mm na 2 m lati. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr jednorázově a zapíší o ní záznam do 

stavebního deníku.  
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12.3.2  Kontrola povrchu betonu 

Po odbednění konstrukce se provede vizuální kontrola povrchu, zda nejsou viditelná 

štěrková hnízda, praskliny, výztuž či zda nejsou na povrchu výstupky atd. 

 

Tuto kontrolu provádí vizuálně jednorázově stavbyvedoucí s technickým dozorem 

investora a sepíší o ní záznam do stavebního deníku. 

 

12.3.3  Kontrola pevnosti betonu 

Jedná se o provedení zkoušek na vzorcích odebraných při betonáži. Tyto zkoušky se 

provádějí v laboratoři po 28 dnech dle: 

 

- ČSN EN 12 390 Zkoušení ztvrdlého betonu. 

O této zkoušce se vyhotoví zkušební protokol, na stavbě se porovná s výsledky zkoušek 

měřených tvrdoměrem, např. Schmidtovým kladívkem. Výsledky tvrdosti se dle 

kalibračního vztahu tvrdoměru přepočtou na pevnost betonu v tlaku.  

 

Zkoušku provádí oprávněná osoba nebo pracovník laboratoře za přítomnosti 

stavbyvedoucího a technického dozoru investora. O výsledcích zkoušky bude sepsán 

zápis do stavebního deníku.  
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Limitní hodnoty nadměrné a nadrozměrné přepravy se posuzují dle vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

 

Vybrané limitními parametry dle § 15 a 16 této vyhlášky jsou: 

 

 Největší povolená hmotnost silničních vozidel: 

 

- u motorových vozidel se dvěma nápravami       18,00 t,  

- u motorových vozidel se třemi nápravami        25,00 t,  

je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a 

vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za 

rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena 

dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu 

nepřekročí 9,5 t 

- u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami      32,00 t, 

- u přívěsů se dvěma nápravami          18,00 t, 

- u přívěsů se třemi nápravami           24,00 t, 

- u přívěsů se čtyřmi a více nápravami         32,00 t, 

- u jízdních souprav              48,00 t, 

- u pásových vozidel             18,00 t. 

 

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav: 

 

Šířka 

- vozidel kategorie N, O            2,55 m, 

- samojízdných a přípojných pracovních strojů        3,00 m. 

 

Výška 

- vozidel                4,00 m. 

 

Délka 

- jednotlivá vozidla s výjimkou autobusu a návěsu      12,00 m, 

- soupravy tahače s návěsem           16,50 m, 

- soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem      18,75 m, 

- soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a přívěsem    22,00 m. 

 

Kategorie N jsou motorová vozidla základní kategorie (nákladní automobily), která mají 

nejméně čtyři kola. Člení se na: 

- N1 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, 

- N2 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 12 000 kg, 
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- N3 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.  

 

Kategorie O jsou přípojná vozidla základní kategorie, člení se na: 

- O1 jsou přípojná vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nejvýše 750 kg, 

- O2 jsou přípojná vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností přes 750 kg, ale nejvýše 

3 500 kg, 

- O3 jsou přípojná vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností přes 3 500 kg, ale 

nejvýše 10 000 kg, 

- O4 jsou přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg. 

 

 

Parametry jízdní soupravy přepravující vrtnou soupravu SOILMEC SR-30 jsou: 

- šířka   2,55 m, 

- výška   4,33 m, 

- délka   17,11 m, 

- hmotnost  55,43 t. 

 

Přeprava vrtné soupravy 

Jelikož celková hmotnost jízdní soupravy, její délka a její výška převyšují maximální 

limitní hodnoty, jednoznačně se jedná o nadměrnou a nadrozměrnou přepravu. Dle 

zákona č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, je nutné vyplnit Žádost o 

povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) a odeslat na příslušný orgán, v našem 

případě na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina s 

těmito přílohami: 

 

1. Souhlas majetkového správce komunikací:  

- pro silnice I. třídy souhlas Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa 

Jihlava, 

- pro silnice II. a III. třídy souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

2. Souhlas příslušného orgánu Policie ČR, 

3. Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístěním nákladu, 

 

a dále uhradit správní poplatek pro zvláštní užívání, který je stanoven dle zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích.  

 

Při této přepravě bude využito spolujízdy doprovodného vozidla. Přepravní souprava 

i toto doprovodné vozidlo budou dle § 24 vyhlášky č. 341/2002 Sb., označeny zvláštními 

světelnými zařízeními vyzařující světlo oranžové barvy s přerušovaným světelným 

tokem. Umístění těchto zařízení musí být takové, aby z jakéhokoliv místa na pozemní 

komunikaci ve výšce 1,0 m nad vozovkou bylo toto výstražné zařízení vidět ze 

vzdálenosti minimálně 20 m.  
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Obr. 82 Formulář žádosti o povolení [90] 
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Při realizaci stavby musí být dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci obsažené v: 

 

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

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

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

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

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

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

- nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

- nařízení vlády č. 21/2013 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné pomůcky. 

 

14.1  Výpis monžých rizik při procesu vrtaných pilot dle vybraných 

požadavků legislativy 

14.1.1  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 

592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a o provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko:   Vstup nepovolaných osob na staveniště. 

Opatření: Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m. Při vstupu bude osazena zákazová 

cedulka Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Vjezdy na staveniště budou 

označeny dopravními značkami.  

 

Riziko:  Poškození stávajících vedení inženýrských sítí. 

Opatření: Před zahájením prací budou stávající inženýrské sítě vytýčeny a určeny jejich 

ochranná pásma. 

 

Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: Úraz elektrickým proudem, vznik požáru, výbuchu. 

Opatření: Dočasná přípojka bude vedena v zemi v dostatečné hloubce. Elektrická 

zařízení musí být pravidelně revidována a kontrolována. Při vstupu na 
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staveniště bude umístěn hlavní vypínač, všichni pracovníci budou s jeho 

polohou seznámeni.  

 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Riziko: Změna povětrnostní situace nebo geologických a hydrogeologických 

případně provozních podmínek. 

Opatření: Přerušení práce, posouzení poměrů geotechnikem případně geologem, 

změna technologického postupu. 

 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: Ztráta stability stroje. 

Opatření: Stroj obsluhuje osoba k tomu pověřena, vlastnící příslušný strojní průkaz. Se 

strojem je manipulováno v souladu s návodem k používání, nebude 

přetěžován, smí být používán jen v rámci svých svahových dostupností. 

 Stroj smí pracovat v bezpečné vzdálenosti od okraje svahu. Obsluha stroje 

neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem. 

 

Riziko: Úraz při obsluze a údržbě, samovolný pohyb stroje při přerušení a ukončení 

práce stroje, užití nepovolanou osobou. 

Opatření: Údržba stroje a výměna pracovních nástrojů smí být prováděna jen za klidu 

stroje a to kvalifikovanou osobou. Při přerušení nebo ukončení práce musí 

být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu zařazením rychlostního stupně, 

zabrzděním, nebo zaklínováním a proti přístupu nepovolaných osob 

uzamčena kabina nebo uzamčené ovládání stroje.  

 

Riziko: Ohrožení osob při práci stroje. 

Opatření: Prostor ohrožený činností stroje je dán maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. V tomto prostoru se osoby nesmí při 

práci stroje zdržovat.  

 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: Úraz volnou částí dopravního prostředky prostředku 

Opatření: Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 

autodomíchávače musí obsluha zkontrolovat zajištění pohyblivé části 

výsypného zařízení. 

 

Riziko: Ztráta stability dopravního prostředku. 

Opatření: Autodomíchávač bude při vyprazdňování umístěn na svahově dostupném a 

dostatečně únosném místě bez překážek.  
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Přeprava stroje 

Riziko: Převrácení stroje při nakládání / skládání. 

Opatření: Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zajištěn a mechanicky zajištěn proti 

nežádoucímu pohybu. Při najíždění stroje na ložnou plošinu nebo při jeho 

sjíždění se všechny osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, 

v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převrácení stroje. 

 

Provádění vrtných prací 

Riziko:  Přerušení výkopových prací. 

Opatření: Zajištění stroje proti pohybu, zajištění vrtu zaklopením nebo ohrazením ve 

vzdálenosti 1,50 m, umístění bezpečnostních značek.  

 

Zajištění stability stěn 

Riziko:  Sesutí stěn. 

Opatření: Při nevhodné geologii zeminy a při možném riziku sesutí je nutné vrt pažit 

výpažnicemi. Ty budou vytahovány společně s postupem betonáže piloty.   

 

14.1.2  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko:   Nebezpečí pádu pracovníka do hloubky. 

Opatření:  Při přerušení práce stroje bude vrt zakryt plechovým poklopem nebo zřízeno 

hrazení 1,5 m od hrany vrtu. Zábrana je tvořena horní tyčí ve výšce 1,1 m 

nad terénem, dolní zarážkou o výšce 0,15 m a mezilehlou tyčí. Při pracovní 

operaci, která vyžaduje odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí po 

dobu této operace zajištěna náhradní opatření – zajištění ochrany proti pádu 

osobními ochrannými prostředky. 

 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky 

Riziko:  Nebezpečí pádu pracovníka do hloubky. 

Opatření: Použití zachycovacího postroje připojeného zajišťovacím lanem k pevnému 

bodu, nebo těžkému stroji. Délka musí odpovídat požadavku zachycení pádu 

v dostatečné výšce. 

 

Školení zaměstnanců 

Riziko: Úrazy při nedodržování zásad BOZP. 

Opatření: Všichni pracovníci musí být pravidelně školeni ze zásad BOZP a PO, 

používat osobních ochranných prostředků k tomu ručených a dodržovat 

zásady BOZP.  
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14.1.3  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení 

a nářadí 

Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen 

Riziko:  Pád břemene, převrácení stroje. 

Opatření: Musí být dbáno na pevnost a stabilitu podloží s ohledem na velikost a 

hmotnost zdvihaných břemen a namáhání vzniklá v úvazných bodech 

břemene a vázacích prostředcích. Označení vázacích prostředků musí být 

takové, aby snadno šla určit jeho nosnost a možnost použití. Břemena uvazují 

jen pracovníci s platným vazačským průkazem. Platí zde zákaz pohybu osob 

pod zavěšeným břemenem. K přepravování břemen je určen manipulátor 

s dostatečnou nosností, případně jeřáb.   

 

Riziko:  Zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

Opatření: Po uvázání břemene se vazač musí okamžitě vzdálit z pracovního prostoru. 

Platí zde zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem. Vazač i ostatní pracovníci 

musí mít se strojníkem jasně smluvené signály.  

 

 

14.2  Výpis možných rizik při procesu monolitické železobetonové 

stropní desky dle vybraných požadavků legislativy 

14.2.1  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 

592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Riziko: Změna povětrnostní situace případně provozních podmínek. 

Opatření: Přerušení práce, posouzení pracovních podmínek, nápravné opatření – 

provizorní zakrytí, změna technologického postupu. Při manipulaci se 

zavěšeným břemenem je minimální viditelnost zvýšena na 50 m.  

 

Riziko: Úraz při pracích ve výšce. 

Opatření: Po obvodu objektu bude postaveno fasádní lešení, při práci na stropní 

konstrukci bude sloužit jako ochranné zábradlí a jako pracovní pochůzná 

plošina.  
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Riziko: Úraz způsobený skladováním materiálu. 

Opatření: Materiál bude skladovaný předepsaným způsobem tak, aby jeho poloha byla 

stabilní. Na bednění může být bodově ukládáno jen omezené množství 

výztuže tak, aby nedošlo k jeho přetížení, ztrátě jeho stability a poškození, 

případně úrazu. Toto množství posoudí odpovědná osoba výpočtem dle jeho 

konstrukčního uspořádání.  

 

 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: Ztráta stability stroje. 

Opatření: Stroj obsluhuje osoba k tomu pověřena, vlastnící příslušný strojní průkaz. Se 

strojem je manipulováno v souladu s návodem k používání, nebude 

přetěžován, smí být používán jen v rámci svých svahových dostupností. 

 Stroj smí pracovat v bezpečné vzdálenosti od okraje svahu, od okraje objektů 

a překážek a také v bezpečné vzdálenosti od nadzemních vedení elektrické 

energie. Tato vzdálenost je dána jeho ochranným bezpečnostním pásmem. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by stroj byl řádně zapatkovaný. 

Strojník své místo může opustit, aby mohl ovládat pracovní zařízení (rameno 

autočerpadla) dálkovým ovládáním z místa dobrého výhledu.  

 

Riziko: Úraz při obsluze a údržbě, samovolný pohyb stroje při přerušení a ukončení 

práce stroje, užití nepovolanou osobou. 

Opatření: Údržba stroje smí být prováděna jen při vypnutém stroji kvalifikovanou 

osobou. Při přerušení nebo ukončení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu zařazením rychlostního stupně, zabrzděním, nebo 

zaklínováním a proti přístupu nepovolaných osob uzamčena kabina nebo 

uzamčené ovládání stroje a rameno sklopeno do přepravní polohy. 

 

Riziko: Ohrožení osob při práci stroje. 

Opatření: Osoby v prostoru pohybu betonážní roury výložníku se pohybují 

s maximální opatrností, taktéž s maximální opatrností a z místa s dostatečně 

dobrým výhledem strojník autočerpadla stroj ovládá.   

 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: Úraz volnou částí dopravního prostředku. 

Opatření: Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 

autodomíchávače, musí obsluha zkontrolovat zajištění pohyblivé části 

výsypného zařízení. 

 

Riziko: Ztráta stability dopravního prostředku. 

Opatření: Autodomíchávač bude při vyprazdňování umístěn na svahově dostupném a 

dostatečně únosném místě bez překážek.  
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Riziko: Ztráta stability autočerpadla. 

Opatření: Výložník autočerpadla nesmí být použit pro zdvihání a přemisťování 

břemen. Přemisťovat se autočerpadlo může jen při složeném výložníku 

v přepravní poloze.  

 

Bednění 

Riziko: Zřícení bednění, velké dotvarování, ztráta stability. 

Opatření: Bednění bude navrženo na základě doporučení výrobce, nebo statickým 

výpočtem. Musí být těsné, únosné, prostorově tuhé. Musí být zajištěno proti 

pádu při jeho montáži a demontáži. Podpěrné konstrukce (stojky) musí být 

ztuženy i v horizontálním směru (trojnožky, zavětrování). Před zahájením 

prací musí bednění být prohlédnuto jako celek, i jeho jednotlivé části. Před 

betonáží se sepisuje záznam o převzetí hotové konstrukce.  

 

 

Práce železářské 

Riziko:  Úraz při stříhání, ohýbání a vázání výztuže. 

Opatření: Při stříhání a ohýbání nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny v pevné poloze tak, aby nemohlo dojít k ohrožení pracovníků. 

Prostor pro armování musí být přizpůsoben tak, aby osoby nebyly ohroženy 

pohybem materiálu a jeho ukládáním – bednění dostatečně únosné a stabilní.  

 

 

Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko:  Pád z výšky. 

Opatření: Zabezpečení otvorů, prohlubní a volných okrajů bude plošně, nebo 

zábradlím, prostor schodiště bude ohrazen zábradlím, po okraji stropní desky 

bude zřízeno lešení. 

 

Riziko: Zřícení bednění, ztráta stability. 

Opatření: Provádění kontroly stavu bednění během ukládání betonu. Při zjištění závad 

musí být tyto bezodkladně odstraněny, práce budou přerušeny nebo 

ukončeny. 

 

Riziko:  Kolize výložníku autočerpadla s osobami nebo překážkami. 

Opatření: Musí být jasně smluveny dorozumívací signály. Obsluha, strojník 

autočerpadla musí mít náležitý výhled nebo jej bude navádět pomocný 

pracovník.  

 

Odbedňování 

Riziko: Zřícení nebo poškození betonové konstrukce. 

Opatření: Odbedňování musí proběhnout až při dostatečné pevnosti konstrukce, smí 

být zahájeno jen na pokyn fyzické odpovědné osoby. Odbedňování se musí 
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řídit technologickým postupem, tedy postupné odbedňování a zároveň 

dočasné podpírání stojkami.  

 

Riziko: Úraz při odbedňování. 

Opatření: Při odbedňování pod touto konstrukcí bednění nesmí probíhat žádné jiné 

práce, ani se zde nesmí pohybovat nepovolané osoby. Součásti bednění se 

bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.  

   

14.2.2  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko:  Úraz při pádu z výšky. 

Opatření: Po obvodu stropní konstrukce bude zřízeno lešení, které bude sloužit jako 

zábradlí a jako pracovní pochůzná plošina. Uvnitř objektu bude montáž 

bednění bude probíhat z bednícího vozíku (lešeňové kostky). Prostor 

schodiště při zřízení bednění bude zabezpečen ochranným zábradlím. 

 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky 

Riziko: Úraz při pádu z výšky. 

Opatření: Při ukládání bednících desek z horní strany konstrukce bednění. budou 

pracovníci jištěni záchytným lanovým postrojem. Délka musí odpovídat 

požadavku zachycení pádu v dostatečné výšce. 

 

Přerušení práce ve výškách 

Riziko: Úraz při pádu z výšky. 

Opatření: Při nepříznivé povětrnostní situaci budou práce přerušeny. Nebezpečí pádu 

výrazně zvyšují bouřky, sněžení, námrazy, vítr o rychlosti vyšší než 8 m.s-1 

při práci na pojízdném lešení nebo žebříku, v ostatních případech vítr o 

rychlosti vyšší než 11 m.s-1. 

 

Školení zaměstnanců 

Riziko: Úraz při pádu z výšky. 

Opatření:  Pravidelné školení zaměstnanců z BOZP v dostatečném rozsahu, pokud jde 

o práce ve výškách nad 1,50 m, kdy zaměstnanci pracují na pohyblivých 

plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

prostředků.  
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14.2.3  Vybrané požadavky BOZP dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení a nářadí 

Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen 

Riziko:  Pád břemene, převrácení stroje. 

Opatření: Při návrhu zvedacích mechanismů brát ohled na velikost a hmotnost 

zdvihaných břemen. Označení vázacích prostředků musí být takové, aby 

snadno šla určit jeho nosnost a možnost použití. Břemena uvazují jen 

pracovníci s platným vazačským průkazem. Platí zde zákaz pohybu osob pod 

zavěšeným břemenem. K přepravování břemen je určen manipulátor 

s dostatečnou nosností, případně jeřáb.   

 

Riziko:  Zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

Opatření: Po uvázání břemene se vazač musí okamžitě vzdálit z pracovního prostoru. 

Platí zde zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem. Vazač i ostatní pracovníci 

musí mít se strojníkem jasně smluvené signály.  

 

Riziko:  Kolize břemene s okolními předměty, konstrukcemi nebo zaměstnanci. 

Opatření: Strojník musí dbát na zásady BOZP. S ostatními pracovníky musí mít 

smluvené signály. Při nedostatečném výhledu při manipulaci s břemenem a 

jeho umísťováním strojníka bude navádět pomocný pracovník. Platí zde 

zákaz pohybu pod zavěšeným břemenem.   
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Položkový rozpočet hrubé stavby s výkazem výměr je řešen samostatnou přílohou 

B.15 Položkový rozpočet hrubé stavby. Obsahuje tři dílčí rozpočty. Jedná se rozpočty 

hrubých terénních úprav, hrubé stavby objektu SO01 Výrobní hala a hrubé stavby objektu 

SO02 Administrativní budova. Vytvořen je v programu BUILDpower S výrobce 

RTS, a.s.  
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ZÁVĚR 
 

V této diplomové práci jsem na základě zadání zpracoval vybrané části stavebně 

technologického projektu pro danou stavbu, jež se skládá z části textové a výkresové.    

 

V rámci úvodních kapitol byla vypracována technická zpráva projektu a byly 

navrženy některé důležité dopravní trasy. V dalších kapitolách byl sestaven časový a 

finanční plán stavby s návrhem zařízení staveniště. Ceny objektů byly určeny na základě 

propočtů technickohospodářských ukazatelů dle JKSO. Dále byla v okolí staveniště 

navržena úprava provozu přechodným dopravním značením. 

 

 Na hrubou stavbu byl vypracován položkový rozpočet a podrobný časový 

harmonogram dílčích prací. Pro procesy realizace vrtaných pilot a monolitické 

železobetonové stropní konstrukce byly vypracovány technologické předpisy 

s kontrolními a zkušebními plány kvality společně s požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na těchto procesech.     

 

Při vypracování této práce bylo použito několika softwarů. Pro vypracování 

harmonogramu jsem zvolil program CONTEC, pro sestavení rozpočtu program 

BUILDpower S a pro výkresovou část program AutoCAD. Ve zbylých případech jsem 

použil balík programů MS Office. 

 

Během zpracování diplomové práce jsem v rámci dané problematiky nabyl nových 

poznatků a dále jsem si prohloubil uživatelské znalosti  použitých programů. Jedná se ve 

stavební praxi o programy hojně užívané, tudíž mohu předpokládat, že těchto získaných 

dovedností budu moci využít i ve své profesní budoucnosti.  
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 SEZNAM ZKRATEK 

 
m2    metr čtvereční 

m3    metr krychlový 

l    litr 

ha    hektar 

s    sekunda 

h    hodina 

m n.m.   metrů nad mořem 

dl.    délka 

tl.    tloušťka 

mm    milimetr 

km    kilometr 

g    gram 

kg    kilogram 

t    tuna 

°    stupeň 

°C    stupeň Celsia 

kPa    kilopascal   

Mpa   megapascal 

Hz    herz 

W    watt 

kW    kilowatt 

PS    koňská síla  

V    volt 

A    ampér 

Nm    newtonmeter 

č.    číslo 

parc. č.   parcelní číslo 

“    coul 

ot.min-1   otáček za minutu 

Sb.    sbírka 

tj.    to je 

apod.   a podobně 

příp.   případně 

atd.    a tak dále 

cca    cirka 

ČSN   Česká technická norma 

EN    Evropská norma 

SO    stavební objekt 

IO    inženýrský objekt 

NN    nízké napětí 
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STL   středotlak 

VN    vysoké napětí 

HTÚ   hrubé terénní úpravy 

THU   technickohospodářský ukazatel 

JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 

PVC   polyvinylchlorid 

PE    polyethylen 

NP    nadzemní podlaží 

ŽB    železobeton 

PB    prostý beton 

KCE   konstrukce 

TP    technologický předpis, technický předpis 

PD    projektová dokumentace 

TDI   technický dozor investora 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO    požární ochrana 
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