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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologická příprava a řízení 
realizace stavby skladovací haly s administrativní částí Brno Slatina. Obsahem 
diplomové práce je technická zpráva, projekt zařízení staveniště, studie hlavních 
technologických etap, časový a finanční plán, návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů, časový harmonogram, technologický předpis a k tomu související 
kontrolní a zkušební plán. Cílem diplomové práce je navrhnout vhodný a efektivní 
způsob realizace stavby v závislosti na místních podmínkách.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Skladovací hala s administrativní částí, stavebně technologická příprava stavby, 
technická zpráva, časový a finanční plán stavby, zařízení staveniště, technologický 
předpis, časový harmonogram, montovaný železobetonový skelet.  

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis is construction and technological preparation and 
management 
realization of the construction of the storage hall with administrative part Brno Slatina. 
Content 
diploma thesis is a technical report, building site project, study of the main 
technological stages, time and financial plan, design of major construction machinery 
and mechanisms, timetable, technological regulation and related 
control and test plan. The aim of the diploma thesis is to propose appropriate and 
effective 
the way of realization of the building depending on the local conditions.  

KEYWORDS  

 
Storage hall with administrative part, building technological preparation of the building, 
technical report, time and financial plan of construction, equipment of construction 
site, technological 
regulation, timetable, assembled reinforced concrete skeleton construction.  
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Úvod 

 V této diplomové práci se zaměřím na vybrané části stavebně 

technologického projektu stavby skladovací haly s administrativní částí. Stavba 

se nachází v průmyslové části města Slatiny. Hlavním úkolem práce je navrhnout 

vhodný a efektivní způsob realizace stavby v závislosti na podmínkách v místě 

stavby. Budou zde řešeny návaznosti jednotlivých technologických etap a způsob 

jejich provádění. 

  

 Příprava realizace a řízení stavby bude zaměřena především na hlavní 

stavební objekt. V diplomové práci budu řešit studii realizace technologických 

etap, časový a finanční plán stavby, projekt zařízení staveniště, návrh stavebních 

strojů a mechanismů, časový harmonogram a položkový rozpočet hlavního 

stavebního objektu. Dále zpracování technologického předpisu pro montovaný 

železobetonový skelet a s ním související kontrolní a zkušební plán. 
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1.1. Základní informace o stavbě  

1.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Skladovací hala s administrativní částí Brno-Slatina 

b) Místo stavby:  Brno – Slatina, ulice Řípská 

 Kraj:   Jihomoravský 

 Katastrální území: Slatina 

 Parcela číslo:  2252/14; 2252/107; 2252/128; 2252/77 

c) Účel stavby: Novostavba výdejní a skladovací haly s administrativou 

d) Předpokládaná doba výstavby: 11 měsíců, zahájení 4.3.2019 

e) Orientační cena dle URS: 77 mil. Kč bez DPH 

 

1.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) Firma:   STK Slatina reality s.r.o. 

b) adresa:   Údolní 599/37 

     Brno-město 602 00  

c) IČO:    03995381 

d) Jednatel:   Mgr. David Dočkal 

 

1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Novotný, Nad Borešovou 805, Bílovice nad  

     Svitavou, 664 01 

     tel./fax: +420 776 05 10 11 

     mail.: p.novotny@projekt1980.cz 

     ČKAIT:1005608 - pozemní stavby 

 

Projekční kancelář:  Projekt1980 s.r.o. 

     Viniční 3067/240 

     Židenice 615 00 

     IČO: 03203298 
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Elektroinstalace:   Projekce elektro 

     Glocova 38,  

     Brno-město 602 00 

     Ing. Radim Florian 

 

Vytápění, Klimatizace: Ventac s.r.o. 

     Bratří Štefanů 973/63a 

     Hradec Králové 500 03     

     Ing. Jaromír Klazar 

  

TZB:    Jírovcova 546/15 

     Brno 623 00  

     Ing. Jaroslav Prokeš 

 

Požární řešení:  Drnovice 442 

     Drnovice 683 04 

     Marek Novák    

 

Statika:   Prefa Brno 

     Brno-město 602 00 

     Ing. Jiří Vranečka 

 

Pilotové založení:  Ing. Radek Šťastný 

 

Inženýrsko – geo. průzkum: Veveří 60 

      Brno-město 602 00 

      Ing. Michal Doněk 
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1.1.4. Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 - Provozní a administrativní část 

SO 02 - Skladová část  

SO 03  - Komunikace a zpevněné plochy 

SO 04 - Přípojka NN  

SO 05 - Přípojka plynu 

SO 06  - Přípojka vody 

SO 07  - Přípojka splaškové kanalizace  

SO 08  - Přípojka dešťové kanalizace  

SO 09 - Odlučovač ropných látek 

SO 10 - Venkovní osvětlení 

SO 11  - Vegetační úpravy 

1.2. Stavebně architektonické řešení stavby 

1.2.1. Obecné informace o stavbě 

 Jedná se o výdejní a skladovou halu s administrativní částí nacházející se 

v městské části Brno - Slatina, ulici Řípská, kraji Jihomoravském, katastrálním 

území Slatina, parcelním čísle 2252/14; 2252/107; 2252/128; 2252/77. 

 Urbanistickým návrhem stavby bude novostavba skladu s administrativní 

budovou o šířce 22,9 m a délce 49,3 m. Základní modulový systém je 6,0×6,0 

m. Výška haly bude 6,70 m a administrativní části 22,76 m. Hala bude 

rozdělena na administrativní a převážně skladovou část. 

 

1.2.2. Informace o umístění stavby  

 Stavba je umístěna v průmyslové oblasti města Slatiny. Kolem pozemku 

vede komunikace IV. Třídy, ulice Řípská s napojeným na Komunikaci III třídy 

Ulice Tuřanka směr Hodonín/Jedovnice, nebo dálnice D1 směr Praha/Olomouc. 

Pozemek je v současné době bez jakéhokoliv využití. Sousední parcela při 

severozápadní hranici je zastavěna průmyslovou halou (provozovatel STK 

Slatina a.s.). Na jihovýchodní hranici sousedí s parkovištěm pro letiště Brno a 

na jihozápadní hranici s průmyslovou halou. 
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 Parcela pozemku je rovinná a nečleněná. Hladina podzemní vody byla 

ověřena v hloubce 5,2 m trvale pod úrovní základové spáry. Bylo zjištěno 

střední radonové riziko. 

1.2.3. Konstrukční systém SO01 a SO02 

 Nosný systém haly bude tvořit železobetonová prefabrikovaná montovaná 

rámová konstrukce. Mezi skladovou a administrativní částí bude provedena 

dilatace. 

 Sloupy o rozměrech 0,4x0,4 m budou osazeny na železobetonové kalichy 

na vrtaných plovoucích pilotech. Oblast soklu bude do výšky 0,8 m nad podlahu 

z železobetonových prefabrikovaných montovaných prahů obsahující tepelnou 

izolaci. Plnostěnné vazníky tvaru T o rozměrech 18 m a 6 m budou osazeny do 

sloupů s vidlicí. Kolem celého obvodu haly budou na sloupech ztužidla o 

rozměrech 0,2x0,6 m, 0,2x0,8 m a uprostřed haly v ose D budou vrcholová 

ztužidla o rozměrech 0,4x0,6 m pro celkové ztužení haly. Na železobetonové 

střešní vazníky bude uložen střešní panel Kingspan tl. 200 mm. Hala bude 

obložena sendvičovými panely šedé barvy RAL 9006 tl. 100 mm s jádrem 

z PUR pěny. Čelní fasáda bude prosklená. V SO 01 je 2NP pro kancelářské 

účely. 

 Zastřešení haly bude plochou střechou o spádu 3% odvodněnou pomocí 

střešních vtoků. Na železobetonové střešní vazníky bude uložen střešní panel 

Spiroll tl. 200 mm. Bude sloužit jako nosná konstrukce střešního pláště. Na 

panel bude položena parotěsnící vrstva (asfaltový pás s vložkou odolnou proti 

prošlápnutí), tepelná izolace EPS 100 v tl. 120 mm, izolace z tuhé minerální 

vaty v tl. 60 mm. Hydroizolace střechy bude z fólie mechanicky kotvené do 

panelu. Součástí střešního pláště jsou i střešní obloukové světlíky o rozměrech 

3,0x1,2 m, které budou zasklené polykarbonátovými deskami. 

1.2.4. Mechanická odolnost a stabilita SO01 a SO02 

 Hala je navržena jako prefabrikovaný skelet s nosnými sloupy založený na 

pilotách.  Sloupy jsou navrženy o půdorysných rozměrech 300/450, 400/400, 

400/450 a 450/450mm na kterých jsou uloženy prefabrikované průvlaky pro 

uložení nosné stropní konstrukce. Stropní konstrukce je tvořena z 
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železobetonových panelů Spiroll tl. 200mm. Na obvodu kancelářského objektu 

jsou navrženy dvě betonové ztužující stěny tl.200mm – umístění viz. Grafická 

část projektové dokumentace, které jsou založené na základových pasech šířky 

350mm do hloubky -1,2 m pod úrovní 0,000 (podlaha 1.NP). Po obvodu objektu 

jsou navrženy prefabrikované základové dílce, které jsou vždy v místech otvorů 

v obvodovém plášti sníženy.  

 7Np je navržena jako ocelová kce ztužená jednotlivými táhly  

 V objektu je navrženo tříramenné železobetonové prefabrikované 

schodiště, které je založeno na základovém pasu o šířce 600mm, do hloubky -

1,2 m pod úrovní 0,000 (podlaha 1.NP).  

 Výtahová šachta je navržena z betonových prolévaných tvárnic tl.250mm. 

Díky výtahové šachtě je horní úroveň jedné piloty snížena na úroveň -1,800m 

pod úrovní 0,000 (podlaha 1.NP).      

 Dělící stěna mezi kancelářskou částí a skladovací halou je navržena z 

Ytongových tvárnic tl.250mm. Tato dělící stěna je založena na základových 

pasech šířky 550mm, do hloubky pod úrovní 0,000 (podlaha 1.NP). 

 Nosná střešní konstrukce nad kancelářskou částí je navržena z lehkého 

ocelového pláště. Nosná střešní konstrukce nad skladovací částí je tvořena z 

prefabrikovaných atypických vazníků. 

 

1.2.5. Navrhované kapacity stavby 

Administrativa SO01: 

Zastavěná plocha:   280 m2 

Obestavěný prostor:  6390 m3 

Počet trvale pracujících:  110 osob 

 

Skladová hala SO02: 

Zastavěná plocha:   833 m2 

Obestavěný prostor:  5580 m3 

Počet trvale pracujících:  20 osob 
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Zpevněné plochy SO03: 

Počet parkovacích stání:    40 osobních automobilů 

Zpevněné plochy asfaltové:   2640 m2 

Zpevněná plocha ze zámkové dlažby:  140 m2 

 

1.2.6. Konstrukční popis jednotlivých objektů 

SO01 Provozní a administrativní část + SO 02 Skladová část:  

 Hala je navržena jako jednolodní hala o půdorysném rozměru 23x36,6 m. 

Výška haly bude 6,70 m. Nosný systém bude z železobetonových 

prefabrikovaných montovaných prvků. 

 Sloupy budou osazeny do železobetonových kalichů na vrtaných pilotech. 

Hala bude obložena sendvičovými panely Kingspan šedé barvy RAL 9006.V 

čelní fasádě se nacházejí dveřní a okenní otvory. Oblast soklu bude do výšky   

0,8 m nad podlahu z železobetonových prefabrikovaných montovaných prahů 

obsahující tepelnou izolaci. Zastřešení bude plochou střechou odvodněnou 

pomocí střešních vtoků. 

 

SO03 Komunikace a zpevněné plochy: 

 Vnitřní zpevněné plochy pro příjezd ke skladové hale a na parkoviště bude 

kryt z betonové zámkové dlažby. Pochozí chodníky kolem objektu SO01 budou 

z betonové zámkové dlažby. Zpevněné plochy budou od okolního terénu 

ohraničeny betonovými obrubníky, kladenými do betonového lože. Zpevněné 

plochy budou vyspádovány k uličním vpustem. 

 

SO04 Přípojka NN: 

 Na základě předběžné konzultace s distributorem elektrické energie se 

předpokládá zásobování elektrickou energií zemním kabelovým 

rozvodem NN z nových kabelů NN založených při ul. Řípské při výstavbě 

objektu SO01 
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SO05 Přípojka plynu: 

 Zdrojem plynu pro plynofikovaný areál bude projektovaná STL přípojka 

plynu z PE100 dn50x4,6 SDR 11 s ochranným opláštěním (ROBUST-PIPE), 

napojená na stávající STL plynovod DN 150 uložený v souběhu s ul. Řípskou. 

Projekt předpokládá napojení na již přeloženou část z PE100 DN160 pomocí 

přípojkového navrtacího T-kusu z PE100 dn160/50. 

 Od místa napojení bude přípojka vedena kolem SO01 na řad k hranici 

pozemku připojovaného areálu v délce 77 m do nadzemní skříně - objektu 

měření, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu „HUP“ a fakturační plynoměr pro 

obchodní měření plynu na tlakové hladině STL.  

 

SO06 Přípojka vody: 

 Pro objekt bude vybudována nová přípojka vody HDPE SDR 17, PN10 

D63x5,8mm délky 39 m, napojená na veřejný vodovod LI DN200. Nová přípojka 

vody bude na tento vodovodní řad napojena kolmo, navrtávacím pasem s 

kulovým kohoutem opatřeným zemní zákopovou soupravou. Přípojka vody 

bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Šachta bude mít 

vnitřní rozměry 1,8×0,9m a bude opatřena vstupním poklopem 0,6×0,6m. 

 Potrubí ve vodoměrné šachtě bude opatřeno požadovanou armaturou. Nad 

potrubí bude uložen signalizační identifikační izolovaný vodič - kabel CY4mm2. 

Před záhozem a vlastním zprovozněním přípojky musí být provedena její 

tlaková zkouška, proplach a dezinfekce potrubí a přípojka protokolárně převzata 

za přítomnosti pracovníka provozu vodovodní sítě. Dále bude potrubí vedeno v 

zemi do administrativní části haly. 

 Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem na 

úroveň min. 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající část zásypu bude provedena 

z vytěžené zeminy. Přebytečná zemina bude využita v rámci terénních úprav na 

pozemku investora nebo odvezena na skládku určenou ve stavebním řízení. 
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SO07 Přípojka splaškové kanalizace:  

 Přípojka je ukončena revizní šachtou. Areálová splašková kanalizace je 

napojena na veřejnou kanalizaci. Pro odvádění odpadních vod platí podmínky 

kanalizačního řádu. Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných 

komunálních odpadních vod. Objekt SO01 a SO02 bude napojen na areálovou 

jednotnou kanalizaci DN200. Potrubí areálové splaškové kanalizace bude 

provedeno z trub PP SN8. 

 

SO08 Přípojka dešťové kanalizace:  

 Na pozemku investora byla navržena retenční nádrž o objemu 48,3m3. 

Z retenční nádrže bude proveden řízený odtok v max. množství 18l/sec, 

který bude zaústěn do stávající dešťové kanalizace DN 1000. Dešťové vody 

z areálových zpevněných ploch budou vyčištěny v odlučovači ropných látek. 

Způsob napojení na přípojky na stávající kanalizaci DN 1000 zůstane beze 

změny. V místě napojení bude vybudována kontrolní šachta pro odběr vzorků. 

 

SO09 Odlučovač ropných látek: 

 Dešťové vody ze zpevněných ploch areálu budou svedeny pomocí uličních 

vpustí do areálové dešťové kanalizace znečištěných vod, která bude napojena 

na odlučovač ropných látek. Důvod je možná kontaminace dešťových vod NEL. 

 V projektu je navržen odlučovač lehkých kapalin z výrobního programu fy 

Asio, spol. s r.o. Brno. Jedná se o AS TOP 30 VF /EO / PB. Odlučovač je 

kombinovaný – lapač kalu + odlučovač. Jedná se o PP válcovou nádrž do 

země, dvouplášťovou, která je po naplnění betonovou směsí samonosná. 

Odlučovač je zařazen do kvality odtokových vod třídy I zaručující max. 

přípustný obsah LK na výstupu do 5 mg/l.  

 ORL bude doplněn dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem. Tato 

konstrukce zaručuje max. přípustný obsah LK na výstupu – do 0,5 mg/l. Druhá 

kruhová nádrž bude sorpční filtr AS TOP 30 SOR/EO/PB. Nádrže jsou 

dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve 

stavební jámě. Plastová konstrukce je vybavena betonářskou výztuží fixovanou 
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na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení 

nádrže na podkladní beton je nádrž připravena k betonáži. 

 

SO10 Venkovní osvětlení: 

Venkovní areálové osvětlení bude řešeno soustavou venkovních svítidel 

umístěných na budově skladu a bude součástí stavebního objektu SO 01 a SO 

02. 

 

SO11 Vegetační úpravy: 

 Konečné terénní úpravy spočívají v rozprostření nově přivezené ornice na 

nezastavěnou plochu pozemku tj. 580 m2 v průměrné tloušťce cca 24 cm a to 

zejména v severovýchodní a severozápadní části pozemku. Plocha bude 

urovnána a oseta vhodným travním semenem 

1.2.7. Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

Vytápění + zařízení pro ochlazování budov: 

 Objekt bude vytápěn pomocí venkovní jednotky umístěné na střeše 

skladovací části objektu. Systém je navržen jak na vytápění, tak i na chlazení 

administrativní části budovy. V administrativní části jsou navrženy parapetní 

jednotky, které budou zapuštěné do SDK předstěny – parapetu tak, aby byla 

vidět pouze výfuková dvířka. Skladovací prosto bude temperován pomocí 

klasických radiátorů. 

 Skladová hala je temperována plynovými robury s výjimkou měření emisi 

CNG kde je umístěny elektrické sálavé panely. 

 

Zařízení vzduchotechniky: 

 Prostory prodejny a kanceláří budou přirozeně větrány otevíratelnými okny. 

Zázemí pro zaměstnance (WC) budou odvětrány nuceně, vývodem nad 

střechu. Rovněž zázemí ve skladové hale bude nuceně větráno na fasádu 

objektu. Ostatní prostory jsou přirozeně větrány otevíranými okny.  
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V prostorech měření CNG emisí budou instalovány dva systémy. Prvních z nich 

je havarijní větrání pro případy úniku CNG z měřených vozidel. Systém je 

spouštěn CNG čidly pod umístěnými v pod střešní konstrukcí. Havarijní větrání 

je navrhnuto tak aby zajistilo 10-násobnou výměnu vzduchu. Druhým systémem 

je větrání technologické zabezpečující standartní provoz při měření zplodin. 

 

Zařízení pro měření a regulaci: 

 Není navrženo.  

 

1.2.7.1. Zařízení zdravotechnických instalací 

Dešťová kanalizace: 

 Svislé a připojovací potrubí kanalizace je navrženo z trub PP-HT. Svodné  

potrubí uložené pod podlahou 1.NP a venkovní svodné potrubí  je z trub PVC-

KG. Toto potrubí je uloženo v hloubené rýze na pískovém loži a obsypáno 

pískem. Před zasypáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora  

provést zkoušku těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6760 "Vnitřní kanalizace". 

 

Vodovod: 

 V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavně na 

rozvod teplé vody je bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  

Jako uzávěry budou použity kulové kohouty.  

 Rozvod požární vody bude z potrubí ocelového pozinkovaného, ostatní   

rozvod bude  z  trubky  polypropylen PPR PN20.  Potrubí PPR , vedené 

v suterénu bude uloženo v pozinkovaných korýtkách. Potrubí (plastové) musí 

být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 

částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. Montáž 

rozvodů musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní 

systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).  Bude 

provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur na 

potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE tl 9mm- studená 

voda 9mm, teplá voda, cirkulace 20mm. Připojovací potrubí  všech vod  tl.9 

mm. 
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 Křížení a souběh inženýrských sítí  musí být v souladu s  ČSN 73 6005 

(Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.). 

 

1.2.7.2. Elektroinstalace 

 Napojení zůstává stávající, dle původní projektové dokumentace, která byla 

zpracována pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 Nouzové osvětlení bude provedeno autonomními zdroji nouzového 

osvětlení, které budou vestavěny v instalovaných svítidlech. Autonomními zdroji 

nouzového napájení je zajištěna nepřetržitá funkce od výpadku el. energie po 

dobu 1 hod. Intenzita nouzové osvětlení je navržena dle ČSN EN 1838. 

 V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů ze 

všech prostor objektu. 

 Kolem objektu bude provedeno uzemnění, které bude provedeno zemnícím 

páskem FeZn 30x4. Tento pásek bude uložen v zemi a v zadní části objektu 

bude napojeno na uzemnění. Z uzemnění budou provedeny vývody pro 

hromosvod a také vývody do kabelové skříně a do prostoru hlavní rozvodny 

NN. 

Na objektu bude umístěn hromosvod provedený dle ČSN EN 62305. Objekt je 

dle hodnocení rizika zařazen do kategorie rizika III. Hromosvod bude provedený 

jako mřížová soustava provedená jímacím vodičem AlMgSi pr. 8mm.  

 Jímací vedení kolem spodní a horní střechy bude propojeno vedením 

AlMgSi pr. 8mm. Jímací vedení spodní střechy bude svěděno do uzemnění 

svody, které budou vedeny podél nosných prvků objektu, kde budou dole 

umístěny zkušební svorky. Vedení od zkušebních svorek do uzemnění bude 

provedeno vodičem FeZn pr. 10mm a ochráněno ochranným úhelníkem.  

 Protipožární ucpávky budou provedeny typové s atestací. Profese elektro je 

však musí nárokovat u odborné firmy. Protipožární ucpávky budou provedeny 

pro jednotlivé kabely. Prostupy kabelových vedení požárně dělicími 

konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných 

podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je požadováno použití rozebíratelných 

ucpávek. Prostupy kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními 

požárně dělicími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 
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a ČSN 73 0804, je očekáváno použití pevných ucpávek. Maximální požadovaná 

odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně 

podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Těsnicí 

konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností 

konstrukce, kterou rozvody prostupují. 

1.3. Způsob realizace hlavních technologických 

etap 

1.3.1 Hrubá spodní stavba 

1.3.1.1 Zemní práce 

 V tomto případě není nutné sejmutí ornice, jelikož se v daném areálu 

nenachází úrodná půda.  

  Vlastní výkopy budou provedeny dle prováděcí dokumentace výkopů.  

  Výkop jámy bude prováděn strojně, pouze v blízkosti pozemních sítí IS a v 

jejich  ochranném pásmu (cca 1 m na každou stranu) ručně.  

  Základová spára bude začištěna ručně a chráněna před zvětráním v 

případě dlouhodobé přestávky.  

  Zhutňování vhodné sypaniny s optimální vlhkostí (nejlépe štěrk, případně 

suť) mezi základy a ve zvýšeném zemním tělese bude prováděno po vrstvách 

(max. 300mm), vhodnými zhutňovacími prostředky, na příslušnou míru zhutnění 

(relativní u lehlost ID – min. 2kg/cm2 (dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění 

zeminy a sypaniny). 

   Základová spára bude začištěna ručně a chráněna před zvětráním v 

případě dlouhodobé přestávky. 

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy historické, 

archeologické nebo geologické povahy, nebo jiné důležité nálezy veřejného 

zájmu, postupuje se dle platné legislativy v době podání. 

 

1.3.1.2 Základy 

 Založení objektu bude prováděno za příznivých denních podmínkách. Za 

nepříznivé podmínky je považována průměrná denní teplota nižší než +5°C a 
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vyšší než +30°C. Dále založení objektu nebude prováděno během dešťů. 

 Jsou zde navrženy piloty. Dělící stěny a příčky přenese mocnost betonové 

desky průmyslové podlahy, která je jednolitě vylita v 1np.  

 Pod železobetonovými prefabrikovanými ztužujícími stěnami je navržen 

základ o šířce 350mm, úroveň horní hrany základu se nachází -0,250 m pod 

úrovní podlahy, spodní hrana základu se nachází -1,200 m pod úrovní podlahy. 

Výška základového pasu je 950mm. 

 Výtahová šachta je založena na základové desce tl. 200mm, její horní 

úroveň je -1,600 m pod úrovní podlahy, spodní úroveň je -1,800 m pod úrovní 

podlahy. 

 Pod prefabrikovaným železobetonovým schodištěm je navržen základový 

pás šířky 600mm, kde horní úroveň základu je -0,250 m pod úrovní podlahy, 

spodní úroveň je -1,200 m pod úrovní podlahy. Výška základového pasu je 

950mm. 

 Beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem s čerpadlem. Dle 

klimatických podmínek bude nutné beton ošetřovat – vlhčením. Pod základovou 

deskou bude proveden podkladní beton C 12/15 

 Základová deska bude betonována na 2 pracovní záběry s odstupem 

minimálně 14 dní od betonáže první části desky. Základová deska musí být 

dostatečně zhutněna ponorným vibrátorem a vibrační lištou do doby, než začne 

na 

povrch vystupovat cementové mléko. Po zatvrdnutí betonu se uvolní a rozebere 

bednění.  

 

1.3.1.3 Hydroizolace: 

 Ochrana stavby proti zemní vlhkosti bude řešena průmyslovou betonovou 

deskou z drátkobetonu, a hutněným násypem ze štěrku 
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1.3.2. Hrubá horní stavba – běžné podlaží 

1.3.2.1. Svislé nosné konstrukce 

 Svislá nosná konstrukce stavby je navržena z železobetonových 

prefabrikovaných sloupů o půdorysných rozměrech 400/450, 400x400mm a 

300x450mm.  

 Prefabrikáty budou na stavbě skladovány na zpevněném a odvodněném 

podkladu z prefabrikovaných silničních panelů. 

 Přesun prefabrikátů bude po celou dobu stavby zajišťovat staveništní jeřáb 

Liebherr 42 K.1. 

 Výtahová šachta bude vyzděna z prolévaných betonových tvárnic tl.250mm.  

 

1.3.2.2. Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je tvořena z železobetonových panelů Spiroll tl. 200mm, 

které jsou uloženy na prefabrikované ŽB průvlaky věžovým jeřábem Liebherr 42 

K.1 

1.3.2.3 Obvodový plášť 

 Jednotlivé panely budou osazeny na skeletovou konstrukci dle výrobní 

dokumentace. Tyto panely budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše 

poblíž staveništního jeřábu dle výkresu zařízení staveniště. 

Druhy panelů: 

SK 6 – OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ZTUŽUJÍCÍ STĚNA  

 - stěnový panel Kingspan tl. 150mm (KS1150 FR – požární odolnost EW 

 120, EI 90) 

 - železobetonová prefabrikovaná ztužující stěna tl. 200mm 

 

SK 7 – OBOVODOVÝ PLÁŠŤ 

 - stěnový panel Kingspan tl. 120/150mm (KS1150 FR – požární odolnost 

 EW 120, EI 90) 

 

SK 8 – OBVODOVÝ PLÁŠŤ VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

 - stěnový panel Kingspan tl. 120/150mm (KS1150 FR – požární odolnost 
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 EW 120, EI 90) 

 - vzduchová mezera tl.150mm 

 - betonové prolévané tvárnice tl. 250mm 

 

SK 9 – OBVODOVÝ PLÁŠŤ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ/KANCELÁŘE 6.NP 

 - stěnový panel Kingspan tl. 150mm (KS1150 FR – požární odolnost EW 

 120, EI 90) 

 - SDK předstěna dvojitě opláštěné s dvojitými stojkami CW profilů (deska 

 1x15mm, Knauf RED) + tepelná izolace tl.50mm (požární odolnost EI 30) 

 

SK 10 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ KANCELÁŘE – PARAPET 

 - stěnový panel Kingspan tl. 150mm (KS1150 FR – požární odolnost EW 

 120, EI 90) 

 - SDK předstěna + tepelná izolace tl.50mm  

1.3.2.4. Schodiště a konstrukce překonávající výškové rozdíly 

 Do 7NP bude prodlouženo schodiště stávající schodiště. Na schodišti je 

navrženo ocelové zábradlí výšky 1000mm.  

 Do 7NP je prodloužen i pásový trakční osobní výtah s nosností 630 kg. 

Výtahová šachta je navržena z betonových prolévaných tvárnic tl. 250mm, 

půdorysné rozměry výtahové šachty jsou 1750x1840mm. Výtah je navržen s 

výstupem do každého podlaží (celkový počet nástupišť je 6). Výtahová šachta 

musí být odvětrána otvorem o velikosti 1% půdorysné plochy. Větrání musí být 

provedeno tak, aby do šachty nepronikl déšť, sníh, prach a jiné nečistoty.  

 

1.3.2.5. Výplně otvorů: 

 Jsou navržena plastová okna zasklená čirým izolačním dvojsklem Ug=1,1 

W/m²K s celoobvodovým bezpečnostním kováním a s dvojitým těsněním. 

Vnější barva je navržena černá, vnitřní bílá. Vnější parapet je z TiZn s nátěrem 

černé barvy, vnitřní parapety budou plastové bílé. Standartem pro okenní profily 

je profil Schuco Corona CT70.  

 Vchodové dveře s nadsvětlíkem do administrativní budovy budou hliníkové, 
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zasklené čirým izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m²K. Z vnitřní strany bude 

umístěno panikové kování a klika, z vnější strany bude umístěna koule. 

Cylindrická vložka bezpečnostní třídy 3 + elekronické ovládání. 

 Vchodové dveře s nadsvětlíkem do prodejní plochy budou hliníkové, 

zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m²K. Z vnější strany bude umístěna 

koule, z vnitřní strany bude umístěna klika. Cylindrická vložka bezpečnostní 

třídy 3. Kování dle PBŘ 

 Sekční vrata navržená do skladovacího prostoru budou plastová s 

jednokřídlými dveřmi o světlé šířce 900mm.  Ve střešní konstrukci 

administrativní části je jeden plastový výlez na střechu o rozměrech 

800/800mm. Výlez na střechu je umístěný na mezipodestě na schodišti, kde 

bude zároveň na stěně zavěšen i vnitřní žebřík. 

 Interiérové dveře jsou navrženy do ocelových zárubní. Dveřní křídla jsou 

navrženy jak dřevěné, tak i z děrované dřevotřísky.  

 Dveře navržené mezi místnostmi 1.07 (skladovací místnost) a 1.03 

(prodejní plocha) jsou navrženy s požární odolností EI 30 DP1-C.  

 Interiérové dveře ústící do CHÚC A jsou navrženy dřevěné s požární 

odolností EI 15 DP3-C a EI 30 DP3-C. Dveře ústící do CHÚC musí být 

otevírané ve směru úniku!!  

 

1.3.2.6. Komíny: 

 V objektu se žádný komín nenachází. Pouze pro plynové Sahary bude 

realizované odkouření nad střechu objektu. 

1.3.3. Střecha a střešní plášť: 

Technologický postup: 

 Střešní rovina nad skladovací částí má sklon 1°, střešní plášť je navržen ze 

střešních panelů Kingspan, nosnou část střešního pláště tvoří prefabrikované 

železobetonové vazníky. Výška atiky je +6,700m nad 0,000 (0,000 = úroveň 

podlahy 1.NP) 

 Střešní rovina nad administrativní částí je navržena jako plochá střecha je 

sklonem 1°, vyspádována směrem dovnitř objektu. Jsou zde navrženy dvě 
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střešní vpusti. Povrchová úprava je navržena z modifikovaného asfaltového 

pásu. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelová konstrukce. Výška atiky je 

+22,760 m nad 0,000 (0,000 = úroveň podlahy 1.NP).. 

1.3.4. Dokončovací práce 

1.3.4.1 Vnitřní zdivo a příčky: 

 Vnitřní dělící stěna bude z keramických tvárnic Porotherm tl.250mm, příčky 

budou sádrokartonové tl.100mm, 125 a 150mm.  

Druhy příček: 

SK 11 – VNITŘNÍ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI ADMINISTARTIVNÍ ČÁSTÍ A 

SKLADOVACÍ ČÁSTÍ 

 - vnitřní omítka 

 - keramické tvárnice Ytong tl.250mm 

 - vnitřní omítka  

 

SK 12 – SDK PŘÍČKY W111 TL.100mm (SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ) 

 - SDK deska tl.12,5mm 

 - CW profily vyplněné tepelnou izolací tl.75mm 

 - SDK deska tl.12,5mm 

 

SK 13 – SDK PŘÍČKY TL.125mm – OHRANIČUJÍCÍ CHÚC A (POŽÁRNÍ 

ODOLNOST KCE EW 45 DP1) 

 - SDK deska Knauf RED tl.12,5mm 

 - CW profily tl.100mm (vyplněno TI) 

 - SDK deska Knauf RED tl.12,5mm 

 

SK 14 – SDK PŘÍČKY TL.125mm W111 – MEZI KANCELÁŘEMI 

 - SDK DESKA tl. 12,5mm  

 - CW profily tl.100mm (TI tl. 40mm) 

 - SDK DESKA tl. 12,5mm 

 

Vážená laboratorní neprůzvučnost 60dB (korekce 6) – 60-6 = 54dB 
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Požadovaná vzduchová neprůzvučnost Rw,pož = 37dB (kanceláře a pracovny) 

 Rw=54dB > Rw,pož=37dB …..................... VYHOVUJE 

 

SK 15 – SDK PŘÍČKA TL.125/150mm DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ W112  

 - 2x SDK DESKA tl. 12,5mm – celková tl. 25mm 

 - CW profily tl.100mm (TI tl. 75mm) 

 - 2x SDK DESKA tl. 12,5mm – celková tl. 25mm 

 

 V prostorách se zvýšenou vlhkostí budu použity SDK desky určené do 

vlhkého prostředí. 

 

1.3.4.2 Obklady, úpravy stěn: 

 V kuchyňkách jsou navrženy keramické obklady výšky 600mm (výška 

parapetu = 900mm).  

 V hygienickém zázemí pro zaměstnance jsou navrženy keramické obklady 

do výšky úrovně dveřních zárubní. 

 Ve skladovacích prostorách nedojde k žádné úpravě. 

 

1.3.4.3. Podlahy:  

 Ve skladu (místnost označená jako 1.07) je navržena podlaha ze zámkové 

dlažby, podlaha je navržena jako pojezdová plocha pro vozidla nad 3,5 t. 

 

SK 1,2,3 – PODLAHA NA ZEMINĚ  

- cementový hlazený vsyp 

- drátkobeton tl. 200mm (se specifikovaný v technické zprávě) 

- geotextílie 500 g/m³ 

- zavibrovaná frakce 0,001-0,063 

- hutněný stěrk min. tl. 150mm  

- srovnaná zemní pláň 
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1.3.4.4. Podhledy: 

 V 7.NP bude SDK podhled. V chodbách na jednotlivých patrech bude 

sádrokartonový podhled, podhled bude dále na schodišti a v sociálním zázemí 

 V místnostech se zvýšenou vlhkostí musí být použity pouze sádrokartonové 

desky určené do vlhkého prostředí. 

1.4. Dopravní řešení 

1.4.1. Popis dopravního řešení 

 Pozemek je umístěn v průmyslové části města Slatina. V severní části 

pozemku je navržen sjezd na komunikaci IV třídy, ulice Řípská. Zpevněné 

plochy v areálu budou určeny pro pojezd osobních a nákladních vozidel. Pro 

nákladní vozidla bude zpevněná plocha tvořena asfaltovým povrchem. Kolem 

objektu SO01 a SO02 se nachází zpevněná betonová zámková dlažba 

oddělena od asfaltového povrchu betonovými obrubníky a sjezdy. 

1.4.2. Napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu 

 Sjezd z účelové komunikace navazující na ulici Řípskou je již vyřešen. 

1.4.3. Doprava v klidu 

Výdejní skladovací hala s kancelářemi.  

Vlastní výpočet: 

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110: 

   N = Oo * ka + Po * ka * kp 

Oo - základní počet odstavných stání dle článku 14.1.6 tabulka 34 při stupni 

automobilizace  400 vozidel na 1000 obyvatel ▻ 0 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace (pro město Brno – 1,25) 

Po - základní počet parkovacích stání  dle článku  14.1.6 tabulka 34 při stupni 

automobilizace  400 vozidel na 1000 obyvatel (Pop – 50m²/1 stání ▷ 2,6 pakr. 

místa, Pok - 35m²/1 stání ▷ 5,8 pakr. místa) 

kp - součinitel redukce počtu stání (1) 
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Oo = 0 

Po1: 

- kancelářská plocha 1022 m² ▷ 29,2 parkovacích míst 

Po2: 

- 1 zaměstnanec ▷ 0,25 parkovacích míst 

Po3: 

- prodejní plocha 234,15 m² ▷ 4,6 parkovacích míst 

 N = 0*1,25 + 30,15*1,25*1 = 37,6 = 40 parkovacích stání 

1.4.3. pěší a cyklistické stezky 

Chodník je navržen a znázorněn ve výkresu č.1 Situace. Cyklistické stezky zde 

žádné nebudou. 

1.5. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

1.5.1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, 

voda, odpady a půda 

 Stavba je navržena a bude realizována dle platné legislativy s ohledem na 

vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Stavba haly s administrativou 

nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

zhotovitel stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 

185/2001Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 

 

Ovzduší: 

 Stavba a zbylé stavební úpravy kolem objektu nebudou mít negativní vliv na 

ovzduší. 

Voda: 

 Navrhovaná stavba bude na pojena na stávající areálovou přípojku vody. 

Odpady: 

 Odpady budou tříděny a shromažďovány v k tomu určeným nádobách a 

odvážených odbornými osobami či firmami s příslušnými certifikacemi na 
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skládky dle určení. 

Hluk: 

 V průběhu stavby a zbylých nutných stavebních úprav se v blízkosti stavby 

předpokládá zvýšený hluk.  

Vliv na obyvatelstvo: 

 Navrhovaná stavba nepředstavuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo při 

důsledném dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.  

Vliv na okolní zástavbu: 

 Navrhovaná stavba neovlivní negativním způsobem okolní zástavbu. 

Ostatní vlivy: 

 Nepředpokládá se působení ostatních vlivů, jako jsou biologické vlivy apod. 

Závěr: 

 Na základě posouzení vlivu stavby na jednotlivé složky životního prostředí 

je možno konstatovat, že navrhovaná stavba nebude mít negativní dopad na 

životní prostředí. 

1.5.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Na pozemku se nenacházejí, památné stromy ani chráněné rostliny a 

živočichové. 

 

1.5.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

   Pozemek nenáleží do soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

1.5.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru 

zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

  Navrhovaná stavba nevyžaduje zpracování stanoviska EIA.  
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1.6. Ochrana obyvatelstva 
 Po realizaci stavby nebudou produkovány ve významné míře (tj. v míře, 

které by způsobovaly přes limitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, 

hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace 

znečišťujících látek jsou pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i 

přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 

nebo rizik. 

1.7. Zásady organizace výstavby 

1.7.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, 

jejich zajištění, 

 Pro výstavbu bude zapotřebí el. energie a vody. Obě media budou 

zajištěna, celkový objem potřebných medií bude určen dodavatelem stavby. 

 Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen v předem domluvených 

termínech. Uskladnění materiálu bude prováděno na zpevněných plochách 

nebo v mobilních buňkách. Potřeby a spotřeby všech materiálů jsou uvedeny ve 

výkazu výměr nebo výpočtu. 

1.7.2. Odvodnění staveniště 

 Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby 

musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných 

látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými 

vodami. Staveniště vzhledem k charakteru výstavby nebude zapotřebí 

odvodňovat.  

1.7.3.  Napojení staveniště na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude ze severovýchodní strany 

pozemku investora z ulice Řípská. Napojení na technickou infrastrukturu bude 

ze západní strany pozemku. 
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1.7.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během stavby a jiných nutných stavebních úprav se předpokládá zvýšená 

prašnost a hlučnost v blízkém okolí stavby. Jinak se nepředpokládá žádný 

významnější negativní vliv na okolní objekty. 

 

1.7.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na 

související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Stavební pozemek je v současné době oplocen, součástí prací bude i 

revize stávajícího oplocení, kdy nevyhovující části budou opraveny. Na 

pozemku nedojde ke kácení dřevin. 

 

1.7.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / 

trvalé) 

 Výkopové práce budou tvořeny, vzniklé deponie budou umístěny na parcele 

investora. Zábor v uliční části pro dočasné umístění kontejneru není plánován, v 

případě potřeby bude vyřízeno povolení od SU a správce dotčené komunikace. 

 

1.7.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 

a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Všechny typy odpadů vznikajících během výstavby budou dle jejich původu 

odváženy a likvidovány na skládkách k tomu určených. O likvidaci a odevzdání 

těchto odpadů bude ke kolaudaci doloženo prohlášení. Se vzniklými odpady 

bude zhotovitel stavby nakládat v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 

č. 185/2001Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 
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1.7.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 

deponie zemin. 

 Celkově lze říci, že vzhledem k charakteru stavby se na pozemku investora 

nebudou vyskytovat deponie. Všechen vytěžený materiál bude odvezen na 

skládky. 

 

1.7.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 - navrhovaná stavba nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí 

 - při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody 

 - odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN 

 - při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně 

ovlivnily ovzduší 

 - zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí 

mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 

 - odpady vzniklé při provádění stavby a demolicích budou likvidovány dle 

platných vyhlášek. Budou tříděny a odvezeny dle druhu do šrotu, k recyklaci 

nebo budou odváženy na veřejnou skládku (dle podmínek změny stavby) a 

investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (dodavatel musí investorovi při 

předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů. Odpady musí být 

zatříděny dle platné vyhlášky. 

 - GDS bude během výstavby činit opatření směřující ke stálému dodržování 

platných limitů  emisí hluku i látek znečišťujících ovzduší, zejména NOx a 

prachu. 

 

1.7.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

   - je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 

601/2006 Sb. a 207/1991  Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti 
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pracujících na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. Zejména je nutno 

dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u 

zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů.   

  - Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. 

 - Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat 

veškeré  podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, 

která stanoví zákon č.458/2000 Sb. A závazné normy ČSN 33 31 08- 

Bezpečnostní předpis o zacházení s elektrickým zařízením.  

 - Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN VN musí ten, kdo 

práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může 

vzniknout. 

 - Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  

 - Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky změny 

stavby před dokončením, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a 

čistotu komunikací, včetně  předepsaného dopravního značení. 

 - Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být výstavbou 

poškozena, GDS zajistí její účinnou ochranu po celou dobu výstavby. 

 - Pro včasné dokončení a předání stavby je nutné v souladu s časovým 

plánem (uzavřenou smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, zahájení 

stavby a dohodnutou  lhůtu výstavby včetně termínů a rozsahů stavebních a 

montážních připraveností.  

 - Dohodnutý termín uvedení stavby do provozu je závazný.  

 - Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz 

 - Dodavatelem bude rovněž respektován zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( č.309/2006 Sb.) 

 

1.7.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 

dotčených staveb, 

 Stavbou nebudou dotčeny stavby sloužící k pohybu osob se sníženou 

pohybovou orientací, ani nijak omezovat funkčnost okolních staveb. 
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1.7.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Bez omezení.  

 

1.7.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění 

stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Stavba nebude mít speciální nároky na provádění stavby. Během výstavby 

budou dodrženy podmínky správců sítě včetně odstupových vzdáleností. 

 

1.7.14 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

  Předpokládány termín zahájení stavby: jaro 2019 

  Předpokládaná termín ukončení stavby: jaro 2021. 

1.8. Průzkumy 
 Parcela pozemku je rovinný nečleněný svah ve spádu směrem na jih. 

Hladina podzemní vody byla ověřena v hloubce 5,2 m trvale pod úrovní 

základové spáry.  

 Bylo zjištěno střední radonové riziko. Geodetické zaměření bylo provedeno 

polární metodou. Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

 

1.9. Popis částí stavebně technologického 

průzkumu  
 

1.9.1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras  

 Stručný popis okolí stavby a dopravní trasy na staveniště, po kterých budou 

realizovány jednotlivé dodávky materiálu určených k výstavbě. V této kapitole 
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bude popsána dopravní trasa pro prefabrikované dílce skeletové konstrukce, 

betonových směsí a sypkých materiálů. 

 

1.9.2 Časový a finanční plán stavby 

 Pomocí programu Microsoft Excel jsem si vytvořil sestavu pro jednotlivé 

stavební objekty, u kterých jsem na základě objemu měrných jednotek, 

normohodin, počtu pracovníků, délky pracovních směn a ukazatelů THU určil 

časovou a finanční náročnost na zhotovení všech objektů. 

 Potřebné normohodiny jsem si vyhledal pomocí programu BUILDPower. 

Časový i finanční plán jsou zpracovány v rámci Přílohy č. 1 Časový a finanční 

plán. 

 

1.9.3 Studie realizace hlavních technologických etap 

stavebního objektu 

 Stručný popis hlavních technologických etap v rámci realizace stavebního 

díla. V této kapitole zaměřím svou pozornost hlavnímu stavebnímu objektu, u 

kterého zmíním technologické etapy, jako jsou zemní práce, základy, nosný 

systém, střešní konstrukce, aj. 

1.9.4 Projekt zařízení staveniště 

 
Tato část kapitoly se věnuje návrhu zařízení staveniště. Obsahuje textovou i 

výkresovou část, která řeší dispoziční rozdělení objektů zařízení staveniště, 

jejich vzájemné propojení a návaznosti. Dále jsou popsány jednotlivé objekty a 

bude proveden výpočet jejich dimenze návrhu. 

 

Grafický výstup situace zařízení staveniště jsou uvedeny v příloze č. 03 

Zařízení staveniště. V rámci projektu zařízení staveniště byl dále ještě 

zpracován i časový plán, kontrolní a zkušební plán. 

 



43 
 

1.9.5 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

 Při návrhu strojního vybavení je potřeba klást důraz na účelnost, 

využitelnost a finanční náročnost všech strojů. V návrhu se zaměřuji především 

na návrh zvedacího zařízení. Jedná se zejména o autojeřáb, který by měl 

uzvednout i ty nejtěžší břemena, jako jsou v tomto případě střešní 

železobetonové vazníky. V návrhu zmíním i drobnou mechanizaci, která bude 

pomocná při jednotlivých pracích. 

1.9.6 Technologický předpis 

 Technologický předpis je důležitý dokument, který udává především postup 

realizace vybrané etapy krok po kroku, ale zároveň obsahuje limitující faktory k 

realizaci prací, personální obsazení, strojní vybavení, apod. 

 
Technologický předpis se skládá z těchto částí: 

 - Obecné informace o stavbě 

 - Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby 

 - Materiály 

 - Primární a sekundární doprava 

 - Personální obsazení 

 - Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 - Postup prací 

 - Jakost a kontrola kvality 

 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

 - Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

1.9.7 Kontrolní a zkušební plán kvality 

 Na základě Technologického předpisu se zhotovuje tzv. Kontrolní a 

zkušební plán (KZP). V tomto plánu jsou uvedeny jednotlivé postupy kontrol 

během realizace technologické etapy, které by se neměly opomenout, aby byla 

zaručena požadovaná kvalita realizovaného díla. 
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Plán obsahuje popis kontrol, který je rozdělen z časového hlediska etapy do tří 

důležitých částí: 

 - Vstupní kontroly 

 - Mezioperační kontroly 

 - Výstupní kontroly 
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2.1 Koordinační situace stavby 
Viz příloha P.01 Koordinační situace stavby. 

2.2 Situace stavby 
 Stavba bude realizovaná na parcelách č. 2252/14; 2252/107; 2252/128; 

2252/77. Pozemek se nachází v městské části Slatina v její průmyslové části. 

Pozemek je oplocen kromě severovýchodní strany zde je umožněn přístup na 

pozemek z přilehlé komunikace IV třídy, ulice Řípská. Na jihovýchodní straně 

pozemku se nachází záchytné parkoviště pro letiště Brno na straně jihozápadní 

se nachází průmyslová hala a na severozápadě sousedí pozemek s budovou 

STK. 

 Pozemek je volný rovinný. Inženýrské sítě jsou vedeny u jihozápadní 

hranici pozemku. 

 Výškově ani plošně stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. 

2.3 Širší vztahy  
 Hala s administrativou bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu 

ze severovýchodní části pozemku ulice Řípská. Bude zde vybudován vjezd a 

výjezd. Řešení je znázorněno ve výkresu Zařízení staveniště. 

 Brno-Slatina se nachází na velmi dobře dopravně dostupném místě. 

Většina potřebného materiálu bude na stavbu přivážen přes silnici prvních, 

druhých a třetích tříd. A to konkrétně silnice III/15289; dálnice D1/1; Silnice 

III/15283, silnice II/430. Na silnicích se nacházejí mosty, které nemají 

omezenou nosnost. Nepředpokládá se doprava nadrozměrného materiálu. 

V blízkém okolí se nacházejí 2 kruhové objezdy s minimálním poloměrem 20m. 



47 
 

2.4 Obrázková dokumentace 

 

Obr. 1 - Umístění staveniště [23] 

 

Obr. 2 - Možné příjezdové cesty ke stavbě [23] 

 

Obr. 3 - Kruhový objezd 1 [23] 
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Obr. 4 - Kruhový objezd 2 [23] 

 

Obr. 5 - Dopravní značení v blízkosti stavby [23] 
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Obr. 6 - Zařízení staveniště [23] 

 

Obr. 7 - Situace stavby [23] 
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3.1 Časový a finanční plán stavby – objektový 

Viz příloha P.02 Časový a finanční plán stavby 
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4.1 Technologické etapy hlavního stavebního 

objektu 

4.1.1 Hrubá spodní stavba 

− Zemní práce 

− Provedení pilotového založení objektu 

− Základy - kalichové patky, základové pásy 

 

4.1.2 Hrubá vrchní stavba 

− Montáž železobetonového skeletu 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Opláštění 

− Zastřešení 

− Vnitřní zděné příčky 

 

4.1.3 Dokončovací práce 

− Výplně vnějších otvorů 

− Vnitřní hrubé rozvody a instalace 

− Úpravy povrchů vnitřní 

− Podlahy a podlahové konstrukce 

− Předstěny 

− Obklady keramické 

− Nášlapné vrstvy podlah 

− Malby 

− Vnitřní kompletace 

− Konstrukce zámečnické 

− Úpravy povrchů vnější 

− Dokončovací práce v exteriéru 
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4.2 Realizace hlavních technologických etap 

4.2.1 Zemní práce 

Výkaz výměr: 

Hloubení rýh a jam 86,2 m3 

 

Technologický postup: 

 Autorizovaná geodetická firma provede vytyčení stavby a vyhotoví 

vytyčovací protokol. Vytyčení se provede pomocí hlavních polohových čar, 

hlavních pevných bodů trasy a hlavních výškových bodů. Budou vytyčeny 

hlavní stavební body. Budou zhotoveny lavičky cca 2,0 m od hranice objektu, 

kde nebudou ohroženy probíhajícími pracemi na stavbě. Pomocí laviček se 

provede vytyčení modulových os pro určení polohy a výšky jednotlivých pilot. 

 

 Po vytyčení následuje pilotové založení stavby. Zemina vytěžená při 

provádění vrtů pro piloty bude odvezena na skládku mimo staveniště. 

 

 Lavičky určí polohu základových pásů, jejich obrys se vyznačí pomocí 

vápna. Déle se vyznačí obrysy základových patek. Výkopy budou zhotoveny dle 

rozměrů základových konstrukcí v odpovídajících hloubkách. Výkopy pro 

základové pásy budou provedeny 150 mm pod úroveň uvedených výšek. Při 

výkopu pro základové patky bude zemina odebrána až po vrchní hranu hlavice 

pilot. Hlavice pilot budou následně očištěny. Dále budou provedeny výkopy pro 

uložení inženýrských sítí v ploše stavebního objektu. Vytěžená zemina bude 

Odvezena na skládku mino staveniště, tato zemina nebude dále použita např. 

k terénním úpravám v okolí hlavního stavebního objektu.  

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x řidič rýpadlo-nakladače 

1x řidič sklápěcího nákladního automobilu 

1x geodet 
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1x pomocník geodeta 

2x pomocný dělník 

 

Mechanizace: 

Rýpadlo-nakladač 

Nákladní automobil se sklápěcí nástavbou 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 5 dny 

4.2.2 Provedení pilotového založení objektu 

Výkaz výměr: 

Beton C 25/30 XC2 - XA1 19,2 m3 

 

Technologický postup: 

 Provede se pilotové založení stavby. Piloty budou zhotoveny v průměrech 

350 a 650 mm v délkách dle projektové dokumentace. Při zhotovení pilot bude 

použita technika tzv. hluchého vrtání. To znamená, že se provede vrt do 

hloubky předepsané projektem přes vrstvu zeminy, která bude později vytěžena 

při výkopech pro základové patky. 

 

 Piloty budou prováděné průběžným šnekem (metoda CFA), jehož závity 

jsou přivařeny na střední rouru s uzávěrem dna. Při vrtání dochází k ulpívání 

zeminy na závitech šneku, takže zemina není těžena a slouží jako pažení vrtu. 

Po dosažení požadované hloubky piloty se začne s betonáží pomocí střední 

roury průběžného šneku, do které bude čerpán čerstvý beton pomocí 

autočerpadla, které je pružnou hadicí přímo spojeno s hlavou vrtného nástroje. 

Při průběhu betonáže dochází k vytahování průběžného šneku a odpadávání 

zeminy, která ulpívala na závitech šneku. Zemina bude pomocí Rýpadlo-

nakladače naložena na sklápěcí nákladní automobil a odvážena na určenou 

skládku mimo staveniště.  
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Odkop zeminy na úroveň hlavy pilot následné vložení prefabrikovaných kalichů 

bude možné realizovat po 4 denní technologické přestávce. 

 

 

Obr. 8 - Postup provádění pilot metodou CFA [25] 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x obsluha vrtné soupravy 

1x řidič rýpadlo-nakladače 

1x řidič sklápěcího nákladního automobilu 

1x řidič autodomíchávače 

1x řidič autočerpadla 

1x pomocný dělník 

 

Mechanizace: 

Vrtná souprava 

Rýpadlo-nakladač 

Autodomíchávač 

Autočerpadlo 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 25 dní 
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4.2.3 Základy 

Výkaz výměr: 

Výplň pilot z C 25/30 XA1, se suspenzí      41,4m3 

Beton základových desek prostý C 12/15     148,5m3 

Beton základ.desek C 20/25 s rozptýlenou výztuží    200,4m3 

Výztuž základových desek svař. sítí oka 150/150 mm   4,8t 

Zdivo základové z bed. tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic C 12/15  13,4m2 

Beton základových pasů prostý C 12/15     16,7m3 

Železobeton základových patek C 20/25     46,0m3 

Výztuž základových patek ze svař. sítí, oka 100/100 mm KD35  0,92t 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm   1142,0m2 

 

Technologický postup: 

 Na hlavy pilot budou osazeny železobetonové prefabrikované kalichové 

patky. Kalichové patky budou dopraveny na piloty pomocí nákladního 

automobilu se sklápěcí nástavbou.  

 

 Pod vnitřní nosné stěny budou vloženy prefabrikované základové prahy 550 

mm z betonu C 12/15, Na základové pásy pod výtahovou šachtou bude 

zhotoveno zdivo ze ztraceného bednění tl. 20, rozměru 500x 200 x 250 mm 

zalité betonem C 12/15. V základech je nutné ponechat prostupy pro rozvody 

instalací dle projektové dokumentace. Čerstvý beton bude na místo určení 

dopraven pomocí autočerpadla, na staveniště bude dopraven 

autodomíchávačem.  

 
Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

1x řidič autodomíchávače 

1x řidič autočerpadla 

1x řidič sklápěcího nákladního automobilu 

1x řidič rýpadlo-nakladače 
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1x betonář 

4x pomocný dělník 

 

Mechanizace: 

Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

Nákladní automobil se sklápěcí nástavbou 

Autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Ponorný vibrátor 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 30 dní 

4.2.4 Montáž železobetonového skeletu 

Realizací montovaného železobetonového skeletu se podrobně zabývá 

technologický předpis v kapitole 9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

MONTÁŽ KLELETOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE. 

4.2.5 Svislé a kompletní konstrukce 

Výkaz výměr: 

Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm    200m2 

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm     108,1m2 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm   21kus 

 

Technologický postup: 

U výtahové šachta bude od 1NP do 7NP vyzděna z kusového zdiva 

POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm na cementovou maltu M10. Založení 

bude provedeno pomocí zakládací soupravy a rotačního laseru s nivelační latí, 

pro zajištění minimální tloušťky zakládací malty 10 mm. Pokračuje se vyzděním 

dalších řad zdiva, vždy od rohových tvarovek pro dodržení vazeb a vodorovné 

roviny na cementovou maltu M10, spojení na pero a drážku s kapsou pro maltu 

M10 pro zlepšení akustické vlastnosti. Vodorovné uložení tvarovek se zajistí 

pomocí gumové palice a vodováhy. Dle projektové dokumentace dojde k 
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vytvoření otvorů pro dveřní otvory a osazení překladů do maltového lože tl. 10 

mm. Překlady nad otvory v nosných stěnách budou POROTHERM překlad 7 v 

délkách dle projektové dokumentace. Před zahájením zdění druhé výšky, která 

je nad 1,5 m, musí být zřízeno pomocné lešení. Stěny budou kotveny ke 

konstrukci železobetonového skeletu plochými stěnovými sponami a pružné 

připojení stěny ke skeletu bude zajištěno vložením pásku minerální izolace. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

4x izolatér 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

1x obsluha míchacího centra 

2x zedník 

2x pomocný dělník 

1x obsluha jeřábu 

 

Mechanizace: 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Průtoková míchačka na suché směsi 

Věžový jeřáb 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 15 dní 

4.2.6 Opláštění 

Výkaz výměr: 

Panel stěnový Kingspan KS 1000 FR tl.jádra 120 mm  1301,5m2 

 

Technologický postup: 

Stěnové panely Kingspan budou kotveny k železobetonovým sloupům skeletu 

pomocí samovrtných šroubů určených do betonu s těsnící podložkou. V místě 

kotvení bude mezi sloup a panel vložena těsnící PE podložka. Panely budou 
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usazeny na základové sendvičové panely opatřené o spodní díly oplechování. 

Po osazení panelů budou provedeny lemovací prvky opláštění.  

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x obsluha jeřábu 

1x řidič nákladního automobilu s návěsem 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

6x stavební zámečník 

3x stavební dělník 

 
Mechanizace: 

Nákladní automobil s návěsem 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Věžový jeřáb 

Zvedací nůžková plošina 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 60 dní 

4.2.7 Zastřešení 

Výkaz výměr: 

Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 40 mm   1142,0m2 

Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší   5,4t 

Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho   268,4m2 

 

Technologický postup: 

 Ve skladovací části bude na železobetonové vaznice namontován střešní 

Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 40 mm. Panely budou připevněny pomocí 

samořezných šroubů do betonu s těsnícími podložkami. Ve střešním plášti bude 

vynechán otvor pro následnou montáž světlíku. 

 V administrativní části budou na železobetonové vazníky namontovány 

ocelové válcované profily IPE 240. Kotvení bude provedeno pomocí přivaření 
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ocelových příložek k ocelovému profilu a kotvení příložek k vazníkům šroubem 

určeným do betonových konstrukcí. Na ocelové profily IPE 16 budou kotveny 

Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 40 mm. Panel bude kotven samovrtnými šrouby 

s pryžovou podložkou. V izolačním jádru panelu se vytvoří otvor, který bude po 

zavrtání šroubu zpětně vyplněn izolační pěnou. Mezi panely bude v obou 

směrech proveden vodotěsný spoj PVC folie horkovzdušným přivařením. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

1x řidič dodávky 

8x izolatér 

6x stavební zámečník 

4x klempíř 

1xobsluha jeřábu 

 
Mechanizace: 

Stavební výtah GEDA 

Věžový jeřáb 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Dodávka 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 60 dní 

4.2.8 Příčky 

Výkaz výměr: 

Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm   2kus 

Příčka SDK Knauf Drystar ocel.kce, 1xopl.tl.100 mm   390,2m2 

Příčka SDK Knauf Drystar ocel.kce, 1xopl.tl.125 mm   923,7m2 

Příčka sádrokarton. dřev.kce, 2x oplášť. tl.130 mm   129,5m2 

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm      355,6m2 
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Technologický postup: 

SDK příčky budou zhotoveny dle projektové dokumentace. Vytyčení příčky se 

provede pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Vytyčuje se úroveň konstrukce 

a je nutné zohlednit tloušťku opláštění. Opláštění tvoří dvě sádrokartonové 

desky o tl. 12,5 mm, celková tloušťka opláštění na jedné straně tedy činní 25 

mm. Dále se vytyčí případné dveřní otvory. Obvodové vodorovné profily R-UW 

a svislé profily R-CW se opatří před osazením samolepícím napojovacím 

těsněním Rigips, následně se připevní k návazným konstrukcím pomocí 

plastových natloukacích hmoždinek. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 

mm. V rozích příčky je maximální vzdálenost prvního připojení od rohu 200 mm. 

Je nutné provést kluzné napojení příčky na strop. Budoucí sádrokartonový 

podhled bude dotažen k příčce a bude napojen pevně (obr. 2). Profil R-UW je 

nutno opatřit náležitým počtem podkladních pruhů sádrokartonu pro vykrytí 

mezery mezi deskami opláštění a stropní konstrukcí z hlediska akustiky. K 

omezení průchodu vibrací podlahou jsou vodorovné profily osazeny na spáru v 

betonové mazanině. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

2xZedník 

6x sádrokartonář 

4x pomocný dělník 

 
Mechanizace: 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Míchačka 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 30 dní 
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4.2.9 Výplně vnějších otvorů 

Výkaz výměr: 

Výplně vnějších otvorů        72kus 

 

Technologický postup: 

Osazování výplní otvorů do předem připravených otvorů panelu Kingspan. 

 
Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

2x montážní dělník 

1x obsluha jeřábu 

 

Mechanizace: 

Věžový jeřáb  

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 30 dní 

4.2.10 Vnitřní hrubé rozvody a instalace 

Montáže vnitřních hrubých rozvodů a instalací budou provedeny před realizací 

vnitřních omítek.  

 

Časová rozvaha: 

Předpokládaná doba provádění prací je 7 dní.. 

4.2.11 Úpravy povrchů vnitřní 

Výkaz výměr: 

Omítka stropů tenkovrstvá minerální     1727m2 

Omítka stěn tenkovrstvá minerální Cemix    823,8m2 

Omítka sádrokartonových stěn Feinputz     1220,4m2 
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Technologický postup: 

Provedení omítky na veškeré vnitřní zdivo a železobetonové sloupy skeletu (v 

administrativní části. Nanášení omítky na podklad se provádí strojní omítačkou 

v tloušťce vrstvy cca 12 mm směrem od shora dolů. V průběhu omítání se 

osazují rohové profily. Povrch stěny se zarovná stahovací latí - h profil. 

Případné prohlubně na povrchu omítky se doplní pomocí strojní omítačky a 

provede se opětovné zarovnání latí. Po částečném zatuhnutí omítky se provede 

zarovnání povrchu trapézovou stahovací latí. Při dosažení požadované 

pevnosti omítky se povrch omítky navlhčí a vyhladí filcovým hladítkem. Finální 

štuková omítka se nanese po vyzrání jádrové omítky pomocí plastového 

hladítka. V místech napojení cihelného zdiva na železobetonový sloup bude 

spára přiznána a vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

4x omítkář 

4x pomocný dělník 

1x obsluha omítačky 

1x řidič nákladního automobilu 

 

Mechanizace: 

Strojní omítačka 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Průmyslový odvlhčovač 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 30 dní 

 

4.2.12 Podlahy a podlahové konstrukce 

Výkaz výměr: 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15     80,5m3 
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Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15    26,8m3 

Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm  248m2 

Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast.   31m2 

Beton základ.desek C 20/25 s rozptýlenou výztuží   200m2 

Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30   268,4m2 

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá    1867m2 

 

Technologický postup: 

 Před montáží podlah v 1.NP se provede hydroizolace proti zemní vlhkosti 

z asfaltových těžkých pásů (administrativní část). Ve 2.NP až 7NP bude 

skladba podlahy doplněna o zvukově izolační desky, na které se položí 

separační folie a betonová mazanina. Nášlapná vrstva podlah keramická 

dlažba. 

  

 Ve výrobní části haly bude vybetonována průmyslová betonová podlaha s 

rozptýlenou výztuží. V ploše podlahy budou dodrženy předepsané dilatační 

spáry. Provede se hlazení povrchu podlahy pomocí strojních hladiček. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x řidič autodomíchávače 

1x obsluha pístového čerpadla 

6x izolatér 

6x betonář 

10x stavební dělník 

 

Mechanizace: 

Autodomíchávač 

Pístové čerpadlo 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Stavební výtah 

Strojní hladička 
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Ruční motorová hladička 

 
Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 30 dní 

4.2.13 Podhledy 

Výkaz výměr: 

Podkroví SDK,OK CD,záv.krokv.izolace,1xRBI tl.12,5 tl 240mm 253,9m2 

 

Technologický postup: 

 Opláštění z desek Knauf je upevněno pomocí vhodných šroubů na kovovou 

spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 60/27 dvojitý rastr v 

jedné rovině. Profily jsou upevněné pod nosným stropem pomocí zavěšovacích 

prvků. uvedenou konstrukci je vhodné použít při požadavku na malou výšku 

svěšení podhledu. Navíc je jednodušší montáž vrstvy izolace, pokud je 

požadována. 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

4x sádrokartonář 

2x pomocný dělník 

1x řidič nákladního automobilu 

1x řidič dodávky 

 

Mechanizace: 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Stavební výtah 

Dodávka 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 12 dní 
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4.2.14 Obklady keramické 

Výkaz výměr: 

Penetrace podkladu pod obklady      210m2 

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm   210m2 

Obklad vnitřní 450 x 450 mm stěny keramický, do tmele 229,6 m2 

 

Technologický postup: 

- provedení penetrace podkladu 

- kladení keramických obkladů do tmele, osazování rohových lišt 

- spárování obkladů, očistění obkladů od spárovací hmoty 

 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

4x obkladač 

1x řidič dodávky 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 4 dny 

4.2.15 Nášlapné vrstvy podlah 

Výkaz výměr: 

Dlaždice Taurus Industrial 20x20x0,9 cm včetně soklu  1848m2 

Lukopren N 8100 kaučuk silikonový 2složkový   739kg 
 

Technologický postup: 

− kladení keramických dlaždic do tmele, instalace rohových lišt 

− provedení soklu z keramické dlažby do tmele 

− spárování dlažby, očištění dlažby od spárovací hmoty 

− lepení vinylových pásů na lepidlo 

− lepení soklových lišt na lepidlo 
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Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

4x obkladač 

4x podlahář 

1x řidič dodávky 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 20 dní 

4.2.16 Konstrukce zámečnické 

Výkaz výměr: 

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 70x197 bílé  34kus 

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 80x197 bílé  54kus 

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 90x197 bílé  10kus 

 

Technologický postup: 

Po dokončení podlahových konstrukcí budou osazeny zárubně ve všech 

patrech. 

 

Časová rozvaha: 

Předpokládaná doba provádění prací je 5 dní. 

4.2.17 Malby 

Výkaz výměr: 

Tekutá malba Hetmal Plus, bílá       5500m2 

 

Technologický postup: 

− ochrana ostatních konstrukcí před obarvením malbou ochrannou páskou a PE 

foliemi 

− provedení penetrace podkladu, technologická přestávka 12 hodin 

− provedení prvního nátěru malbou, technologická přestávka 12 h 

− provedení druhého nátěru malbou 
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Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 

4x malíř - natěrač 

1x řidič dodávky 

 
Časová rozvaha: 

Doba provádění prací 15 dní 

4.2.18 Vnitřní kompletace 

Vnitřní kompletace rozvodů a instalací budou probíhat po dokončení vnitřní 

malby. 

 

Časová rozvaha: 

Předpokládaná doba provádění prací jsou 7 dny. 

 

4.2.19 Úpravy povrchů vnější 

Dodatečné úpravy vnějších povrchů nebudou probíhat, jelikož vnější plášť je 

tvořen panely Kingspan s povrchovou úpravou. 

4.2.20 Dokončovací práce v exteriéru 

Tyto práce jsou zahrnuty v samostatném stavebním objektu SO11 VEGETAČNÍ 

ÚPRAVY 

 

4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V průběhu realizace veškerých stavebních prací budou dodržovány obecné 

podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Zhotovitel stavby zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. Plán bude vycházet z následujících právních předpisů: 

 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

 do hloubky 

− Nařízení vlády č. 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 

− 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. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

 pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

 dopravy dopravními prostředky 

 

Všichni pracovníci podstoupí školení BOZP a budou seznámeni s plánem 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 

4.4 Vliv stavby na životní prostředí 
 Staveniště se nachází v průmyslové předměstské oblasti města Slatina. V 

okolí se nenachází bytová výstavba, pouze výrobní závody místních firem. Z 

tohoto důvodu nejsou řešeny žádná zvláštní opatření proti hluku ze stavební 

činnosti. Práce budou probíhat pouze v určenou dobu nejdříve od 6:00 a 

nejpozději do 20:00. V případě nadměrné prašnosti štěrkových staveništních 

komunikací budou tyto komunikace kropeny vodou. V místě staveniště se 

nenachází vzrostlé stromy, které by bylo potřeba chránit před vlivem stavební 

činnosti. Podvozky a kola strojů odjíždějících ze staveniště budou čištěny od 

zeminy a ostatních nečistot ručním tlakovým čističem. Případné znečištění 

místních komunikací bude odstraněno čistícím kartáčovým vozem. Technický 

stav stavebních strojů bude pravidelně kontrolován zodpovědnou osobou, aby 

bylo předcházeno úniku provozních kapalin, nebo zásadní zvýšení hlučnosti 

stroje nad uváděnou hodnotu technickým listem výrobce. Dále budou při 

odstavení stroje použity záchytné vany pro zachycení případných úniků 

provozních kapalin. Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění zeminy, bude 
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tato kontaminovaná zemina odstraněna a ošetřena sorbenty. Jedná se o 

sorbenty, které jsou vhodné pro absorpci olejů, benzínu a nafty.  

 

 Při stavební činnosti budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a vyhlášky 93/2016, kterou se 

stanový Katalog odpadů. Na staveništi nebude v žádném případě docházet k 

pálení odpadů. Vzniklé staveništní odpady budou skladovány odděleně, dle 

druhu odpadu a likvidace v označených kontejnerech. Budou průběžně 

odváženy během výstavby. 



 

74 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 
 
 

5. PROJEKT ZAŽÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Bc. Josef Polášek 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. 

BRNO 2019   



75 
 

Obsah 
5.1 Charakteristika staveniště ..................................................................................................... 77 

5.2 Napojení staveniště na inženýrské sítě ................................................................................. 77 

5.3 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu ................................................................... 78 

5.4 Objekty zařízení staveniště ................................................................................................... 78 

5.4.1 Provozní objekty a zařízení staveniště ........................................................................... 78 

5.4.1.1 Kancelář stavbyvedoucího a vedoucího čety .......................................................... 78 

5.4.1.2 Sklady ...................................................................................................................... 79 

5.4.1.3 Oplocení staveniště - pronájem od společnosti WC service s.r.o ........................... 80 

5.4.1.4 Staveništní komunikace a zpevněné plochy ........................................................... 80 

5.4.1.5 Parkoviště ................................................................................................................ 80 

5.4.1.6 Staveništní inženýrské sítě ...................................................................................... 80 

5.4.1.7 Skládky .................................................................................................................... 81 

5.4.1.8 Transportní kapsové silo ......................................................................................... 81 

5.4.1.9 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP ............................................................................... 82 

5.4.1.10 Osvětlení staveniště .............................................................................................. 82 

5.4.1.11 Kontejnery na odpad ............................................................................................. 82 

5.4.1.12 Ostraha staveniště ................................................................................................ 83 

5.4.1.13 Lékárnička ............................................................................................................. 83 

5.4.1.14 Hasicí přístroj ........................................................................................................ 84 

5.4.1.15 Sypké sorbenty pro čištění úniků provozních kapalin ........................................... 84 

5.4.2 Sociální a hygienické objekty ......................................................................................... 84 

5.4.2.1 Sanitární zařízení ..................................................................................................... 84 

5.4.2.2 Mobilní WC - pronájem od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. .............. 85 

5.4.2.3 Šatny pracovníků ..................................................................................................... 86 

5.4.3 Výrobní objekty a zařízení staveniště ............................................................................ 87 

5.4.3.1 Míchací centrum ..................................................................................................... 87 

5.5 Zdroje pro stavbu .................................................................................................................. 87 

5.5.1 Potřeba vody pro staveništní provoz ............................................................................. 87 

5.5.2 Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz ........................................................ 88 

5.6 Fáze zařízení staveniště ......................................................................................................... 89 

5.6.1 Hrubá spodní a vrchní stavba ......................................................................................... 89 

5.6.2 Dokončovací práce ......................................................................................................... 91 

5.7 Likvidace zařízení staveniště ................................................................................................. 91 



76 
 

5.8 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště s ekonomickým vyhodnocením 

nákladů na zařízení staveniště .................................................................................................... 92 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .............................................................................. 93 

5.10 Vliv stavby na životní prostředí ....................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

5.1 Charakteristika staveniště 
 Technická zpráva je vypracována pro skladovací halu ve Slatině. Je to 

souhrn přípravných plánů a postupů k co nejrychlejší, ekonomicky 

nejvýhodnější a bezpečné realizaci stavby. 

 

Staveniště se nachází v průmyslové předměstské oblasti města Slatina v ulici 

Řípská. V okolí se nenachází bytová výstavba, pouze výrobní závody místních 

firem. Staveniště o celkové ploše cca 4 635 m2 je ohrazeno dočasným 

oplocením s hlavní vjezdovou/výjezdovou branou. Je zajištěno napojení na 

dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě. Napojení na inženýrské sítě bude 

řešeno dočasnými staveništními přípojkami. Součástí zařízení staveniště budou 

provozní, výrobní, sociální a hygienické objekty pro zajištění stavební výroby. 

 

Viz přílohy P.03 Zařízení staveniště - Hrubá stavba administrativní část  

Viz přílohy P.04 Zařízení staveniště - Hrubá stavba skladová část 

Viz přílohy P.05 Zařízení staveniště - Dokončovací práce 

 

5.2 Napojení staveniště na inženýrské sítě 
 Staveniště bude napojeno na novou trafostanici, ze které bude zajištěn 

odběr elektrické energie. Odběr elektrické energie pro staveniště bude zajištěn 

z napojeného staveništního rozvaděče. Trafostanice určená pro potřeby výrobní 

haly bude vybudována před zahájením stavebních prací. Voda pro potřeby 

stavby bude odebírána napojením na místní vodovodní řad v ulici Řípské, který 

je vzdálený cca 5,0 m. Na staveništi bude vybudována dočasná kanalizační 

přípojka, do které bude svedena splašková kanalizace ze sprch a umývárny 

sanitární buňky.  
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5.3 Napojení staveniště na dopravní 

infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno novým zpevněným nájezdem na silnici IV třídy ulice 

Řípské. Silnice IV ulice Řípská je napojena na silnici III/15289 vedoucí z Brna 

na Hodonín, Olomouc a dálnici D1/1. Na silnici IV ulice Řípské bude v blízkosti 

výjezdu ze staveniště v obou směrech umístěna informační cedule upozorňující 

na výjezd vozidel ze stavby. V tomto úseku bude snížena maximální rychlost na 

30 km/h. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou důkladně čištěna, aby bylo 

zabráněno znečištění místních komunikací. 

 

Podrobnější vztahy dopravní infrastruktury viz. 2. KOORDINAČNÍ SITUACE 

STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 

5.4 Objekty zařízení staveniště 

5.4.1 Provozní objekty a zařízení staveniště 

5.4.1.1 Kancelář stavbyvedoucího a vedoucího čety 

Potřebná plocha pro 1 stavbyvedoucího: 15 - 20 m2 

Potřebná plocha pro 2 vedoucí čet: 7 - 8 m2 

Navržena: 2 x Obytná buňka – AB 6/ předsíňka, plocha 14,5 m2

 
Obr. 9 - Kancelář stavbyvedoucího a vedoucího čety [26] 
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Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2600 mm 

Izolace: Standard 

Elektroinstalace: Kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení: Bílý dekor 

 

Základní vybavení: 

1 x venkovní ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1 x plastové okno 1 800 x 1 200 mm s roletami 

1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 

1 x 2 kW topidlo za příplatek 

5.4.1.2 Sklady 

Navržen: 2 x Skladový kontejner, uzamykatelný skladovací kontejner pro 

skladování materiálu a nářadí. 

 

Obr. 10 - Skladový kontejner [26] 

 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 

Konstrukce: zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm profilu 

Stěny, střecha, obložení: trapézový plech tl. 1,5 mm 

Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 4 mm 

Rohy kontejnerů: 4 mm svařeného ocelového plechu 

Vrata: dvoukřídlá, jištěná uzavíracími tyčemi, opatřena profilovou těsnící gumou 
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5.4.1.3 Oplocení staveniště - pronájem od společnosti WC 

service s.r.o 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Oplocení v celkové 

délce 90 m, 

bude pronajato v době od 4. 3. 2019 do 28. 2. 2020. 

Technické informace: 

Rozměr dílce: 3500 x 2000 mm 

Rozměr oka:100 x 200 mm 

Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 

Síla trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

Hmotnost: 18 kg 

5.4.1.4 Staveništní komunikace a zpevněné plochy 

Komunikace a zpevněné plochy budou na staveništi řešeny pomocí zhutněného 

drceného kameniva frakce 16/32 mm o tl. 200 mm. Většina této vrstvy 

štěrkopísku bude použita jako základ pro budoucí zpevněné plochy okolo 

hlavního stavebního objektu.  

5.4.1.5 Parkoviště 

Parkoviště pro osobní automobily vedení a pracovníků stavby, bude umístěno 

na ulici Řípské v parkovacím pruhu.  

5.4.1.6 Staveništní inženýrské sítě 

 Rozvod elektrické energie po staveništi bude proveden z hlavního 

staveništního rozvaděče napojeného na nově vybudovanou trafostanici pro 

výrobní halu. Z hlavního rozvaděče povedou nadzemní rozvody do provozních 

objektů zařízení staveniště a do podružných rozvaděčů. Z podružných 

rozvaděčů bude elektrická energie vedena ke všemu nářadí a strojům 

využívaných při stavební činnosti. Elektrickou energií budou zásobeny 

kancelářské a obytné kontejnery. Dále kontejner s umývárnou a sprchami, 

vrátnice, míchací centrum, stavební výtah, věžový jeřáb a osvětlení staveniště. 

Nadzemní kabely elektrické energie budou chráněny chráničkou kopoflex. 
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Kabely vedoucí přes zpevněnou staveništní komunikaci budou v zemi v 

chráničce a žlabu z betonových tvárnic. 

 

 Staveništní přípojka vody bude napojena na nově vybudovanou přípojku 

pro hlavní stavební objekt přes vodoměrnou šachtu průměru 1 000 mm. V 

šachtě bude na přípojce osazen staveništní vodoměr, do kterého se napojí 

vodovodní potrubí z trubek HDPE. Potrubí bude vedeno v zemi v nezámrzné 

hloubce 1,0 m v pískovém obsypu. Vodou budou zásobeny kontejner s 

umývárnou, míchací centrum a zařízení pro mytí podvozků stavebních strojů. 

 

 Splaškové vody vzniklé při používání umýváren a sprch budou svedeny do 

splaškové kanalizace. Kanalizace z trub PVC DN 100 bude uložena v zemi do 

pískového lože.  

5.4.1.7 Skládky 

 Na staveništi budou vybudovány skladovací plochy pro skladování 

stavebního materiálu. Skladovací plochy budou tvořeny zhutněným 

štěrkopískem 32/63 mm a betonovými silničními panely v mírném sklonu pro 

zajištění odvodnění. Celková skladovací plocha má 302m2 budou se zde 

skladovat veškeré prefabrikáty, panely Kingspan a kusové zdivo. 

 

5.4.1.8 Transportní kapsové silo 

V blízkosti míchacího centra bude umístěno zásobní silo na maltové nebo 

omítkové suché směsi. Založení bude provedeno na zpevněné ploše rozměru 

3,0 x 3,0 m. Na staveniště bude dopraveno nákladním automobilem se 

silonosičem. Doplňování sila bude probíhat průběžně pomocí cisterny. 

 

Technické informace: 

Výška sila: 6,6 m 

Šířka sila: 2,7 m  

Objem sila: 18,0 m3 

      Obr. 11 - Transportní silo [52] 
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5.4.1.9 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Technické parametry: 

Nosnost: 

500 kg (osoby) 

850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu: 

12 m/min (osoby) 

24 m/min (náklad) 

Max. výška: 100 m 

Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice: 16 A (pětikolík) 

Rozměr klece: 160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastavěná plocha: 2x2,5 m  

Přeprava osob: ANO  

 

      Obr. 12 - Stavební výtah GEDA 500 Z/P [27] 

5.4.1.10 Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště bude zajištěno pomocí halogenových reflektorů 

umístěných na střechách kontejnerů zařízení staveniště. Osvětlen bude také 

vjezd na staveniště a vrátnice s ostrahou staveniště. 

5.4.1.11 Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou na určeném umístěny kontejnery na staveništní odpad, 

rozdělené dle druhu produkovaného odpadu. Bude zajištěn jejich průběžný 

odvoz pronajímatelem následná nakládání s odpadem dle příslušných právních 

předpisů. 

 

Technické parametry 

Rozměry kontejnerů: d/š/v 3 000 x 2 000 x 1 500 mm (11,0 m3) 
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Obr.13 - Kontejnery na odpad [26] 

5.4.1.12 Ostraha staveniště 

Navržen: 1 x Obytný kontejner DBK2 

Ostrahu staveniště a evidenci osob a vozidel pohybujících se na staveništi 

zajistí najatá bezpečnostní agentura. Ostraha staveniště bude probíhat 

nepřetržitě 24 hodin denně. 

 

Technické informace: 

Rozměry: D/Š/V 3 000 x 2 438 x 2 800 mm 

Vnitřní vybavení: 

1 x 2kW elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

1 x okno s plastovou žaluzií 

       Obr. 14 - Buňka ostrahy staveniště [28] 

 

5.4.1.13 Lékárnička 

 V kanceláři hlavního stavbyvedoucího bude umístěna přenosná lékárnička. 

Určená pro první pomoc při úrazu pracovníka na staveništi. Přístup do 

kanceláře bude mít v případě nepřítomnosti stavbyvedoucí jiná pověřená 

osoba. Ve většině případů vedoucí pracovní čety. Provedení lékárničky bude 

plastový kufřík s držákem na stěnu. Lékárnička bude určená na 

stavby, typ s náplní do 30 osob.  

 

 

   Obr.15 - Nástěnná lékárnička [26] 
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5.4.1.14 Hasicí přístroj 

Staveniště bude vybaveno třemi hasícími práškovými přístroji. Jeden bude 

umístěn v buňce určené pro ostrahu staveniště a další v kancelářích 

stavbyvedoucího a vedoucího pracovní čety. Práškovým přístrojem je možné 

hasit také elektrická zařízení pod napětím. Množství náplně v jednom přístroji je 

6 kg s hasícím účinkem 27A, 183B, C. 

5.4.1.15 Sypké sorbenty pro čištění úniků provozních kapalin 

Ve skladovém kontejneru bude umístěna souprava se sypkými sorbenty HSB 

60 - SK 2, která bude použita při kontaminaci zeminy ropnými látkami. 

 

Složení soupravy: 

1 x sypký sorbent SK 2 

1 x pytel na použité sorbenty 

1 x smetáček a lopatka 

1 x ochranné rukavice 

1 x výstražná nálepka s nápisem nebezpečný odpad 

1 x sud o objemu 60 l s víkem a UN kódem 

 

5.4.2 Sociální a hygienické objekty 

5.4.2.1 Sanitární zařízení 

Navržena: 1 x Sanitární buňka, napojená na přívod elektrické energie, přívod 

vody a splaškovou kanalizaci. 
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Obr. 16 - Sanitární zařízení [26] 

 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 3 000 x 2 438 x 2600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení: bílý dekor 

Základní vybavení: 

1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2 000 mm 

1 x sanitární okno 600 x 600 mm 

2 x sprchovací kabina 

1 x elektrický boiler 150 l 

3 x keramické umyvadlo 

3 x zrcadlo 

2 x věšák na oblečení 

1 x 2 kW topidlo za příplatek 

5.4.2.2 Mobilní WC - pronájem od společnosti TOI TOI, sanitární 

systémy, s r.o. 

Navrženo: 5 x mobilní WC 

 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 1 190 x 1 100 x 2 310 mm 
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Sběrná nádrž: 250 l  

Hmotnost: 85 kg 

 

 

 

 

       Obr.17 - Mobilní záchod TOi TOi [26] 

5.4.2.3 Šatny pracovníků 

Potřebná plocha pro uvažovaný počet 20 pracovníků: 30 m2 (1,5 m2/ pracovník) 

Navržena: 1 x Obytná buňka - dvojitá, plocha 29,4 m2 

 
Obr.18 - Dvojití obytná buňka [26] 

 

Technické informace: 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6 058 x 4 876 x 2 600 mm 

Izolace: standard 

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 

 

 

 

Základní vybavení: 
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1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1 x spojovací materiál 

2 x 2 kW topidlo za příplatek 

 

5.4.3 Výrobní objekty a zařízení staveniště 

5.4.3.1 Míchací centrum 

 Je provedeno na zpevněné a odvodněné ploše. Suchá směs betonové 

zálivky je uskladněna v uzamykatelném skladu. Suchá maltová a omítková 

směs je uskladněna ve staveništním sile. Centrum je napojeno na přívod vody a 

elektrické energie pro míchačku a strojní omítačku. 

 

5.5 Zdroje pro stavbu 

5.5.1 Potřeba vody pro staveništní provoz 

 Při výpočtu maximální spotřeby vody pro staveniště za den, se vybrali 

nejvýznamnější činnosti ovlivňující spotřebu vody, které mohou v daný den 

nastat. Ve vzdálenosti cca 100 m od staveniště se nachází stávající hydrant 

vodovodní sítě. Z tohoto důvodu není rozvod požární vody nutné navrhovat. 

Voda pro provozní a hygienické účely 
Měrná  

jednotka 
Množství 
m.j./den 

Střední 
norma 

(l) 

Potřebné 
množství 
vody (l) 

Mití pracovních pomůcek - - 200 200 

Ošetřování podkladního betonu m3 350 150 52500 

Celkem potřeba vody PnA 52700 

Tab.1 Voda pro provozní a hygienické účely 

Voda pro hygienické a sociální 
Měrná  

jednotka 
Množství 
m.j./den 

Střední 
norma 

(l) 

Potřebné 
množství 
vody (l) 

Pracovníci na staveništi se sprchováním 
1 

Pracovník 
10 45 450 

Celkem potřeba vody PnB 450 

Tab.2 - Voda pro hygienické a sociální 
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Voda pro dopravní účely 
Měrná  

jednotka 
Množství 
m.j./den 

Střední 
norma 

(l) 

Potřebné 
množství 
vody (l) 

Mytí podvozků stavebních strojů 
1 stavební 

 stroj 
4 1000 4000 

Celkem potřeba vody PnC 4000 

Tab.3 - Voda pro dopravní účely 

 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn = ∑��∗��
	∗
���

 (l/s) 

�� =
52700 ∗ 1,5 + 450 ∗ 2,7 + 4000 ∗ 2

8 ∗ 3600
= 3,06 �/� 

 

Qn  spotřeba vody za vteřinu 

Pn  potřeba vody na den [l/den] 

kn  koeficient nerovnoměrnosti 

t  doba odběru vody 

 

Dimenzování vodovodního potrubí: 

Při spotřebě vody Qn = 3,06 l/s je navržena dimenze potrubí DN 32 mm. 

5.5.2 Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 

Elektromortory strojů a nářadí 
Příkon  
(kW) 

Počet strojů 
(ks) 

Celkový příkon 
(kW) 

Stavební výtah 5,5 1 5,5 

Míchačka 2,2 1 2,2 

Strojní omítačka 7 1 7 

Ponorný vybrátor 1,5 2 3 

Vrtačky, úhlové brusky, ruční pily 1,1 8 8,8 

Věžový jeřáb 3 1 3 

Celkem P1 kW/h 29,5 

Tab.4 - Elektromotory strojů a nářadí 

Vnitřní osvětlení a topení objektů ZS 
Příkon  
(kW) 

Počet strojů 
(ks) 

Celkový příkon 
(kW) 

Kanceláře 2,14 2 4,28 

Vrátnice 2,14 1 2,14 

Šatny  4,3 1 4,3 

Umývárny, sprchy 4,1 1 4,1 
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Celkem P2 kW/h 14,82 

Tab.5 - Vnitřní osvětlení a topení objektů ZS 

Venkovní osvětlení staveniště 
Příkon  
(kW) 

Počet strojů 
(ks) 

Celkový příkon 
(kW) 

Halogenová prostorová světla 0,12 8 0,96 

Celkem P2 kW/h 0,96 

Tab.6 - Venkovní osvětlení staveniště 

 

 

 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

S = 1,1 ∗ �((0,5 ∗ !1 + 0,8 ∗ !2 + 1 ∗ !3)2 + (0,7 ∗ !1)2 ) 

 

S = 1,1 ∗ �((0,5 ∗ 29,5 + 0,8 ∗ 14,82 + 1 ∗ 0,96)2 + (0,7 ∗ 29,5)2 ) =  37,8$% 

 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – koeficient současnosti elektromotoru 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

0,7 – fázový posun 

Nutný příkon elektrické energie potřebný pro staveniště je 37,8 kW. 

 

5.6 Fáze zařízení staveniště 

5.6.1 Hrubá spodní a vrchní stavba 

 Před započetím stavebních prací bude staveniště oploceno mobilním 

oplocením výšky 2,0 m s vjezdovou branou. Staveniště bude oploceno po celou 

dobu výstavby. Provede se sejmutí ornice a přípojky inženýrských sítí, včetně 

realizace samostatně stojící trafostanice hlavního stavebního objektu. Následně 

se vytvoří zpevněné plochy a komunikace staveniště z hutněného štěrkopísku, 

které budou z velké části použity jako podklad pro nové zpevněné plochy 

hlavního stavebního objektu. Na nové přípojky vody a elektrické energie budou 
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napojeny staveništní přípojky. Provede se zapojení hlavního stavebního 

rozvaděče na novou trafostanici. Dále budou na staveniště dopraveny 

kontejnery kanceláří, umývárna, vrátnice, sklady. Kontejnery budou uloženy na 

vyrovnaných betonových pražcích. Tyto objekty budou napojeny na staveništní 

přípojky. Na staveniště budou přistaveny mobilní WC. Provede se osazení 

bezodtokové jímky a položení kanalizace z kontejneru s umývárnou. 

 

 Po dokončení zemních prací bude na staveništi vybudována skládka na 

odvodněné a zhutněné štěrkové ploše se silničními panely. Tato skládka bude 

dále využívána pro skladování železobetonových prvků montovaného skeletu a 

dalšího stavebního materiálu. Čerství beton bude na staveniště dopravován 

autodomíchávači a na staveništi bude dopraven na místo určení pomocí 

autočerpadla.  

 

 Před započetím prací montáže skeletu bude vybudováno míchací centrum 

pro výrobu betonové zálivky. Hlavním zvedacím mechanismem na staveništi 

bude v této fázi je věžový jeřáb LIEBHERR 42.1K. Pozice věžového jěřábu se 

bude průběžně měnit v návaznosti na SO01 nebo SO02. Bude pojíždět podélně 

vedle objektu po zřízené kolejové dráze. Pro uskladnění panelů Spiroll bude 

využita stávající skládka. Tato skládka bude dále sloužit pro skladování všech 

prvků, které budou zabudovány v objektu SO01 a SO02. 

  

 Před zahájením zdicích prací bude míchací centrum vybaveno o transportní 

kapsové silo pro skladování suchých maltových směsí. Silo bude průběžně 

doplňováno cisternou, dle potřeby stavby. Cihelné bloky POROTHERM pro 

stěny výtahu budou skladovány na paletách přímo ve stavebním objektu. Na 

staveniště budou dopraveny nákladním automobilem s hydraulickou rukou, 

která umožní jejich přesun přímo do 1. nebo 2.NP, ještě před dokončením 

opláštění haly. Ve 2.NP budou palety rozmístěné rovnoměrně po celé 

využitelné ploše, aby nedošlo k nežádoucímu lokálnímu zatížení nosného 

skeletu. Příčkové zdivo bude naskladněno do objektu před realizací opláštění 
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haly. Při realizaci vyšších pate 3Np až 7NP bude nutné využít pro transport 

věžového jeřábu, nebo stavebního výtahu. 

 

 Při realizaci opláštění haly je jako hlavní zvedací mechanismus věžový 

jeřáb LIEBHERR 42.1K, spolu s nůžkovými plošinami. Stavební výtah bude 

instalován a použit v době provádění izolací střešního pláště pro dopravu 

pracovníků a drobného materiálu až na úroveň střechy. Po zastřešení objektu 

bude využíván při další stavební činnosti pro dopravu pracovníků a materiálu z 

1.NP do 7.NP. Umístění výtahu je uvažováno u obvodové stěny stavebního 

objektu, ke které bude výtah ukotven. 

5.6.2 Dokončovací práce 

 V době provádění dokončovacích prací již nebude používán věžový jeřáb, 

pro vertikální dopravu pracovníků a stavebního materiálu bude použit 

staveništní výtah spolu s nůžkovými plošinami. Součástí míchacího centra 

zůstane zásobníkové transportní silo, které bude použito na skladování suché 

omítkové směsi. Nově bude použita strojní omítačka pro výrobu a dopravu 

čerstvé omítky. Po dokončení omítek bude transportní silo odvezeno ze 

staveniště. Čerstvé betonové mazaniny a anhydritové potěry budou na 

staveniště dopraveny autodomíchávačem a na staveništi budou na místo určení 

dopraveny hadicí pomocí pístového čerpadla. V této fázi již nebude potřeba 

skládek materiálu. Zhutněný štěrkopísek skládky bude odstraněn v místech, 

kde nebude sloužit jako podklad nových zpevněných ploch. Materiál a nářadí se 

bude skladovat přímo v hlavním stavebním objektu, nebo v uzamykatelných 

skladech. U části staveništního oplocení dojde k odstranění z důvodu realizace 

nového oplocení pro hlavní stavební objekt. Staveništní výtah bude 

demontován a odvezen po dokončení VZT instalací na střeše objektu. 

 

5.7 Likvidace zařízení staveniště 
 Po dokončení stavebních prací je zahájena likvidace zařízení staveniště, 

kdy dojde k odstranění staveništních přípojek, hlavního stavebního rozvaděče. 

Postupně budou odvezeny staveništní kontejnery, včetně podkladních 



92 
 

betonových pražců. Bude odstraněno míchací centrum a zhutněný štěrkopísek 

v místech, kde nebude sloužit jako podklad nových zpevněných ploch. Nakonec 

se provede odstranění mobilního staveništního oplocení s vjezdovou branou. 

 

5.8 Časový plán budování a likvidace zařízení 

staveniště s ekonomickým vyhodnocením 

nákladů na zařízení staveniště 

Objekty ZS 
Vybudování 

(Datum) 
Likvidace 
(datum) 

Množství m.j. 
Náklady 

m.j./doba 
(Kč) 

Celkové 
náklady 

Mobilní oplocení 04.03.2019 28.02.2020 90 m 820 73800 

Skládka ze silničních pan. 08.03.2019 18.02.2020 302 m2 600 181200 

Zpevnění staveništní 
komunikace 

08.03.2019 18.02.2020 574 m2 220 126280 

Přípojka vody 08.03.2019 18.02.2020 90 m 2000 180000 

Přípojka el. Energie 08.03.2019 18.02.2020 10 m 1300 13000 

Přípojka splaškové 
kanalizace 

08.03.2019 18.02.2020 10 m 3600 36000 

Rozvody el. Energie 08.03.2019 18.02.2020 50 m 1100 55000 

Doprava, budování, 
likvidace stavebních 
buněk 

08.03.2019 18.02.2020 7 ks 3000 21000 

Kanceláře 08.03.2019 18.02.2020 2 ks 27000 54000 

Šatny 08.03.2019 18.02.2020 1 ks 27000 27000 

Umývárny 08.03.2019 18.02.2020 1 ks 19000 19000 

Pronájem Toi Toi 08.03.2019 18.02.2020 5 ks  25000 125000 

Sklady 08.03.2019 18.02.2020 2 ks 18000 36000 

Pronájem sila Doba pronájmu 30 dní 1 ks 15000 15000 

Pronájem výtahu 03.06.2018 02.02.2020 1 ks 37000 37000 

Pronájem věžového 
jeřábu 

01.05.2018 18.02.2020 11 měs 38100 419100 

Dráha věžového jeřábu 01.05.2018 18.02.2020 40 m 4500 180000 

Doprava věžového 
jeřábu 

01.05.2018 18.02.2020 2 cesta 15000 30000 

Rozložení a složení věž 
jeřábu 

01.05.2018 18.02.2020 2 slož/rozlož 25000 50000 

Ostraha staveniště 08.03.2019 18.02.2020 11 měs 8000 88000 

Odpadní kontejnery 08.03.2019 18.02.2020 3 ks 2500 7500 
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Hasicí príštroje 08.03.2019 18.02.2020 3 ks 750 2250 

Lékarnička 08.03.2019 18.02.2020 1 ks 2200 2200 

Spotřeba el. Energie - - 43,7 MWh 3600 157320 

Spotřeba vody - - 1250 m3 35 43750 

Celkové náklady budování a likvidace zařízení staveniště 1979400 
Tab.7 - Časový a plán budování a likvidace zařízení staveniště 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Při provádění stavebních prací bude na staveništi zajištěn a dodržován plán 

BOZP vycházející z příslušných právních předpisů. 

 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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. 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 

− 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. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

 pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

 dopravy dopravními prostředky 

 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m se vstupní 

bránou. Na oplocení budou umístěny výstražné bezpečnostní tabule se 

zákazem vstupu nepovolaných osob a s dalšími bezpečnostními opatřeními. Na 

staveništi bude dodržován pořádek, stroje, nářadí a materiály budou umístěny 

na příslušných pozicích. Při špatné viditelnosti budou pracoviště na staveništi 

osvětlená umělým osvětlením. Obsluhu strojů a zařízení bude provádět pouze 

oprávněná osoba seznámená s provozními podmínkami na staveništi. Stroje 

jako nákladní automobil s hydraulickou rukou, autočerpadlo, autojeřáb a 
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zdvižné plošiny, budou při práci na staveništi stát na zpevněné ploše staveništní 

komunikace. Jejich stabilita bude zajištěna podloženými vysunutými patkami, 

které jsou součástí vybavení. Obsluha dopravních strojů na staveništi bude 

seznámena s ochrannými pásmy a umístěním inženýrských sítí. Elektrická 

zařízení staveniště budou pravidelně kontrolovány. Všichni pracovníci 

podstoupí školení BOZP a budou seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi. Dále budou seznámeni s provozem staveniště a vybaveni 

ochrannými pracovními pomůckami tj. ochranné přilby, reflexní vesty, rukavice 

a pevná pracovní obuv. 

 

5.10 Vliv stavby na životní prostředí 

 Staveniště se nachází v průmyslové předměstské oblasti města Slatina. V 

okolí se nenachází bytová výstavba, pouze výrobní závody místních firem. Z 

tohoto důvodu nejsou řešeny žádná zvláštní opatření proti hluku ze stavební 

činnosti. Práce budou probíhat pouze v určenou dobu nejdříve od 6:00 a 

nejpozději do 20:00. V případě nadměrné prašnosti štěrkových staveništních 

komunikací budou tyto komunikace kropeny vodou. V místě staveniště se 

nenachází vzrostlé stromy, které by bylo potřeba chránit před vlivem stavební 

činnosti. Podvozky a kola strojů odjíždějících ze staveniště budou čištěny od 

zeminy a ostatních nečistot ručním tlakovým čističem. Případné znečištění 

místních komunikací bude odstraněno čistícím kartáčovým vozem. Technický 

stav stavebních strojů bude pravidelně kontrolován zodpovědnou osobou, aby 

bylo předcházeno úniku provozních kapalin, nebo zásadní zvýšení 

hlučnosti stroje nad uváděnou hodnotu technickým listem výrobce. Dále budou 

při odstavení stroje použity záchytné vany pro zachycení případných úniků 

provozních kapalin. Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění zeminy, bude 

tato kontaminovaná zemina odstraněna a ošetřena sorbenty. Jedná se o 

sorbenty, které jsou vhodné pro absorpci olejů, benzínu a nafty. 

 Při stavební činnosti budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a vyhlášky 93/2016, kterou se 

stanový Katalog odpadů. Na staveništi nebude v žádném případě docházet k 

pálení odpadů. Vzniklé staveništní odpady budou skladovány odděleně, dle 
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druhu odpadu a likvidace v označených kontejnerech. Budou průběžně 

odváženy během výstavby. 

 

 

Katalog odpadů: 

Zatřídění Název odpadu 
Kategorie 
odpadu Likvidace odpadu 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N Skládka NO 

13 07  Odpady kapalných paliv N Skládka NO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 

15 01 06 Směsné odpady O Sběrný dvůr 

17 01 01  Beton O Skládka 

17 01 02  Cihly O Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu O Sběrný dvůr 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz O Sběrný dvůr 

17 04 02 Hliník O Sběrný dvůr 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Komunální skládka 

    

Tab.8 - Katalog odpadů 
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6.1 Stroje pro provádění zemních a zakládacích 

prací 

 

6.1.1 Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

 Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO bude použit na skrývku ornice, hloubení 

rýh a jam pro základové konstrukce. Při budování a likvidaci zařízení staveniště 

bude použit na manipulaci se štěrkopískem pro komunikace a zpevněné plochy. 

V další fázi stavby bude použit na terénní úpravy. 

 

Obr. 19 - Rypadlo – nakladač JCB 4CX ECO [30] 

 

Doba nasazení stroje: 

Zemní práce a pilotové založení objektu - 15 dní 

Terénní úpravy - 1 den 

Budování a likvidace zařízení staveniště - 7 dní 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem nakladače: 1,3 m3 

Jmenovitý objem rýpadla: 0,23 m3 

Maximální hloubka výkopu: 5,88 m 

Výkon motoru: 81,0 kW 

Celková přepravní délka: 5 910 mm 
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Rozvor náprav: 2 220 mm 

Výška po střechu kabiny: 3 030 mm 

6.1.2 Vrtná souprava Casagrande B175 XP 

 Vrtná souprava bude použita při pilotovém založení objektu. Na staveniště 

bude dopravena tahačem Volvo FH s nízkoložným návěsem Schwarzmüller. 

Piloty budou průměru 350 - 650 mm a hloubky 4 m, prováděné metodou CFA. 

Doba nasazení stroje: 

Pilotové založení objektu - 10 dní 

 

Technické parametry: 

Maximální hloubka CFA: 23,0 m 

Maximální průměr CFA: 900 m 

Výkon motoru: 194 kW 

Šířka roztažitelných pásů: 2500 ÷ 3700 mm 

Vrtná hlava: 160 kNm - 32 ot/min. 

Přítlak: 240 kN 

Tah: 240 kN 

Hmotnost: 41 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.20 - vrtná souprava Casagrande B175 XP [31] 
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6.2 Nákladní a užitkové automobily 

6.2.1 Nákladní automobil Volvo FMX13 6x4, sklápěcí 

nástavba 

Nákladní automobil bude použit na dopravu zeminy a štěrkopísku spolu 

s rýpadlonakladačem JCB 4CX ECO. 

 
Obr.21 - Nákladní automobil Volvo FMX13 6x4, sklápěcí nástavba [32] 

 

Doba nasazení stroje: 

Zemní práce a pilotové založení objektu - 15 dní 

Terénní úpravy - 1 den 

Budování a likvidace zařízení staveniště - 7 dní 

 

Technické parametry: 

Celková délka: 7 465 mm 

Celková šířka: 2 490 mm 

Výkon motoru: 265 kW 

Vnitřní délka ložné plochy nástavby: 5 100 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy nástavby: 2 420 mm 

Ložný objem nástavby: cca 11 m3  
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6.2.2 Tahač Volvo FH 16.750 4x2 s návěsy 

Schwarzmüller 

 Tahač bude spolu s příslušnými návěsy Schwarzmüller použit na dopravu 

prefabrikovaných prvků železobetonového skeletu, železobetonových panelů 

Spiroll, panelů Kingspan a vrtné soupravy Casagrande B175 XP. 

 
Obr. 22 - Tahač Volvo FH 16.750 4x2 [34] 

 

Doba nasazení stroje: 

Pilotové založení objektu - 2 dny 

Montáž železobetonového skeletu - 60 dní (v závislosti na dodávkách 

materiálu) 

Opláštění a zastřešení objektu z panelů Kingspan - 30 dní (v závislosti na 

dodávkách materiálu) 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 559 kW 

Rozvor náprav: 3 800 mm 

Celková šířka: 2 495 mm 

Celková výška: 3 292 mm 

6.2.2.1 Návěs Schwarzmüller 3 nápravový valníkový 

Návěs bude použit na dopravu všech prefabrikovaných železobetonových prvků 

skeletu s výjimkou železobetonových vazníků délky 22 m. 
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Obr.23 -  Návěs Schwarzmüller 3 nápravový valníkový [35] 

Technické parametry: 

Celková povolená hmotnost soupravy: 42 t 

Vnitřní délka ložné plochy: 13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy: 2 480 mm 

Ložná plocha: 33, 78 m2 

 

6.2.2.2 Návěs Schwarzmüller 3 nápravový valníkový s možností 

prodloužení délky 

Navržený na dopravu železobetonových vazníků délky 22 m. Návěs bude 

prodloužený, až na maximální hodnotu 22 m, aby obsáhnul celou délku 

přepravovaného vazníku. 

Obr. 24 - Návěs Schwarzmüller 3 nápravový valníkový s možností prodloužení délky [35] 



103 
 

Technické parametry: 

Celková povolená hmotnost soupravy: 42 t 

Vnitřní délka ložné plochy: 13 620 mm s prodloužením až na 22 000 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy: 2 480 mm 

6.2.2.3 Návěs Schwarzmüller 3 nápravový MEGA-valníkový 

návěs se stahovatelnou plachtou 

Pro zajištění dopravy opláštění a zastřešení stavebního objektu z panelů 

Kingspan. 

 

 
Obr. 25 - Návěs Schwarzmüller 3 nápravový MEGA-valníkový návěs se stahovatelnou 

plachtou [35] 

 

Technické parametry: 

Celková povolená hmotnost soupravy: 42 t 

Vnitřní délka ložné plochy: 13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy: 2 480 mm 

Ložná plocha: 33, 78 m2 

 

6.2.2.4 Návěs Schwarzmüller 3 nápravový nízkoložný, se 

zalomeným rámem 

Navržený pro zajištění dopravy vrtné soupravy Casagrande B175 XP na 

staveniště. 
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Obr. 26 - Návěs Schwarzmüller 3 nápravový nízkoložný, se zalomeným rámem [35] 

 

Technické parametry: 

Celková povolená hmotnost soupravy: 48 t 

Základní ložná plocha: 19,9 m2 

Celková šířka: 2550 mm resp. s rozšířením 3 000 mm 

 

6.2.3 Nákladní automobil MAN TGS 35.400, valníková 

nástavba s hydraulickou rukou HIAB 477 E-6 HiPro 

Nákladní automobil bude použit pro dopravu bednění, výztuže, cihelného zdiva, 

ocelových prvků, pytlovaných suchých směsí na paletách a dalšího stavebního 

materiálu. Při budování a likvidaci zařízení staveniště bude využíván na 

dopravu a staveništních buněk. 

 
Obr. 27 - Nákladní automobil MAN TGS 35.400, valníková nástavba s hydraulickou  

Rukou [36] 
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Doba nasazení stroje: 

Využití téměř po celou dobu stavby - 100 dní (v závislosti na dodávkách 

materiálu) 

Technické parametry: 

Nosnost vozidla: 12 t 

Vnitřní délka ložné plochy nástavby: 6 200 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy nástavby: 2 450 mm 

Maximální nosnost hydraulické ruky: 12 t 

Maximální vyložení hydraulické ruky: 16,5 m 

Vyložení/nosnost hydraulické ruky: 

3,3 m / 12 000 kg 

14,3 m / 2 420 kg 

16,5 m / 2 080 kg 

6.2.4 Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/L KAWA 

Využití při dodávkách drobného materiálu a zařízení v průběhu dokončovacích 

prací. 

 
Obr. 28 - Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI/L KAWA [38] 

Doba nasazení stroje: 

Dokončovací práce - 93 dní 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 140 kW 

Hmotnost: 3 500 kg 

Délka nákladového prostoru: 4 400 mm 

Objem nákladového prostoru: 14 m 
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6.3 Zdvihací technika 

6.3.1 Rychlostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42.1 K 

 Věžový jeřáb bude využívám jako hlavní zvedací mechanismus pro 

manipulaci se všemi prefabrikáty, panely Kingspan a okny. NA staveniště bude 

dopraven po vlastní ose od pronajímatele Liebherr- stavební stroje s.r.o se 

sídlem v Popůvkách u Brna vzdálenost cca 23km. Přeprava bude naplánována 

v nočních hodinách po dálnici D1. 

 
Obr. 29 - Rychlostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42.1 K [39] 

 

Doba nasazení stroje: 

Montáž železobetonového skeletu, střechy opláštění – 11 měs 

 

Technické parametry: 

Max. nosnost na konci 1,2 t 

Max. vyložení 36 m 

Max. nosnost 4 t 

Max. výška háku 27m 

Spotřeba 3 kW 
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Obr. 30 - Zatěžovací křivka věžového jeřábu Liebherr 42.1 K  

Typ břemene Váha (t) 
Panel spirol 200 1,8 t 
Střešní vazník  1,5 t 
Sloup 0,4x0,45 1,3 t 

Kingspan svislá stena 0,5 t 
Střešní okno 0,1 t 

Tab.9 - Váhové parametry nejtěžších břemen 
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Obr. 31 - Schéma věžového jeřábu Lebherr 42.1. K [39] 

6.3.1.1 Srovnání autojeřábu a Věžového jeřábu z hlediska nákladů a 

ekologie 

Pro stavbu haly 22m vysoké jsem zvolil variantu věžového jeřábu. Náklady na 

jeřáb věžový vyšli podstatně menší než-li autojeřáb. 

Popis Cena Výpočet Celk. cena 

Pronájem jeřábu 38100 Kč/měsíc 38100*11 419 100 Kč 
Doprava na stavbu a zpět 15000*2 Kč  30 000 Kč 
Úprava podloží pod jeřáb 180 000  180 000 
Jeřábník 300 Kč/hod 300*8*20*11 528 000 Kč 
Celková cena za jeřáb 1 157 000 Kč 

Tab. 10 - Výpočet ceny věžového jeřábu LIEBHERR 42 K.1 

Popis Cena Výpočet Celk. cena 
Pronájem jeřábu  216000Kč/měsíc 13*216 000 2 808 000 Kč 
Doprava na stavbu a zpět 12*50*2 Kč  1 200 Kč 
Úprava podloží pod jeřáb -  - 
Jeřábník 300 Kč/hod 300*8*20*13 624 000Kč 
Celková cena za jeřáb 3 433 200 Kč 

Tab. 11 - Výpočet ceny autojeřábu LIEBHERR LTM 1030-2.1 
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Parametry JEŘÁB VĚŽOVÝ AUTOJEŘÁB 

Ekologické vlivy LIEBHERR 42 K. 1 
LIEBHERR LTM 1030-
2.1 

Palivo Elektromotor Diesel 

Hlučnost Lwa = 91dB Lwa = 96dB 
Tab. 12 - Srovnání ekologické zátěže 

6.3.2 Nůžková plošina 20M JLG 180-12 

Nůžkové plošina bude na staveništi využívány při montáži ve výškách a 

dopravě drobného materiálu. 

 

Doba nasazení stroje: 

Montáž železobetonového skeletu - 30 dní 

Opláštění a zastřešení - 30 dní 

 

Technické parametry: 

Pracovní výška 20m 

Rozměr plošiny 3,91/5,4x1,16 

Hmotnost nákladu 500kg 

Vlastní hmotnost 7,8t 

 
Obr. 32 Nůžková plošina 20M JLG 180-12 [40] 
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6.3.3. Nůžková plošina GS 4390 RT 

Nůžkové plošina bude na staveništi využívány při montáži ve výškách a 

dopravě drobného materiálu. 

 

Doba nasazení stroje: 

Montáž železobetonového skeletu -15 dní 

Opláštění a zastřešení - 15 dní 

 

Technické parametry: 

Pracovní výška - dosah: 15,1 m 

Nosnost koše: 680 kg 

Celková hmotnost stroje: 7,4 t 

 

 

      Obr. 33 - Nůžková plošina GS 4390 RT [40] 

6.4 Stroje pro dopravu čerstvého betonu  

6.4.1 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 

Autodomíchávač je určen na dopravu čerstvého betonu z betonárny na 

staveniště. 

 
Obr. 34 - Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C [41] 

 

Doba nasazení stroje: 

Pilotové založení objektu - 10 dní 
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Betonáž základových konstrukcí - 1 dní 

Podlahové konstrukce - 3 dní 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem: 9,0 m3 

Vodorys: 10 390 l 

Stupeň plnění: 56,9 % 

6.4.2 Autočerpadlo S 38 SX REPTOR 

Autočerpadlo je navrženo na dopravu čerstvého betonu z autodomíchávače na 

místo uložení. Dosah autočerpadla je dostatečný pro pokrytí celé plochy 

stavebního objektu. 

 
 
Obr. 35 - Autočerpadlo S 38 SX REPTOR [42] 

 

Doba nasazení stroje: 

Pilotové založení objektu - 9 dní 

Betonáž základových konstrukcí - 5 dní 

Technické parametry: 

Vertikální dosah: 37,3 m 

Horizontální dosah: 32,6 m 

Dopravní potrubí: DN 125 

Pracovní rádius otoče: 2 x 370° 
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Maximální dopravované množství: 136 m3/h

 
Obr.36 - Pracovní dosah autočerpadla S38 SX [42] 

 

6.4.3 Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD 

Čerpadlo bude použito na dopravu betonových podlahových konstrukcí. 

Doba nasazení stroje: 

Podlahové konstrukce - 7 dní 

Technické parametry: 

Dopravní vzdálenost: anhydrit až 300 m; beton až 100 m 

Dopravní výška: anhydrit až 100 m; beton až 80 m 
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Výkon motoru: 34,5 kW 

Dopravní výkon: 18 m3/h 

 
Obr. 37 - Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD [42] 

 

6.5 Stroje pro zpracování suchých směsí 

6.5.1 Průtoková míchačka DMS 25 

Doba nasazení stroje: 

Montáž železobetonového skeletu - 36 dní 

Zdění vnitřních nosných stěn - 8 dní 

Zdění příček - 13 dní 

Technické parametry: 

Elektrické připojení: 230V/50Hz/10A 

Výkon motoru: 2,2 kW 

Výkon při míchání: až 25 litrů / min. 

Zásobování vodou: 3/4" hadice na vodu 

Délka / šířka: 1180 x 640 mm 

Hmotnost: 85 kg 

       Obr.38 - Průtoková míchačka DMS 25 [43] 
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6.5.2 Omítací stroj PFT G4 

Doba nasazení stroje: 

Realizace vnitřních omítek - 20 dní 

Technické parametry: 

Příkon motoru: 5,5 kW 230/400 V, 50 Hz, 400 ot./min 

Příkon kompresoru: 0,9 kW 

Výkon kompresoru: cca 250 l / min. tlak 4 bary 

Příkon podávacího kola: 0,55 kW 

Výška plnění /obsah zásobníku: 930 mm /150 l 

Rozměry: D/Š/V 1 200 x 730 x 1 550 mm 

Hmotnost: 253 kg 

 

        Obr. 39 - Omítací stroj PFT G4 [44] 

 

6.6 Drobné stavební mechanizace a nářadí 

6.6.1 Obousměrná vibrační deska Atlas Copco LG 400 

Doba nasazení stroje: 

Základové konstrukce - 5 dní 

Technické parametry: 

Hmotnost: 398 kg 

Motor HONDA GX 390: 7,7 kW 

Hutnící síla: 52 kN 

Pracovní rychlost: 25 m/min 

rozměry hutnící desky (Š x D): 650 x 980 mm 

hladina akustického výkonu/tlaku: 108/93 d(B)    

 

    Obr. 40 - Obousměrná vibrační deska Atlas Copco LG 400 [45] 

6.6.2 Ponorný vibrátor AME 1500 

Doba nasazení stroje: 

Základové konstrukce - 3 dny 
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Technické parametry: 

Otáčky (ot/min): 12 000 

Napětí: 230V 

Příkon: 1,5 kW 

Hmotnost: 5 kg 

Hladina hluku: 84,5 dB 

 

      Obr. 41 - Ponorný vibrátor AME 1500 [46] 

 

 

6.6.3 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Doba nasazení stroje: 

Základové konstrukce - 1 den 

Podlahové konstrukce - 3 dny 

Technické parametry: 

Délka vibračního profilu: 2 m 

Hmotnost: 15 kg 

Motor: Honda GX 25 

Výkon: 0,81 kW 

Palivo: Benzin 

Objem nádrže: 0,5 l 

 

      Obr. 42 - Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [47] 

6.6.4 Strojní hladička Doppel-Betonglätter MK8-75 

Doba nasazení stroje: 

Drátkobetonová podlaha - 2 dny 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 16,5 kW 

Průměr lopatek: 2 x 750 mm 

Rozměry: D/Š/V 1 530 x 760 x 800 mm 

Hmotnost: 165 kg 
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Obr. 43 - Strojní hladička Doppel-Betonglätter MK8-75 [48] 

6.6.5 Ruční motorová hladička Wacker Neuson CT 36-

5A 

Doba nasazení stroje: 

Drátkobetonová podlaha - 3 dny 

Technické parametry: 

Průměr lopatky: 915 mm 

Výkon: 4,3 kW 

Objem nádrže: 3,6 l 

Hmotnost: 73 kg 

   Obr. 44 - Ruční motorová hladička Wacker Neuson CT 36-5A [49] 
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7.1 Časový harmonogram hlavního stavebního 

objektu 

Viz. Příloha P.06 Časový harmonogram SO01 

 

7.2 Technologický normál 

Viz příloha P.07 Technologický normál 
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8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro 

montovaný železobetonový skelet 

Viz příloha P.08 Plán zajištění materiálových zdrojů pro montovaný železobetonový 

skelet 
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9.1 Obecné informace 

9.1.1 Obecné informace o stavbě 

 Novostavba haly bude nepodsklepená, částečně sedmipodlažní, ve výrobní 

části bude jednopodlažní. Záměrem investora je vybudovat firmu, která bude 

umožňovat skladování průmyslových výrobků. Pro zaměstnance bude 

vybudováno sanitární zařízení a administrativní prostory. Součástí stavby jsou 

úpravy okolních terénních ploch. Výstavba zpevněných okolních manipulačních 

a parkovacích ploch pro potřeby výroby a zaměstnanců. Připojení výrobní haly 

na inženýrské sítě a oplocení výrobního areálu investora. 

 

Základní parametry stavby: 

Obestavěný prostor: 11 500 m3 

Zastavěná plocha objektem: 1 102,5 m2 

Užitková plocha místností: 1916,7 m2 

Zpevněná plocha: 2797,5 m2 

9.1.2 Obecné informace o procesu 

 Technologický předpis se zabývá montáží železobetonového skeletu 

hlavního stavebního objektu. Stavba je konstrukčně řešena jako typický 

železobetonový montovaný skelet založený na vrtaných pilotách. Nosnou 

svislou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy osazené do 

kalichových patek na hlavách pilot. Na tyto sloupy jsou v obou směrech 

osazeny železobetonové průvlaky. Půdorysné rozměry skeletu jsou 48,5 x 22,0 

m osově. Výška horní hrany atiky je 22,76 m. Střecha bude tvořena z 

železobetonových vazníků sedlového tvaru a ocelových profilů Ič.240 s mírným 

spádem. Mezistropy je tvořen předpjatými železobetonovými panely Spiroll. 

Tyto panely Spiroll jsou uloženy na systém průvlaků uložených na konzolách 

sloupů. Střešní konstrukce je doplněna o železobetonové vaznice osazené 

kolmo na vazníky. Součástí montáže skeletu je také zhotovení monolitické 

železobetonové paty na horní hraně kalichových patek v části objektu. Dále pak 

montáž železobetonového prefabrikovaného schodiště v administrativní části 

objektu. 
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9.2 Připravenost a převzetí staveniště 

9.2.1 Převzetí a připravenost pracoviště 

 Hlavní dodavatel stavby předává pracoviště subdodavatelské firmě určené 

k dodávce a montáži železobetonového skeletu. Před zahájením montáže 

železobetonového skeletu bude subdodavatelem převzata spodní hrubá stavba 

objektu. Bude dokončeno pilotové založení s prefabrikovanými základovými 

kalichy a ostatní základové konstrukce. Při zahájení montáže budou základové 

kalichy osazeny ve správné výšce. Provede se kontrola rozměrů hlavní 

modulové sítě rozmístění základových kalichů pro sloupy skeletu. 

  

 Převzetí pracoviště probíhá za účasti hlavního statika, hlavního 

stavbyvedoucího, zástupce montážní firmy dodávající skelet a technického 

dozoru investora. O této události bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

9.2.2 Připravenost staveniště 

 Na staveniště bude zajištěn přístup z místní komunikace jedním nájezdem 

a dvěma výjezdy. Plocha staveniště bude oplocena z ulice Řípské mobilním 

oplocením výšky 2,0 m. Staveništní komunikace budou zpevněny zhutněným 

štěrkopískem, pro zajištění dopravy železobetonových prvků skeletu tahačem s 

valníkovým návěsem až na staveništní skládku. Obdobně budou zpevněny 

navržená místa pro pozici věžového jeřábu a staveništní skládky materiálu. 

Staveniště bude vybaveno míchacím centrem pro výrobu betonu ze suchých 

směsí, včetně uzamykatelných skladů pro jejich skladování. Jako zázemí 

pracovníků budou požívány staveništní buňky sloužící jako šatny nebo 

umývárny a přistavená mobilní WC. Tyto staveništní objekty budou napojeny na 

staveništní přípojky inženýrských sítí. Z hlavního stavebního rozvaděče 

povedou nadzemní rozvody do provozních objektů zařízení staveniště a do 

podružných rozvaděčů. Z podružných rozvaděčů bude elektrická energie 

vedena ke všemu nářadí a strojům využívaných při stavební činnosti. 

 



127 
 

9.3 Pracovní podmínky 

9.3.1 Obecné pracovní podmínky 

 Zázemí pracovníků a vedení stavby bude zajištěno pomocí staveništních 

buněk, které budou součástí zařízení staveniště. Pracovní doba bude probíhat 

za denního osvětlení od 6:00 do 15:00 s hodinovou polední přestávkou. V 

případě nedostatečného osvětlení staveniště vlivem zhoršení klimatických 

podmínek bude použito umělé osvětlení. 

 

 Stavební a montážní práce budou prováděny pouze za příznivých 

klimatických podmínek. Minimální teplota vzduchu při provádění prací je -10 °C. 

V případě intenzivního deště nebo sněžení budou práce přerušeny a 

konstrukce zakryty plachtou. K přerušení prací dojde také při zhoršené 

viditelnosti menší než 30 m a rychlosti větru vyšší než 11 m/s. Pracovníci 

subdodavatelské firmy budou seznámeni se zařízením staveniště, pracovními 

podmínkami a technologickými postupy. Dále budou mít dostatečnou kvalifikaci 

tj. průkazy a certifikáty. Pracovníci musí být seznámeni a proškoleni s 

příslušnými předpisy BOZP. Jsou povinni používat veškeré předepsané 

ochranné pracovní pomůcky, jako jsou přilby, pevná obuv, reflexní vesty a 

pracovní rukavice. 

 

9.3.2 Pracovní podmínky procesu 

 Práce na montáži železobetonového skeletu budou probíhat v období od. 

9.4.2019 do 4.9.2019. Z tohoto důvodu se neočekává teplota vzduchu nižší než 

0°C a případné sněžení nebo námraza. Teplota by neměla klesat pod +5°C. Při 

osazování prvků skeletu věžovým jeřábem musí být příznivé klimatické a 

povětrnostní podmínky. Montážní práce nebudou prováděny při silném dešti, 

větru a za snížené viditelnosti. 

 

 Svary prováděné při osazování prvků skeletu a při montáži výztuže budou 

prováděny pouze oprávněnými osobami. Svařování se nebude provádět za 

silného deště a větru bez speciálních opatření. 
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9.4 Materiály, doprava, skladování 

9.4.1 Materiály 

Materiály pro montáž železobetonového skeletu jsou vypsány kapitole 8. PLÁN 

ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ. 

9.4.2 Doprava materiálů 

Primární doprava materiálů 

 Prvky železobetonového skeletu budou z výrobního závodu na staveniště 

dopraveny tahačem s valníkovým návěsem. Tahač s návěsem bude použit také 

na dopravu předpjatých panelů Spiroll. Pro dopravu vazníků délky 22 m bude 

použit prodloužený návěs délky 22 m. Dle právních předpisů se jedná o 

nadměrný náklad. 

  

 Čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávačů s přepravní 

kapacitou 9 m3. Všechna výztuž do betonu bude dopravena ve svazcích 

označených popisným štítkem, pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 

rukou. 

  

 Suchá směs v pytlích pro výrobu betonové zálivky, bude na paletách 

dopravena pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Sekundární doprava materiálů 

 Hlavním zvedacím mechanismem na staveništi je věžový jeřáb LIEBHERR 

42.1 k. Bude použit na vykládání železobetonových prvků skeletu z návěsu a 

ukládání na skládku a následně pro přepravu prvků ze skládky na místo 

montáže. Případně dopravu prvku z návěsu dopravního prostředku přímo na 

místo montáže v případě vazníků. 

 

 Doprava čerstvého betonu z autodomíchávače na místo uložení bude na 

staveništi zajištěna pomocí autočerpadla S 38 SX REPTOR s dosahem až 30 

m. Hydraulická ruka, která je součástí nákladního automobilu s valníkovou 
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nástavbou, bude použita na vykládku výztuže a stavebního materiálu na 

paletách.  

  

 Pro dopravu drobného materiálu budou použity dvě nůžkové plošiny GS 

4390 RT s nosností koše až 680 kg. 

9.4.3 Skladování materiálů 

 Navržené staveništní skládky jsou zpevněné zhutněným štěrkopískem 

frakce 32/63 mm a silničními panely s mírným sklonem pro odvodnění. Pro 

zajištění plynulosti montáže skeletu bude většina prvků naskladněna na skládce 

s předstihem 1 až 2 dny před montáží. Prvky železobetonového skeletu jako 

jsou průvlaky, ztužidla a vazníky obdélníkového tvaru budou skladovány v 

poloze, ve které budou namontovány do konstrukce. Sloupy a schodišťová 

ramena budou skladovány v ležaté poloze. Prvky budou pokládány jednotlivě 

na dřevěné hranoly 50 x 50 mm v místech manipulačních otvorů a závěsů. 

Železobetonové sedlové vazníky nebudou ukládány na skládku. Jejich montáž 

do konstrukce proběhne přímo z návěsu dopravního prostředku. Stěnové 

sendvičové panely budou dopravovány a skladovány ve svislé poloze na 

dřevěných hranolech 50 x 50 mm ve vzdálenosti 400 mm od čela panelu. 

 

 Panely Spiroll budou skladovány nad sebou v max. počtu 4 kusy. Budou 

prokládány dřevěnými hranoly 50 x 50 mm umístěnými v 1/10 rozpětí ale max. 

600 mm od čela panelu. Prokládací hranoly musí být ve svislici nad sebou. 

 

 Suchá směs v pytlích pro výrobu betonové zálivky bude skladována 

v suchém skladovém kontejneru na paletách. 

 

 Výztuž ze svařovaných sítí i ocelové pruty budou skladovány na zpevněné 

odvodněné skládce ve svazcích položených na dřevěné podkladky. Svazek 

výztuže bude označen popisným štítkem a zajištěn proti rozvalení dřevěnými 

klíny. 
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9.5 Pracovní postup montáže 

9.5.1 Příprava dna kalichové patky 

 Před osazením železobetonového sloupu se provede očištění dna 

kalichové patky od hrubých nečistot a následné čištění vysokotlakým čističem. 

Dojde tak zároveň i k požadovanému navlhčení otvoru pro osazení sloupu. Od 

absolutní nuly se provede výškové zaměření dna kalichu (paty sloupu v 

kalichu). Zaměřené výškové rozdíly se budou vyrovnávat pomocí distančních 

ocelových vložek. V případě potřeby vyrovnání nad 40 mm bude použit beton 

stejné třídy jako beton osazovaného sloupu. 

9.5.2 Montáž železobetonových sloupů 

 Provede se montáž průběžných a přerušených sloupů montovaného 

skeletu. Před zavěšením sloupu na zvedací prostředek se provede očištění 

dosedací plochy a kontrola celistvosti a viditelného porušení prvku. Do 

manipulačního otvoru v horní části sloupu se osadí ocelová tyč s okem a na 

druhé straně se navlékne druhé oko, které se zajistí proti vyvléknutí. Za tato oka 

bude sloup zavěšen na zvedací mechanismus. Před zdvihnutím se vyznačí osy 

ze všech stran sloupu, které budou napomáhat správnému osazení sloupu. 

Jeřábník pomalu zvedá sloup do svislé polohy. V okamžiku kdy se pata sloupu 

nachází cca 400 mm nad terénem, a ustálí se jeho pohyb, zastaví obsluha 

jeřábu zdvih a navádí sloup na místo osazení. Sloup se pomalu ukládá do 

navlhčeného kalichu a po dosednutí na kalichové dno se pomocí klínů z tvrdého 

dřeva přesně vyrovná do svislé polohy a požadovaného směru. Poloha sloupu v 

kalichu se překontroluje pomocí vyznačených os na patě sloupu a na kalichu. 

Takto zafixovaný sloup je poté možné odepnout od závěsu jeřábu a zalít 

zálivkovým betonem C 20/25 jemnozrnným s max. velikostí zrna 8,0 mm. 

Zálivkový beton se zhutní pomocí ponorného vibrátoru. Před následným 

zatížením sloupů bude probíhat technologická přestávka v takové délce, aby 

byla dosažena alespoň 70% pevnost zálivkového betonu. Předpokládaná doba 

je 3 dny. 
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9.5.3 Montáž průvlaků a přerušených sloupů 

 Průvlaky se začnou ukládat na sloupy ve chvíli, kdy zálivkový beton v 

kalichu sloupu dosáhne požadované pevnosti. Jednotlivé průvlaky budou 

osazovány na konzoly sloupů dle projektové dokumentace. Prvky budou před 

osazováním očištěny, aby byla zajištěna rovinnost jejich dosedacích ploch. 

Osazení průvlaků se provede na pryžové podložky tl. 8,0 mm. Podložky budou 

navlečeny na kotevní pruty na konzolách železobetonových sloupů. Jednotlivé 

dílce budou zvedány věžovým jeřábem pomocí dvojzávěsu s háky a přemístěny 

ze skládky na místo uložení. Dílec se vyzvedne 300 mm nad místo usazení. 

Montážníci provedou ze zvedacích plošin kontrolu ložných ploch a navedou 

průvlak tak, aby jeho osazovací otvory dosedly na kotevní výztuž v konzolách 

sloupů. Provede se zalití osazovacích otvorů jemnozrnnou betonovou zálivkou 

C 20/25. V administrativní části se u pěti krajních přerušených sloupů provede 

spoj s průběžným průvlakem, který bude na jedné straně konzolově prodloužen, 

aby zajistil odsazení zkosené fasádní stěny. Na tyto průvlaky se dále provede 

osazení navazujícího sloupu v 2.NP. Průběžný průvlak bude z výroby opatřen 

kotevními otvory, přes které se osadí na kotevní výztuž na hlavě sloupu do 

maltového lože. Kotevní výztuž bude takové délky, aby vyčnívala nad horní 

hranu průvlaku, kde se navaří na výztuž navazujícího železobetonového sloupu 

ve 2.NP. Celý spoj se následně zmonolitní zálivkovým betonem C 35/45. Na 

krajní vykonzolovanou část průvlaku se následně osadí krajní železobetonová 

ztužidla stejným způsobem, jako se osazovaly železobetonové průvlaky. 

Stejným způsobem se pokračuje až do 7NP, kde ŽB sloupy končí a jsou na ně 

připevněny ocelové I profily č.240. Jelikož celé 7NP je odlehčeno ocelovou 

nosnou konstrukcí. 

 

9.5.4 Montáž železobetonového schodiště 

 Schodiště se skládá ze schodišťových pilířů, dve mezipodesty a tři přímé 

schodišťové ramena. Pilíře se osadí na železobetonové základové pásy 

svařením kotvící výztuže a zabetonováním spoje betonovou zálivkou C 20/25. 

Mezipodesta se osadí na prefabrikované železobetonové pilíře. Osazení se 
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provede na pryžové podložky tl. 8,0 mm. Podložky budou navlečeny na kotevní 

pruty pilířů. Jednotlivé dílce budou zvedány věžovým jeřábem pomocí 

čtyřzávěsu s háky a přemístěny ze skládky na místo uložení. Dílec se 

vyzvedne 300 mm nad místo usazení. Montážníci provedou kontrolu ložných 

ploch a navedou dílec tak, aby jeho osazovací otvory dosedly na kotevní 

výztuž. Provede se zalití osazovacích otvorů jemnozrnnou betonovou zálivkou 

C 20/25. Stejný postup se provede při osazení schodišťových ramen na 

mezipodestu a železobetonový průvlak. 

 

9.5.5 Montáž panelů SPIROLL 

 Stropní panely budou usazovány na průvlaky železobetonového skeletu, 

které mají dostatečně zatvrdlý zálivkový beton v místě napojení na sloupovou 

konzolu. Uložení panelů bude 120 mm. Panely budou vybaveny plastovými 

ucpávkami vylehčovacích otvorů pro zamezení nadměrného zatékání betonu do 

dutin panelů. Provede se vizuální kontrola mechanického poškození 

jednotlivých panelů, ještě před zvednutím z nákladního automobilu. 

Montáž bude probíhat pomocí věžového jeřábu se samosvornými kleštěmi, 

který přemístí panely z nákladního automobilu přímo na místo určení. Na 

úložnou plochu průvlaků se uloží pryžové pásy tl. 10 mm. Počáteční dílec 

montážní etapy se usazuje do montážní pozice dvojicí montážníků ze zvedací 

plošiny v blízkosti uložení dílce. Další dílce budou pokládány dle kladečského 

výkresu. Mohou být usazovány montážníky z již stabilizovaného počátečního 

dílce 

za předpokladu zabezpečení montážníků proti pádu z výšky. Před odvěšením 

panelu z kleští proběhne kontrola pozice panelu v horizontálním a vertikálním 

směru a ve vztahu k sousednímu panelu. Bude dodržena průběžná mezera 

mezi panely šířky 10 mm. Případná korekce bude provedena pomocí páčidla, 

zvedáku, klínů či podkladků. Po dokončení kladení dílců se provede 

důkladné očištění spár od napadaných nečistot a vložení zálivkové výztuže 

průměru 8,0 mm, která bude zasahovat do vyčnívající výztuže 

prefabrikovaného průvlaku a stykována s ostatní výztuží. Zálivkový beton C 

20/25 s max. velikostí zrna 8,0 mm měkké konzistence, se vylévá 
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do spár, které byly před betonáží dostatečně nasáklé vodou. Při vylévání 

betonu z posuvného truhlíku se zkontroluje poloha zálivkové výztuže a případně 

upravuje pomocí háku. Hutnění betonu se provede po malých úsecích pomocí 

prkna tl. 20 mm. Dílce lze zatížit v okamžiku 70% pevnosti betonové zálivky tzn. 

po 3 dny. 

9.5.6 Montáž vazníků 

 Věžový jeřáb bude zvedat železobetonové vazníky přímo z valníku 

nákladního automobilu. Před samotným zvednutím se provede kontrola 

případného mechanického poškození jednotlivých vazníků. Prvky budou před 

osazováním očištěny, aby byla zajištěna rovinnost jejich dosedacích ploch. 

Osazení průvlaků se provede na pryžové podložky tl. 8,0 mm. Jednotlivé 

vazníky budou zvedány věžovým jeřábem pomocí dvojzávěsu s háky a 

přemístěny na místo uložení. Dílec se vyzvedne 300 mm nad místo usazení. 

Montážníci provedou ze zvedacích plošin očištění ložných ploch a navléknutí 

pryžové podložky na vyčnívající výztuž v kapse sloupu. Potom navedou vazník 

tak, aby zaklesnul do průběžné kotevní kapsy a do kotevní výztuže v hlavě 

sloupu. Provede se zalití osazovacích otvorů vazníku jemnozrnnou betonovou 

zálivkou C 20/25. 

9.5.7 Montáž ztužujících nosníků 

 Montáž ztužidel je obdobná jako montáž průvlaků. Jednotlivé nosníky 

budou osazovány na hlavy sloupů dle projektové dokumentace. Prvky budou 

před osazováním očištěny, aby byla zajištěna rovinnost jejich dosedacích ploch. 

Osazení se provede na pryžové podložky tl. 8,0 mm. Podložky budou 

navlečeny na kotevní pruty na hlavách železobetonových sloupů. Jednotlivé 

dílce budou zvedány věžovým jeřábem pomocí dvojzávěsu s háky a přemístěny 

ze skládky na místo uložení. Dílec se vyzvedne 300 mm nad místo usazení. 

Montážníci provedou ze zvedacích plošin očištění ložných ploch a navedou 

nosník tak, aby jeho osazovací otvory dosedly na kotevní výztuž v hlavách 

sloupů. Provede se zalití osazovacích otvorů jemnozrnnou betonovou zálivkou 

C 20/25. 
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9.5.8 Montáž železobetonových vaznic 

 Vaznice se osadí na kotvící výztuž vyčnívající z horní hrany 

železobetonového vazníku. Vzdálenost jednotlivých vaznic 6 m je dána 

rozmístěním kotvící výztuže na vazníku. Prvky budou před osazováním 

očištěny, aby byla zajištěna rovinnost jejich dosedacích ploch. Osazení 

se provede na pryžové podložky tl. 8,0 mm. Podložky budou navlečeny na 

kotevní pruty. Jednotlivé vaznice budou zvedány věžovým jeřábem pomocí 

dvojzávěsu s háky a přemístěny z nákladního automobilu na místo uložení. 

Dílec se vyzvedne 300 mm nad místo usazení. Montážníci provedou ze 

zvedacích plošin očištění ložných ploch a navedou nosník tak, aby jeho 

osazovací otvory dosedly na kotevní výztuž v hlavách sloupů. Provede se zalití 

osazovacích otvorů jemnozrnnou betonovou zálivkou C 20/25. 

9.6 Personální obsazení 

1 x řidič tahače s návěsem 

1 x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

1 x řidič autodomíchávače 

1 x obsluha autočerpadla 

1 x jeřábník 

1 x vazač břemen 

2 x montážní pracovník 

1 x svářeč 

2 x pomocný pracovník 

9.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

- Tahač Volvo FH 16.750 4x2 s návěsy Schwarzmüller 

- Nákladní automobil MAN TGS 35.400, valníková nástavba s hydraulickou 

rukou 

-  Věžový jeřáb LIEBHERR 42.1 k 

- Nůžková plošina GS 4390 RT 

- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 

- Autočerpadlo S 38 SX REPTOR 
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- Průtoková míchačka DMS 25 

- Ponorný vibrátor AME 1500 

- Kombinovaná svářečka S-MIGMA 250 IGBT 

- Jeřábová traverza, závěsné prvky 

- Samosvorné kleště 

- Dvojzávěs 

- Čtyřzávěs 

- Rotační laser PR 300-HV2S 

9.8 Jakost a kontrola kvality 

 Jakost a kontrola kvality při montáži železobetonového skeletu je řešena v 

kapitole 10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONTOVANÝ 

ŽELEZOBETONOVÝ SKELET. 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Při provádění montáže železobetonového skeletu bude zajištěn a 

dodržován plán BOZP vycházející z příslušných právních předpisů. 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m se vstupní 

bránou. Na oplocení budou umístěny výstražné bezpečnostní tabule se 

zákazem vstupu nepovolaných osob a s dalšími bezpečnostními opatřeními. Na 

staveništi bude dodržován pořádek, stroje, nářadí a materiály budou umístěny 

na příslušných pozicích. Obsluhu strojů bude provádět pouze oprávněná osoba 

seznámená s provozními podmínkami na staveništi. Stroje jako nákladní 

automobil s hydraulickou rukou, čerpadlo na beton, věžovým jeřáb a zdvižné 

plošiny, budou při práci na staveništi stát na zpevněné ploše staveništní 

komunikace. Jejich stabilita bude zajištěna podloženými vysunutými patkami, 

které jsou součástí vybavení. Pracovníci provádějící montáže budou seznámeni 

s provozem staveniště a vybaveni ochrannými pracovními pomůckami tj. 

ochranné přilby, reflexní vesty, rukavice a pevná pracovní obuv. 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

do hloubky 

 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí budou odpovídat povaze 

prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 

průchod. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 

přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. Ochrana proti pádu je 

tvořena zábradlím s výškou madla 1,1 m, prostřední zarážkou a zarážkou u 

podlahy o výšce 0,15 m. Žebříky budou používány dle pokynů výrobce. 

Pracovníci budou při vzestupu nebo sestupu otočeni čelem k žebříku a bude 

využíván vždy jen jednou osobou. Při používání žebříku bude zajištěna jeho 

stabilita, uložení na pevném podkladu a opatřen protiskluzovými podložkami. 

Bude zajištěna pravidelná kontrola žebříků, poškozený žebřík nebude používán. 

Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, případně skladovány ve 

výškách tak, že budou po celou dobu uložení a skladování zajištěny proti pádu, 

sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Ohrožený 

prostor, nad kterým budou právě probíhat stavební práce, bude zajištěn 

dozorem prováděným odpovědným pracovníkem. Při nepříznivé povětrnostní 

situaci budou práce přerušeny. Za nepříznivou povětrnostní situaci se při práci 

ve výškách považuje bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy, čerstvý vítr o 

rychlosti nad 8 m/s při práci na pojízdných lešeních, v ostatních případech silný 

vítr o rychlosti nad 11 m/s, dohlednost v místě práce menší než 30 m a teplota 

prostředí během provádění prací nižší než -10°C. Zaměstnavatel poskytne 

zaměstnancům školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách v 

dostatečném rozsahu. 

 

Obr. 45 - Bezpečnostní zábradlí [51] 
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9.10 Ochrana životního prostředí 

 Staveniště se nachází v průmyslové předměstské oblasti města Slatina. V 

okolí se nenachází bytová výstavba, pouze výrobní závody místních firem. Z 

tohoto důvodu nejsou řešeny žádná zvláštní opatření proti hluku ze stavební 

činnosti. Práce budou probíhat pouze v určenou dobu nejdříve od 6:00 a 

nejpozději do 20:00. V případě nadměrné prašnosti štěrkových staveništních 

komunikací budou tyto komunikace kropeny vodou. V místě staveniště se 

nenachází vzrostlé stromy, které by bylo potřeba chránit před vlivem stavební 

činnosti. Podvozky a kola strojů odjíždějících ze staveniště budou čištěny od 

zeminy a ostatních nečistot ručním tlakovým čističem. Případné znečištění 

místních komunikací bude odstraněno čistícím kartáčovým vozem. Technický 

stav stavebních strojů bude pravidelně kontrolován zodpovědnou osobou, aby 

bylo předcházeno úniku provozních kapalin, nebo zásadní zvýšení hlučnosti 

stroje nad uváděnou hodnotu technickým listem výrobce. Dále budou při 

odstavení stroje použity záchytné vany pro zachycení případných úniků 

provozních kapalin. Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění zeminy, bude 

tato kontaminovaná zemina odstraněna a ošetřena sorbenty. Jedná se o 

sorbenty, které jsou vhodné pro absorpci olejů, benzínu a nafty. 

 

 Při práci na montáži železobetonového skeletu budou vznikat odpady, se 

kterými bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a 

vyhlášky 93/2016, kterou se stanový Katalog odpadů. Na staveništi nebude v 

žádném případě docházet k pálení odpadů. Vzniklé staveništní odpady budou 

skladovány v označených kontejnerech a průběžně odváženy. 
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Katalog odpadů: 

Zatřídění Název odpadu 
Kategorie 
odpadu Likvidace odpadu 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N Skládka NO 

13 07  Odpady kapalných paliv N Skládka NO 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 

15 01 06 Směsné odpady O Sběrný dvůr 

17 01 01  Beton O Skládka 

17 01 02  Cihly O Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu O Sběrný dvůr 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz O Sběrný dvůr 

17 04 02 Hliník O Sběrný dvůr 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Komunální skládka 

    

Tab.8 Katalog odpadů 
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 Tabulka Kontrolní a zkušební plán pro montovaný železobetonový skelet je 

uvedena v příloze P.09 Kontrolní a zkušební plán pro skeletové nosné 

konstrukce. Obsahuje všechny základní informace o kontrolách a veškeré 

použité normy a právní předpisy. O všech prováděných kontrolách bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

10.1 Vstupní kontroly 

10.1.1 Kontrola projektové a výrobní dokumentace 

 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou kontrolu 

projektové a výrobní dokumentace dodávaného železobetonového skeletu. 

Dokumentace je spolu s případnými změnami schválena hlavním statikem a 

projektantem skeletu. Kontrola dodané prováděcí dokumentace se provede z 

hlediska správnosti a úplnosti. 

10.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Provede se kontrola přístupové komunikace a odvodnění pracoviště. 

Komunikace musí být dostatečně pevná pro bezpečné dopravení 

železobetonových prvků nákladními automobily. Dále musí být zpevněny místa 

pozice věžového jeřábu při osazování jednotlivých prvků skeletu. Zpevněné 

komunikace budou provedeny pomocí zhutněného štěrkopísku. Místo 

pracoviště bude kontrolováno také z hlediska bezpečnosti, zda je oplocením 

ochráněno před vstupem nepovolaných osob a zda je zajištěn bezpečný pohyb 

montážníků. 

10.1.3 Kontrola předchozích stavebních prací 

 Zkontrolují se provedené zemní práce a základy. Geodetickým měřením se 

zkontroluje pozice základových patek, zda jsou v modulové ose skeletu a v 

projektované výšce. Povolená osová nebo výšková odchylka je ± 20 mm. 

Zkontrolují se rozměry patek a jejich otvorů pro osazení sloupu, jejich celistvost 

a neporušenost. Provede se měření pevnosti betonu Schmidtovým kladívkem, 

je požadováno dosažení minimálně 70 % pevnosti. 
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10.1.4 Kontrola prvků a materiálů 

 Kontrola materiálu nebo prvků bude provedena při každé dodávce na 

staveniště. Bude se kontrolovat, zda materiál nebo prvek odpovídá 

požadovanému množství, rozměru a druhu dle dodacího listu. 

 

 U prvků skeletu se zkontrolují montážní otvory. Materiál a prvky v dodacím 

listu musí odpovídat materiálům a prvkům v projektové a montážní 

dokumentaci. Dále se bude kontrolovat, zda při dopravě nedošlo k poškození 

materiálu a prohlášení o vlastnostech výrobků. Poškozený nebo nesprávný 

materiál nebude použit a uplatní se na něj reklamace u dodavatele. 

 

 Čerstvý beton dodaný na realizaci monolitické paty bude zkontrolován 

stavbyvedoucím, který zkontroluje shodu objednávkového a dodacího listu. 

Kontrolují se informace o pevnostní třídě, konzistenci, třídy agresivity prostředí, 

maximální velikost zrn kameniva, obsah chloridu a případné doplňkové 

charakteristiky dle ČSN EN 206-1. Bude provedena zkouška sednutím dle 

ČSN EN 12350-2. Zkouška bude provedena na vzorku čerstvého betonu 

z autodomíchávače poté, co bude vyprázdněno cca 0,3 m3. Z jedné dodávky 

betonu od každé z předepsaných pevností betonu, je nutné odebrat zkušební 

vzorek. Budou vytvořeny krychle o hraně 150 mm, které budou uschovány na 

stavbě pro kontroly krychelné pevnosti betonu. 

 

 Výztuž bude zkontrolována dle projektové dokumentace z hlediska velikosti 

profilu, druhu a množství, bude vhodná pro použití jako betonářská výztuž dle 

ČSN EN 10080. Každý svazek výztuže bude viditelně označen popisovým 

štítkem. 

 

10.1.5 Kontrola skladování materiálů 

 Prvky železobetonového skeletu jako jsou průvlaky, ztužidla a vazníky 

obdélníkového tvaru budou skladovány v poloze, ve které budou namontovány 

do konstrukce. Sloupy a schodišťová ramena budou skladovány v ležaté 
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poloze. Prvky budou pokládány jednotlivě na dřevěné hranoly 50 x 50 mm v 

místech manipulačních otvorů a závěsů. Stěnové sendvičové panely budou 

dopravovány a skladovány ve svislé poloze na dřevěných hranolech 50 x 50 

mm ve vzdálenosti 400 mm od čela panelu. Budou zajištěny proti pohybu 

podpěrnou konstrukcí. Stropní železobetonové panely SPIROLL se skladují na 

rovné odvodněné ploše skládky na dřevěných hranolech. Uloženy ve stejné 

poloze v jaké mají být zabudovány. Hranoly budou umístěny na obou krajích 

panelu ve vzdálenosti 1/10 délky panelu, ve svislici nad sebou. Jsou povoleny 

max. 4 panely nad sebou. Zálivková výztuž bude skladována na suché 

odvodněné skládce, zajištěna proti pohybu a označena popisným štítkem. 

Drobné doplňkové materiály jako pryžová ložiska budou skladovány v 

uzamykatelném skladu. 

10.1.6 Kontrola pracovní způsobilosti pracovníků 

 Při kontrole se zkontroluje pracovní způsobilost pracovníků vykonávat 

montážní práce. Minimální odborná kvalifikace je vyučení a praxe v příslušném 

oboru. Provede se kontrola potřebných průkazů (řidičský průkaz, jeřábnický 

průkaz apod.). Kontroluje se zdravotní stav pracovníků, dále se provede 

kontrolní dechová zkouška na alkohol. Pracovníci subdodavatelské firmy budou 

seznámeni se zařízením staveniště, pracovními podmínkami a technologickými 

postupy. Dále budou mít dostatečnou kvalifikaci tj. průkazy a certifikáty. 

Pracovníci musí být seznámeni a proškoleni s příslušnými předpisy BOZP. Jsou 

povinni používat veškeré předepsané ochranné pracovní pomůcky, jako jsou 

přilby, pevná obuv, reflexní vesty a pracovní rukavice. 

 

10.1.7 Kontrola technického stavu strojů 

Provede se kontrola všech strojů a nářadí využívaných pro realizaci montáže 

skeletu. Stroje a nářadí nesmí ohrožovat zdraví pracovníků při jejich využívání. 

Kontroluje se požadovaný pracovní výkon (např. únosnost, délka vyložení 

apod.) s technickými listy strojů od výrobce. Kontroluje se technický stav, 

správná funkčnost nebo případný únik provozních kapalin. Poškozený nebo 
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nefunkční stroj bude opraven nebo nahrazen jiným strojem o stejném výkonu a 

určení. 

10.2 Mezioperační kontroly 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola klimatických podmínek se provádí průběžně, měří se teplota 

vzduchu, rychlost větru a viditelnost. Měření teploty vzduchu probíhá 4 x denně. 

Pokud je průměrná naměřená hodnota v rozmezí + 5°C až 30°C, veškeré práce 

probíhají bez zvláštních opatření. Při betonáži zálivkového betonu je 

požadována minimální teplota +5°C a maximálně +30°C. Nesmí se použít 

promrzlé materiály, případně materiály, na kterých je sníh nebo led. Při teplotě 

vyšší než 30°C je třeba beton důkladně zavlažovat a stíněním chránit před 

slunečním zářením. Zabrání se tak rychlému smršťování a případnému 

popraskání betonu. Pokud teplota klesne pod +5°C použijí se jako opatření pro 

betonování za nízkých teplot přísady do betonové směsi. Beton je třeba chránit 

i před silným deštěm. Práce budou přerušeny při zhoršené viditelnosti menší 

než 30 m a rychlosti větru větší než 11 m/s. 

 

10.2.2 Kontrola správného zaháknutí prvku 

 Před každým zvednutím prvku skeletu, provede vazač břemen kontrolu 

řádného zaháknutí háku věžového jeřábu za montážní otvor nebo pomocné 

montážní příslušenství. Zároveň kontroluje také mechanický stav jednotlivých 

montovaných dílců. 

10.2.3 Kontrola montáže sloupů 

 Při montáži sloupů se kontroluje čistota a neporušenost kalichové patky a 

osazovaného sloupu. Poloha sloupu v kalichu se překontroluje pomocí 

vyznačených os na patě sloupu a na kalichu. Přípustná odchylka polohy těchto 

pomocných os je ± 10 mm. Dále se při osazení sloupu kontroluje jeho svislost, 

která má maximální odchylku ± 20 mm od osy sloupu. Při montáži se ověřuje 

soulad s projektovou dokumentací. Dřevěné klíny z tvrdého dřeva pro fixaci 
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sloupu, jsou osazovány po dvojicích na každé straně sloupu. Kontroluje se, zda 

je použit předepsaný zálivkový beton C 25/30 jemnozrnným s max. velikostí 

zrna 8,0 mm a jeho následné dostatečné zhutnění pomocí ponorného vibrátoru. 

Dostatečné zhutnění zálivkového betonu se zajistí dvěma vpichy hlavicí 

ponorného vibrátoru po dobu minimálně 5 sekund. Tento postup aplikujeme na 

všechny strany sloupu. Betonová zálivka musí být provedena do výšky 

kalichové patky. Pokud by po zhutnění došlo k poklesu vrstvy čerstvého betonu, 

bude doplněn a opět zhutněn. 

 

10.2.4 Kontrola montáže základových stěn 

 Při montáži sendvičových panelů se kontroluje čistota a neporušenost 

kalichové patky a osazovaného panelu. Osazování druhů panelů se provede v 

souladu s projektovou dokumentací. Zkontroluje se celistvost a tloušťka vrstvy 

maltového lože. Přípustná odchylka pozice panelu je ve vodorovném i svislém 

směru ± 10 mm. Rovinnost uložení při maximální odchylce ± 5 mm na 2,0 m 

vzdálenosti. Při kontrole spoje mezi sloupem a panelem bude ověřena 

celistvost a rovnoměrnost svarů mezi osazovacími ocelovými destičkami. Svary 

bude provádět oprávněná osoba. Budou natřeny ochranným nátěrem pro ti 

korozi. 

10.2.5 Kontrola montáže průvlaků 

Před montáží se provede kontrola čistoty a neporušenosti montovaných 

průvlaků a konzol sloupů. Osazování bude prováděno dle projektové 

dokumentace pro montáž skeletu. Provádí se kontrola kotevní výztuže na 

konzolách, ocelové pruty musí být nepoškozené a dostatečně svislé s max. 

vychýlením ± 10 mm. Na osazovacích plochách konzol budou nasazeny 

pryžová ložiska EPDM. V případě nutnosti vyrovnání průvlaku, bude pod 

pryžovou podložku vložen ocelový plech. Přípustná odchylka pozice průvlaku je 

ve vodorovném i svislém směru ± 5 mm. Rovinnost uložení při maximální 

odchylce ± 5 mm na 2,0 m vzdálenosti. Zálivkový beton C 20/25 bude doplněn 

na celou výšku navlhčeného osazovacího otvoru. 
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10.2.6 Kontrola montáže panelů SPIROLL 

 Zkontroluje se osazovací plocha průvlaků. Musí být zbavená nečistot a 

doplněna o pryžový podkladní pás tl. 10 mm. Panely budou vybaveny 

plastovými ucpávkami vylehčovacích otvorů pro zamezení nadměrného 

zatékání betonu do dutin panelů. Provede se vizuální kontrola 

mechanického poškození jednotlivých panelů, ještě před zvednutím z 

nákladního automobilu. Mezi panely bude dodržena průběžná mezera šířky 10 

mm. Průběžná mezera bude dodržena také mezi panelem a hranou krajního 

průvlaku, aby byla zajištěna správná pozice panelu a nebyl vychýlen. Zálivkový 

beton třídy C 20/25 s max. velikostí zrna 8,0 mm měkké konzistence, se 

vylévá do spár, které byly před betonáží dostatečně nasáklé vodou. Při vylévání 

betonu z posuvného truhlíku se kontroluje poloha zálivkové výztuže a případně 

upravuje pomocí háku. Hutnění betonu se provede po malých úsecích pomocí 

prkna tl. 20 mm. 

 

10.2.7 Kontrola montáže vazníků 

 Při montáži železobetonových vazníků se kontroluje čistota a neporušenost 

osazovacích kapes v hlavách sloupů a osazované vazníky. Osazování druhů 

vazníků se provede v souladu s projektovou dokumentací pro montáž skeletu. 

Kontrolujeme kotevní výztuže na sloupech, ocelové pruty musí být 

nepoškozené a dostatečně svislé s max. vychýlením ± 10 mm. V kapsách 

sloupů budou na osazovacích plochách umístěny pryžová ložiska EPDM. 

Přípustná odchylka pozice vazníku je ve vodorovném i svislém směru ± 5 mm. 

Rovinnost uložení při maximální odchylce ± 5 mm na 2,0 m vzdálenosti. 

Zálivkový beton C 20/25 bude doplněn na celou výšku navlhčeného 

osazovacího otvoru vazníku. 

10.2.8 Kontrola montáže ztužidel a vaznic 

 Provádíme stejné kontroly jako při montáži průvlaků. Kontrolujeme čistotu a 

neporušenost prvků a osazovacích ploch, kotevní ocelové pruty a osazení 

pryžových podložek. Přípustná odchylka pozice prvku je ve vodorovném i 

svislém směru ± 10 mm. Rovinnost uložení při maximální odchylce ± 5 mm na 
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2,0 m vzdálenosti. Zálivkový beton C 20/25 bude doplněn na celou výšku 

navlhčeného osazovacího otvoru. 

10.3 Výstupní kontroly 

10.3.1 Kontrola svislosti a rovinnosti skeletu 

 Provedeme kontrolu kompletní konstrukce železobetonového montovaného 

skeletu dle projektové dokumentace pomocí totální stanice a nivelačního 

přístroje. Pro celkovou svislost montovaného skeletu je stanovena maximální 

přípustná odchylka ± 30 mm. Maximální vodorovná odchylka celkové rovinnosti 

konstrukce je ± 25 mm. 

10.3.2 Kontrola celistvosti a celkového vzhledu skeletu 

 Vizuálně kontrolujeme prvky skeletu, zda nejsou zásadně znečištěny nebo 

poškozeny. Dále provedeme kontrolu jednotlivých styků mezi prvky, musí být 

celistvé a neporušené. Celkový vzhled konstrukce skeletu musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 
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11.1 Alternativní řešení zastřešení 

11.1.1 Obecné informace 

 Pilová střecha nad skladovou částí půdorysného rozměru 36,8x22.6m. 

Tvořena žb příhradovými vazníky 24m a ocelovými příhradami 6m. Snaha o 

vytvoření varianty, která má bude mít příznivý vliv na prosvětlení skladové části 

přirozeným světlem a možností odvětrání. 

 

Základní charakteristiky: 

Plocha zastřešení: 831,7 m2 

 

Výkaz výměr: - Podrobněji viz položkový rozpočet 

Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  20 x 2 mm   33,76t 

Panel stěnový Kingspan KS 1000 TF tl.jádra 120 mm   194,4m2 

Panel stěnový Kingspan KS 1000 FR tl.jádra 120 mm  831,7 m2 

Okno plastové jednokřídlé 90 x 90 cm OS bílé    66kus 

Žlab nástřešní TiZn RHEINZINK rš. 500 mm, plech    144m 

11.1.2 Technologický postup 

 Pilové zastřešení skladové části objektu je tvořeno svařovanými U profily 

č.200. Rámová ocelová konstrukce je přivařena k ŽB vazníku pomocí předem 

připravených styků. Styky jsou tvořeny ocelovými deskami, které jsou 

zabetonované ve vazníku, už při výrobě. Jednotlivé rámy jsou spojeny šikmými 

ocelovými U profily č.200, které tvoří nosnou konstrukci pro střešní plášť 

Kingspan 1000RW. Prostorová tuhost nosné konstrukce střechy je zajištěna 

soustavou ocelových ztužidel. Panely jsou spojeny s nosnou konstrukcí 

samořeznými šrouby s těsnící vložkou. Veškeré ocelové konstrukce jsou 

natřeny protipožárním nátěrem. 

11.1.3 Personální a strojní obsazení 

Personální obsazení - složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety 
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1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

1x řidič dodávky 

4x svářeč 

4x stavební zámečník 

4x klempíř 

1xobsluha jeřábu 

 
Mechanizace: 

Věžový jeřáb 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Dodávka 

 

Časová rozvaha: 

Doba provádění prací cca 20 dní 

  
Obr. Statické schéma pilové střechy 
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Obr. Ocelová konstrukce pilové střechy 

  

11.1.4 Plán údržby a oprav  

 Žádná střecha není bezúdržbová. Kontrola střechy by měla probíhat 

minimálně jednou do roka. Doporučení je však dvakrát za rok, a to před zimou a 

po zimě. Dále pak po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Cykly obnovy a 

kontrol jsou uvedeny v ČSN 73 1901:2011. 

Konstrukční část Stav Cyklus kontroly (roky) 

Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5 
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5 
Nátěry, nástřiky, 
omítky Souvislé, nepoškozené 1 

Hydroizolace Neporušený povrch, funkční UV 
ochrana, spoje beze změn 1 

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s 
oběma povrchy 1 

Oplechování, lemování Připevněné, těsněné spoje 1 

Nástřešní konstrukce Soudržný hydrofobní povrch, 
voda neproniká za hydroizolaci 1 

Tab. - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901) 

Klima Měřitelné prvky Poznámka 

Déšť Úhrn srážek cca 30 mm/hod Silná intenzita deště 8-40 mm/hod resp. 
kg/m2 

Silný vítr 75 - 88 km/hod Vítr působí menší škody na stavbách 
(strhává komíny, láme větve) 

Krupobití Průměr krup cca 20 mm Rychlost větru okolo 60 km/hod 
Tab.- Kontroly střech po zhoršených klimatických podmínkách 
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Tab. - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901) 

 

11.1.4.1 Nepochozí střechy 

 Střešní plášť ukončený hydroizolační vrstvou vez pochůzné úpravy plní 

pouze základní funkci, a to ochránit podstřešní prostory před účinky 

klimatických podmínek. Po střeše se smí pohybovat pouze poučené osoby za 

účelem kontroly a údržby střešního pláště a souvisejících konstrukcí.  

 

11.1.5 Posouzení 

 Střešní plášť tvořený panely Kingspan 1000RW s povrchovou úpravou PES 

(korozní odolnost C1-C3) jsou velmi nenáročné na údržbu. Platí zde stejné 

kontroly jako u většiny střech. viz tabulka Orientační cykly údržby; Kontroly střech 

po zhoršených klimatických podmínkách; Doporučené cykly. 

 

Finanční posouzení pilové střechy: 

viz P.10 Rozpočet pilové střechy 

 

 

Konstrukční část 
Jak ztratí svoji 
funkci 

Odhad 
cyklu 

obnovy a 
 údržby 
(roky) 

Nutná opatření 

Tmelené spáry 
Trhliny v tmelu, 
odtržení od některého 
z povrchů 

2-3 Odstranit tmel, nově 
zatmelit 

Nátěry klempířských 
prvků Odlupování 3-5 Očištění, nový nátěr 

Omítky nadstřešních 
konstrukcí 

Ztráta soudržnosti, 
odpadávání, 
odlupování, 
nasákavost 

10 Nová omítka 

Dlažba na podložkách 
položená na textilii 

Zanesení organickým 
spadem, zápach z 
tlení, náletová 
vegetace 

5 
Přeložení dlažby, 
výměna nebo vyčištění 
textilie 

Spárovací hmota u 
lepené dlažby 

Vznik trhlin ve 
spárách, vydrolení 
hmoty ze spár 

4 Provést přespárování 
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Finanční posouzení stavebního objektu SO01:  

viz P.11 Rozpočet stavebního objektu SO01 

 

Finanční posouzení stavebního objektu SO02: 

viz P.12 Rozpočet stavebního objektu SO02 
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7.1 Stavební výkresy k alternativnímu řešení 

zastřešení 

Viz. Příloha P.13 Půdorys pilové střechy 

Viz. Příloha P.14 Příčný řez A-A pilové střechy 

Viz. Příloha P.15 Podélný řez B-B pilové střechy 

Viz. Příloha P.16 Detail odvodněné pilové střechy 
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Závěr 
 V této diplomové práci jsem se zaměřil na vybrané části stavebně 

technologického projektu stavby výrobní haly s administrativní částí. Mým 

hlavním cílem bylo navrhnout vhodný a efektivní způsob realizace stavby v 

závislosti na místních podmínkách. Jsou zde řešeny návaznosti jednotlivých 

technologických etap a způsob jejich provádění. 

 

 Příprava realizace a řízení stavby byla zaměřena především na hlavní 

stavební objekt. V diplomové práci jsem se zabýval koordinační situací stavby se 

širšími vztahy dopravních tras, časovým a finančním plánem stavby. Vypracoval 

studii realizace technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 

strojů a mechanismů a časový harmonogram. Dále jsem se zaměřil na 

montovaný železobetonový skelet, pro který jsem zpracoval technologický 

předpis, kontrolní a zkušební plán a plán zajištění materiálových zdrojů, 

alternativní zastřešení objektu SO02 pilovou střechou. 

 

 Při zpracování diplomové práce jsem uplatnil svých dosavadních znalostí, 

získaných hlavně během studia na vysoké škole. Zároveň jsem získal nové 

znalosti v problematice přípravy a vedení staveb. 
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