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ABSTRAKT  
 

Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy 
MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních 
prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, železobetonových ražených pilot FRANKI, 
monolitických železobetonových patek, prahů a pasů, zeminové desky, podkladních vrstev a 
železobetonových vrstev podlah objektu včetně drátkobetonové desky a monolitické 
železobetonové konstrukce lakovny uvnitř výrobní haly. Součástí je i hydroizolace a zateplení 
základových konstrukcí.  

Obsahem práce je technologie provádění zemních prací a všech ražených pilot, a to formou 
technologického předpisu. Náklady na stavbu jsou zapracovány v položkovém rozpočtu vytvořeném 
s podporou studentské verze programu BUILDpowerS s výkazem výměr. Časový plán je zapracován 
v harmonogramu vytvořeném s podporou studentské verze programu CONTEC. Jsou vypracovány 
plány pro zajištění kvality i bezpečnosti během výstavby. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Hrubá spodní stavba, výkaz výměr, položkový rozpočet, technologický předpis, ražené piloty, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, harmonogram, základové prahy, základové pasy, 
základové patky, technická zpráva, zařízení staveniště, situace stavby, strojní sestava, drátkobeton 
 

ABSTRACT 
 

The bachelor thesis deals with the realization of the gross substructure of the new 
production hall of the company MONTGAS a.s. in Hodonín on the street U Kyjovky. Part of this 
technological phase is the realization of earthworks, driven gravel FRANKI piles, driven reinforced 
concrete FRANKI piles, cast-in-place reinforced concrete foundation pads, sills and strip 
foundations, soil slab, base layers and reinforced concrete floors of the building including steel 
fibre reinforced concrete slab and cast-in-place reinforced concrete structure of the paint shop 
inside the production hall. It also includes damp proof layer and insulation of foundation structures.  

The content of this work is the technology of earthworks and all piles in the form of 
technological regulation. Construction costs are calculated in an itemized budget from student 
version of the BUILDpowerS software with a bill of quantities. The schedule is drawn up in the form 
of a schedule from student version of the CONTEC software. Plans are in place to ensure both 
quality and safety during construction. 
 

KEYWORDS 
 
Gross substructure, bill of quantities, itemized budget, technological regulation, driven piles, control 
and test plan, work safety, schedule, foundation sills, strip foundations, foundation pads, technical 
report, site equipment, construction situation, machine assembly, steel fibre reinforced concrete 
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ÚVOD 
 
 Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy 

MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Tato stavba se dělí na dvě hlavní části, výrobní halu a 

administrativní část, které jsou od sebe navzájem oddilatované. Stavba je významně ovlivněna 

charakterem základových poměrů, neboť se nachází v místě bývalé uhelné elektrárny, kde se dle  

inženýrsko-geologického průzkumu vyskytuje ve vybraných místech elektrárenský popílek až do 

hloubky 5,8 metru. Z tohoto důvodu jsou zde navrženy ražené štěrkodrťové piloty FRANKI (též známy 

jako zemní pilíře) ke zvýšení únosnosti základové půdy, na kterých je dále navržena zeminová deska 

o třech vrstvách. Samotné základové konstrukce tvoří ražené železobetonové piloty FRANKI, 

monolitické železobetonové základové patky (též známy jako hlavice), monolitické železobetonové 

prahy, monolitické železobetonové pasy, drátkobetonová deska v ploše výrobní haly, železobetonová 

deska v ploše administrativní části a podkladní vrstvy ze štěrkodrti a železobetonu. Součástí hrubé 

spodní stavby je též monolitická železobetonová konstrukce lakovny v prostoru výrobní haly, na které 

se nachází ocelové prvky pro pojezd výrobních zařízení. Etapa hrubé spodní stavby končí odbedněním 

monolitické železobetonové konstrukce lakovny, drátkobetonové desky, instalací nopové fólie, 

zateplením základových konstrukcí a zásypem výkopů.  

 Ve své práci budu efektivně řešit realizaci řečených konstrukcí s ohledem na kvalitu a 

bezpečnost provádění samotných procesů v co nejkratším časovém intervalu. 

 Z důvodu neaktuálnosti a nepřesnosti jsem byl nucen předělat výkres celkové (koordinační) 

situace a vytvořit zcela nový výkres výkopových prací, neboť ten zapůjčený z projektové dokumentace 

byl vytvořen na předpokládanou velikost základových konstrukcí, nikoliv tu skutečnou. 

Samotným obsahem mé bakalářské práce je technická zpráva se zaměřením na hrubou 

spodní stavbu, výkaz materiálu, technologické předpisy pro provádění zemních prací a pilotáže, 

technickou zprávu zařízení staveniště, časový harmonogram, návrh strojní sestavy pro realizaci 

hrubé spodní stavby, kvalitativní požadavky pilotáže a zemních prací spolu s příslušnými kontrolními 

a zkušebními plány, rozpočet hrubé spodní stavby a zařízení staveniště, výkres situace, výkres 

situace se širšími dopravními vztahy, výkres situace zařízení staveniště, výkres výkopových prací, 

výkres pojezdu razící soupravy KPF 22G a řešení bezpečnosti hrubé spodní stavby. 
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1.1 Identifikační údaje 
 

1.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Výrobní hala MONTGAS, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín 
 
b) místo stavby 
Adresa: Hodonín č. p. 3593/3 
Ulice: U Kyjovky 
Katastrální území: Hodonín 
Obec: Hodonín 
Stavební úřad: Hodonín 
Parcelní čísla: poz. p. 2125/108 st. p. 6433, 8388, 8389, 8395, 8391 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace provedení novostavby ocelové výrobní haly společnosti 
MONTGAS, a.s. na ulici U Kyjovky v Hodoníně. Součástí záměru je výstavba nových zpevněných ploch 
a napojení na areálové inženýrské sítě. Zastavěná plocha haly je 1287,18 m2. Hala bude sloužit pro 
strojírenskou výrobu (budou zde montovány strojní celky, bude zde probíhat příprava výroby – dělení 
materiálu, svařování, broušení a povrchové úpravy). Součástí haly je lakovna, míchárna barev, 
přípravna materiálu a skladové prostory. Stavba bude sloužit pro výrobu regulačních stanic plynu. 
Nabídka RS plynu je široká a zahrnuje různá konstrukční provedení včetně malých regulačních 
soustav RESO, nabízí širokou škálu betonových skořepin. Dále je navržena zděná administrativní část, 
která je od haly oddělena dilatací. Zastavěná plocha administrativní části je 246,35 m2. 
Administrativní část bude sloužit jako kanceláře, šatny se zázemím denní místnost a spisovny. 
Stavba je nová a navržena jako trvalá. 
 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  
Obchodní firma: MONTGAS, a.s. 
Sídlo: U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín 
Identifikační číslo: 25347781 
Právní forma: akciová společnost 
Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, dat. nar. 16. července 1944 
Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen představenstva 

 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa 
sídla 
Název: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 
IČ: 26285363 
Adresa sídla: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 
Telefon: +420 518 120 022, 734 258 676 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Vypracoval: Jaromíra Plchutová, DiS., Tomáš Kočvara, DiS., e-mail: kocvara@firmaplus.cz 
Zodpovědný projektant: Jiří Šetina, DiS., Lomená 45/12, 696 18 Lužice 
Ověřil: Ing. Marek Hasoň, Záhumenní 464/27, 696 18 Lužice, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
ČKAIT 1300486 
 



 
 

13 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 
 
Statika:  
J2L Consult, s. r. o., Brandlova 36, 695 01 Hodonín 
Ing. Jiří Ilčík, Ph. D., V Chalupách 263/37, 696 18 Lužice, autorizovaný inženýr pro pozemní     stavby a 
pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1006408 
Projektant PBŘ:  
Pavel Hasík, Radějov 97, 696 67 Radějov, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT  
005854 
Projektanti VZT:  
Klimabott, s.r.o., Masarykovo nám. 393/8, 695 01 Hodonín 
Ing. Petr Formánek, Lipová Alej 4086/14 Hodonín 69501, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 
staveb ČKAIT 0101221 
Projektanti ZTI:  
LandSpace projekty, s. r. o., Budovatelská 785/31, 696 01 Rohatec 
Ing. Lukáš Slezák, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1005854 
 

1.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
SO 01 - hala 
  Jedná se o novostavbu výrobní jednolodní haly z ocelových svislých prvků a zděné 
administrativní části. Nosná konstrukce haly je ocelová, jednopodlažní. Opláštění konstrukce bude 
provedeno sendvičovými panely s PUR pěnou (stěnové i střešní panely). Zastřešení bude plochou 
střechou. Hala bude sloužit pro strojírenskou výrobu (budou zde montovány strojní celky, bude zde 
probíhat příprava výroby – dělení materiálu, svařování, broušení a povrchové úpravy. Součástí haly je 
lakovna, míchárna barev, přípravna materiálu a skladové prostory. V provozu bude pracovat cca 35 
zaměstnanců (30 mužů + 5 žen). 

Administrativní část je navržena jako dvoupodlažní. Administrativní část je zděná, z 
keramických bloků, zastropená stropními panely Spiroll, s plochou střechou a fóliovou krytinou. 
Administrativní část obsahuje kanceláře, šatny, sociální a hygienické zázemí, skladové prostory, 
úklidové prostory, chodby a schodiště. Administrativní část je dimenzována na 5 zaměstnanců. 

Stavba bude sloužit pro výrobu regulačních stanic plynu. Nabídka RS plynu je široká a 
zahrnuje různá konstrukční provedení včetně malých regulačních soustav RESO. Nabízí širokou škálu 
betonových skořepin. Administrativní část bude sloužit jako kanceláře, šatny se zázemím denní 
místnost a spisovny. 
 
SO 02 - areálový plynovod 

Z veřejného STL plynovodu je provedena stávající přípojka z oceli DN 50 ukončená hlavním 
uzávěrem plynu (HUP). Potrubí je dále vedeno do stávající regulační stanice (RS). Přípojka bude 
ponechána stávající. V RS je umístěn stávající fakturační plynoměr G65 s příslušenstvím, regulátor 
tlaku plynu a uzavírací armatury. Z RS jsou vedeny dvě stávající NTL větve. Vystrojení RS pro obě větve 
bude demontováno. Jedna stávající větev areálového plynovodu pro administrativní budovu a vrátnici 
bude ponechána. Druhá stávající větev areálového plynovodu pro dílny bude demontována. Ve 
stávající regulační stanici bude demontován regulátor tlaku plynu a nahrazen mezikusem. Stávající 
fakturační plynoměr bude ponechán a bude upraven přepočítávač. Na první větev pro administrativní 
budovu a vrátnici bude doplněn nový regulátor tlaku plynu 100/2 kPa a uzávěr. Na druhou větev pro 
dílny a novou halu bude vložen uzávěr.  

Z RS bude v zemině uložen nový STL areálový plynovod vedený za sklad a ukončený 
zaslepením. Plynovod bude proveden z potrubí PE 110x6,3, PE 100 RC, SDR 17. Ze STL plynovodu budou 
provedeny odbočky. První odbočka bude sloužit pro stávající kotelnu dílen, bude provedena z PE 
40x3,7, PE 100 RC, SDR 11 a ukončena hlavním uzávěrem budovy (HUB). HUB a nový regulátor tlaku 
plynu 100/2 kPa budou umístěny v nové regulační skříni. Druhá odbočka bude sloužit pro stávající 
lakovnu, bude provedena z PE 63x5,8, PE 100 RC, SDR 11 a ukončena hlavním uzávěrem budovy (HUB). 
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HUB a nový regulátor tlaku plynu 100/2 kPa budou umístěny v nové regulační skříni. Třetí odbočka 
bude sloužit pro novou halu, bude provedena z PE 90x5,2, PE 100 RC, SDR 11 a ukončena hlavním 
uzávěrem budovy (HUB). HUB bude umístěn v nové regulační skříni. 
 
SO 03 - areálový rozvod vody 
  Ve stavebním objektu se řeší prodloužení areálových vodovodů až do místa novostavby 
výrobní haly. Prodloužení bude napojeno pomocí vložení T-kusu nebo navrtávky na stávající vodovod 
dimenze DN50 u stávající administrativní budovy. V místě napojení bude osazeno uzavírací šoupě se 
zemní zákopovou soustavou. Prodloužení bude provedeno z HDPE 100 SDR 11 potrubí DN50 (63x5,8). 
Nový areálový vodovod bude veden v souběhu s novou splaškovou kanalizací až k budově nové 
výrobní haly, kde bude ukončen uzavíracím kohoutem a podružným měřením spotřeby vody, a to v 
místnosti č.103 - Příruční sklad MTZ. Pro potřeby zařízení staveniště bude zhotovena vodoměrná 
šachta pod stávající zpevněnou plochou u garáže s parcelním číslem 9740. Pod novou komunikací u 
vrátnice bude potrubí uloženo do plastové chráničky HDPE DN100, která bude provedena 
bezvýkopovou technologií protlačením. Zbylá část potrubí bude provedena standardním způsobem v 
otevřeném výkopu. 
 
SO 04 - areálová splašková kanalizace 
  Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do nové 
areálové splaškové kanalizace PVC DN150, která je zaústěna do stávající splaškové 
kanalizace DN150. Napojení na stávající splaškovou kanalizaci bude provedeno osazením nové revizní 
šachty Š01 na stávající potrubí v místě administrativní budovy. Mezi šachtami Š01 a Š02 bude část 
kanalizace pod novou vozovkou provedena do plastové chráničky DN300, která bude provedena 
bezvýkopovou technologií protlačením. 
 
SO 05 - prodloužení dešťové kanalizace 
  V projektové dokumentaci stavebního objektu SO 05 se řeší odvádění dešťových vod ze 
střechy nové výrobní haly a opravených zpevněných ploch pomocí střešních svodů a uličních vpustí 
nebo liniového odvodnění komunikace. Nové odvodnění budou napojeny do nového prodloužení 
dešťové kanalizace o dvou hlavních větvích a to DŠ – stávající až DŠ1 a DŠ2 až DŠ3. Obě větvě budou 
provedeny z PVC DN200 a napojeny na stávající dešťovou kanalizaci v nedávné době renovované 
platovým potrubím PVC DN300. Na stávající kanalizaci je revizní šachta DN400 a uliční vpusť. Obojí 
budou zdemontovány a nahrazeny přímým potrubím DN300. 
 
Jsou navržena nová technologická zařízení – lakovna s přípravnou a míchárnou barev, mostový jeřáb. 
 

1.3 Údaje o stavbě  
 

1.3.1 Architektonické řešení 
 
  Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně Hodonín – Kapřiska. Nachází se v 
uzavřeném areálu spol. MONTGAS, a. s.. Pozemek je zcela rovinný. Areál je oplocen souvislým 
oplocením. Na technickou infrastrukturu je napojen stávajícími přípojkami, na dopravní infrastrukturu 
v ulici U Kyjovky je napojen stávajícím sjezdem. Stavba je navržena jako samostatně stojící v 
uzavřeném areálu investora. Celková hmota nové haly je kvádr o rozměrech max. 35,44 m x 44,47 m, 
při výšce 9,57 m, stavba je navržena jako ocelová konstrukce s dilatačně oddělenou administrativní 
částí s pláštěm ze sendvičových panelů. Zastřešení je plochou střechou, vrata jsou sekční prosklená 
s hliníkovými okny. Administrativní část navazuje na ocelovou halu je vysoká pouze 7,00 m, obvodové 
zdivo je obloženo provětrávanou fasádou z kovových kazet, které tvoří pravidelný rastr. Stavba je 
součástí průmyslové zóny, čemuž odpovídá i její architektonický výraz. Svým provedením nevybočuje 
z urbanistického charakteru zástavby v území. Architektonicky bude stavba začleněna mezi ostatní 
stavby v okolí, jak svou hmotou, tak barevným řešením. Svým provedením nevybočuje z 
urbanistického charakteru zástavby v území. Záměr je také v souladu s územním plánem Hodonín. 
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1.3.2 Provozní řešení 
 
  V objektu bude probíhat průmyslová výroba a skladování – kompletní výroba a montáž 
plynových regulačních stanic a armaturních uzlů, včetně povrchových úprav. Novostavba je rozdělena 
na výrobní část, kde bude probíhat výroba a montáž a na administrativní část, kde je navrženo 
hygienické zázemí s administrativními prostory. Výrobní část obsahuje jeden velký prostor, který je 
rozdělen na úsek přípravy výroby a dělení materiálu (řezání), skladové plochy, pracoviště pro 
broušení, svařování, vrtání apod. a na plochu pro kompletaci výrobků. Hala dále obsahuje 
integrovanou lakovací kabinu (lakovna, přípravna, míchání barev aj.), prostor pro kompresor a VZT. 
Administrativní část je dvoupodlažní a je stavebně i provozně propojena s výrobní částí. V přízemí se 
nachází kanceláře, oddělené šatny (muži/ženy) se sprchami a WC, skladové prostory a úklidová 
místnost. Ve 2.NP administrativní části se nachází denní místnost, kanceláře, spisovny a technická 
místnost.  
 

1.3.3 Účel stavby 
 
  Stavba haly bude sloužit pro výrobu regulačních stanic plynu. Nabídka RS plynu je široká a 
zahrnuje různá konstrukční provedení včetně malých regulačních soustav RESO. Nabízí širokou škálu 
betonových skořepin. Administrativní část slouží jako kanceláře, šatny se zázemím denní místnost a 
spisovny. 
 

1.3.4 Navrhované parametry stavby 
 

Zastavěná plocha haly:  
Zastavěná plocha administrativy:  
Obestavěný prostor haly:  
Obestavěný prostor administrativy:  
Podlahová plocha haly:  
Podlahová plocha administrativy:  
Počet nadzemních podlaží haly:  

1287,18 m2 
246,35 m2 
13000,52 m3 
1984,68 m3 
1245 m2 
375,21 m2 
1 

Počet nadzemních podlaží administrativní části 2 

Počet podzemních podlaží  
Počet parkovacích stání  
Počet bytových jednotek:  

0 
stávající (počet zaměstnanců se nemění) 
0 

Tabulka č. 1 – parametry stavby 
 

1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba navrhovaného objektu výrobní haly 
MONTGAS, a.s., tudíž se v následující části budu zaobírat těmi procesy, které do hrubé spodní stavby 
spadají. 
 

1.4.1 Hlavní zemní práce 
 
  Hlavní zemní práce zahrnují hloubení hlavní stavební jámy do úrovně -0,900 mm od 
navrhované podlahy haly s následnou realizací hutněné vrstvy štěrkodrti o mocnosti 100 mm na dně 
jámy. Hodnota sklonu svahování se uvažuje 1:1 (45°), jáma se uvažuje jako nepažená. Dle „Závěrečné 
zprávy o provedení inženýrskogeologického průzkumu staveniště určeného pro výstavbu haly v 
areálu firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně, ulice u Kyjovky 3953/31“ (UNIGEO a.s., 12/2008) se však může 
sklon zvýšit dle potřeby až na 4:1 (75°). Před zemními pracemi se počítá s tím, že budou vyhotoveny 
všechny inženýrské sítě, které jsou v projektu označeny jako SO 02, SO 03 a SO 04 spolu s novým 
areálovým rozvodem elektřiny. Je to důležité zejména proto, aby se zařízení staveniště mohlo bez 
problému napojit na potřebné energie. Objekt SO 05, prodloužení dešťové kanalizace, bude probíhat 
během realizace betonových základů. Během výkopu musíme dbát zvýšené opatrnosti vůči stávající 
inženýrské síti, a to elektrorozvodu v severní části výkopu. Samotný výkop bude prováděn rypadlo-
nakladačem JCB 3CX Eco, který bude zeminu nakládat na korbu nákladního automobilu Tatra T815. 
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Zemina, která se skládá z velké části ze stavební suti, navážky a popílku, bude odvážena přímo na 
skládku sypkých hmot na ulici Pánovská v Hodoníně. Po zhotovení jámy bude její dno zpevněno 
vrstvou štěrkodrti mocnosti 100 mm, aby byla dostatečně pevná pro pojezd těžké mechanizace 
v následujících procesech, a to zejména razící soupravy KPF 22G, která bude realizovat veškeré 
ražené piloty FRANKI. Vrstvu štěrkodrti doveze nákladní automobil ze skladu sypkých hmot na adrese 
Měšťanská v Hodoníně stavební firmy PLUS s.r.o.. Štěrk budou rozprostírat rypadlo-nakladač JCB 3CX 
Eco a smykem řízený nakladač Locust 1203, hutnit jej bude hutnící válec CAT CB34B. Součástí 
zemních prací je i odstranění stávající dešťové kanalizace a veškerých šachet, které se na ní nachází. 
Vjezd do stavební jámy musí mít sklon maximálně 1:10 a musí být zpevněn štěrkodrtí stejně jako dno 
jámy. Situován je mezi osami 1 a 2 základových patek (viz výkres D.1.2.-01 – výkres tvaru a vyztužení 
základů). Pláň pilotáže pro provádění pilot technologií FRANKI je nutno zřídit s přesahem minimálně 
2,0 m na každou stranu od středu pilot. Deformační modul Edef,2 na horní úrovni zhutněné pláně se 
musí zajistit alespoň na hodnotu 20,0 MPa. Velikost a tvar výkopových prací viz příloha č. 10 – 
výkopové práce.  
 

1.4.2 Pilotáž ražených štěrkodrťových pilot FRANKI 
 
  Pilotáž ražených štěrkodrťových pilot FRANKI začne bezprostředně po ukončení veškerých 
zemních prací. Ražené štěrkodrťové piloty FRANKI jsou navrženy v rastru 2,6x2,6 m po celé ploše 
stavební jámy v celkovém počtu 226 kusů. Pilotáž bude realizována pomocí pásové razící soupravy 
KPF 22G, která se skládá z věže a podvozku. Obě tyto části budou dopraveny z Brna na stavbu v 
Hodoníně dopravní firmou Dobrovolný s.r.o.. Zhotovitelem těchto pilot bude firma SPEZIALBAU s.r.o, 
která se zabývá speciálním zakládáním staveb, a to zejména ražených pilot FRANKI. Pilotáž bude 
probíhat pomocí pažnice průměru 520 mm a beranu, který bude vážit cca 3 tuny. Výplní pilot bude 
hutněná štěrkodrť frakce 0-32 mm. O plnění baku (násypky o objemu 0,12 m3), kterým se plní pažnice, 
se bude starat dumper Thwaites 2T Mach 471. D dopravu náplně pilot se bude starat nákladní 
automobil Tatra T815, který štěrkodrť bude ukládat na skládku sypkých hmot. Zdrojem štěrkodrti pro 
výplň pilot bude stavební firma PLUS s.r.o., která ji bude dovážet ze svého skladu sypkých hmot na 
adrese Měšťanská v Hodoníně. Pilotáž bude probíhat striktně z úrovně -0,800 mm od podlahy haly. 
 

1.4.3 Pilotáž ražených železobetonových pilot FRANKI 
 
  Před započetím prací se zkontroluje stav zhutnění pilotovací pláně. V projektu se nachází 
celkem čtyři typy pilot, které se liší svou délkou, svým energetickým kritériem a počtem svislých 
ocelových vložek. Pilotáž ražených železobetonových pilot FRANKI začne po realizaci ražených 
štěrkodrťových pilot FRANKI a doplňkových výkopových prací, neboť hlavy těchto pilot jsou v úrovni -
1,400 mm od úrovně podlahy s výjimkou tří pilot, které mají hlavu v úrovni -2,300 mm kvůli základovým 
konstrukcím lakovny. Součástí těchto doplňkových zemních prací je i odkop zeminy pro realizaci 
základových prahů s úrovní v -1,100 mm od podlahy haly. O provedení doplňkových zemních prací se 
bude opět starat rypadlo-nakladač JCB 3CX Eco s ruční dopomocí a nákladní automobil Tatra T815. 
Ražené železobetonové piloty jsou navrženy pod hlavicemi a základovými pasy. Výplní ražených 
železobetonových pilot FRANKI bude beton třídy C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 22 mm S3 (vodní součinitel 
w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 350 kg na 1 m3 betonu) s dobou zpracovatelnosti 60 
minut. Beton se uvažuje jako vodostavební a ZAPA Beton a.s. jej kategorizuje jako ZAPA AQUASTOP. 
Beton je navržen pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem 
hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakům tlakové vody. Navržená směs v 
možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro 
Bílé vany. Materiál armokošů bude ocelová výztuž třídy B500B (10505). Krytí pilot FRANKI je 
minimálně 100 mm. Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má závod 
vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude autodomíchávač Putzmeister 
P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525.  Dodavatelem ocelové výztuže bude firma PREFA Brno 
– závod Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena firmou PLUS 
s.r.o. pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Pilotáž bude probíhat 
striktně z úrovně -0,800 mm od podlahy haly. O ražení pilot se bude opět starat pásová razící 
souprava KPF 22G. Svazování armokošů bude probíhat přímo na staveništi pomocí připravené formy. 
Součástí armokošů bude zemnící pásek FeZn, který bude k armokošům přichycen pomocí svorek. 
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Vyveden bude nad úroveň hlavy budoucí piloty. Bližší informace jsou k dispozici v projektové části 
1.4.7 – elektroinstalace. 
 

1.4.4 Realizace monolitických nadpilotových hlavic a základových pasů 
 
  V projektu se nachází celkem dva typy hlavic, které se liší svou velikostí (1,0x1,0x0,8 m a 
1,4x1,0x0,8) a počtem ocelových vložek. Dále se zde nacházejí dva typy pasů, které se liší svým 
průřezem (1,0x0,8 m a 0,6x0,8 m) a počtem ocelových vložek. Realizace hlavic a základových pasů 
započne poté, co budou provedeny veškeré ražené železobetonové piloty FRANKI. Hlavy pilot musí 
být odbourány, neboť se výška hlav při jejich realizaci přesáhla minimálně o 300 mm. Dále se musí 
provést podkladní beton třídy minimálně C20/25 s minimální tloušťkou 50 mm v ploše všech hlavic a 
pasů. Hlavice i základové pasy budou bedněny pomocí rámového systému DOKA Frami XLife, který 
má stavební firma PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví. Na staveniště bude dovezen pomocí 
nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18 a vyložen pomocí autojeřábu ČKD 
AD 28 Tatra T815. Materiálem hlavic a pasů bude opět beton třídy C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 16 mm S3 
(vodní součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 350 kg na 1 m3 betonu) s dobou 
zpracovatelnosti 90 minut. Beton se v katalogu ZAPA Beton a.s. kategorizuje jako běžný. Beton se 
bude hutnit ponorným vibrátorem Hervisa Perles CMP3/35 s průměrem hlavice 35 mm. Materiálem 
vyztužení hlavic a pasů bude opět výztuž třídy B500B (10505). Krytí hlavic i pasů se uvažuje 40 mm, 
nesmí však klesnout pod 35 mm. Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má 
závod vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude autodomíchávač 
Putzmeister P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. Dodavatelem ocelové výztuže bude opět 
firma PREFA Brno – závod Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena 
firmou PLUS s.r.o. pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Kotevní 
prvky hlavic pro montáž ocelových prvků haly dodá firma Kovostavby Trade s.r.o. se sídlem na adrese 
U Kyjovky 3939/18, Hodonín 695 01, která se nachází cca 500 m od staveniště. O dopravu se postará 
firma PLUS s.r.o. pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Během 
realizace hlavic nesmíme zapomenout na svislé kotevní prvky na hlavicích, které se následně budou 
starat o smykovou soudržnost se základovými prahy. Svazování výztuže bude probíhat přímo na 
staveništi. Během tohoto procesu se musí myslet na inženýrské sítě, které budou probíhat skrz 
základové konstrukce, a to zejména SO 05 – prodloužení dešťové kanalizace v prostoru hlavní 
stavební jámy. Součástí procesu je i montáž hlavních nosných sloupů haly, a to hlavně z důvodu 
ochrany stavební jámy před deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy. Dále je třeba položit trubky 
nové dešťové kanalizace a provést prostupy skrz základové pasy. Řešení této problematiky však není 
součástí bakalářské práce. 
 

1.4.5 Realizace monolitických základových prahů mezi hlavicemi 
 
  Realizace prahů započne bezprostředně po dokončení všech hlavic, pasů, a hlavně 
podkladního betonu třídy minimálně C20/25 v tloušťce minimálně 50 mm. V projektu se nachází 
celkem pět typů základových prahů, které se liší pouze svou délkou a množstvím výztuže. Výška 
těchto prahů je konstantní, a to 800 mm, s výjimkou prahů, které jsou posazeny na hlavicích v místě 
základových konstrukcí lakovny. Tam se uvažují atypické tvary z důvodu nižší úrovně hlavic. Šířka 
těchto prahů je též konstantní, a to 250 mm. Délky se pohybují od 2 760 mm do 5 760 mm s ozubem 
velikosti 0,4x0,47 m. Během realizace se práh mezi osami 1 a 2 (viz výkres D.1.2.-01 – výkres tvaru a 
vyztužení základů) vynechá pro průjezd stavební mechanizace a dokončí se před ukončením realizace 
zeminové desky. Pro prahy bude použit opět beton třídy C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 16 mm S3 (vodní 
součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 350 kg na 1 m3 betonu) s dobou 
zpracovatelnosti 90 minut. Beton se v katalogu ZAPA Beton a.s. kategorizuje jako běžný. Beton se 
bude hutnit ponorným vibrátorem Hervisa Perles CMP3/35 s průměrem hlavice 35 mm. Materiálem 
vyztužení prahů bude opět výztuž třídy B500B (10505). Krytí prahů se uvažuje 40 mm, nesmí však 
klesnout pod 35 mm. Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má závod 
vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude autodomíchávač Putzmeister 
P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. Dodavatelem ocelové výztuže bude opět firma PREFA 
Brno – závod Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena firmou 
PLUS s.r.o. pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Prahy budou 
bedněny pomocí rámového systému DOKA Frami XLife, který má stavební firma PLUS s.r.o. 
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v soukromém vlastnictví. Na staveniště bude dovezen pomocí nákladního automobilu Tatra T815 
s plošinovým přívěsem PPL 18 a vyložen pomocí autojeřábu ČKD AD 28 Tatra T815.  

 
1.4.6 Realizace spodní desky, pilířů a základových zdí lakovny 
 
  Součástí tohoto meziprocesu je hloubení základů pro základové konstrukce lakovny. 
Hloubením se rozumí výkop do úrovně -1,500 mm pod úrovní nové podlahy haly v prostoru lakovny. O 
provedení těchto doplňkových zemních prací se bude opět starat rypadlo-nakladač JCB 3CX Eco a 
nákladní automobil Tatra T815. Pod samotnou spodní deskou lakovny se zhotoví zhutněná vrstva 
štěrkodrti frakce 0-32 mm mocnosti 150 mm. Štěrkodrť tohoto meziprocesu zajistí stavební firma 
PLUS s.r.o. ze svého soukromého skladu sypkých hmot na ulici Měšťanská v Hodoníně a dopraví jej 
na staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra T815, který jej bude ukládat přímo do prostoru 
výkopu lakovny. Vrstva bude hutněna stroji Bomag BT65 a Bomag BW65 H. Samotná realizace první 
etapy základových konstrukcí lakovny se skládá ze spodní železobetonové desky tloušťky 300 mm, 
zdí tloušťky 250 mm a výšky 800 mm, pilířů průřezu 500x500 mm a výšky 800 mm z betonu třídy 
C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 22 mm S3 (vodní součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 
350 kg na 1 m3 betonu) s dobou zpracovatelnosti 60 minut. Beton se uvažuje jako vodostavební a 
ZAPA Beton a.s. jej kategorizuje jako ZAPA AQUASTOP. Beton je navržen pro konstrukce bílých van a 
podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním 
průsakům tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro bílé 
vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany. Beton se bude hutnit ponorným vibrátorem 
Hervisa Perles CMP3/35 s průměrem hlavice 35 mm. Vyztužení desky se skládá z jedné KARI sítě 
dimenze 8/100/100 při dolním a horním okraji desky. Vyztužení základových zdí se skládá z jedné KARI 
sítě dimenze 6/100/100 na obou okrajích zdi. Výztuž se v pilířích základů lakovny neuvažuje, neboť je 
namáhání těchto prvků pouze v tlaku. Mezi spodní deskou a zdmi lakovny se použije těsnící 
bentonitový pásek pro naprostou voděodolnost konstrukce. Je nezbytné ponechat ze spodní desky 
lakovny kotevní výztuž pro realizaci základových stěn. Jelikož jsou zdi lakovny ve třech detailech 
přitisknuty k základovým prahům, je nutno prahy předem natřít krystalickou hydroizolací ve dvou 
vrstvách tloušťky 2 mm. Základové konstrukce lakovny budou bedněny pomocí rámového systému 
DOKA Frami XLife, který má stavební firma PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví. Na staveniště bude 
dovezen pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18 a vyložen pomocí 
autojeřábu ČKD AD 28 Tatra T815. Krytí základových konstrukcí lakovny se uvažuje 40 mm, nesmí 
však klesnout pod 35 mm. Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má závod 
vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude autodomíchávač Putzmeister 
P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. Dodavatelem KARI sítí bude firma PREFA Brno – závod 
Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena firmou PLUS s.r.o. 
pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. 
 

1.4.7 Realizace zeminové desky 
 
  Před započetím realizace zeminové desky se celá pláň stavební jámy srovná a zhutní 
hutnícím válcem CAT CB34B. Následně se rozprostře výztužná geotextilie pevnosti minimálně 60 
kN/m, např. PK-Tex PP 60 v úrovni -0,800 mm pod novou podlahou haly. Geotextilie bude položena 
v pásech (šířka role 5,2 m) s překrytím minimálně 0,5 m přes sebe a za půdorys prostoru zeminové 
desky. Zeminová deska se bude skládat ze tří vrstev, a to 370 mm hutněné vrstvy štěrkopísku frakce 
0-63 mm, 200 mm hutněné vrstvy štěrkopísku frakce 0-32 mm a 30 mm vyrovnávacího podsypu 
frakce 0-4 mm, který se bude realizovat až před realizací drátkobetonové vrstvy podlahy haly. Veškerý 
sypký materiál tohoto meziprocesu zajistí stavební firma PLUS s.r.o. ze svého soukromého skladu 
sypkých hmot na ulici Měšťanská v Hodoníně a dopraví jej na staveniště pomocí nákladního 
automobilu Tatra T815, který jej bude ukládat přímo do stavební jámy. Materiál se následně bude 
rozprostírat po dně stavební jámy pomocí rypadla-nakladače JCB 3CX Eco a smykem řízeného 
nakladače Locust 1203. Zeminové desky budou hutněny hutnícím válcem CAT CB34B s dopomocí 
strojů BOMAG BT65 a BOMAG BW 65 H, které splňují podmínku hutnící síly 40 kg/cm šířky běhounu. 
Pro lepší pochopení tohoto meziprocesu se odkazuji na obrázek č.1 – řez štěrkodrťovými raženými 
pilíři FRANKI, zeminovou deskou a drátkobetonovou deskou.  
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Obr. č. 1 – řez štěrkodrťovými raženými pilíři FRANKI, zeminovou deskou a drátkobetonovou deskou 
(zdroj: zapůjčená projektová dokumentace) 

1.4.8 Vyzdění ztraceného bednění na základových prazích a pasech 
 
  Před realizací drátkobetonové desky a horní desky lakovny je nutné vyzdít tvarovky 
ztraceného bednění, které jsou uloženy na základových prazích. Je to z důvodu, že tvarovky budou 
z velké části fungovat i jako bednění při realizaci drátkobetonové desky. Primární úlohou tvarovek je 
však mechanická odolnost haly. Základním předpokladem před tímto procesem jsou hotové hlavní 
nosné sloupy haly, které jsou zakotveny do základových hlavic pomocí kotevních prvků. Je to z důvodu 
těsnosti řečených sloupů a tvarovek ztraceného bednění, které se v místě napojení vyřeší pomocí 
expanzní pěny. Řešení této problematiky však není součástí bakalářské práce. Vyzdívat se budou tři 
vrstvy do celkové výšky 750 mm a šířky 250 mm. Během tohoto procesu se zároveň vyzdí i tvarovky 
ztraceného bednění tloušťky 300 mm na základových pasech administrativní budovy, kde se uvažuje 
pouze jedna vrstva do výšky 250 mm. V projektu se uvažují dva typy tvarovek ztraceného bednění, 
které se liší pouze svými rozměry. Po obvodu haly na základových prazích se uvažují tvarovky o 
rozměru 250/250/500 mm a na základových pasech administrativy se uvažují tvarovky o rozměru 
300/250/500 mm. Materiálem tvarovek je beton třídy C8/10 a jsou zality běžným betonem třídy 
C20/25 bez zvláštních požadavků. V obou typech tvarovek se uvažuje ocelová výztuž průměru 8 mm, 
a to dva kusy na každou ložnou spáru (včetně té odhalené horní) a čtyři kusy ve svislém směru pro 
zajištění provázanosti tvarovek. Dodavatelem tvarovek bude firma PREFA Brno – závod Hodonín na 
adrese Na Výhoně 3527, 695 00 Hodonín. Tvarovky budou dovezeny firmou PLUS s.r.o. pomocí 
nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Dodavatelem výztuže bude firma 
PREFA Brno – závod Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena 
firmou PLUS s.r.o. pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. 
Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má závod vzdálený 650 m od 
prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude autodomíchávač Putzmeister P 9 UL a  
autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. Součástí procesu je už uložení dilatace mezi halou a 
administrativní částí, a to v podobě EPS tloušťky 20 mm, která se bude realizovat až po monolitickém 
spojení řečených konstrukcí s následným vyfrézováním drážky pro dilataci. 
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1.4.9 Realizace podkladu administrativní budovy 
 
  Součástí tohoto procesu je realizace podkladní hutněné vrstvy štěrkodrti frakce 0-32 mm 
mocnosti 150 mm, která bude hutněna stroji Bomag BT65 a Bomag BW65 H. Tato vrstva se uvažuje 
pod celou plochou administrativní budovy, a to mezi tvarovkami ztraceného bednění. Štěrkodrť zajistí 
stavební firma PLUS s.r.o. ze svého soukromého skladu sypkých hmot na ulici Měšťanská v Hodoníně 
a dopraví jej na staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra T815, který jej bude ukládat přímo do 
prostoru mezi pasy. Dále je součástí procesu realizace podkladního betonu tloušťky 50 mm třídy 
C25/30, která je též uvažována mezi tvarovkami ztraceného bednění. Následně se zrealizuje betonová 
deska z betonu třídy C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 16 mm S3 (vodní součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální 
množství cementu je 350 kg na 1 m3 betonu) s dobou zpracovatelnosti 90 minut. Beton se v katalogu 
ZAPA Beton a.s. kategorizuje jako běžný. Deska je vyztužena jednou KARI sítí 8/100/100 na spodní i 
horní hraně desky. Železobetonová deska pod administrativou bude bedněna pomocí rámového 
systému DOKA Frami XLife, který má stavební firma PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví. Na 
staveniště bude dovezen pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18 a 
vyložen pomocí autojeřábu ČKD AD 28 Tatra T815. Dodavatelem KARI sítí bude firma PREFA Brno – 
závod Hodonín (armovna) na adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně a bude dovezena firmou PLUS s.r.o. 
pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Dodavatelem betonové 
směsi bude firma ZAPA Beton a.s., která má závod vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro 
dodání betonu bude autodomíchávač Putzmeister P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. 
 

1.4.10 Realizace drátkobetonové desky a horní desky lakovny 
 
  Realizace drátkobetonové desky a horní desky lakovny budou probíhat za sebou s tím, že 
deska lakovny se vybetonuje jako první a od budoucího drátkobetonu se následně oddilatuje 
dilatačními lištami. Bednění pro horní desku lakovny se zřídí na spodní desce lakovny z nosníků H20 
a G24, podpěrných stojek, křížových a přímých hlav, trojnožek a překližky tloušťky 21 mm, které je 
nutno před betonáží naimpregnovat pro bezproblémové odbedňování. Bednění má stavební firma 
PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví a na staveniště bude dovezeno pomocí nákladního automobilu 
Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Realizace horní desky lakovny se provede z betonu třídy 
C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 22 mm S3 (vodní součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 
350 kg na 1 m3 betonu) s dobou zpracovatelnosti 60 minut. Beton se uvažuje jako vodostavební a 
ZAPA Beton a.s. jej kategorizuje jako ZAPA AQUASTOP. Beton je navržen pro konstrukce bílých van a 
podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním 
průsakům tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro bílé 
vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany. Beton se bude hutnit ponorným vibrátorem 
Hervisa Perles CMP3/35 s průměrem hlavice 35 mm. Deska má navrženou tloušťku 250 mm. 
Vyztužení desky se skládá z jedné KARI sítě dimenze 8/100/100 při dolním a horním okraji. V 
náročných průřezech horní desky lakovny se použije dvou svařených profilů L dimenze 50/50/6 mm 
celkové délky 1750 mm a počtu 2 kusů, které jsou svařeny dohromady a následně přivařeny k sítím 
KARI. Součástí prvků lakovny jsou též jazykové kolejnice kolejnice 49E1A3/149 s výškou 116 mm, 
šířkou 145 mm, šířkou horní části 70,2 mm, šířkou dříku 40 mm a celkovou délkou 28 m v celkovém 
počtu 2 kusů. Vedle těchto kolejnic jsou ocelové ploché prvky dimenze 110/40 mm, délkou 28 m a 
celkovém počtu 2 kusů, které jsou zakotveny do betonu horní desky kotevními prvky PL 40/150 po 1,5 
metrech. Kolejnice se k těmto prvkům následně přivaří. Dále jsou zde ocelové úhelníky L dimenze 
70/70/9 mm, délky 6,82 m v celkovém počtu 8 kusů, které jsou zakotveny do betonu horní desky 
kotevními prvky PL 40/150 po 1,5 metrech. Posledním ocelovým prvkem lakovny haly jsou ochranné 
ocelové ploché prvky dimenze 70/5 mm, délky 625 mm v celkovém počtu 8 kusů. Ocelové prvky 
lakovny dodá firma Kovostavby Trade s.r.o. se sídlem na adrese U Kyjovky 3939/18, Hodonín 695 01, 
která se nachází cca 500 m od staveniště. O dopravu se postará firma PLUS s.r.o. pomocí nákladního 
automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Všechny tyto prvky budou zabudovány do horní 
desky během její betonáže. Veškeré základové konstrukce lakovny budou bedněny pomocí rámového 
systému DOKA Frami XLife, který má stavební firma PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví. Na 
staveniště bude dovezen pomocí nákladního automobilu Tatra T815 s plošinovým přívěsem PPL 18 a 
vyložen pomocí autojeřábu ČKD AD 28 Tatra T815.  

Před realizací drátkobetonu je nutné zrealizovat hutněný vyrovnávací podsyp frakce 0-4 mm 
a mocnosti 30 mm, a to z důvodu vyrovnání pláně k samotné betonáži. Vyrovnávací podsyp zajistí 
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stavební firma PLUS s.r.o. ze svého soukromého skladu sypkých hmot na ulici Měšťanská v Hodoníně 
a dopraví jej na staveniště pomocí nákladního automobilu Tatra T815, který jej bude ukládat přímo do 
stavební jámy. Materiál se následně bude rozprostírat po dně stavební jámy pomocí rypadla-
nakladače JCB 3CX Eco a smykem řízeného nakladače Locust 1203. Podsyp bude hutněn hutnícím 
válcem CAT CB34B. Na tuto vyrovnávací vrstvu se následně uloží geotextilie Geofiltex 200 g/m2, PVC 
hydroizolace Fatrafol 803 tloušťky 1,0 mm a opět geotextilie Geofiltex 200 g/m2. Provede se tak pro 
celou plochu výrobní haly a pro prostor skladu výroby, kde se též uvažuje drátkobetonová podlaha. Na 
zbytek bednění pro drátkobeton, kde již nemůžou posloužit tvarovky ztraceného bednění, se použije 
dřevěné bednění, který má stavební firma PLUS s.r.o. v soukromém vlastnictví. Na staveniště bude 
dovezeno pomocí nákladního automobilu Tatra T815 a vyložen pomocí autojeřábu ČKD AD 28 Tatra 
T815 s plošinovým přívěsem PPL 18. Autojeřáb bude též použit k zabudování těžkých ocelových prvků 
lakovny. Pro tento úkon bude dočasně rozebrán mobilní staveništní plot a zřízen vjezd. Před realizací 
drátkobetonu se uvažuje vyzdění nejméně 1. vrstvy zdiva administrativní budovy. Vrstva zdiva bude 
sloužit jako bednění pro drátkobeton, tato problematika však není součástí bakalářské práce. Beton 
se uvažuje třídy C25/30 XA2 Cl 0,2 Dmax 22 mm S3/F1 s rozptýlenou výztuží s hmotností 20 kg/m3 
v celé ploše haly a v místnosti 1.14 – sklad výroby. ZAPA Beton a.s. kategorizuje tento beton jako ZAPA 
Ocelon a jeho doba zpracovatelnosti je 90 minut. Dodavatelem betonové směsi bude firma ZAPA 
Beton a.s., která má závod vzdálený 650 m od prostoru staveniště. Stroji pro dodání betonu bude 
autodomíchávač Putzmeister P 9 UL a autočerpadlo Schwing S 47 SX P2525. Z důvodu velkého 
množství drátkobetonu, a z toho plynoucí delší doby realizace, je nutno vytvořit pracovní spáry pomocí 
bednění. Musí se přitom dodržovat zásada, že plocha betonáže by neměla mít větší poměr stran než 
1:1,5. Dilatační spáry se následně budou řezat do 24 hodin od betonáže diamantovými pilami do 1/3 
hloubky, což je v tomto případě kolem 70 mm a zaplní se pružným tmelem. Povrch se následně bude 
hladit pomocí motorových rotačních hladiček. Dilataci od tvarovek, zdiva a ostatních konstrukcí zajistí 
EPS o tloušťce minimálně 20 mm. 

Pro lepší pochopení ocelových prvků lakovny a její konstrukce se odkazuji na obr. č. 1 – řez 
štěrkodrťovými raženými pilíři FRANKI, zeminovou deskou a drátkobetonovou deskou,  
obr. č. 2 – detaily ocelových prvků lakovny a obr. č. 3 – tvar základové konstrukce lakovny. 
 

1.4.11 Realizace nopové fólie, tepelné izolace a zásypu výkopových prací 
 
 Po odbednění konstrukcí lakovny, drátkobetonové desky a desky administrativní části se 
objekt po celém svém obvodu zajistí nopovou fólií DELTA MS s následnou realizací tepelné izolace 
v podobě desek XPS tloušťky 80 mm. Po dokončení těchto procesů následuje zásyp základových 
konstrukcí, a to štěrkodrtí frakce 0-32 mm. Materiál zajistí stavební firma PLUS s.r.o. ze svého 
soukromého skladu sypkých hmot na ulici Měšťanská v Hodoníně a dopraví jej na staveniště pomocí 
nákladního automobilu Tatra T815, který jej bude ukládat přímo do příslušných výkopů s ruční 
dopomocí. Následně bude štěrkodrť hutněna stroji BOMAG BT65 a BW65 H. Nopovou fólii a tepelnou 
izolace zajistí dodavatel od firmy DEK a.s. z prodejny, která se nachází cca 600 m od staveniště. 

Obr. č. 2 – detaily ocelových prvků lakovny (zdroj: zapůjčená projektová dokumentace) 
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Obr. č. 3 – tvar základové konstrukce lakovny (zdroj: zapůjčená projektová dokumentace) 
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  Situační výkresy jsou součástí příloh, a to přílohy č. 1 - Celková situace a přílohy č.2 - Situace 
širších dopravních vztahů. 
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Název MJ Množství 

C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1 FLOORCRETE L m3 242,02 
Beton C 30/37 (CZ  F.1), XA2, frakce do 22 mm m3 164,16 
Štěrkopísek frakce 0-32 A t 1 570,17 

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 14 mm t 9,85 
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm t 8,32 
Beton C 30/37 frakce do 22 mm, XA3 m3 69,53 

Fólie Fatrafol 803 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní m2 1 353,86 
Síť svařovaná d 8,0 oka 100/100 KY81 m2 767,54 
Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 542,13 

Kamenivo drcené frakce  0/32 A Jihomor.kraj t 550,44 
Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A t 872,84 
Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava m2 798,35 

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm t 3,27 
ZAPA QUICKFLOOR C 30/37 XA2 m3 35,54 
Kamenivo drcené frakce  16/32 B Jihomoravský kraj t 327,03 

Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 m3 40,52 
Kolejnice S 49  min.pevnost 981 MPa jakost I t 2,90 
GEOFILTEX 63 100% PP 63/20 200 g/m2 šíře do 8,6 m m2 4 425,95 

Kamenivo drcené frakce  32/63 B Jihomoravský kraj t 327,03 
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 80 mm m2 255,02 
Beton tř.C 20/25 z SPC fr.do 16 mm velmi měkký S3 m3 25,71 

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm t 1,61 
Baumit GranoporTop K 2 škrábaná kg 761,30 
Baumit StarContact kg 1 837,62 

Vrták talířový GAT d 610 kus 0,13 
Tvarovka ZB 25-25  A 500/250/250 ztracené bednění kus 675,11 
Trubka ocelová - pažnice I jakost 11559 267x7 mm m 12,63 

Tvarovka ZB 25-30  A 500/300/250 ztracené bednění kus 544,74 
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 1000 ks 2,40 
Štěrkodrtě frakce 0-32 A t 96,09 

Kamenivo drcené frakce  0/4  A Jihomor. kraj t 88,47 
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 22 mm t 0,47 
Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 6 mm t 0,45 

Síťovina sklotextilní Baumit StarTex 4x4 mm, 1x10m m2 287,52 
Úhelník rovnoramenný L jakost S235   70x 70x 8 mm t 0,48 
Síť svařovaná d 6,0 oka 150/150  KH20 m2 114,27 

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm t 0,27 
Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x135 EJOT kus 1 500,10 
Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m m 554,01 

Tyč ocelová plochá jakost S235  120x 10 mm t 0,33 
Voda pitná - vodné m3 120,89 
Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m m2 97,62 

Nátěr základní Baumit Granopor, Primer á 25 kg kg 75,00 
Ucpávka těsnicí flexibilní d 22 mm gumová kus 1 875,35 
Podložka distanční kovová Dista 9131 l = 2 m kus 152,51 

Drát vázací stavební měkký pozinkovaný kg 84,39 
Lišta distanční plast DL - 1025 l = 2 m kus 266,32 
SEPAREN prostředek odformovací, kanystr po 20 l l 39,92 

Kratina SM 100 - 150 cm jakost I m3 0,25 
Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 35,00 
Tyč ocelová plochá jakost S235  70x5 mm t 0,01 

Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x6 mm kg 32,85 
AQUAFIN-IC kg 8,66 
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Podložka distanční betonová Motýl bez drátu kus 333,59 
Podložka distanční betonová Motýl bez drátu kus 123,94 

Podložka distanční 2130 kus 89,69 
Tabulka č. 2 – výkaz materiálu hrubé spodní stavby 

 
  Podrobný výkaz materiálu včetně výkazu výměr je součástí přílohy č. 6 - Rozpočet hrubé 

spodní stavby, který byl vypracován ve studentské verzi programu BUILDpowerS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

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 

 
 

4a. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
SPODNÍ STAVBU 
4a. TECHNOLOGICAL REGULATION FOR SUBSTRUCTURE 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 

 
AUTOR PRÁCE  JAN KURKA 
AUTHOR OF THE THESIS 

 
VEDOUCÍ PRÁCE  ING. JITKA VLČKOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR OF THE THESIS 

 
BRNO, 2019 
 



 
 

29 
 

ÚČEL STAVBY:    VÝROBNÍ HALA MONTGAS a. s., 
MÍSTO STAVBY:   U KYJOVKY 3953/3, HODONÍN 
INVESTOR: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 

dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

MAJITEL: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 
dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ ŠETINA, Dis. 
REALIZACE: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Adresa: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 
IČ: 26285363 
DIČ: CZ26285363 

PODROBNOSTI:   CELKOVÁ PLOCHA VŠECH POZEMKŮ INVESTORA: 22 023 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1288 m2 
POČET PODLAŽÍ: hala s jedním nadzemním podlažím, 
administrativní část se dvěma nadzemními podlažími 
VÝŠKOVÉ POMĚRY: +0,000 = 167,25 m. n. m. 

  
DATUM PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ FIRMOU PLUS s.r.o.: 1. 11. 2018 
 

4a.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

4a.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
  Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně Hodonín – Kapřiska. Nachází se v 
uzavřeném areálu spol. MONTGAS, a. s.. Pozemek je rovinný, v současné době je v místě stavby 
zpevněná manipulační plocha a skladovací objekt. O odstranění vrchních vrstev plochy a objektu se 
postará investor před samotným předáním staveniště. 
  Celý areál firmy MONTGAS a.s. je oplocen souvislým oplocením, při provádění dílčích procesů 
je však nutné oplotit pracoviště plotem o výšce minimálně 1,8 metrů. Na technickou infrastrukturu je 
napojen stávajícími přípojkami, na dopravní infrastrukturu v ulici U Kyjovky je napojen stávajícím 
sjezdem. Stavba je navržena jako samostatně stojící v uzavřeném areálu investora.  

Celková hmota nové haly je kvádr o rozměrech max. 35,07 m x 44,47 m, při výšce 9,57 m, 
stavba je navržena jako ocelová konstrukce s dilatačně oddělenou administrativní částí s pláštěm ze 
sendvičových panelů světle šedé barvy. Zastřešení je plochou střechou, vrata jsou sekční prosklená 
s hliníkovými okny.  

Administrativní část navazuje na ocelovou halu a je vysoká pouze 7,00 m, obvodové zdivo je 
obloženo provětrávanou fasádou z kovových kazet, které tvoří pravidelný rastr.  

Hala je navržena v místě stávajícího objektu, který bude odstraněn (řešeno samostatným 
povolením). Nosná konstrukce haly je ocelová, jednopodlažní. Opláštění konstrukce bude provedeno 
sendvičovými panely s PUR pěnou (stěnové i střešní panely). Zastřešení bude plochou střechou. 
  Stavba je založena na ražených pilotách FRANKI. Rozměry haly jsou 36,32 m x 35,07 m, při 
výšce max. 9,57 m. Hala bude sloužit pro strojírenskou výrobu. Součástí haly je lakovna, míchárna 
barev, přípravna materiálu a skladové prostory. V provozu bude pracovat cca 35 zaměstnanců (30 
mužů + 5 žen).  

Administrativní část je navržena jako dvoupodlažní, se zastřešením s plochou střechou o 
rozměrech max. 8,13 m x 35,07, výšky 7,0 m. Administrativní část je zděná, z keramických bloků, 
zastropená stropními panely Spiroll, s plochou střechou a fóliovou krytinou. Stavba je založena na 
ražených pilotách FRANKI. Zastavěná plocha administrativní části je 234,5 m2. Administrativní část 
obsahuje kanceláře, šatny, sociální a hygienické zázemí, skladové prostory, úklidové prostory, chodby 
a schodiště. Administrativní část je dimenzována na 5 zaměstnanců.  

Základové konstrukce jsou tvořeny raženými pilotami FRANKI s pažnicí o průměru 520 mm a 
výšce 6 či 5 metrů. Délka piloty záleží na jejím umístění a intenzitě zatížení. Celkově jsou navrženy 4 
typy pilot (typ I – IV), které se liší délkou a počtem svislých a vodorovných ocelových vložek. Piloty 
jsou vyztuženy svislými pruty buď 6xR16 či 8xR16 s krytím 100 mm.  Piloty jsou navrženy z betonu třídy 
C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa s výztuží B500B. Nad pilotami jsou navrženy monolitické 
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železobetonové hlavice, celkově dva typy H1 a H2, s rozměry buď 1,0 x 1,0 x 0,8 m či 1,4 x 1,0 x 0,8 m, 
opět v závislosti na intenzitě zatížení. Pod nosnými stěnami administrativní budovy je navržen 
základový pas rozměrů 0,6 x 0,8 m (šířka x výška) a pod stěnou a sloupy haly společný základový pas 
rozměrů 1,0 x 0,8 m (šířka x výška). Materiál pasů i hlavic je beton třídy C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa 
s výztuží B500B s krytím 40 mm. Základové pasy i patky jsou uloženy v hloubce -1,40 m od plánované 
podlahy (+0,000) s výjimkou dvou hlavic a pilot v místě lakovny, kde jsou uloženy v hloubce -2,3 m od 
plánované podlahy. Mezi patkami ocelové haly leží na místě betonované železobetonové základové 
prahy šířky 250 mm, na ně navazují tři řady betonových tvarovek vyztužené dvěma vodorovnými pruty 
v každé ložné spáře a svislými pruty v rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na ně navazuje 
monolitická drátkobetonová základová deska tloušťky 200 mm z železobetonu třídy C25/30 
s rozptýlenou výztuží. Materiál betonu tvarovek C8/10. Na železobetonové pásy navazuje jedna řada 
betonových tvarovek vyztužených dvěma vodorovnými pruty v každé ložné spáře a svislými pruty v 
rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na tvarovky navazuje železobetonová základová 
deska tloušťky 150 mm z železobetonu třídy C30/37 XC1 XA2 s výztuží B500. Materiál betonu tvarovek 
C8/10.  

Štítové stěny haly jsou tvořeny příčlemi IPE 240. Příčle štítové stěny přiléhající ke stěně 
administrativní budovy jsou navíc podpírány sloupy IPE 270 a IPE 300. Vodorovné paždíky jsou z 
profilu RHS 100/100/4 a RHS 80/80/4 140. Tuhé rámy jsou tvořeny sloupy IPE 500. V rámovém rohu 
a ve vrcholu mezi příčlemi jsou umístěny náběhy z plechu. Příčná stabilita je dána tuhostí rámů a 
křížovými ztužidly z prvků RHS 120/120/4 ve štítových stěnách, podélná stabilita je zajištěna v polích 
mezi sloupy křížovým ztužením z prvků RHS 100/100/4 a průběžnými podélnými nosníky RHS 80/80/4. 
Torzní stabilita je zajištěna v rovině střechy taktéž křížovým ztužením z tyčí průřezu RHS80/80/4, 
Průběžné příčle ve střešní rovině jsou tvořeny RHS 100/100/4.  

Nosné stěny administrativní budovy jsou vyzděny z keramických tvárnic tloušťky 300 mm 
pevnosti P15 na obyčejnou maltu M10. Příčky budou vystavěny z keramických tvárnic tloušťky 150 mm 
na tenkovrstvou maltu. Nosné sloupy v 1.NP s rozměry 300 x 300 mm jsou navrženy jako monolitické 
z betonu třídy C30/37 XC1 s výztuží B500B. Pomocné sloupky u velkých otvorů v obvodových stěnách 
jsou navrženy jako ocelové z profilu TR4HR 80/4. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely Spiroll, 
navržené v tloušťce 250 mm pro 1.NP (PPD L/250) a v tloušťce 160 mm pro 2.NP (PPD L/160). Ztužující 
věnce 300 x 250 mm (b x h) v hlavách stěn jsou ze železobetonu třídy C30/37 s podélnou výztuží 
4xR12 a třmínky R6 á 150 mm. Výztuž věnců v oblasti otvorů bude zesílena na příslušné zatížení od 
stropní konstrukce. Obvodový nosník je dimenzovaný jako U120, na něj budou kolmo uloženy nosníky 
I120 po 625 mm. Nosníky I120 jsou na jedné straně kotveny do železobetonového věnce 1.NP a na 
straně druhé kloubově připojeny k nosníku U120. Nosník U120 je na konci vynesen ocelovým táhlem 
TR KR 60,3/4. Plechy pro kotvení tyčí do železobetonového věnce 2.NP mají rozměry 150/200/10.  

U všech prvků je uvažována třída oceli S235, S355, výrobní skupina EXC2, stupeň korozní 
agresivity C3. Sloupy a věnce budou z betonu třídy C30/37 XC1, XA2 a vlastnosti betonové směsi dle 
ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-1-1. Betonářská výztuž B500B bude s krytím minimálně 40 mm. Jako 
střešní krytina je navržen trapézový plech s izolací. Zpevněné plochy budou provedeny ze silničního 
betonu. 
 

4a.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
  Proces zahrnuje hloubení hlavní stavební jámy do hloubky -0,900 m s hutněním 100mm 
vrstvy štěrkodrti frakce 0-63 mm. Vrstva štěrkodrti slouží ke zvýšení únosnosti zeminy pro pojezd 
těžkých strojů. Terén v místě stavby je rovinný s minimálním převýšením, přístupová cesta je přímo 
z přiléhající komunikace v ulici U Kyjovky. V prostoru staveniště byly průzkumem zastiženy vrstvy 
navážek – pokryvné hlíny a popílky, jílovito-písčité hlíny, jílovito-prachovité hlíny, jílovité písky, písky, 
písčité až hlinito-písčité štěrky, jílovito-písčité štěrky, písčité jíly a jíly. Jelikož natěžená zemina není 
vhodná pro následné zásypy základových konstrukcí, bude odvezena na skládku zemin v Hodoníně 
na ulici Pánovská. Inženýrské sítě se nacházejí na přímo na stavebním pozemku – přípojky jsou 
vyznačeny na výkresu (viz příloha č. 1 - Celková situace). Dešťová kanalizace, která se nachází 
v prostoru budoucí výrobní haly a administrativy, se bude odstraňovat a v rámci stavebního záměru 
budovat nová. V její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. 
Hladina podzemní vody byla zastižena ve všech vrtech průzkumu, kdy naražená hladina podzemní 
vody byla zastižena 5,3 – 5,9 m pod povrchem terénu a ustálená hladina podzemní vody byla změřena 
5,2 – 5,8 m pod povrchem terénu. V některých vrtech byla hladina po odvrtání pokleslá. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny sanitárním kontejnerem s WC a sprchami, bude zajištěna i 
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buňka pro převlékání pracovníků. Hlavním dodavatelem stavby je Stavební firma PLUS s.r.o.. Je třeba 
zvýšené pozornosti k ochraně stávajícího elektrorozvodu v severní části výkopu. Velikost a tvar 
výkopových prací viz příloha č. 10 – výkopové práce.  
 

4a.2 MATERIÁL 
 
  Celý povrch budoucího staveniště je překryt vrstvou navážek, tvořených svrchu hlinitým 
pokryvem, asfaltem, makadamem apod., které nasedají na poměrně mocnou vrstvu popílků, jejichž 
mocnost činí 4,7 – 5,8 m. Je tomu tak z důvodu uhelné elektrárny, která se zde v minulosti 
vyskytovala. Pod pokryvnými zeminami byly zjištěny nepravidelně se střídající vrstvy jílovitých písků 
až písků, s vrstvami písčitých jílů tuhé až měkké konzistence, které na bázi vrtů přecházejí do 
neogenních písčitých jílů a prachovito-písčitých jílů, převážně tuhé, místy až pevné konzistence. 
Zjištěná podzemní voda náleží k velmi tvrdým vodám s velkou mineralizací, slabě alkalickou reakcí a 
dominující síranovou složkou. Dle laboratorního zjištění voda obsahuje volný agresivní oxid uhličitý. 
Koncentrace síranových iontů je značně zvýšená a vykazuje silnou síranovou agresivitu. Po provedení 
vyhloubení hlavní stavební jámy o celkové hloubce 900 mm pod úroveň nové podlahy se dno jámy 
zakryje zhutněnou vrstvou štěrkodrti o celkové mocnosti 100 mm pro zajištění stability dna pro pojezd 
těžké mechanizace v následujícím procesu. Inženýrskogeologické poměry staveniště jsou převzaty 
ze „Závěrečné zprávy o provedení inženýrskogeologického průzkumu staveniště určeného pro 
výstavbu haly v areálu firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně, ulice u Kyjovky 3953/3“ (UNIGEO a.s., 
12/2008).  
 

4a.2.1 Objem materiálu 
 

Celkový objem vytěžené zeminy 1882,39*0,9+(142,04*0,9)/2 = 1758,069 m3 
Objem štěrkodrti frakce 0-63 mm 1839,39*0,1 = 183,939 m3 

Tabulka č. 3 – objem materiálu zemních prací 
 

4a.2.2 Doprava materiálu 
 

  4a.2.2.1 Primární doprava 
 
  Primární doprava bude zajištěna nákladním automobilem Tatra T815-231S25/340, 
který bude  převážet jak těženou zeminu, tak i podkladní štěrkodrť a stavební mechanizaci 
pomocí plošinového přívěsu PPL 18. 
   

  4a.2.2.2 Sekundární doprava 
 

   Sekundární doprava bude zajištěna rypadlo-nakladačem JCB 3CX Eco a nakladačem  
  Locust 1203 za pomoci dělníků. 

 

4a.2.3 Materiál pro zemní práce 
 

  Pro podkladní vrstvu štěrkodrti se použije štěrkodrť frakce 0-63 mm, kterou poskytne 
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. ze svého soukromého skladu na ulici Měšťanská v Hodoníně, který je 
vzdálen přibližně 5,9 km od místa staveniště. Tato štěrkodrť se bude ze skladu ukládat přímo do 
stavební jámy bez meziskladování.  

 

4a.2.4 Materiál pro stavební lavičky 
 

  Pro stavební lavičky budou použity smrkové hranoly o průřezu 25x45 mm a délce 3000 mm, 
které budou následně nařezány dle potřeby. Dále budou použity hranoly pro kolíky o průřezu 50x50 
mm a délce 4000 mm, které budou následně nařezány dle potřeby. Pro spojení těchto prvků se použijí 
ocelové hřebíky s délkou 75 mm, nikoliv delší, a průměrem 3,75 mm. 
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4a.2.5 Skladování materiálu 
 
  Vzhledem k charakteru a kvalitě vytěžené zeminy se nebude zemina využívat k žádnému 
dalšímu dílčímu procesu, ale bude rovnou odvážena na skládku zemin v Hodoníně na ulici Pánovská, 
která je vzdálena přibližně 6 kilometrů od místa staveniště. Materiál pro stavební lavičky se bude 
uchovávat v uzamykatelném skladu na staveništi. 
 

4a.3 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
  Staveniště předá objednatel, nebo jím pověřený zástupce zhotoviteli, nebo jím pověřenému 
zástupci, s veškerou dokumentací o stavbě (stavební povolení vydané dne 1. 7. 2018, geodetická 
dokumentace, polohopisný plán inženýrských síti s viditelným vyznačením, přípojné body 
k inženýrským sítím, hydrogeologický průzkum staveniště) a informacích o okolních stavbách. Při 
tomto aktu se fyzicky ověří, zdali je předávané staveniště v pořádku a hranice pozemku jsou vhodně 
vyznačeny. Stane se tak 1. 11. 2018. Objednatel je firma MONTGAS a.s., zhotovitel je stavební firma 
PLUS s.r.o.. Předmětem předání budou stávající objekty, plochy, deponie a vjezd na staveniště. Mezi 
stávající objekty se řadí garáže s parcelními čísly 9737, 9738, 9739 a 9740. Mezi plochy se řadí 
samotná plocha budoucího objektu a zpevněné plochy v okolí budoucího objektu s parcelními čísly 
2125/108, 6433, 9744, 9743, 9742 a 9741, viz výkres (viz příloha č. 1 - Celková situace). Mezi deponie 
řadíme plochu k tomu určenou za budoucím objektem v jihovýchodní části pozemku s parcelním 
číslem 2125/108. Vjezd na staveniště je zajištěn ze severozápadní části pozemku stávajícím vjezdem, 
který je zátěžově uzpůsoben k pojezdu těžké mechanizace. Zároveň se předají dva výškové 
geodetické body PB1 a PB2 a jeden směrový bod PS1, které jsou součástí geodetické dokumentace 
získané při předání staveniště. Vytyčení staveniště zajistí objednatel za pomoci geodeta. V prostoru 
staveniště se nenachází žádné stromy a jiné dřeviny, které by bránily stavebním pracím. Pozemek, ve 
kterém se staveniště nachází, je ze všech stran oplocen a splňuje podmínky pro oplocení staveniště, 
bude nutné oplotit pouze severní stranu staveniště z důvodu bezpečnosti vzhledem ke 
stávajícímu provozu firmy MONTGAS a.s. při stavebních pracích. Oplocení zajistí zhotovitel. Majitelem 
pozemku je objednatel. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku s podpisy obou 
stran, sepsán protokol o předání staveniště a uzavřen stavební kontrakt přímo na místě staveniště. 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na staveništi stane. 
Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle shora 
uvedené smlouvy o dílo a staveniště je prosto práv a nároků třetích osob. Musí být vyznačena 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů procházejících 
staveništěm. Stavba bude osvětlená v případě práce v pozdních hodinách. 
 

4a.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4a.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A TEPLOTNÍ PODMÍNKY 
 
  Zemní práce nelze provádět při libovolném počasí. Pokud je bouřka, déšť, teplota pod -10 °C 
po dobu 3 dní nebo vítr s rychlostí nad 40 km/h, je třeba zemní práce přerušit na dobu nutnou ke 
zlepšení pracovních podmínek. Obecně lze říci, že zemní práce mohou bez problému probíhat za teplot 
od -5 °C do +35 °C. Vzhledem k tomu, že zemní práce budou vykonávány na začátku měsíce listopadu, 
neočekávají se přílišné komplikace. Zároveň musí být zaručena ochrana proti promáčení, namrzání, 
zvětrání nebo otřesům stavební jámy. Viditelnost musí být nejméně 30 metrů. 
 

4a.4.2 VYBAVENOST A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
  Výkopové práce budou zahájeny po vytyčení staveniště a budoucího objektu, které zajistí 
zhotovitel za pomoci autorizovaného geodeta.  Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující 
komunikace ulice U Kyjovky. Je zpevněna asfaltem, vyznačena v dokumentaci a zároveň je 
uzpůsobena k pojezdu těžké mechanizace. Ke staveništi se projíždí areálem firmy MONTGAS a.s.. 
Inženýrské sítě leží na pozemku staveniště. Inženýrské sítě, které jsou ve výkresu situace označeny 
jako nové, se budou budovat před výkopovými pracemi. Umývárna s WC bude zajištěna buňkou Pegas 
Container s.r.o PC-8. V prostoru staveniště se budou nacházet dva uzamykatelné sklady, a to Pegas 
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Container s.r.o C20. Pro převlékání pracovníků bude připraven kontejner Pegas Container s.r.o PC-5 
určený pro tyto účely. Pro stavbyvedoucího je připraven kontejner Pegas Container s.r.o PC-5. Buňky 
PC-5 budou adekvátně vybaveny stoly, židlemi a skříňkami pro převlékání pracovníků. Sanitární buňka 
PC-8 a buňka stavbyvedoucího PC-5 budou v exteriéru vybaveny LED reflektorem o výkonu 30 W 
v celkovém počtu 2 kusů. Elektřinu pro buňky, osvětlení a další elektrické zařízení bude poskytovat 
hlavní stavební rozvaděč (přímé měření, krytí IP 44, hlavní jistič 63 A, hlavní vypínač, proudové 
chrániče 40 A/4p a 63 A/4p, zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p, 6× 16 A 230 V), který bude 
napojen na novou rozvodnou skříň MX4 a umístěn za buňkou PC-5 hlavního stavbyvedoucího. Dále je 
zde stavební rozvaděč (3x zásuvka 230 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/32 A, krytí: 
IP44, proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A), který bude napojen na hlavní stavební rozvaděč a bude 
sloužit k zásobování elektřiny zejména armovacího centra. Voda bude poskytována potrubím PP-R DN 
40 skrz dočasnou vodoměrnou šachtu na nově vybudovaném vodovodu, která bude umístěna ve 
zpevněné ploše u navrhovaného kontejneru PC-8. Ta bude zásobovat sanitární kontejner PC-8 včetně 
prostoru staveniště, kde bude zřízen vývod s kulovým kohoutem s DN32 pro okamžitý přístup k pitné 
vodě (např. k hašení požáru). Kanalizace sanitární buňky bude napojena na nově vybudovanou 
kanalizační šachtu, a to potrubím PVC-KG DN 110. Ze všech tří stran stavby jsou pozemky, které jsou 
odděleny oplocením splňující podmínky oplocení staveniště, takže nebrání pracím prováděným na 
stavbě. Nově postavené oplocení bude pouze ze severní strany uvažované stavby a koupí jej 
zhotovitel od firmy AZ Plotové centrum. Mobilní oplocení firmy AZ Plotové centrum se skládá z panelů 
o výšce 2 m a šířce 3,455 m, zpřístupněno bude bránou o šířce 7,0 m, později druhou bránou o šířce 
7,0 m pro montáž ocelových prvků lakovny. Osvětlení staveniště bude zajištěno 4 kusy hlavních LED 
reflektorů o výkonu 100 W. Jeden z hlavních LED reflektorů bude napojen přímo na rozvodnou skříň 
MX4, druhý zase na MX2. V buňce stavbyvedoucího bude připraven hasící přístroj a lékárnička. 
K ochraně kabeláže stavebního osvětlení budou před bránou položeny 4 kusy přejezdových plechů o 
rozměrech 15x1000x2000 mm. Dále je součástí staveniště krytý přístřešek armovací výztuže, 
venkovní skladovací plocha a plocha pro deponie. Rozložení zařízení staveniště viz příloha č.3 - 
Situace zařízení staveniště. 
 

4a.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
 
  Veškeří pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (BOZP). Každý pracovník, který se proškolení zúčastní, potvrdí svou obeznámenost 
podpisem na příslušném dokumentu. Pracovníci budou též proškoleni o užívání všech ochranných 
pomůcek, které jsou zmíněny v bodě 4a.6.5 tohoto technologického předpisu. Poté budou pracovníci 
seznámeni s plánem prací a s charakterem těchto prací. Proškolení pracovníků zajistí a provede 
zhotovitel před započetím jakýchkoliv zemních prací. Zemních prací se zúčastní pouze proškolené a 
pověřené osoby, které jsou vybaveny příslušnými pracovními a ochrannými pomůckami, popřípadě 
jiným požadovaným vybavením. Na provádění zemních prací bude dohlížet technický dozor investora 
či mistr. 
 

4a.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

 Každý uživatel stroje je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit 
 Všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP 
 Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět.  
 Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu 
 

Název pracovníka Počet Kvalifikace Práce 

Geodet 1x Autorizace ČKAIT Zaměření objektu a výkopu 
Pomocník geodeta 1x Poučení s geodetickou prací Pomocné práce při zaměřování 
Řidič Tatry T815 1x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy a dovoz štěrkodrti 

Strojník JCB 3cx 
Eco 

1x Strojní průkaz pro práci 
s rypadlo-nakladačem 

Výkop hlavní stavební jámy a 
přesun štěrkodrti 

Strojník Locust 
1203 

1x Strojní průkaz pro práci 
s nakladačem 

Přesun štěrkodrti a dalších 
sypkých materiálů 

Strojník CAT 
CB34B 

1x Strojní průkaz pro práci 
s hutnícím válcem 

Hutnění vrstvy štěrkodrti na dně 
stavební jámy 
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Dělník 4x Proškolení a obeznámení s 
prací 

Hutnění štěrkodrti a výkop 
stavební jámy 

Tabulka č. 4 – personální obsazení zemních prací 
 

4a.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

4a.6.1 Pracovní stroje 
 

Druh stroje Název stroje Parametry stroje 
Traktorbagr JCB 3cx Eco Nakladač: 

Výsypná výška: 2,74 m 
Nakládací výška: 3,23 m 
Vodorovný dosah na zemi: 1,42 m 
Max. vodorovný dosah v plné výšce: 1,2 m 
Max. dosah v plné výšce plně vyklopeno: 0,83 m 
Úhel naklonění vzad: 45° 
Výsypný úhel: 43° 
Šířka lopaty: 2350 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 1,1 m3 (zarovnaný 0,91 m3) 
Rýpadlo: 
Max. hloubka výkopu: 4,24 m 
Boční dosah od osy stroje: 5,94 m 
Max. nakládací výška: 3,84 m 
Šířka lopaty: 950 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 0,3 m3 (zarovnaný 0,21 m3) 

Nákladní 
automobil 

Tatra T815-
231S25/340 
6x6 třístranný 
sklápěč 

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

Plošinový 
přívěs 

Plošinový 
přívěs PPL 18 

Celková hmotnost: 18 000 kg 
Užitečná hmotnost: 12 530 kg 
Celková délka: 11 050 mm 
Celková šířka: 2 500 mm 
Výška podlahy: 865 mm 

Ruční vibrační 
válec 

Bomag BW 65 
H 

Provozní hmotnost: 757 kg 
Pracovní šířka: 650 mm 
Statický lineární tlak: 5,8 kg/cm 
Odstředivá síla: 22 kN 
Rychlost pojezdu: 0–5,5 km/h 
Výkon: 6,2 kW 
Palivo: Nafta 

Ruční vibrační 
pěch 

Bomag BT65 Hmotnost: 68 kg  
Pracovní šířka: 28 cm 
Palivo: Natural 95 
Výkon: 2.8 kW 
Odstředivá síla: 17 kN  
Pracovní rychlost: 20 m/min 

Tandemový 
vibrační válec 

CAT CB34B Výkon motoru: 36,6 kW 
Pracovní šířka běhounu: 1 300 mm 
Provozní hmotnost: 3,7 - 4,3 t 
Amplituda: 0,5 mm 
Frekvence: 55 / 48 Hz 
Rozměry: 2860 / 1400 / 1930 (2660) mm 
Skrápění vodou: ano (až 10 hodin provozu) 
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Smykem 
řízený 
nakladač 

Locust 1203 Výška nakladače: 2140 mm 
Délka nakladače s lopatou: 3700 mm 
Šířka nakladače s lopatou: 2100 mm 
Hmotnost: 3955 kg 
Nominální nosnost: 1200 kg 
Maximální rychlost: 12 km/h 
Navršený objem lopaty: 0,66 m3 
Dosah: 780 mm 
Maximální vysýpací výška: 2570 mm 

Tabulka č. 5 – pracovní stroje pro zemní práce 
 

4a.6.2 Elektrické pomůcky 
 

 Motorová pila (pomůcka k sestavení stavebních laviček) 
 

4a.6.3 Pracovní pomůcky 
 

4a.6.3.1 Pomůcky pro sestavení stavební lavičky 
 

 Ruční pila  
 Sekera  
 Měřící pásmo  
 Kladivo 
 Zednická tužka  

 

  4a.6.3.2 Pomůcky pro zemní práce 
 

 Stavební kolečko o objemu 100 litrů 
 Lopata 
 Rýč 
 3m lať pro kontrolu rovinnosti stavební jámy 

 

4a.6.4 Geodetické pomůcky  
 

 Totální stanice s trojnožkou 
 Teleskopická nivelační lať 
 Odrazný hranol s terčem a držákem 
 Kalkulačka 
 Zápisník 
 Olovnice 
 Vytyčovací šňůra 

 
4a.6.5 Pomůcky BOZP a pracovní oděv 
 

 Ochranná přilba 
 Pevná pracovní obuv 
 Ochranná reflexní vesta 
 Ochranné brýle 
 Rukavice s ochranou proti mechanickému poškození 
 Chrániče sluchu 
 Pracovní kombinéza  

 
  Veškeré pracovní pomůcky v bodech 4a.6.2. až 4a.6.5. budou uskladněny v uzamykatelných 
skladech PEGAS Container C20 umístěných na staveništi. 
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4a.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 

4a.7.1 Zaměření budoucího objektu 
 
  Zaměření budoucího objektu a výkopu bude provádět autorizovaný geodet stavebníka. První 
etapou bude vytyčení primárního systému vztažných bodů – základní vytyčovací sít (ZVS), poté určení 
sekundárního systému vztažných bodů – podrobná vytyčovací síť (PVS), následně svislé promítání 
bodů PVS na další úrovně stavebního objektu, dále vytyčování podrobných bodů, a nakonec 
vytyčování výškových bodů objektu. Vytyčení stavby musí jednoznačně a přesně určovat polohu a 
výšku stavebních objektů a všech souvisejících částí. Výběr počtu a typů vztažných systémů záleží 
na velikosti stavby a její složitosti, nejméně se však musí zaměřit minimálně dva polohové body a 
jeden výškový bod základní vytyčovací sítě, ze kterých se následně definuje potřebný počet bodů 
podrobné vytyčovací sítě. Poloha bodů základní vytyčovací sítě se musí umístit tam, kde není riziko 
jejich zničení stavebními pracemi a doporučuje se je umístit mimo pracovní prostor stavby. V prostoru 
mezi těmito body by se neměli vyskytovat překážky, které by bránili přímému výhledu od jednoho bodu 
k druhému. Body, které jsou zhotovené přímo na staveništi, nazýváme měřičské značky. V případě 
této stavby se použijí dřevěné kolíky (hranoly) o výšce 500 mm, průřezu 50x50 mm, výšce nad 
terénem maximálně 50 mm a s hřebem umístěným na horní hraně kolíku. V případě nestabilní zeminy 
se použije kolík o délce 1000 mm s tím, že se jeho okolí probetonuje k zajištění jeho stability, a to do 
hloubky 500 mm. [1] 
 

4a.7.2 Přípravné práce 
 
  Jelikož se o demolici objektu a zpevněných ploch na místě budoucí výrobní haly postaral 
investor, není nutné se přípravou staveniště dále zabývat. Investor odstranil veškeré prvky skladovací 
budovy včetně železobetonových základových pasů. V místě stavby se nevyskytují žádné stromy, 
keře či jiné dřeviny. Nachází se zde však dešťová kanalizace, kterou je nutné při zemních pracích 
odstranit, neboť se v rámci stavebního záměru bude budovat nová a napojovat na tu stávající. Není 
nutné si dávat větší pozor při odstraňování této kanalizace, tudíž se jednoduše vyhrábne za pomocí 
rypadla-nakladače JCB 3CX Eco.  
 

4a.7.3 Podrobné vytyčení objektů 
 
  Podrobné vytyčení tvoří systém podrobné vytyčovací sítě a vytyčení podrobných bodů, které 
definují polohu jednotlivých prvků stavebního objektu. Podrobné vytyčení zahrnuje vytyčení rozměru 
a tvaru objektu ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků 
uvnitř objektu na základě vytyčení prostorové polohy objektu. To bude realizovat autorizovaný geodet 
stavebníka na základě vytyčovacího výkresu na podrobné vytyčení. Vytyčené rohové body a obrysy 
výkopů, hrany základových konstrukcí a polohy stěn se označují a zabezpečují krátkodobými měřícím 
značkami, a to lavičkami. [1] Před započetím hloubení stavební jámy se bude muset odstranit stávající 
dešťová kanalizace z plastového potrubí spolu s šachtami, která se nachází přímo v prostoru budoucí 
výrobní haly administrativy. Dle podkladů od autorizovaného geodeta a jeho podkladů se základní rýha 
vyhloubí pomocí rypadla-nakladače JCB 3CX a dokope ručně pomocí lopat s následným odstraněním 
dešťové kanalizace. Kanalizace se na otevřené straně zajistí ucpáním textilním hadrem a páskou proti 
vnikání nečistot jakéhokoliv druhu. 
 

4a.7.3.1 Postup sestavení stavební lavičky 
 

Montáž stavebních laviček budou provádět dva dělníci, a to ve vzdálenosti nejméně 
3 metry od půdorysného obrysu stavební jámy, aby nedošlo k jejich poškození či zničení. 
Lavičky se postaví kolno k vytyčovanému směru, výškově musí odpovídat stavební nule nové 
podlahy 1.NP. Nejprve se zatlučou kolíky s průřezem 50x50 mm do zeminy pomocí kladiva. 
Kolíky musí být od sebe minimálně 500 mm. Na horní straně, a to vždy na dva kolíky, se přibijí 
dřevěné latě s průřezem 25x40 mm. Stavební čára se na tyto lavičky přenáší pomocí 
olovnice, která je vyvážená přesně nad body na stavební čáře. Poté se přes lavičky posouvá 
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napjatá šňůra a ve chvíli, kdy se šňůra dotkne olovnice, vyznačí se jejich poloha hřebíkem na 
lavičce. 
 

4a.7.4 Hloubení stavební jámy 
 
  Hlavní figura, představující hlavní stavební jámu, bude mít hodnotu objemu 1758,069 m3 

včetně svahování, které má hodnotu sklonu 1:1 (45°), jáma se uvažuje jako nepažená. Dle „Závěrečné 
zprávy o provedení inženýrskogeologického průzkumu staveniště určeného pro výstavbu haly v 
areálu firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně, ulice u Kyjovky 3953/31“ (UNIGEO a.s., 12/2008) se však může 
sklon zvýšit dle potřeby až na 4:1 (75°). 
  Celkové půdorysné rozměry jámy jsou 39,405x47,770 metrů, se svahováním 41,005x49,370 
metrů. Požadavek na rovinnost dna stavební jámy je +30 mm,-50 mm dle 3m latě. Vzhledem 
k charakteru těžené zeminy, a to navážky elektrárenského popílku či stavební suti s příměsí zeminy 
různého charakteru, nebude problém provést výkopové práce hlavní stavební jámy pouze s rypadlo-
nakladačem JCB 3CX Eco s objemem lopaty rypadla 0,3 m3 a objemem lopaty nakladače 1,1 m3. 
Těžená zemina se bude rovnou nakládat na nákladní automobil Tatra T815 o objemu korby 9 m3, který 
zeminu odveze přímo na skládku zeminy na ulici Pánovská v Hodoníně, která je vzdálena od 
staveniště přibližně 6 kilometrů. Stavební jáma bude odvodněna od dešťové vody pomocí rýhy se 
sklonem minimálně 2 %, která bude po obvodu stavební jámy a bude vodu odvádět mimo jámu k jejímu 
rohu. Dno stavební jámy musí mít spád minimálně 2 % z důvodu kvalitního odvodnění dešťové vody. 
Odtud se odčerpá pomocí čerpadel. Vjezd do stavební jámy bude situován v jihovýchodní části 
budoucího objektu, a to v maximálním sklonu 1:10 pro zajištění bezproblémového chodu rypadlo-
nakladače a bude realizován mimo budoucí stavební jámu. Bude zřízen i ohraničující násyp 
z nízkopevnostního betonu C12/15 po obvodu stavební jámy na výškové úrovni odvážení zeminy 
z důvodu ochrany jámy před vnikáním dešťové vody. Vjezd do stavební jámy bude mít maximálně 
sklon 1:10 a bude situován mezi osami 1 a 2 základových patek (viz výkres D.1.2.-01 – výkres tvaru a 
vyztužení základů) 
 

4a.7.5 Hutnění vrstvy štěrkodrti 
 
  Štěrkodrť o frakci 0-63 mm bude dovezena pomocí nákladního automobilu Tatra T815 ze 
skladu stavební firmy PLUS s.r.o. na ulici Měšťanská v Hodoníně přímo do stavební jámy. Po celkovém 
výškovém urovnání stavební jámy na hodnotu -0,900 m pod nulou budoucí podlahy se povrch jámy 
zasype štěrkodrtí pomocí strojů JCB 3CX Eco a Locust 1023 a rovnoměrně se rozprostře po celé ploše 
s dodatečnou pomocí dělníků s lopatami. Následně se použije tandemový hutnící válec CAT CB34B a 
vrstva se zhutní na takovou požadovanou úroveň, aby výšková kóta štěrkodrti dosahovala hodnoty -
0,800 m pod budoucí podlahou. Obecně lze říci, že by se vrstva štěrkodrti měla přejet minimálně 
dvakrát tandemovým hutnícím válcem CAT CB34B, aby dosáhla požadované únosnosti. V rozích 
stavební jámy se použije vibrační válec BOMAG BW65 H a vibrační pěch BT65 z důvodu menší hutnící 
plochy stroje a jednoduchosti jeho užití. Součástí tohoto meziprocesu bude zpevnění nájezdu stejně 
jako dna stavební jámy. 
 

4a.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

4a.8.1 Vstupní kontrola 
 
  Před začátkem samotných zemních prací odevzdá oprávněný zástupce stavebníka (či 
samotný stavebník) podle smluvně dohodnutých podmínek staveniště oprávněnému zástupci 
zhotoviteli stavby. Při tom se kontroluje skutečný stav staveniště a zejména shoda s tímto stavem 
se schválenou projektovou dokumentací. Případné nedostatky se se musí odstranit ještě před 
započetím jakékoliv stavební činnosti. [1] 
 

4a.8.2 Mezioperační kontrola 
 
  Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí. Kontroluje se správná hloubka 
stavební jámy, která činí -0,900 m od stavební nuly nové podlahy. Následně se kontroluje správné 
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vytyčení dle výkresu situace a výškové osazení oproti lavičkám. Dále se kontroluje postup hloubení, 
zatřídění hornin do tříd těžitelnosti podle skutečného stavu v době provádění zemních prací, dodržení 
sklonu svahování a jejich zatěžování, přesnost provedení dna s tolerancí +30mm, -50 mm dle 3m latě, 
ochrana výkopu před přítokem vody provedením rýh na dně stavební jámy a ochranného násypu, 
dodržování sklonu jámy v hodnotě 2 % do odvodňovacích rýh po obvodu jámy, dodržení tloušťky vrstvy 
štěrkodrti v rozmezí daným projektem, dodržení míry a způsobu hutnění, množství odtěžené zeminy 
v objemu 1758,069 m3 a záznamy ve stavebním deníku o hutnění vrstvy štěrkodrti válcem. 
 

4a.8.3 Výstupní kontrola 
 
  Na konci všech výkopových prací se zkontroluje svahování v úhlu 1:1 (maximálně 4:1), 
rovinnost výsledné štěrkodrťové vrstvy s tolerancí +30 mm, -50 mm dle 3m latě s konečnou výškovou 
kótou -0,800 m pod stavební nulou nové podlahy objektu a spád v minimální hodnotě 2 % z důvodu 
kvalitního odvodnění dešťové vody ven ze stavební jámy. Zkontroluje se také dostatečná velikost 
odvodňovací rýhy v celém obvodu stavební jámy a funkčnost čerpadel spolu s dostatečnou výškou 
ochranného násypu na výškové úrovni odvážení zeminy k zamezení vnikání dešťové vody. Dále se 
zkontroluje dostatečné zhutnění vrstvy štěrkodrti, aby se zamezily problémy související s pojezdem 
těžkých strojů v dalším procesu. Nakonec se zkontroluje shoda výkopů s projektovou dokumentací 
k dosažení prostoru nezbytně nutného k provádění dalších procesů, a to zejména zemních ražených 
pilířů FRANKI, které jsou pro stavební záměr stěžejní z důvodu zlepšení zemního prostředí pro budoucí 
základové konstrukce. 
 

4a.9 BOZP 

 
  Před započetím jakýchkoliv prací musí investor poučit subdodavatele o provozu v místě 
staveniště, neboť budou stavební procesy probíhat na pozemku investora za plného chodu firmy 
MONTGAS a.s.. Zhotovitel musí projít podrobným školením o provozu. Při zemních pracích se budou 
dodržovat zejména opatření z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Tyto opatření a rizika budou podrobně rozebrány 
v příloze č. 9 – Bezpečnost práce hrubé spodní stavby. Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby 
patří vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami, které jsou uvedené v bodě 4a.6.5. tohoto 
předpisu. Dále mezi nimi patří evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují v podobě času 
příchodu a odchodu, dále seznámení všech pracovníků s technologickým postupem prací a evidence 
o provedení zkoušek a školení včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a technologickými postupy a s tím 
spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. V případě požáru musí zodpovědný 
pracovník nahlásit riziko na vrátnici. Na stavbě bude zajištěn v dočasné vodoměrné šachtě zdroj vody 
k hašení případného požáru (skrz hadici a kulový kohout s DN32) a samotný hasící přístroj v buňce 
PC-5 stavbyvedoucího. V této buňce bude zároveň nachystána lékárnička pro pohotovou první pomoc. 
Ve večerních hodinách bude prostor staveniště osvětlen 4 kusy LED reflektorů o výkonu 100 spolu 
s reflektory na buňkách PC-5 stavbyvedoucího a PC-8 o výkonu 30 W. V případě požáru je povinen 
zodpovědný pracovník ohlásit tuto skutečnost na vrátnici pozemku investora. 
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4a.10 EKOLOGIE 
 
  V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti, a to kropením během výkopových prací 
s případným použitím plachty na staveništním oplocení k zamezení úniku prachu po okolí. Samotné 
výkopové práce nemají negativní vliv na životní prostředí. Z důvodu demolice přešlého objektu se 
mohou v zemině nacházet zbytky betonu, cihel, tašek či jiných látek obvykle se vyskytujících 
v navážkách. Dále z důvodu demontáže stávající dešťové kanalizace se objeví v odpadech i plastové 
potrubí. Odpady, které vzniknou při zemních pracích, jsou kategorizovány podle vyhlášky  
93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů: 
 

Kód odpadu Název a druh 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání s odpadem 

15 01 01 Papírové a 
lepenkové obaly 

Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

15 01 02 Plastové obaly Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

16 01 19 Plasty Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 01 01 Beton Stavební suť Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 01 02 Cihly Stavební suť Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky 

Stavební suť Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 02 01 Dřevo Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

Nebezpečný 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

20 02 02 Zemina a kameny Ostatní odpad Uložení, Skládka na ul. Pánovská, Hodonín 
695 01 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

Tabulka č. 6 – druhy odpadů při zemních pracích 
 

Vytěžená zemina se bude odvážet na skládku na ulici Pánovská v Hodoníně. Ostatní odpady se budou 

odvážet na sběrný dvůr na ulici Měšťanská 78 v Hodoníně. 

Při likvidaci odpadů a jejich manipulaci s nimi se budou dodržovat následující ustanovení: 

Zákon 185/2001 Sb. – zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novelizace 45/2019 

Sb.) 

Vyhláška 383/2001 Sb. – vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (novelizace 437/2016 Sb.) 
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ÚČEL STAVBY:    VÝROBNÍ HALA MONTGAS a. s., 
MÍSTO STAVBY:   U KYJOVKY 3953/3, HODONÍN 
INVESTOR: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 

dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

MAJITEL: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 
dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ ŠETINA, Dis. 
REALIZACE: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Adresa: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 
IČ: 26285363 
DIČ: CZ26285363 

PODROBNOSTI:   CELKOVÁ PLOCHA VŠECH POZEMKŮ INVESTORA: 22 023 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1288 m2 
POČET PODLAŽÍ: hala s jedním nadzemním podlažím,  
administrativní část se dvěma nadzemními podlažími 
VÝŠKOVÉ POMĚRY: +0,000 = 167,25 m. n. m. 

  
DATUM PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ FIRMOU PLUS s.r.o.: 1. 11. 2018 
 

4b.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

4b.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně Hodonín – Kapřiska. Nachází se v 
uzavřeném areálu spol. MONTGAS, a. s.. Pozemek je rovinný, v současné době je v místě stavby 
zpevněná manipulační plocha a skladovací objekt. O odstranění vrchních vrstev plochy a objektu se 
postará investor před samotným předáním staveniště. 
  Celý areál firmy MONTGAS a.s. je oplocen souvislým oplocením, při provádění dílčích procesů 
je však nutné oplotit pracoviště plotem o výšce minimálně 1,8 metrů. Na technickou infrastrukturu je 
napojen stávajícími přípojkami, na dopravní infrastrukturu v ulici U Kyjovky je napojen stávajícím 
sjezdem. Stavba je navržena jako samostatně stojící v uzavřeném areálu investora.  

Celková hmota nové haly je kvádr o rozměrech max. 35,07 m x 44,47 m, při výšce 9,57 m, 
stavba je navržena jako ocelová konstrukce s dilatačně oddělenou administrativní částí s pláštěm ze 
sendvičových panelů světle šedé barvy. Zastřešení je plochou střechou, vrata jsou sekční prosklená 
s hliníkovými okny.  

Administrativní část navazuje na ocelovou halu a je vysoká pouze 7,00 m, obvodové zdivo je 
obloženo provětrávanou fasádou z kovových kazet, které tvoří pravidelný rastr.  

Hala je navržena v místě stávajícího objektu, který bude odstraněn (řešeno samostatným 
povolením). Nosná konstrukce haly je ocelová, jednopodlažní. Opláštění konstrukce bude provedeno 
sendvičovými panely s PUR pěnou (stěnové i střešní panely). Zastřešení bude plochou střechou. 
  Stavba je založena na ražených pilotách FRANKI. Rozměry haly jsou 36,32 m x 35,07 m, při 
výšce max. 9,57 m. Hala bude sloužit pro strojírenskou výrobu. Součástí haly je lakovna, míchárna 
barev, přípravna materiálu a skladové prostory. V provozu bude pracovat cca 35 zaměstnanců (30 
mužů + 5 žen).  

Administrativní část je navržena jako dvoupodlažní, se zastřešením s plochou střechou o 
rozměrech max. 8,13 m x 35,07, výšky 7,0 m. Administrativní část je zděná, z keramických bloků, 
zastropená stropními panely Spiroll, s plochou střechou a fóliovou krytinou. Stavba je založena na 
ražených pilotách FRANKI. Zastavěná plocha administrativní části je 234,5 m2. Administrativní část 
obsahuje kanceláře, šatny, sociální a hygienické zázemí, skladové prostory, úklidové prostory, chodby 
a schodiště. Administrativní část je dimenzována na 5 zaměstnanců.  

Základové konstrukce jsou tvořeny raženými pilotami FRANKI s pažnicí o průměru 520 mm a 
výšce 6 či 5 metrů. Délka piloty záleží na jejím umístění a intenzitě zatížení. Celkově jsou navrženy 4 
typy pilot (typ I – IV), které se liší délkou a počtem svislých a vodorovných ocelových vložek. Piloty 
jsou vyztuženy svislými pruty buď 6xR16 či 8xR16 s krytím 100 mm.  Piloty jsou navrženy z betonu třídy 
C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa s výztuží B500B. Nad pilotami jsou navrženy monolitické 
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železobetonové hlavice, celkově dva typy H1 a H2, s rozměry buď 1,0 x 1,0 x 0,8 m či 1,4 x 1,0 x 0,8 m, 
opět v závislosti na intenzitě zatížení. Pod nosnými stěnami administrativní budovy je navržen 
základový pas rozměrů 0,6 x 0,8 m (šířka x výška) a pod stěnou a sloupy haly společný základový pas 
rozměrů 1,0 x 0,8 m (šířka x výška). Materiál pasů i hlavic je beton třídy C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa 
s výztuží B500B s krytím 40 mm. Základové pasy i patky jsou uloženy v hloubce -1,40 m od plánované 
podlahy (+0,000) s výjimkou dvou hlavic a pilot v místě lakovny, kde jsou uloženy v hloubce -2,3 m od 
plánované podlahy. Mezi patkami ocelové haly leží na místě betonované železobetonové základové 
prahy šířky 250 mm, na ně navazují tři řady betonových tvarovek vyztužené dvěma vodorovnými pruty 
v každé ložné spáře a svislými pruty v rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na ně navazuje 
monolitická drátkobetonová základová deska tloušťky 200 mm z železobetonu třídy C25/30 
s rozptýlenou výztuží. Materiál betonu tvarovek C8/10. Na železobetonové pásy navazuje jedna řada 
betonových tvarovek vyztužených dvěma vodorovnými pruty v každé ložné spáře a svislými pruty v 
rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na tvarovky navazuje železobetonová základová 
deska tloušťky 150 mm z železobetonu třídy C30/37 XC1 XA2 s výztuží B500. Materiál betonu tvarovek 
C8/10.  

Štítové stěny haly jsou tvořeny příčlemi IPE 240. Příčle štítové stěny přiléhající ke stěně 
administrativní budovy jsou navíc podpírány sloupy IPE 270 a IPE 300. Vodorovné paždíky jsou z 
profilu RHS 100/100/4 a RHS 80/80/4 140. Tuhé rámy jsou tvořeny sloupy IPE 500. V rámovém rohu 
a ve vrcholu mezi příčlemi jsou umístěny náběhy z plechu. Příčná stabilita je dána tuhostí rámů a 
křížovými ztužidly z prvků RHS 120/120/4 ve štítových stěnách, podélná stabilita je zajištěna v polích 
mezi sloupy křížovým ztužením z prvků RHS 100/100/4 a průběžnými podélnými nosníky RHS 80/80/4. 
Torzní stabilita je zajištěna v rovině střechy taktéž křížovým ztužením z tyčí průřezu RHS80/80/4, 
Průběžné příčle ve střešní rovině jsou tvořeny RHS 100/100/4.  

Nosné stěny administrativní budovy jsou vyzděny z keramických tvárnic tloušťky 300 mm 
pevnosti P15 na obyčejnou maltu M10. Příčky budou vystavěny z keramických tvárnic tloušťky 150 mm 
na tenkovrstvou maltu. Nosné sloupy v 1.NP s rozměry 300 x 300 mm jsou navrženy jako monolitické 
z betonu třídy C30/37 XC1 s výztuží B500B. Pomocné sloupky u velkých otvorů v obvodových stěnách 
jsou navrženy jako ocelové z profilu TR4HR 80/4. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely Spiroll, 
navržené v tloušťce 250 mm pro 1.NP (PPD L/250) a v tloušťce 160 mm pro 2.NP (PPD L/160). Ztužující 
věnce 300 x 250 mm (b x h) v hlavách stěn jsou ze železobetonu třídy C30/37 s podélnou výztuží 
4xR12 a třmínky R6 á 150 mm. Výztuž věnců v oblasti otvorů bude zesílena na příslušné zatížení od 
stropní konstrukce. Obvodový nosník je dimenzovaný jako U120, na něj budou kolmo uloženy nosníky 
I120 po 625 mm. Nosníky I120 jsou na jedné straně kotveny do železobetonového věnce 1.NP a na 
straně druhé kloubově připojeny k nosníku U120. Nosník U120 je na konci vynesen ocelovým táhlem 
TR KR 60,3/4. Plechy pro kotvení tyčí do železobetonového věnce 2.NP mají rozměry 150/200/10.  

U všech prvků je uvažována třída oceli S235, S355, výrobní skupina EXC2, stupeň korozní 
agresivity C3. Sloupy a věnce budou z betonu třídy C30/37 XC1, XA2 a vlastnosti betonové směsi dle 
ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-1-1. Betonářská výztuž B500B bude s krytím minimálně 40 mm. Jako 
střešní krytina je navržen trapézový plech s izolací. Zpevněné plochy budou provedeny ze silničního 
betonu. 
 

4b.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
  Součástí procesu je realizace ražených štěrkodrťových pilot FRANKI frakce 0-32 mm. Piloty 
se začnou realizovat bezprostředně po zrealizování výkopu hlavní stavební jámy a jejího zpevnění 
štěrkodrtí frakce 0-63 mm v tloušťce 100 mm po celé ploše z důvodu pojezdu těžké mechanizace 
(zejména razící soupravy KPF 22G o celkové hmotnosti 42,6 tun). Výšková úroveň realizace je tedy -
0,800 m, v projektu nazvaná též jako pilotovací pláň. Štěrkodrťové piloty se budou realizovat pásovou 
razící soupravou KPF 22G s pažnicí o průměru 520 mm a délce 10 metrů pro zajištění ideální spádové 
výšky beranu o hmotnosti cca 3 tuny. V projektu se vyskytují štěrkodrťové piloty FRANKI v celkovém 
počtu 226 kusů s průměrnými délkami 5,5 – 7 metrů na základě ukončovacího kritéria. Předpokládaná 
a výpočtová šířka pilot po vyformování je 800 mm. Energetické ukončovací kritérium je 1200 kNm na 
pokles pažnice o 0,25 m. Plnění pilot se předpokládá na 6 baků na 1 bm piloty, při zhoršených 
podmínkách 8 baků na 1 bm. Bakem se rozumí násypka o celkovém objemu 0,12 m3. 
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4b.2 MATERIÁL 
 
Materiálem štěrkodrťových ražených pilot FRANKI je štěrkodrť, který musí splňovat následující 
parametry: 

 Číslo nestejnozrnosti cu = D60/D10 ≥ 15 
 Číslo křivosti cc = D30

2/D10.D60 ∈ (1;3) 
 Podíl zrn do 0,063 mm musí být do 10 % 
 Dmax < 40 mm 
 Křivka zrnitosti musí být odsouhlasena zpracovatelem projektu 

Materiálem je tedy zvolena štěrkodrť o frakci 0-32 mm, jejímž dodavatelem bude stavební firma 
PLUS s.r.o..  
 

4b.2.1 Objem materiálu 
 

Typ piloty Předpokládaný objem kameniva 
frakce 0-32 mm na 1 pilotu 

Předpokládaný objem kameniva 
frakce 0-32 mm na 226 pilot 

Ražená štěrkodrťová pilota 
FRANKI 

6,72 m3 1518,72 m3  

Tabulka č. 7 – objem materiálu pro ražené štěrkodrťové piloty FRANKI 
 

Pozn.: počítáno s horší variantou realizace pilot, a to 8 baků na 1 bm pilíře při délce 7 metrů 
na jednu štěrkodrťovou pilotu.  
 
4b.2.2 Doprava materiálu 
 

  4b.2.2.1 Primární doprava 
 
   Primární doprava štěrkodrti bude zajištěna stavební firmou PLUS s.r.o. pomocí 
nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340. 
   

  4b.2.2.2 Sekundární doprava 
 

   Sekundární doprava bude zajištěna dumperem Thwaites 2T Mach 471, který bude  
  nakládat štěrkodrť frakce 0-32 mm do baku (nádoby o objemu 120 litrů), který  
  následně bude sypán do pažnice.  

 

4b.2.3 Doprava razící soupravy KPF 22G na staveniště 
 

  4b.2.3.1 Doprava podvozku 
 
  Doprava podvozku razící soupravy KPF 22G bude zajištěna firmou Dobrovolný s.r.o. 
v Brně pomocí tahače návěsů DAF XF 105.510 (typ FTT, varianta TT47, verze M) s nákladním 
valníkovým návěsem Faymonville STBZ-3VA za pomoci doprovodného vozidla. 

   

  4b.2.3.2 Doprava věže 
 
  Doprava podvozku razící soupravy KPF 22G bude zajištěna firmou Dobrovolný s.r.o. 
v Brně pomocí tahače návěsů DAF FT XF105.510 SSC s nákladním plošinovým návěsem 
Schmitz Cargobull AG SCS 24/L – 13,62 EB za pomoci doprovodného vozidla. Na místě 
staveniště bude postavena za pomocí autojeřábu ČKD AD 28 Tatra T815. 
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4b.2.4 Skladování materiálu 
 
  Skladování štěrkodrti pro zajištění plynulé realizace pilot bude situováno za budoucím 
objektem v jihovýchodní části pozemku, hned vedle nájezdu do stavební jámy. 
 

4b.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
  Převzetí pracoviště proběhne mezi stavbyvedoucím a příslušným subdodavatelem. Předá se 
veškerá projektové dokumentace (včetně hydrogeologického průzkumu a geodetické dokumentace). 
Dále se předají plochy pracoviště, a to garáže (parcelní číslo 9740, 9739, 9738 a 9737), plocha 
budoucího objektu, deponie (situováno v jihovýchodní části pozemku) a vjezd na staveniště 
z komunikace ulice U Kyjovky skrz nynější výrobní areál firmy MONTGAS a.s.. Dále se předají výškové 
a směrové geodetické body PB1, PB2 a PS1. Dále se předá vedení inženýrských sítí, které jsou 
primárně zakresleny ve výkresu situace (viz příloha č. 1 - Celková situace). Dále je předáno zařízení 
staveniště, které je napojeno na všechny příslušné inženýrské sítě a je připraveno k použití. Provede 
se řádný zápis do stavebního deníku včetně podepsání protokolu o předání pracoviště. Provede se 
řádné proškolení o současné situaci na staveništi a kontrola předchozích procesů nezbytných 
k tomu, aby mohlo dojít k těm nadcházejícím. Zároveň se provede celková kontrola staveniště a 
vhodnost užití k dalším stavebním pracím. Závady zjištěné při převzetí budou odstraněny 
zhotovitelem v co nejbližší době. 
 

4b.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4b.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A TEPLOTNÍ PODMÍNKY 
 
  Ražení pilot se nesmí provádět při ztíženém počasí, a to bouřce, silném dešti, silném mrazu 
a silném větru (nad 40 km/h). Pokud je teplota nižší než -10 °C po dobu 3 dní, je nutno práce přerušit 
z důvodu změny vlastností zeminy a ztížení samotných razících prací. Viditelnost během provádění 
prací musí být nejméně 30 metrů. Obecně lze říci, že ideální teplota pro provádění pilot je od -5 °C do 
+35 °C. 
 

4b.4.2 VYBAVENOST A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
  Práce na ražených štěrkodrťových pilotách FRANKI budou zahájeny po realizaci výkopu hlavní 
stavební jámy s jejím následným zhutněním štěrkodrtí frakce 0-63 mm v celkové tloušťce 100 mm.   
Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace ulice U Kyjovky. Je zpevněna 
asfaltem, vyznačena v dokumentaci a zároveň je uzpůsobena k pojezdu těžké mechanizace, které 
musí být umožněn příjezd ze stávajících zpevněných komunikací do pilotovací pláně. Ke staveništi se 
projíždí areálem firmy MONTGAS a.s.. Inženýrské sítě leží na pozemku staveniště. Inženýrské sítě, 
které jsou ve výkresu situace označeny jako nové, se budou budovat před výkopovými pracemi. 
Umývárna s WC bude zajištěna buňkou Pegas Container s.r.o PC-8. V prostoru staveniště se budou 
nacházet dva uzamykatelné sklady, a to Pegas Container s.r.o C20. Pro převlékání pracovníků bude 
připraven kontejner Pegas Container s.r.o PC-5 určený pro tyto účely. Pro stavbyvedoucího je 
připraven kontejner Pegas Container s.r.o PC-5. Buňky PC-5 budou adekvátně vybaveny stoly, židlemi 
a skříňkami pro převlékání pracovníků. Sanitární buňka PC-8 a buňka stavbyvedoucího PC-5 budou 
v exteriéru vybaveny LED reflektorem o výkonu 30 W v celkovém počtu 2 kusů. Elektřinu pro buňky, 
osvětlení a další elektrické zařízení bude poskytovat hlavní stavební rozvaděč (přímé měření, krytí IP 
44, hlavní jistič 63 A, hlavní vypínač, proudové chrániče 40 A/4p a 63 A/4p, zásuvky 2× 32 A 400 V 
5p, 2× 16 A 400 V 5p, 6× 16 A 230 V), který bude napojen na novou rozvodnou skříň MX4 a umístěn za 
buňkou PC-5 hlavního stavbyvedoucího. Dále je zde stavební rozvaděč (3x zásuvka 230 V/16 A, 1x 
zásuvka 400 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/32 A, krytí: IP44, proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A), který 
bude napojen na hlavní stavební rozvaděč a bude sloužit k zásobování elektřiny zejména armovacího 
centra. Voda bude poskytována potrubím PP-R DN 40 skrz dočasnou vodoměrnou šachtu na nově 
vybudovaném vodovodu, která bude umístěna ve zpevněné ploše u navrhovaného kontejneru PC-8. 
Ta bude zásobovat sanitární kontejner PC-8 včetně prostoru staveniště, kde bude zřízen vývod 
s kulovým kohoutem s DN32 pro okamžitý přístup k pitné vodě (např. k hašení požáru). Kanalizace 
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sanitární buňky bude napojena na nově vybudovanou kanalizační šachtu, a to potrubím PVC-KG DN 
110. Ze všech tří stran stavby jsou pozemky, které jsou odděleny oplocením splňující podmínky 
oplocení staveniště, takže nebrání pracím prováděným na stavbě. Nově postavené oplocení bude 
pouze ze severní strany uvažované stavby a koupí jej zhotovitel od firmy AZ Plotové centrum. Mobilní 
oplocení firmy AZ Plotové centrum se skládá z panelů o výšce 2 m a šířce 3,455 m, zpřístupněno bude 
bránou o šířce 7,0 m, později druhou bránou o šířce 7,0 m pro montáž ocelových prvků lakovny. 
Osvětlení staveniště bude zajištěno 4 kusy hlavních LED reflektorů o výkonu 100 W. Jeden z 
hlavních LED reflektorů bude napojen přímo na rozvodnou skříň MX4, druhý zase na MX2. V buňce 
stavbyvedoucího bude připraven hasící přístroj a lékárnička. K ochraně kabeláže stavebního 
osvětlení budou před bránou položeny 4 kusy přejezdových plechů o rozměrech 15x1000x2000 mm. 
Dále je součástí staveniště krytý přístřešek armovací výztuže, venkovní skladovací plocha skládka 
sypkých hmot. Rozložení zařízení staveniště viz příloha č.3 - Situace zařízení staveniště. 
 

4b.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
 
  Veškeří pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (BOZP). Každý pracovník, který se proškolení zúčastní, potvrdí svou obeznámenost 
podpisem na příslušném dokumentu. Pracovníci budou též proškoleni o užívání všech ochranných 
pomůcek, které jsou zmíněny v bodě 4b.6.3 tohoto technologického předpisu. Poté budou pracovníci 
seznámeni s plánem prací a s charakterem těchto prací. Proškolení pracovníků zajistí a provede 
zhotovitel před započetím jakýchkoliv prací na štěrkodrťových ražených pilotách FRANKI. Pracích na 
pilotách se zúčastní pouze proškolené a pověřené osoby, které jsou vybaveny příslušnými pracovními 
a ochrannými pomůckami, popřípadě jiným požadovaným vybavením. Na provádění pilotáže bude 
dohlížet technický dozor investora či mistr. 
 

4b.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

 Každý uživatel stroje je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit 
 Všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP 
 Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět.  
 Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu 
 

Název pracovníka Počet Kvalifikace Práce 

Geodet 1x Autorizace ČKAIT Zaměření poloh pilot 
Pomocník geodeta 1x Poučení s geodetickou prací Pomocné práce při zaměřování 
Strojník Thwaites 2T 
Mach 471 

1x Strojní průkaz pro práci 
s dumperem 

Přesun betonu do baku 

Strojník razící 
soupravy KPF 22G 

1x Strojní průkaz pro práci s razící 
soupravou 

Ražení železobetonových pilot 
FRANKI, montáž soupravy 

Řidič Tatry T815 1x Řidičský průkaz skupiny C Doprava stavební mechanizace 
a ostatních materiálů 

Řidič tahače DAF 2x Řidičský průkaz skupiny C Doprava razící soupravu na 
místo staveniště 

Řidič doprovodného 
vozidla 

2x Řidičský průkaz skupiny B Doprovod řidičů tahačů 
k zajištění bezpečnosti 

Strojník autojeřábu  1x Řidičský průkaz skupiny C, 
strojní průkaz pro práci 
s autojeřábem 

Montáž věže razící soupravy 
k podvozku razící soupravy 

Předák 1x Vysokoškolské vzdělání Asistence a kontrola při ražení 
železobetonových pilot FRANKI, 
montáž razící soupravy 

Dělník 4x Proškolení a obeznámení s 
prací 

Armování a pomocné práce 

Tabulka č. 8 – personální obsazení pro ražené štěrkodrťové piloty FRANKI 
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4b.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

4b.6.1 Pracovní stroje 
 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Razící 
souprava 

KPG 22G Podvozek 
Typ: pásový 
Šířka soupravy: 3 900 mm 
Šířka pásů: 900 mm 
Délka soupravy: 6 840 mm 
Délka pásů: 5 000 mm 
Výška: 3 650 mm 
Hmotnost: 33 800 kg 
Věž 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 14 800 mm 
Hmotnost: 8 800 kg 
Beranidlo 
Váha: cca 3 tuny 
Pažnice 
Délka: max. 13 metrů 
Váha: cca 375 kg/bm 
Průměr: 520 mm 

Dumper Thwaites 2T 
Mach 471 

Hmotnost: 2100 kg 
Nosnost: 2000 kg 
Objem korby: 770 l 

Nákladní 
automobil 

Tatra T815-
231S25/340 
6x6 třístranný 
sklápěč 

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

Plošinový 
přívěs 

Plošinový 
přívěs PPL 18 

Celková hmotnost: 18 000 kg 
Užitečná hmotnost: 12 530 kg 
Celková délka: 11 050 mm 
Celková šířka: 2 500 mm 
Výška podlahy: 865 mm 

Tahač  DAF XF 
105.510 (typ 
FTT, varianta 
TT47, verze M) 

Celková délka: 6 730 mm 
Celková šířka: 2 490 mm 
Celková výška: 3 580 mm 
Provozní hmotnost: 8 940 kg 
Největší povolená hmotnost: 48 000 kg 

Tahač  DAF FT 
XF105.510 
SSC 

Celková délka: 6 160 mm 
Celková šířka: 2 450 mm 
Celková výška: 3 820 mm 
Provozní hmotnost: 7 027 - 9027 kg 
Největší povolená soupravy: 44 000 kg 

Návěs 
(valníkový) 

Faymonville 
STBZ-3VA 

Celková délka: 17 300 mm 
Celková šířka: 2 750 mm 
Celková výška: 2 700 mm 
Provozní hmotnost: 17 000 kg 
Největší povolená hmotnost na nápravu: 25 000 kg 

Návěs 
(plošinový) 

Schmitz 
Cargobull AG 
SCS 24/L – 
13,62 EB 

Celková délka: 13 886 mm 
Celková šířka: 2 550 mm 
Celková výška: 4 000 mm 
Provozní hmotnost: 6 600 kg 
Největší povolená hmotnost na nápravu: 8 000 kg 
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Autojeřáb ČKD AD 28 
Tatra T815 

Maximální nosnost: 28,0 t 
Výložník: 9,5 – 26 m 
Výložník – dosah háku: 27 m (7 000 kg) 
Výložník – max. vyložení: 24 m (500 kg) 
Nástavec: 5,4 m 
Nástavec – dosah háku: 32 m (2 800 kg) 
Nástavec – max. vyložení: 24 m (700 kg) 
Průjezdní šířka: 248 cm 
Průjezdní výška: 342 cm 
Přejezdová hmotnost: 28,1 t 
Přejezdová rychlost: 70 km/h 

Tabulka č. 9 – pracovní stroje pro ražené štěrkodrťové piloty FRANKI 

 
4b.6.2 Geodetické pomůcky  
 

 Totální stanice s trojnožkou 
 Teleskopická nivelační lať 
 Odrazný hranol s terčem a držákem 
 Kalkulačka 
 Zápisník 
 Olovnice 
 Hranoly průřezu 50x50 mm pro vytyčení polohy pilot 
 Kladivo na zaražení vytyčovacího hranolu 
 

4b.6.3 Pomůcky BOZP a pracovní oděv 
 

 Ochranná přilba 
 Pevná pracovní obuv 
 Ochranná reflexní vesta 
 Ochranné brýle 
 Rukavice s ochranou proti mechanickému poškození 
 Chrániče sluchu 
 Pracovní kombinéza 

 
  Veškeré pracovní pomůcky v bodech 4b.6.2. až 4b.6.3. budou uskladněny v uzamykatelných 
skladech PEGAS Container C20 umístěných na staveništi. 
 

4b.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 

4b.7.1 Vytyčení ražených štěrkodrťových pilot FRANKI 
 
  Piloty se vytyčí pomocí směrových a výškových bodů, které jsou součástí předání mezi 
zhotovitelem a subdodavatelem stavby, SPEZIALBAU s.r.o.. Přístupnost těchto bodů musí zajistit 
stavbyvedoucí. Polohy pilot vytyčí geodet, zajištěný zhotovitelem, s pomocníkem podle projektové 
dokumentace. Toto vytyčení předá geodet stavbyvedoucímu, a to včetně plánu vytyčených poloh 
pilot. Polohu piloty vyznačíme pomocí hranolu o průřezu 50x50 mm, který do zeminy zatlučeme 
kladivem a chráníme před jakýmkoliv poškozením. 
 

4b.7.2 Postavení razící soupravy KPF 22G 
 
  Razící souprava, která se skládá z podvozku a věže, bude postavena pomocí autojeřábu ČKD 
AD 28 Tatra T815, který věž sejme z plošinového návěsu Schmitz Cargobull AG SCS 24/L – 13,62 EB a 
opatrně položí na místo montáže na podvozku soupravy. Montáž bude probíhat na volném prostoru 
před staveništěm v areálu firmy MONTGAS, a.s.. Během montáže kontroluje strojník s předákem 
polohu věže k podvozku, aby nedošlo k poškození těchto částí. Po úspěšném položení věže na 
podvozek strojník za pomoci předáka následně věž spojí s podvozkem. 
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4b.7.3 Ustavení razící soupravy KPF 22G 
 
  Před vstupem razící soupravy KPF 22G do stavební jámy se zkontroluje stav zhutněné pláně, 
zdali je vhodná k pojezdu těžké mechanizace. Razící soupravu KPF 22G přiveze strojník pod vedením 
předáka k vytyčené poloze piloty a položí pažnici na terén s maximální odchylkou ± 20 mm od polohy 
piloty. Předák poté vodorovně urovná soupravu pomocí hydraulických noh na soupravě. Následuje 
vyrovnání pažnice do svislé polohy tak, jak je projektovou dokumentací určeno. 
 

4b.7.4 Vytvoření zátky pažnice 
 
  Zátka se vytváří nasypáním štěrkodrti do pažnice na výšku 120 cm s následujícím ražením a 
vypnutím kladkostrojů. Štěrkodrť se do pažnice dostane pomocí stroje Thwaites 2T Mach 471 přes 
násypku zvaný bak o objemu 0,12 m3, který je v kolejnicích věže před pažnicí. Následně se zvedne nad 
úroveň pažnice, nakloní se a štěrkodrť se vysype do pažnice. Zátka se vytvoří udusáním v pažnici 
pomocí úderů beranu z výšky cca 1 metru. Postupným zvyšováním počtu úderů se plynule přechází 
k ražení pažnice. Díky lanu a její značce sledujeme výšku zátky po celou dobu ražení.  
 

4b.7.5 Ražení pažnice 
 
  Je důležité, aby se při ražení předák postavil tak, aby viděl celou výšku razící soupravy a 
zároveň byl viděn strojníkem. Během ražení předák sleduje konstantní výšku zátky (120 cm, pokud 
klesne, je povinen dosypat štěrkodrť na požadovanou výšku), svislost pažnice, energetické kritérium 
v posledních 2 metrech ražení, neporušení lana kladiva, úvazků, závlačí a všech ostatních částí razící 
soupravy. Pokud dojde k závadě na kterékoliv části, je třeba ražení okamžitě zastavit a daný problém 
neprodleně vyřešit. V momentě, kdy se dosáhne požadované hloubky a určeného energetického 
kritéria, je načase zátku z pažnice vyrazit. Pažnice se zavěsí na kladkostroj a za pomoci soupravy, 
která ji povytahuje, a údery beranu se zátka z pažnice vyrazí. Pokud zátka nelze v požadované hloubce 
vyrazit, pažnice se srazí do větší hloubky a vyrážení zátky může dále pokračovat. 

 

4b.7.5.1 Problémy, které mohou nastat při ražení, a jejich řešení 
 

 Energetické kritérium je splněno, požadovaná hloubka nikoliv: zastaví se ražení a pilota 
se provede kratší. 

 Energetické kritérium je splněno, požadovaná hloubka nikoliv a pažnice nelze hlouběji 
zarazit: Použije se předvrtu dle ČSN EN 12699 – provádění speciálních geotechnických 
prací. Předvrt bude mít hloubku o 1 metr kratší, než je minimální délka ražené piloty. Dále 
se provede doražení piloty s navýšením energetického kritéria o 
20 % a pilota se provede na její minimální délku. 

 Požadovaná hloubka je splněna, energetické kritérium nikoliv: v tomto případě je nutné 
kontaktovat projektanta, který problém může vyřešit zaražením pažnice o 50 cm hlouběji, 
zastavením ražení piloty s následným sypáním štěrkodrti a povytahováním pažnice, 
vyformováním 2,5m pilíře pažnici začne opětovně zarážet, provede zarážení na délku 2 
metry a při splnění energetického kritéria pokračuje s prováděním piloty. Pokud ne, 
postup opakuje tak dlouho, dokud se kritérium nesplní. 

 

4b.7.6 Vytvoření cibulového základu 
 
  Pokud dojde k vyražení zátky z pažnice, znamená to, že pažnice je v požadované hloubce. 
Báze, neboli cibulový základ, se vytvoří pomocí štěrkodrti, která se vyráží pod pažnici. Přitom se musí 
kontrolovat značka na laně s tím předpokladem, že se zátka nevytváří opačně. Zároveň nesmí do 
pažnice vnikat podzemní voda, což v případě této stavby může nastat. Tento postup se opakuje do té 
doby, dokud cibulový základ piloty nenabude požadovaného objemu. 
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4b.7.7 Provádění štěrkodrťových pilot 
 
  Pokud se během předešlých procesů nenarazí na žádný problém, může se přistoupit k plnění 
piloty štěrkodrtí. Následuje zaplnění pažnice štěrkodrtí, která se po povytažení pažnice zhutní údery 
beranu, tím probíhá vytváření dříku piloty. Štěrkodrť se do piloty dopravuje zpravidla po jednom baku, 
což je nádoba o objemu 120 litrů. Hutnění beranem se provádí z výšky 1 metru nad štěrkodrtí. Množství 
štěrkodrti ke zhutnění se volí podle mechanických vlastností zeminy a tlaku podzemní vody. Pokud je 
zemina méně únosná, volí se větší množství štěrkodrti a naopak, dále se volí tak, aby podzemní voda 
nepronikla do pažnice. Pokud dojde k vyklonění pažnice nebo vniknutí vody do pažnice během ražení, 
vrt se zasype a na stejném místě provede zcela nová pilota. Během celé realizace musí předák 
sledovat značku na laně beranu a značení na věži. Zároveň musí být po celou dobu viděn strojníkem 
v soupravě, kterému mu dává jasné příkazy k jednotlivým krokům realizace.  
 

4b.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

4b.8.1 Vstupní kontrola 
 
  Při vstupní kontrole se kontrolují veškeré předchozí procesy, a to stav zhutněné pilotovací 
pláně štěrkodrťovou vrstvou mocnosti 100 mm a frakce 0-63 mm a její vhodnost k pojezdu těžkých 
strojů. Kontroluje se stav nájezdu do stavební jámy a jeho vhodnost k užití těžkou technikou, v tomto 
případě razící soupravou KPF 22G. Dbáme na zpevněný povrch štěrkodrtí a předepsaný sklon nájezdu, 
což je v našem případě maximálně 1:10. Kontroluje se správné vytýčení štěrkodrťových pilot. Dále je 
nutné si dávat pozor na ostatní polohové značky v budoucnu realizovaných pilot. Také zkontrolujeme, 
zda máme nachystanou všechnu potřebnou dokumentaci k nadcházející realizaci pilot, a to kontrolní 
test ražení o každé pilotě (vede ji stavbyvedoucí), energetický diagram na každou desátou pilotu 
(vede stavbyvedoucí), protokol o výrobě provedených pilot (vede stavbyvedoucí). Dále zkontrolujeme 
zápis do stavebního deníku a započetí prací a předání objektu včetně zpětného zaměření (vede 
stavbyvedoucí). 
 

4b.8.2 Mezioperační kontrola 
 
  Během provádění pilot se kontroluje svislost pažnice, poloha pažnice vůči poloze piloty 
s odchylkou maximálně ±20 mm a vodorovná poloha razící soupravy. Dále se kontroluje výška zátky, 
která musí mít stálou hodnotu 120 centimetrů během ražení za účelem vytvoření báze. Pokud se tak 
nestane, předák je povinen výšku zátky vyrovnat přidáním další štěrkodrti. Dále je předák povinen 
kontrolovat stav všech částí razící soupravy během ražení, a hlavně stav energetického kritéria 
v úrovni 2 metrů od plánované délky finální piloty. V případě jakéhokoliv poškození je nucen zastavit 
ražení a daný problém ihned vyřešit. Během vyrážení zátky, kdy je splněno energetické kritérium, si 
musíme dávat pozor na správně zavěšení pažnice. Během vyrážení zátky se taky musí kontrolovat 
značka na laně, aby nedocházelo k vytváření báze opačným směrem se souběžnou kontrolou 
podzemní vody, která se za každou cenu nesmí dostat do pažnice. Před započetím realizace dříku 
piloty musíme kontrolovat předepsaný objem cibulového základu. Nesmíme též překročit rychlost 
plnění více než jeden bak (násypka o objemu 120 litrů) na jedno hutnění beranem.  
 

4b.8.3 Výstupní kontrola 
 
  Na konci realizace piloty kontrolujeme souhlasnou výškovou úroveň značky na laně a na věži 
razící soupravy.  Při realizaci je povolená odchylka maximálně 100 mm od osy piloty dle ČSN EN 12699, 
tuto odchylku se však během realizace snažíme minimalizovat. Pokud je odchylka větší než 100 mm, 
je nutná konzultace s projektantem, který posoudí únosnost vyosené piloty.  
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4b.9 BOZP 
 
  Před započetím jakýchkoliv prací musí investor poučit subdodavatele o provozu v místě 
staveniště, neboť budou stavební procesy probíhat na pozemku investora za plného chodu firmy 
MONTGAS a.s.. Zhotovitel musí projít podrobným školením o provozu. Při ražení pilot FRANKI se budou 
dodržovat zejména opatření z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Tyto opatření a rizika budou podrobně rozebrány 
v příloze č. 9 – bezpečnost práce hrubé spodní stavby. Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby 
patří vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami, které jsou uvedené v bodě 4b.6.3 tohoto 
předpisu. Dále mezi nimi patří evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují v podobě času 
příchodu a odchodu, dále seznámení všech pracovníků s technologickým postupem prací a evidence 
o provedení zkoušek a školení včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a technologickými postupy a s tím 
spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. V případě požáru musí zodpovědný 
pracovník nahlásit riziko na vrátnici. Na stavbě bude zajištěn v dočasné vodoměrné šachtě zdroj vody 
k hašení případného požáru (skrz hadici a kulový kohout s DN32) a samotný hasící přístroj v buňce 
PC-5 stavbyvedoucího. V této buňce bude zároveň nachystána lékárnička pro pohotovou první pomoc. 
Ve večerních hodinách bude prostor staveniště osvětlen 4 kusy LED reflektorů o výkonu 100 W spolu 
s reflektory na buňkách PC-5 stavbyvedoucího a PC-8 o výkonu 30 W. V případě požáru je povinen 
zodpovědný pracovník ohlásit tuto skutečnost na vrátnici pozemku investora. 
 

4b.10 EKOLOGIE 
 
  V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti, a to kropením během prací na ražených 
pilotách s případným použitím plachty na staveništním oplocení k zamezení úniku prachu po okolí. 
Samotné práce na ražených pilotách nemají negativní vliv na životní prostředí, a to zejména z důvodu 
realizace v průmyslové zóně, kde nejsou kladeny vysoké nároky na průběh pracovních činností. 
Zároveň charakterem technologie nedochází k těžení zeminy, nýbrž k jejímu beranění do podloží.  
Odpady, které vzniknou při pracích na ražených pilotách, jsou kategorizovány podle vyhlášky  
93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů: 
 

Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie odpadu Způsob nakládání s odpadem 
01 04 07 Odpadní štěrk a kamenivo Ostatní odpad Uložení, Skládka na ul. 

Pánovská, Hodonín 695 01 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

Tabulka č. 10 – druhy odpadů při ražení štěrkodrťových pilot FRANKI 
 

Při likvidaci odpadů a jejich manipulaci s nimi se budou dodržovat následující ustanovení: 

Zákon 185/2001 Sb. – zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novelizace 45/2019 

Sb.) 

Vyhláška 383/2001 Sb. – vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (novelizace 437/2016 Sb.) 
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ÚČEL STAVBY:    VÝROBNÍ HALA MONTGAS a. s., 
MÍSTO STAVBY:   U KYJOVKY 3953/3, HODONÍN 
INVESTOR: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 

dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

MAJITEL: MONTGAS. a.s., Statutární orgán – představenstvo: JIŘÍ JELÍNEK, 
dat. nar. 16. července 1944, Kratiny 949, 696 18 Lužice, člen 
představenstva 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JIŘÍ ŠETINA, Dis. 
REALIZACE: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Adresa: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 
IČ: 26285363 
DIČ: CZ26285363 

PODROBNOSTI:   CELKOVÁ PLOCHA VŠECH POZEMKŮ INVESTORA: 22 023 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1288 m2 
POČET PODLAŽÍ: hala s jedním nadzemním podlažím,  
administrativní část se dvěma nadzemními podlažími 
VÝŠKOVÉ POMĚRY: +0,000 = 167,25 m. n. m. 

  
DATUM PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ FIRMOU PLUS s.r.o.: 1. 11. 2018 
 

4c.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

4c.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 

Stavební pozemek se nachází v průmyslové zóně Hodonín – Kapřiska. Nachází se v 
uzavřeném areálu spol. MONTGAS, a. s.. Pozemek je rovinný, v současné době je v místě stavby 
zpevněná manipulační plocha a skladovací objekt. O odstranění vrchních vrstev plochy a objektu se 
postará investor před samotným předáním staveniště. 
  Celý areál firmy MONTGAS a.s. je oplocen souvislým oplocením, při provádění dílčích procesů 
je však nutné oplotit pracoviště plotem o výšce minimálně 1,8 metrů. Na technickou infrastrukturu je 
napojen stávajícími přípojkami, na dopravní infrastrukturu v ulici U Kyjovky je napojen stávajícím 
sjezdem. Stavba je navržena jako samostatně stojící v uzavřeném areálu investora.  

Celková hmota nové haly je kvádr o rozměrech max. 35,07 m x 44,47 m, při výšce 9,57 m, 
stavba je navržena jako ocelová konstrukce s dilatačně oddělenou administrativní částí s pláštěm ze 
sendvičových panelů světle šedé barvy. Zastřešení je plochou střechou, vrata jsou sekční prosklená 
s hliníkovými okny.  

Administrativní část navazuje na ocelovou halu a je vysoká pouze 7,00 m, obvodové zdivo je 
obloženo provětrávanou fasádou z kovových kazet, které tvoří pravidelný rastr.  

Hala je navržena v místě stávajícího objektu, který bude odstraněn (řešeno samostatným 
povolením). Nosná konstrukce haly je ocelová, jednopodlažní. Opláštění konstrukce bude provedeno 
sendvičovými panely s PUR pěnou (stěnové i střešní panely). Zastřešení bude plochou střechou. 
  Stavba je založena na ražených pilotách FRANKI. Rozměry haly jsou 36,32 m x 35,07 m, při 
výšce max. 9,57 m. Hala bude sloužit pro strojírenskou výrobu. Součástí haly je lakovna, míchárna 
barev, přípravna materiálu a skladové prostory. V provozu bude pracovat cca 35 zaměstnanců (30 
mužů + 5 žen).  

Administrativní část je navržena jako dvoupodlažní, se zastřešením s plochou střechou o 
rozměrech max. 8,13 m x 35,07, výšky 7,0 m. Administrativní část je zděná, z keramických bloků, 
zastropená stropními panely Spiroll, s plochou střechou a fóliovou krytinou. Stavba je založena na 
ražených pilotách FRANKI. Zastavěná plocha administrativní části je 234,5 m2. Administrativní část 
obsahuje kanceláře, šatny, sociální a hygienické zázemí, skladové prostory, úklidové prostory, chodby 
a schodiště. Administrativní část je dimenzována na 5 zaměstnanců.  

Základové konstrukce jsou tvořeny raženými pilotami FRANKI s pažnicí o průměru 520 mm a 
výšce 6 či 5 metrů. Délka piloty záleží na jejím umístění a intenzitě zatížení. Celkově jsou navrženy 4 
typy pilot (typ I – IV), které se liší délkou a počtem svislých a vodorovných ocelových vložek. Piloty 
jsou vyztuženy svislými pruty buď 6xR16 či 8xR16 s krytím 100 mm.  Piloty jsou navrženy z betonu třídy 
C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa s výztuží B500B. Nad pilotami jsou navrženy monolitické 
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železobetonové hlavice, celkově dva typy H1 a H2, s rozměry buď 1,0 x 1,0 x 0,8 m či 1,4 x 1,0 x 0,8 m, 
opět v závislosti na intenzitě zatížení. Pod nosnými stěnami administrativní budovy je navržen 
základový pas rozměrů 0,6 x 0,8 m (šířka x výška) a pod stěnou a sloupy haly společný základový pas 
rozměrů 1,0 x 0,8 m (šířka x výška). Materiál pasů i hlavic je beton třídy C30/37 XC2 XA2, Ecm = 32 MPa 
s výztuží B500B s krytím 40 mm. Základové pasy i patky jsou uloženy v hloubce -1,40 m od plánované 
podlahy (+0,000) s výjimkou dvou hlavic a pilot v místě lakovny, kde jsou uloženy v hloubce -2,3 m od 
plánované podlahy. Mezi patkami ocelové haly leží na místě betonované železobetonové základové 
prahy šířky 250 mm, na ně navazují tři řady betonových tvarovek vyztužené dvěma vodorovnými pruty 
v každé ložné spáře a svislými pruty v rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na ně navazuje 
monolitická drátkobetonová základová deska tloušťky 200 mm z železobetonu třídy C25/30 
s rozptýlenou výztuží. Materiál betonu tvarovek C8/10. Na železobetonové pásy navazuje jedna řada 
betonových tvarovek vyztužených dvěma vodorovnými pruty v každé ložné spáře a svislými pruty v 
rozích tvarovky (celkem 4 pruty na 1 tvarovku) a na tvarovky navazuje železobetonová základová 
deska tloušťky 150 mm z železobetonu třídy C30/37 XC1 XA2 s výztuží B500. Materiál betonu tvarovek 
C8/10.  

Štítové stěny haly jsou tvořeny příčlemi IPE 240. Příčle štítové stěny přiléhající ke stěně 
administrativní budovy jsou navíc podpírány sloupy IPE 270 a IPE 300. Vodorovné paždíky jsou z 
profilu RHS 100/100/4 a RHS 80/80/4 140. Tuhé rámy jsou tvořeny sloupy IPE 500. V rámovém rohu 
a ve vrcholu mezi příčlemi jsou umístěny náběhy z plechu. Příčná stabilita je dána tuhostí rámů a 
křížovými ztužidly z prvků RHS 120/120/4 ve štítových stěnách, podélná stabilita je zajištěna v polích 
mezi sloupy křížovým ztužením z prvků RHS 100/100/4 a průběžnými podélnými nosníky RHS 80/80/4. 
Torzní stabilita je zajištěna v rovině střechy taktéž křížovým ztužením z tyčí průřezu RHS80/80/4, 
Průběžné příčle ve střešní rovině jsou tvořeny RHS 100/100/4.  

Nosné stěny administrativní budovy jsou vyzděny z keramických tvárnic tloušťky 300 mm 
pevnosti P15 na obyčejnou maltu M10. Příčky budou vystavěny z keramických tvárnic tloušťky 150 mm 
na tenkovrstvou maltu. Nosné sloupy v 1.NP s rozměry 300 x 300 mm jsou navrženy jako monolitické 
z betonu třídy C30/37 XC1 s výztuží B500B. Pomocné sloupky u velkých otvorů v obvodových stěnách 
jsou navrženy jako ocelové z profilu TR4HR 80/4. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely Spiroll, 
navržené v tloušťce 250 mm pro 1.NP (PPD L/250) a v tloušťce 160 mm pro 2.NP (PPD L/160). Ztužující 
věnce 300 x 250 mm (b x h) v hlavách stěn jsou ze železobetonu třídy C30/37 s podélnou výztuží 
4xR12 a třmínky R6 á 150 mm. Výztuž věnců v oblasti otvorů bude zesílena na příslušné zatížení od 
stropní konstrukce. Obvodový nosník je dimenzovaný jako U120, na něj budou kolmo uloženy nosníky 
I120 po 625 mm. Nosníky I120 jsou na jedné straně kotveny do železobetonového věnce 1.NP a na 
straně druhé kloubově připojeny k nosníku U120. Nosník U120 je na konci vynesen ocelovým táhlem 
TR KR 60,3/4. Plechy pro kotvení tyčí do železobetonového věnce 2.NP mají rozměry 150/200/10.  

U všech prvků je uvažována třída oceli S235, S355, výrobní skupina EXC2, stupeň korozní 
agresivity C3. Sloupy a věnce budou z betonu třídy C30/37 XC1, XA2 a vlastnosti betonové směsi dle 
ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-1-1. Betonářská výztuž B500B bude s krytím minimálně 40 mm. Jako 
střešní krytina je navržen trapézový plech s izolací. Zpevněné plochy budou provedeny ze silničního 
betonu. 

 

4c.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 

  Součástí procesu je realizace ražených železobetonových pilot FRANKI z betonu C30/37 XA2 
Cl 0,2 Dmax 22 mm S3 a výztuže třídy B500B (10505) s krytím 100 mm z důvodu silně agresivního 
síranového podloží. Piloty se začnou realizovat bezprostředně po zrealizování zemních 
štěrkopískových pilířů FRANKI v celkovém počtu 226 kusů. Železobetonové piloty se budou realizovat 
pásovou razící soupravou KPF 22G s pažnicí o průměru 520 mm a délce 10 metrů pro zajištění ideální 
spádové výšky beranu. V projektu se vyskytují čtyři typy železobetonových FRANKI pilot v celkovém 
počtu 46 kusů, které se liší svou délkou a počtem svislých a vodorovných ocelových vložek. Ty se 
poté dělí na dvě skupiny podle svého energetického kritéria, 15 000 kN/m2 a 7 500 kN/m2, což 
reprezentuje ukončení provádění piloty v závislosti poklesu pažnice na úderu beranem o hmotnosti 
cca 3 t. Beton bude dodáván firmou ZAPA beton a.s. z pobočky v Hodoníně, která se nachází 650 m 
od staveniště. Beton se kategorizuje jako ZAPA AQUASTOP, vodostavební beton odolnější proti 
tlakové a agresivní vodě. Ocel bude odebírána z firmy PREFA Brno – závod Hodonín (armovna) na 
adrese Na Výhoně 3527 v Hodoníně. 
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4c.2 MATERIÁL 
 
  Materiálem železobetonových ražených pilot FRANKI je beton třídy C30/37 XA2 Cl 0,2 Dmax 
22 mm S3 (vodní součinitel w/c = 0,25-0,27, minimální množství cementu je 350 kg na 1 m3 betonu) a 
ocelová výztuž třídy B500B (10505). Beton se kategorizuje jako ZAPA AQUASTOP, vodostavební 
beton odolnější proti tlakové a agresivní vodě.   
 

4c.2.1 Objem materiálu 
 

Typ 
piloty 

Předpokládaná 
délka piloty 
[m] 

Počet 
kusů 

EK 
[kN/m2] 

Hmotnost 
Ø16 mm 
vložek [kg] 

Hmotnost 
Ø12 mm 
vložek [kg] 

Hmotnost 
Ø6 mm 
vložek [kg] 

Kubatura 
betonu [m3] 

I 6,0 27 15 000 2147,36 227,16 270,80 40,14 
II 5,0 1 7 500 66,26 7,04 7,98 1,27 
III 6,0 16 15 000 954,35 134,61 160,34 23,79 

IV 5,0 2 7 500 99,435 14,07 15,86 2,97 
CELKEM 3267,41 381,88 454,98 68,17 

Tabulka č. 11 – objem materiálu pro ražené železobetonové piloty FRANKI 
 
  Pozn.: Do hmotnosti vložek započítána 5% rezerva. Hmotnosti vložek a kubatury betonu jsou 
vztaženy k celkovému počtu pilot daného typu. Vzhledem k charakteru výroby pilot se celková 
kubatura betonu může během realizace změnit. 

Obr. č. 4 - schéma výztuže piloty typu I [zdroj: zapůjčená projektová dokumentace] 
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Obr. č. 5 - schéma výztuže piloty typu II [zdroj: zapůjčená projektová dokumentace] 
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Obr. č. 6 - schéma výztuže piloty typu III [zdroj: zapůjčená projektová dokumentace] 
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Obr. č. 7 - schéma výztuže piloty typu IV [zdroj: zapůjčená projektová dokumentace] 
 
4c.2.2 Doprava materiálu 
 

  4c.2.2.1 Primární doprava 
 
   Primární doprava betonu bude zajištěna firmou ZAPA beton a.s., v případě oceli bude  
  dopravu řešit stavební firma PLUS s.r.o. vlastními dopravními prostředky, a to nákladním 
  automobilem Tatra T815-231S25/340 s vlekem. 

   

  4c.2.2.2 Sekundární doprava 
 

   Sekundární doprava bude zajištěna dumperem Thwaites 2T Mach 471, který bude  
  nakládat čerstvou a suchou betonovou směs do baku (nádoby o objemu 120 litrů), který  
  následně bude vylíván do pažnice. V případě oceli se nepočítá se sekundární dopravou, 

neboť se budou hotové armokoše pilot přenášet k pažnicím ručně. 
 
4c.2.3 Doprava razící soupravy 

 
  Razící souprava bude již na staveništi díky předešlému procesu, a to ražení 
štěrkodrťových pilot FRANKI, kde byla použita shodná mechanizace. 
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4c.2.4 Materiál pro vázání armokošů 
 
   Pro vázání výztuže jakosti B500B bude použit Fe drát tloušťky 1,25 mm a délky 160 
mm v balení po 1000 kusech, vázán pomocí spirálového vazače úvazků. Při vázání armokošů 
se použije forma kruhového průřezu s průměrem 380 mm. 
   

4c.2.5 Skladování materiálu 
 
   Skladování ocelových vložek armokošů železobetonových pilot bude pod 
přístřeškem, který bude odvodněn tak, aby voda odtékala co nejefektivněji a nedošla ke 
kontaktu s výztuží. Dále bude v prostoru staveniště armovací centrum, které bude vyhrazené 
čistě pro vázání armokošů do železobetonových pilot, situované nejlépe hned vedle 
přístřešku pro skladování výztuže. 
 

4c.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
  Jelikož v předchozí etapě figuroval stejný subdodavatel jako v té nadcházející (SPEZIALBAU 
s.r.o.), k převzetí pracoviště jako takovému nedojde. Pokud by ale k němu dojít mělo, stane se tak mezi 
stavbyvedoucím a příslušným subdodavatelem, předá se kompletní projektové dokumentace a 
provede se řádný zápis do stavebního deníku. Provede se řádné proškolení o současné situaci na 
staveništi a kontrola předchozích procesů nezbytných k tomu, aby mohlo dojít k těm nadcházejícím. 
Zároveň se provede celková kontrola staveniště a vhodnost užití k dalším stavebním pracím.  
 

4c.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4c.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A TEPLOTNÍ PODMÍNKY 
 
  Ražení pilot se nesmí provádět při ztíženém počasí, a to bouřce, silném dešti, silném mrazu 
a silném větru (nad 40 km/h). Pokud je teplota nižší než -10 °C po dobu 3 dní, je nutno práce přerušit 
z důvodu změny vlastností zeminy a ztížení samotné pilotáže. Pokud budeme betonovat pod 0 °C, je 
nutné, aby čerstvá betonová směs měla alespoň 5 °C. Viditelnost během provádění prací musí být 
nejméně 30 metrů. Obecně lze říci, že ideální teplota pro provádění pilot je od -5 °C do +35 °C. 
 

4c.4.2 VYBAVENOST A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
  Práce na ražených železobetonových pilotách FRANKI budou zahájeny po realizaci ražených 
štěrkodrťových pilot FRANKI. Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace ulice U 
Kyjovky. Je zpevněna asfaltem, vyznačena v dokumentaci a zároveň je uzpůsobena k pojezdu těžké 
mechanizace, v našem případě velmi těžké razící soupravy KPF 22G, které musí být umožněn příjezd 
ze stávajících zpevněných komunikací do pilotovací pláně. Ke staveništi se projíždí areálem firmy 
MONTGAS a.s.. Inženýrské sítě leží na pozemku staveniště. Inženýrské sítě, které jsou ve výkresu 
situace označeny jako nové, se budou budovat před výkopovými pracemi. Umývárna s WC bude 
zajištěna buňkou Pegas Container s.r.o PC-8. V prostoru staveniště se budou nacházet dva 
uzamykatelné sklady, a to Pegas Container s.r.o C20. Pro převlékání pracovníků bude připraven 
kontejner Pegas Container s.r.o PC-5 určený pro tyto účely. Pro stavbyvedoucího je připraven 
kontejner Pegas Container s.r.o PC-5. Buňky PC-5 budou adekvátně vybaveny stoly, židlemi a 
skříňkami pro převlékání pracovníků. Sanitární buňka PC-8 a buňka stavbyvedoucího PC-5 budou 
v exteriéru vybaveny LED reflektorem o výkonu 30 W v celkovém počtu 2 kusů. Elektřinu pro buňky, 
osvětlení a další elektrické zařízení bude poskytovat hlavní stavební rozvaděč (přímé měření, krytí IP 
44, hlavní jistič 63 A, hlavní vypínač, proudové chrániče 40 A/4p a 63 A/4p, zásuvky 2× 32 A 400 V 
5p, 2× 16 A 400 V 5p, 6× 16 A 230 V), který bude napojen na novou rozvodnou skříň MX4 a umístěn za 
buňkou PC-5 hlavního stavbyvedoucího. Dále je zde stavební rozvaděč (3x zásuvka 230 V/16 A, 1x 
zásuvka 400 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/32 A, krytí: IP44, proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A), který 
bude napojen na hlavní stavební rozvaděč a bude sloužit k zásobování elektřiny zejména armovacího 
centra. Voda bude poskytována potrubím PP-R DN 40 skrz dočasnou vodoměrnou šachtu na nově 
vybudovaném vodovodu, která bude umístěna ve zpevněné ploše u navrhovaného kontejneru PC-8. 
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Ta bude zásobovat sanitární kontejner PC-8 včetně prostoru staveniště, kde bude zřízen vývod 
s kulovým kohoutem s DN32 pro okamžitý přístup k pitné vodě (např. k hašení požáru). Kanalizace 
sanitární buňky bude napojena na nově vybudovanou kanalizační šachtu, a to potrubím PVC-KG DN 
110. Ze všech tří stran stavby jsou pozemky, které jsou odděleny oplocením splňující podmínky 
oplocení staveniště, takže nebrání pracím prováděným na stavbě. Nově postavené oplocení bude 
pouze ze severní strany uvažované stavby a koupí jej zhotovitel od firmy AZ Plotové centrum. Mobilní 
oplocení firmy AZ Plotové centrum se skládá z panelů o výšce 2 m a šířce 3,455 m, zpřístupněno bude 
bránou o šířce 7,0 m, později druhou bránou o šířce 7,0 m pro montáž ocelových prvků lakovny. 
Osvětlení staveniště bude zajištěno 4 kusy hlavních LED reflektorů o výkonu 100 W. Jeden z 
hlavních LED reflektorů bude napojen přímo na rozvodnou skříň MX4, druhý zase na MX2. V buňce 
stavbyvedoucího bude připraven hasící přístroj a lékárnička. K ochraně kabeláže stavebního 
osvětlení budou před bránou položeny 4 kusy přejezdových plechů o rozměrech 15x1000x2000 mm. 
Dále je součástí staveniště krytý přístřešek armovací výztuže, venkovní skladovací plocha a plocha 
pro deponie. Rozložení zařízení staveniště viz příloha č.3 - Situace zařízení staveniště. 
 

4c.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
 
  Veškeří pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (BOZP). Každý pracovník, který se proškolení zúčastní, potvrdí svou obeznámenost 
podpisem na příslušném dokumentu. Pracovníci budou též proškoleni o užívání všech ochranných 
pomůcek, které jsou zmíněny v bodě 4c.6.5 tohoto technologického předpisu. Poté budou pracovníci 
seznámeni s plánem prací a s charakterem těchto prací. Proškolení pracovníků zajistí a provede 
zhotovitel před započetím jakýchkoliv prací na železobetonových ražených pilotách FRANKI. Pracích 
na pilotách se zúčastní pouze proškolené a pověřené osoby, které jsou vybaveny příslušnými 
pracovními a ochrannými pomůckami, popřípadě jiným požadovaným vybavením. Na provádění 
pilotáže bude dohlížet technický dozor investora či mistr. 
 

4c.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

 Každý uživatel stroje je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit 
 Všichni pracovníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP 
 Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět.  
 Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu 
 

Název pracovníka Počet Kvalifikace Práce 

Geodet 1x Autorizace ČKAIT Zaměření poloh pilot 
Pomocník geodeta 1x Poučení s geodetickou 

prací 
Pomocné práce při zaměřování 

Strojník Thwaites 2T 
Mach 471 

1x Strojní průkaz pro práci 
s dumperem 

Přesun betonu do baku 

Strojník razící 
soupravy KPF 22G 

1x Strojní průkaz pro práci 
s razící soupravou 

Ražení železobetonových pilot 
FRANKI 

Řidič Tatry T815 1x Řidičský průkaz skupiny C Doprava strojů a materiálu 
Strojník JCB 3cx Eco 1x Strojní průkaz pro práci 

s rypadlo-nakladačem 
Výkop hlavní stavební jámy a 
přesun štěrkodrti 

Předák 1x Vysokoškolské vzdělání Asistence a kontrola při ražení 
železobetonových pilot FRANKI 

Dělník 4x Proškolení a obeznámení s 
prací 

Armování a betonáž pilot 

Řidič (strojník) 
autodomíchávače 

1x Řízení a obsluha 
autodomíchávače 

Řízení a obsluha 
autodomíchávače 

Řidič (strojník) 
autočerpadla 

1x Strojní průkaz pro práci 
s autočerpadlem 

Řízení a obsluha autočerpadla 

Tabulka č. 12 – personální obsazení pro ražené železobetonové piloty FRANKI 
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4c.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 

4c.6.1 Pracovní stroje 
 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Razící souprava KPG 22G Podvozek 

Typ: pásový 
Šířka soupravy: 3 900 mm 
Šířka pásů: 900 mm 
Délka soupravy: 6 840 mm 
Délka pásů: 5 000 mm 
Výška: 3 650 mm 
Hmotnost: 33 800 kg 
Věž 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 14 800 mm 
Hmotnost: 8 800 kg 
Beranidlo 
Váha: cca 3 tuny 
Pažnice 
Délka: max. 13 metrů 
Váha: cca 375 kg/bm 
Průměr: 520 mm 

Dumper Thwaites 2T 
Mach 471 

Hmotnost: 2100 kg 
Nosnost: 2000 kg 
Objem korby: 770 l 

Nákladní 
automobil 

Tatra T815-
231S25/340 
6x6 
třístranný 
sklápěč 

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

Plošinový přívěs Plošinový 
přívěs PPL 
18 

Celková hmotnost: 18 000 kg 
Užitečná hmotnost: 12 530 kg 
Celková délka: 11 050 mm 
Celková šířka: 2 500 mm 
Výška podlahy: 865 mm 

Autodomíchávač Putzmeister 
P 9 UL 
(Ultra Light) 

Nominální objem bubnu: 9 m3 

Geometrický objem bubnu: 16,06 m3  
Délka rampy na shoz betonu: 1,45 m 
Naklonění bubnu: 11,40° 
Výška: 2 894 mm 
Provozní hmotnost: 3 500 kg 

Autočerpadlo Schwing 
S 47 SX  
P 2525 

Výložník 
Typ výložníku: S 47 SX 
Vertikální dosah výložníku: 46,4 m 
Horizontální dosah výložníku: 42,6 m (od osy otoče) 
Dopravní potrubí: DN 125 
Počet ramen: 4 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 380° 
Čerpadlo 
Typ čerpadla: P 2525 
Dopravované množství: 163 m3/hod 
Maximální tlak betonu: 85 barů 
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Traktorbagr JCB 3cx Eco Nakladač: 
Výsypná výška: 2,74 m 
Nakládací výška: 3,23 m 
Vodorovný dosah na zemi: 1,42 m 
Max. vodorovný dosah v plné výšce: 1,2 m 
Max. dosah v plné výšce plně vyklopeno: 0,83 m 
Úhel naklonění vzad: 45° 
Výsypný úhel: 43° 
Šířka lopaty: 2350 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 1,1 m3 (zarovnaný 0,91 m3) 
Rýpadlo: 
Max. hloubka výkopu: 4,24 m 
Boční dosah od osy stroje: 5,94 m 
Max. nakládací výška: 3,84 m 
Šířka lopaty: 950 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 0,3 m3 (zarovnaný 0,21 m3) 

Tabulka č. 13 – pracovní stroje pro ražené železobetonové piloty FRANKI 
 

4c.6.2 Elektrické pomůcky 
 

 Ohýbačka stavební oceli 
 AKU vazač armovací oceli 
 Svářečka s ochrannou atmosférou 

 

4c.6.3 Pracovní pomůcky pro svazování a svařování výztuže 
 

 Spirálový vazač úvazků 
 Pákové kleště 
 Ohýbací deska pro armovací výztuž bez páky do max. Ø8 mm 
 Štípací kleště 
 Nerezové elektrody pro svařování oceli v korozním prostředí 
 Poměděný svařovací drát z nelegované oceli 
 Distanční podložky pro svislé vložky armokošů 

 

4c.6.4 Geodetické pomůcky 
 

 Totální stanice s trojnožkou 
 Teleskopická nivelační lať 
 Odrazný hranol s terčem a držákem 
 Kalkulačka 
 Zápisník 
 Olovnice 
 Hranoly průřezu 50x50 mm pro vytyčení polohy pilot 
 Kladivo na zaražení vytyčovacího hranolu 

 
4c.6.5 Pomůcky BOZP a pracovní oděv 
 

 Ochranná přilba 
 Pevná pracovní obuv 
 Ochranná reflexní vesta 
 Ochranné brýle 
 Rukavice s ochranou proti mechanickému poškození 
 Chrániče sluchu 
 Pracovní kombinéza 
 Svářečský ochranný štít  
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Veškeré pracovní pomůcky v bodech 4c.6.2 až 4c.6.5 budou uskladněny v uzamykatelných skladech 
PEGAS Container C20 umístěných na staveništi. 
 

4c.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 

4c.7.1 Vytyčení ražených železobetonových pilot FRANKI 
 
  Piloty se vytyčí pomocí směrových a výškových bodů, které jsou součástí předání mezi 
zhotovitelem a subdodavatelem stavby, SPEZIALBAU s.r.o.. Přístupnost těchto bodů musí zajistit 
stavbyvedoucí. Polohy pilot vytyčí geodet, zajištěný zhotovitelem, s pomocníkem podle projektové 
dokumentace. Toto vytyčení předá geodet stavbyvedoucímu, a to včetně plánu vytyčených poloh 
pilot. Polohu piloty vyznačíme pomocí hranolu o průřezu 50x50 mm, který do zeminy zatlučeme 
kladivem a chráníme před jakýmkoliv poškozením. 
 

4c.7.2 Ustavení razící soupravy KPF 22G 
 
  Razící souprava KPF 22G přijede pod vedením předáka k vytyčené poloze piloty a položí 
pažnici na terén s maximální odchylkou ± 20 mm od polohy piloty. Předák poté vodorovně urovná 
soupravu pomocí hydraulických noh na soupravě. Následuje vyrovnání pažnice do svislé polohy tak, 
jak je projektovou dokumentací určeno. 
 

4c.7.3 Vytvoření zátky pažnice 
 
  Zátka se vytváří nasypáním suchého betonu (beton o konzistenci maximálně S1) do pažnice 
na výšku 120 cm s následujícím ražením a vypnutím kladkostrojů. Suchá betonová směs se do 
pažnice dostane pomocí stroje Thwaites 2T Mach 471 přes násypku zvaný bak o objemu 0,12 m3, který 
je v kolejnicích věže před pažnicí. Následně se zvedne nad úroveň pažnice, nakloní se a obsah se 
vysype do pažnice. Zátka se vytvoří udusáním v pažnici pomocí úderů beranu z výšky cca 1 metru. 
Postupným zvyšováním počtu úderů se plynule přechází k ražení pažnice. Díky lanu a její značce 
sledujeme výšku zátky po celou dobu ražení.  
 

4c.7.4 Ražení pažnice 
 
  Je důležité, aby se při ražení předák postavil tak, aby viděl celou výšku razící soupravy a 
zároveň byl viděn strojníkem. Během ražení předák sleduje konstantní výšku zátky (120 cm, pokud 
klesne, je povinen dosypat suchou betonovou směs na požadovanou výšku), svislost pažnice, 
energetické kritérium v posledních 2 metrech ražení, neporušení lana kladiva, úvazků, závlačí a všech 
ostatních částí razící soupravy. Pokud dojde k závadě na kterékoliv části, je třeba ražení okamžitě 
zastavit a daný problém neprodleně vyřešit. V momentě, kdy se dosáhne požadované hloubky a 
určeného energetického kritéria, je načase zátku z pažnice vyrazit. Pažnice se zavěsí na kladkostroj 
a za pomoci soupravy, která ji povytahuje, a údery beranu se zátka z pažnice vyrazí. Pokud zátka nelze 
v požadované hloubce vyrazit, pažnice se srazí do větší hloubky a vyrážení zátky může dále 
pokračovat. 

 
4c.7.4.1 Problémy, které mohou nastat při ražení, a jejich řešení 
 

 Energetické kritérium je splněno, požadovaná hloubka nikoliv: zastaví se ražení a pilota 
se provede kratší. 

 Energetické kritérium je splněno, požadovaná hloubka nikoliv a pažnice nelze hlouběji 
zarazit: Použije se předvrtu dle ČSN EN 12699 – provádění speciálních geotechnických 
prací. Předvrt bude mít hloubku o 1 metr kratší než je minimální délka ražené piloty. Dále 
se provede doražení piloty s navýšením energetického kritéria o 
20 % a pilota se provede na její minimální délku. 

 Požadovaná hloubka je splněna, energetické kritérium nikoliv: v tomto případě je nutné 
kontaktovat projektanta, který problém může vyřešit zaražením pažnice o 50 cm hlouběji, 
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zastavením ražení piloty s následným litím betonu a povytahováním pažnice, 
vyformováním 2,5m pilíře pažnici začne opětovně zarážet, provede zarážení na délku 2 
metry a při splnění energetického kritéria pokračuje s prováděním piloty. Pokud ne, 
postup opakuje tak dlouho, dokud se kritérium nesplní. 

 

4c.7.5 Vytvoření cibulového základu 
 
  Pokud dojde k vyražení zátky z pažnice, znamená to, že pažnice je v požadované hloubce. 
Báze, neboli cibulový základ, se vytvoří pomocí betonové směsi, která se vyráží pod pažnici. Přitom se 
musí kontrolovat značka na laně s tím předpokladem, že se zátka nevytváří opačně. Zároveň nesmí 
do pažnice vnikat podzemní voda, což v případě této stavby může nastat. Tento postup se opakuje do 
té doby, dokud cibulový základ piloty nenabude požadovaného objemu. 
 

4c.7.6 Provádění armokošů pilot  
 
  Armokoše pilot musí být svázány přesně podle projektové dokumentace (viz schémata 
v bodě 2.1. tohoto předpisu) bez jakýchkoliv alternací za pomocí kruhové formy s průměrem 380 mm. 
Spoje těchto výztuží musí být provedeny tak, aby při manipulování s nimi nedošlo k jakýmkoliv 
deformacím. Armokoš se poté vloží do pažnice piloty na úroveň zátky. Distanční podložky k zajištění 
správného krytí umístíme alespoň na horní část armokošů. Součástí armokošů bude zemnící pásek 
FeZn, který bude k armokošům přichycen pomocí svorek. Vyveden bude nad úroveň hlavy budoucí 
piloty. Bližší informace jsou k dispozici v projektové části 1.4.7 – elektroinstalace. 
 

4c.7.7 Provádění železobetonových pilot 
 
  Armokoš, který je nyní pouze uložený v pažnici piloty, se pomocí beranu dotlačí až na bází 
piloty. Tím, že zvedneme beran, ověříme stav armokoše. Pokud se při tomto procesu nenarazí na 
žádný problém, může se přistoupit k betonáži samotné piloty. Před tím, než pažnici začneme plnit 
betonem, je nutné určit polohu beranu v kotevní části armokoše. Je to z důvodu umožnění propadnutí 
betonové směsi kolem beranu. Tuto polohu vyznačíme na laně beranu. Toto vyznačení je stěžejní pro 
to, aby se strojník dokázal zorientovat. Následuje zaplnění armokoše betonovou směsí, která se po 
povytažení pažnice zhutní údery beranu, tím probíhá vytváření dříku piloty. Betonová směs se do piloty 
dopravuje zpravidla po jednom baku, což je nádoba o objemu 120 litrů. Ten se bude plnit pomocí 
autodomíchávače Putzmeister P 9 UL a autočerpadla Schwing S47 SX P2525. Hutnění beranem se 
provádí z výšky 1 metru nad betonovou směsí. Při plnění piloty je nutné si dávat pozor na to, aby 
betonová směs dopadla až na samotný spodek piloty a nedocházelo k jejímu zachycení na armokoši 
piloty. Kdyby se tak stalo a na armokoši by se vytvořilo větší množství směsi, po čase by spadlo a 
nebylo by jej možno zpětně zhutnit. Pokud by se však tak stalo, je třeba vytahovat beran do volné části 
armokoše tak dlouho, dokud nespadne veškerá směs směrem dolů do piloty. Teprve poté je možno 
pokračovat v hutnění betonové směsi beranem. Množství betonové směsi se volí tak, aby podzemní 
voda nepronikla do pažnice. Zároveň se volí množství betonové směsi tak, aby nedošlo k vytvoření 
zátky a tím k přetržení dříku piloty. Výška řečené betonové směsi by měla vždy přesáhnout výšku 40 
centimetrů v místě pažnice. Během ukončení realizace piloty, a to 30 centimetrů nad projektovanou 
hlavou piloty, musí značka na věži souhlasit s horní hranou pažnice. Pokud dojde k vyklonění pažnice 
nebo vniknutí vody do pažnice během ražení, vrt se zasype a na stejném místě provede zcela nová 
pilota. Během celé realizace musí předák sledovat značku na laně beranu a značení na věži. Zároveň 
musí být po celou dobu viděn strojníkem v soupravě, kterému mu dává jasné příkazy k jednotlivým 
krokům realizace. Vrt musí být zabetonován v co nejkratší době, a to do 8 hodin od dokončení ražení 
pažnice do základové zeminy. Pokud to není možné, je nutné kontaktovat projektanta a domluvit se 
s ním na dalším postupu. 

 
4c.7.8 Bourání hlav pilot 
 
  Po realizaci dříku piloty 30 cm nad projektovanou hlavou piloty a dostatečně dlouhé době 
k tvrdnutí betonu se odbourá přebytečný beton na úroveň projektované hlavy piloty. 
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4c.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 

4c.8.1 Vstupní kontrola 
 
  Při vstupní kontrole se kontrolují veškeré předchozí procesy, a to provedení zemních 
štěrkopískových pilířů FRANKI, stav zhutněné pilotovací pláně štěrkopískovou vrstvou frakce 0-63 
mm a její vhodnost k pojezdu těžkých strojů. Kontroluje se stav nájezdu do stavební jámy a jeho 
vhodnost k užití těžkou technikou, v tomto případě razící soupravou KPF 22G. Kontroluje se správné 
vytýčení železobetonových pilot, které jsou naplánovány k realizaci jako první. Dále je nutné si dávat 
pozor na ostatní polohové značky v budoucnu realizovaných pilot. Také zkontrolujeme, zda máme 
nachystanou všechnu potřebnou dokumentaci k nadcházející realizaci pilot, a to kontrolní test ražení 
o každé pilotě (vede ji stavbyvedoucí), energetický diagram na každou desátou pilotu (vede 
stavbyvedoucí), protokol o výrobě provedených pilot (vede stavbyvedoucí). Dále zkontrolujeme zápis 
do stavebního deníku a započetí prací a předání objektu včetně zpětného zaměření (vede 
stavbyvedoucí). 
 

4c.8.2 Mezioperační kontrola 
 
  Během provádění pilot se kontroluje svislost pažnice, poloha pažnice vůči poloze piloty 
s odchylkou maximálně ±20 mm a vodorovná poloha razící soupravy. Dále se kontroluje výška zátky, 
která musí mít stálou hodnotu 120 centimetrů během ražení za účelem vytvoření báze. Pokud se tak 
nestane, předák je povinen výšku zátky vyrovnat přidáním další betonové směsi. Dále je předák 
povinen kontrolovat stav všech částí razící soupravy během ražení, a hlavně stav energetického 
kritéria v úrovni 2 metrů od plánované délky finální piloty. V případě jakéhokoliv poškození je nucen 
zastavit ražení a daný problém ihned vyřešit. Během vyrážení zátky, kdy je splněno energetické 
kritérium, si musíme dávat pozor na správně zavěšení pažnice na kladkostroj a zda vyrážení zátky 
probíhá tak, jak má. Během vyrážení zátky se taky musí kontrolovat značka na laně, aby nedocházelo 
k vytváření báze opačným směrem se souběžnou kontrolou podzemní vody, která se za každou cenu 
nesmí dostat do pažnice. Před započetím realizace dříku piloty musíme kontrolovat předepsaný 
objem cibulového základu a provedení armokoše piloty, u kterého posléze kontrolujeme jeho osazení 
v pažnici bezproblémovým průchodem beranu skrz něj. Při plnění armokoše betonovou směsí se 
může stát, že beton zůstane na armokoši a nespadne do piloty, a to se nesmí stát. Této okolnosti 
musíme přisoudit větší pozornost, neboť pokud směs spadne až později, není zpětně zhutnitelná. 
Nesmíme též překročit rychlost plnění více než jeden bak (násypka o objemu 120 litrů) na jedno 
hutnění beranem. Nesmí se stát ta skutečnost, že dojde k přetržení dříku piloty z důvodu hutnění příliš 
velkého množství betonu. Během realizace si musíme dát pozor na to, že piloty musí být zrealizována 
do 8 hodin od doražení pažnice do zeminy.  
 

4c.8.3 Výstupní kontrola 
 
  Ve výstupní kontrole kontrolujeme minimální výšku nad plánovanou hlavou piloty, což je 30 
centimetrů, aby se následující proces nepotýkal s problémy (tj. realizace monolitických základových 
hlavic osazených na hlavách pilot). Na konci realizace piloty kontrolujeme souhlasnou výškovou 
úroveň značky na laně a na věži razící soupravy.  Při realizaci je povolená odchylka maximálně 100 mm 
od osy piloty dle ČSN EN 12699, tuto odchylku se však během realizace snažíme minimalizovat. Pokud 
je odchylka větší než 100 mm, je nutná konzultace s projektantem, který posoudí únosnost vyosené 
piloty.  
 

4c.9. BOZP 
 
  Před započetím jakýchkoliv prací musí investor poučit subdodavatele o provozu v místě 
staveniště, neboť budou stavební procesy probíhat na pozemku investora za plného chodu firmy 
MONTGAS a.s.. Zhotovitel musí projít podrobným školením o provozu. Při ražení pilot FRANKI se budou 
dodržovat zejména opatření z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Tyto opatření a rizika budou podrobně rozebrány 
v příloze č. 9 – bezpečnost práce hrubé spodní stavby. Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby 
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patří vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami, které jsou uvedené v bodě 4c.6.5 tohoto 
předpisu. Dále mezi nimi patří evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují v podobě času 
příchodu a odchodu, dále seznámení všech pracovníků s technologickým postupem prací a evidence 
o provedení zkoušek a školení včetně zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovními a technologickými postupy a s tím 
spojené další povinnosti o kterých byli informováni při školení. V případě požáru musí zodpovědný 
pracovník nahlásit riziko na vrátnici. Na stavbě bude zajištěn v dočasné vodoměrné šachtě zdroj vody 
k hašení případného požáru (skrz hadici a kulový kohout s DN32) a samotný hasící přístroj v buňce 
PC-5 stavbyvedoucího. V této buňce bude zároveň nachystána lékárnička pro pohotovou první pomoc. 
Ve večerních hodinách bude prostor staveniště osvětlen 4 kusy LED reflektorů o výkonu 100 W spolu 
s reflektory na buňkách PC-5 stavbyvedoucího a PC-8 o výkonu 30 W. V případě požáru je povinen 
zodpovědný pracovník ohlásit tuto skutečnost na vrátnici pozemku investora. 
 

4c.10 EKOLOGIE 
 
  V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti, a to kropením během prací na ražených 
pilotách s případným použitím krycí plachty na staveništní oplocení k zamezení úniku prachu po okolí. 
Samotné práce na ražených pilotách nemají negativní vliv na životní prostředí, a to zejména z důvodu 
realizace v průmyslové zóně, kde nejsou kladeny vysoké nároky na průběh pracovních činností. 
Zároveň charakterem technologie nedochází k těžení zeminy, nýbrž k jejímu beranění do podloží. 

Odpady, které vzniknou při pracích na ražených pilotách, jsou kategorizovány podle 
vyhlášky 93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů: 
 

Kód odpadu Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání s odpadem 

01 04 07 Odpadní štěrk a kamenivo Stavební suť Uložení, Skládka na ul. 
Pánovská, Hodonín 695 01 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

15 01 02 Plastové obaly  Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

17 01 01 Beton Stavební suť Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

17 04 05 Železo a ocel Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní odpad Vyvezení, Sběrný dvůr, 
Měšťanská 3531/78, Hodonín 
695 01 

Tabulka č. 14 – druhy odpadů při ražení železobetonových pilot FRANKI 
 
  Při likvidaci odpadů a jejich manipulaci s nimi se budou dodržovat následující ustanovení: 
Zákon 185/2001 Sb. – zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novelizace 45/2019 
Sb.) 
Vyhláška 383/2001 Sb. – vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (novelizace 437/2016 Sb.) 
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5. Zásady organizace výstavby 
 

5.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

  5.1.1.1 Potřeba elektřiny pro zajištění vnitřního osvětlení  
Zařízení Štítkový příkon [W] Počet kusů Celkový příkon [kW] 
Osvětlení buněk  36  6 0,216 

Celkem P2 0,216 
Tabulka č. 15 – potřeba elektřiny pro zajištění vnitřního osvětlení 

 

5.1.1.2 Potřeba elektřiny pro zajištění vnějšího osvětlení  
Zařízení Štítkový příkon [W] Počet kusů Celkový příkon [kW] 

Staveništní osvětlení 100 4 0,4 
Svítidla na buňkách 30 2 0,06 

Celkem P3 0,46 

Tabulka č. 16 – potřeba elektřiny pro zajištění vnějšího osvětlení 
 

5.1.1.3 Potřeba elektřiny pro elektrické zařízení 
Zařízení Štítkový příkon [W] Počet kusů Celkový příkon [kW] 
Elektrický přímotop 2000 3 6 

Elektrický přímotop do 
vlhka 

1000 1 1 

Zásuvky v buňkách 25 (odhad) 10 0,25 
Bojler 200 l 2200 1 2,2 

Svářečka 6000 1 6 
Ohýbačka 3000 1 3 
Ponorný vibrátor do 
betonu 

2000 5 10 

Celkem P1 28,45 
Tabulka č. 17 – potřeba elektřiny pro elektrické zařízení 

 

S = β ∗ �(α1 ∗ P1 + α2 ∗ P2 + α4 ∗ P3)� + (α3 ∗ P1)� = 1,1 ∗

�(0,5 ∗ 28,45 + 0,8 ∗ 0,216 + 0,46)� + (0,7 ∗ 28,45)� = ��, �� ��� 
 
Vysvětlivky: 
S nutný příkon elektrické energie 
β koeficient ztráty ve vedení 
α1 součinitel současnosti elektrických motorů 
α2 součinitel současnosti vnitřního osvětlení 
α3 obecný součinitel současnosti  
α4 součinitel současnosti vnějšího osvětlení 
 

5.1.2.1 Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
Potřeba 
vody 

Měrná jednotka Počet 
pracovníků 

Střední norma 
[l/pracovník] 

Potřebné množství vody 
[l] 

Záchod 1 zaměstnanec 10 40 400 
Sprcha 1 zaměstnanec 10 45 450 

Umyvadlo 1 zaměstnanec 10  40 400 
Celkem B 1250 

Tabulka č. 18 – potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
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5.1.2.2 Potřeba vody pro technologické účely 
Potřeba vody Měrná 

jednotka 
Počet měrných 
jednotek 

Střední 
norma [l] 

Potřebné množství vody 
[l] 

Voda pro 
ošetřování betonu 

m3 83,2 200 16640 

Celkem C 16640 
Tabulka č. 19 – potřeba vody pro technologické účely 

 

5.1.2.3 Potřeba vody pro provozní účely 
Potřeba vody Měrná 

jednotka 
Počet měrných 
jednotek 

Střední norma 
[l] 

Potřebné množství 
vody [l] 

Mytí nákladních aut 1 vozidlo 2 1250 2500 

Celkem A 2500 
Tabulka č. 20 – potřeba vody pro provozní účely 

 

Qn = 
∑��∗��

�∗����
=

�∗�,���∗�,���∗�,�

�∗����
=

����∗�,������∗�������∗�

�∗����
= �, ����� �/�   

 
Vysvětlivky: 
Qn spotřeba vody v l/s 
Pn potřeba vody v l/den 
kn součinitel současnosti 
t délka jedné směny 
 
Navržené přívodní potrubí: minimálně DN40 (napojení na dočasnou vodoměrnou šachtu 
v místě nového vodovodu kritérium splňuje svými rozměry DN50 – 63*5,8 mm). 
  

5.2 Odvodnění staveniště 
 
  Veškeré plochy, ať už zpevněné či nezpevněné, se uvažují s odvodněním přirozeným, a to 
vsakováním do podloží.  
 

5.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
  Staveniště výrobní haly MONTGAS a.s. je situováno v průmyslové zóně města Hodonín, na 
ulici U Kyjovky s orientačním číslem 3953/3. Průmyslová zóna nespadá do frekventované dopravní 
oblasti. Komunikace před pozemkem je zúžená, a to na cca 6 000 mm. O plynulou dopravu se bude 
starat příslušné dopravní značení (viz výkres příloha č.2 - Situace širších dopravních vztahů). 
Staveniště se nachází na pozemku firmy MONTGAS a.s., který je napojen přímo na ulici U Kyjovky. 
Staveniště bude ohraničeno mobilním oplocením firmy AZ Plotové centrum a bude zpřístupněno 
bránou o celkové šířce 7 000 mm, později druhou bránou o šířce 7 000 mm pro montáž ocelových 
prvků lakovny. Ke staveništi se projíždí areálem firmy MONTGAS a.s.. Staveniště bude napojeno na 
nově vybudovanou technickou infrastrukturu, která se vybuduje před započetím zemních prací (blíže 
popsáno v technické zprávě této bakalářské práce). Elektřinu pro buňky, osvětlení a další elektrické 
zařízení bude poskytovat hlavní stavební rozvaděč (přímé měření, krytí IP 44, hlavní jistič 63 A, hlavní 
vypínač, proudové chrániče 40 A/4p a 63 A/4p, zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p, 6× 16 A 
230 V), který bude napojen na novou rozvodnou skříň MX4 a umístěn za buňkou PC-5 hlavního 
stavbyvedoucího. Dále je zde stavební rozvaděč (3x zásuvka 230 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/16 A, 1x 
zásuvka 400 V/32 A, krytí: IP44, proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A), který bude napojen na hlavní 
stavební rozvaděč a bude sloužit k zásobování elektřiny zejména armovacího centra. Voda bude 
poskytována potrubím PP-R DN 40 skrz dočasnou vodoměrnou šachtu na nově vybudovaném 
vodovodu, která bude umístěna ve zpevněné ploše u navrhovaného kontejneru PC-8. Ta bude 
zásobovat sanitární kontejner PC-8 včetně prostoru staveniště, kde bude zřízen vývod s kulovým 
kohoutem s DN32 pro okamžitý přístup k pitné vodě (např. k hašení požáru). Kanalizace sanitární 
buňky bude napojena na nově vybudovanou kanalizační šachtu, a to potrubím PVC-KG DN 110.   
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5.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
  Vzhledem k tomu, že se stavba provádí v průmyslové zóně města Hodonín, je vliv na okolní 
stavby zanedbáván. Prašnost se bude redukovat případným kropením a použitím oplocení s krycí 
plachtou. Před odjezdem mechanizace ze stavby je nutné kontaktní plochy strojů s vozovkou očistit, 
aby nedošlo k znečištění příjezdové komunikace. 
 

5.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
  Staveniště bude chráněno mobilním oplocením ze severní strany staveniště a stávajícím 
oplocení ze všech zbylých stran. Před vstupem na pozemek firmy MONTGAS a.s. bude značka 
„nepovolaným vstup zakázán“, značka „zákaz vjezdu“, značka „mimo vozidel stavby a vozidel 
s povolením stavby“ a značka omezení rychlosti na 10 km/h. Tyto značky budou použity i před 
samotným vstupem na staveniště, a to v místě u brány. Před pozemkem na ulici U Kyjovky bude před 
vjezdem na pozemek použita značka omezení rychlosti na 30 km/h, značka zúžené komunikace, 
značka přednostní jízdy v protisměru, značka zákazu zastavení a značka upozornění na vyjíždějící a 
přijíždějící vozidla ze stavby (tato značka bude použita na nejbližší křižovatce ze všech stran). Značky 
rušení zákazů budou u křižovatky ulic Průmyslová a U Kyjovky a cca 150 m na druhou stranu od vjezdu 
na pozemek firmy MONTGAS a.s. Kácení dřevin se neuvažuje. Demolice předchozího objektu a 
zpevněných ploch a asanace staveniště proběhly v předchozí etapě a nejsou řešeny v bakalářské 
práci. 

 
5.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
  Se zábory pro staveniště se před pozemkem neuvažuje. Počítá se však se záborem uvnitř 
pozemku firmy MONTGAS a.s., kde bude muset proběhnout montáž razící soupravy KPF 22G, a to před 
započetím realizace štěrkodrťových ražených pilot FRANKI. Zábor se, vzhledem k jeho časově 
nenáročnému charakteru, bude řešit s investorem až před samotnou montáží razící soupravy. Po 
celou dobu výstavby musí být cesta od vjezdu na pozemek ke staveništi neustále volná a průjezdná. 
 

5.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
K nutnosti budovat bezbariérové obchozí trasy během stavby nedojde.  

 

5.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
  V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti, a to kropením během prací a použitím 
plotu s plachtou k zamezení úniku prachu po okolí. Samotné práce nemají negativní vliv na životní 
prostředí, a to zejména z důvodu realizace v průmyslové zóně, kde nejsou kladeny vysoké nároky na 
průběh pracovních činností.  

Odpady, které vzniknou při stavebních pracích, jsou kategorizovány podle vyhlášky  
93/2016 Sb. – vyhláška o katalogu odpadů: 
 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání s odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Ostatní 
odpad 

Recyklace, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

15 01 02 Plastové obaly  Ostatní 
odpad 

Recyklace, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

Nebezpečný 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 
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17 01 01 Beton Stavební 
suť 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 04 05 Železo a ocel Stavební 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

16 01 19 Plasty Ostatní 
odpad 

Recyklace, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 01 02 Cihly Stavební 
suť 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Stavební 
suť 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 02 01 Dřevo Ostatní 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

Nebezpečný 
odpad 

Vyvezení, Sběrný dvůr, Měšťanská 
3531/78, Hodonín 695 01 

20 02 02 Zemina a kameny Stavební 
odpad 

Uložení, Skládka na ul. Pánovská, 
Hodonín 695 01 

Tabulka č. 21 – druhy odpadů na staveništi 

 
5.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
  Těžená zemina při zemních pracích bude přímo odvážena na skládku sypkých hmot na ulici 
Pánovská v Hodoníně. Při dovážení sypkých materiálů určených k zásypu se tento materiál bude 
ukládat přímo do příslušných konstrukcí. Kdyby však došlo k situaci, kdy se bude muset zemina 
meziskladovat, je na tuto eventualitu připraven prostor pro skladování deponií a sypkých hmot na jižní 
straně pozemku za plochou stavební jámy.  
 

5.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
  Vzhledem k tomu, že se stavba provádí v průmyslové zóně města Hodonín, je vliv na okolní 
stavby zanedbáván. Prašnost se bude redukovat případným kropením a použitím oplocení s krycí 
plachtou. Největší rizikem jsou odpady, které jsou podrobně řešeny v bodě 4.7 této kapitoly. Je přísně 
zakázáno doplňovat pohonné hmoty stavebních strojů (nafta, benzín, olej) v prostoru staveniště, aby 
nedošlo ke znečištění spodní vody a půdy. 
 

5.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
  Před započetím jakýchkoliv prací musí investor poučit zhotovitele o provozu v místě 
staveniště, neboť budou stavební procesy probíhat na pozemku investora za plného chodu firmy 
MONTGAS a.s.. Zhotovitel musí projít podrobným školením o provozu. Při všech pracích se budou 
dodržovat zejména opatření z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Tyto opatření a rizika budou podrobně rozebrány 
v příloze č. 9 – Bezpečnost práce hrubé spodní stavby. Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby 
patří vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále mezi nimi patří evidence všech 
pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují v podobě času příchodu a odchodu, dále seznámení všech 
pracovníků s technologickým postupem prací a evidence o provedení zkoušek a školení včetně 
zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky 
BOZP, stanovené pracovními a technologickými postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých 
byli informováni při školení. V případě požáru musí zodpovědný pracovník nahlásit riziko na vrátnici. 
Na stavbě bude zajištěn v dočasné vodoměrné šachtě zdroj vody k hašení případného požáru (skrz 
hadici a kulový kohout s DN32) a samotný hasící přístroj v buňce PC-5 stavbyvedoucího. V této buňce 
bude zároveň nachystána lékárnička pro pohotovou první pomoc. Z důvodu pohybu vícero dodavatelů 
v jeden moment na staveništi, objednatel zajistí koordinátora BOZP. 
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5.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
  K nutnosti budovat bezbariérové opatření během stavby nedojde. Okolní stávající stavby na 
pozemku investora nebudou nijak negativně ovlivněny. 
 

5.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
  Před vstupem na pozemek firmy MONTGAS a.s. bude značka „nepovolaným vstup zakázán“, 
značka zákaz vjezdu, značka „mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“ a značka omezení 
rychlosti na 10 km/h. Tyto značky budou použity i před samotným vstupem na staveniště, a to v místě 
u brány. Před pozemkem na ulici U Kyjovky bude před vjezdem na pozemek použita značka omezení 
rychlosti na 30 km/h, značka zúžené komunikace, značka přednostní jízdy v protisměru, značka 
zákazu zastavení a značka upozornění na vyjíždějící a přijíždějící vozidla ze stavby (tato značka bude 
použita na nejbližší křižovatce ze všech stran). Značky rušení zákazů budou u křižovatky ulic 
Průmyslová a U Kyjovky a cca 150 m na druhou stranu od vjezdu na pozemek firmy MONTGAS a.s. 
 

5.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 

  Během stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavba však bude probíhat za 

plného areálového provozu firmy MONTGAS a.s., o kterém je investor povinen poučit zhotovitele, a 

naopak, aby nedošlo k nehodě jakéhokoliv charakteru. 

 

5.14.1 Zázemí stavby 
   
  Staveniště bude oploceno ze severní strany mobilním oplocením o výšce 2 m a 

šířce jednoho panelu 3,455 m, zpřístupněno bude bránou o šířce 7,0 m. Oplocení bude 

koupeno nové od firmy AZ Plotové centrum. Oplocení bude zakryto plachtou proti prašnosti 

skrz oplocení, které má firma PLUS s.r.o. ve svém soukromém vlastnictví. Oplocení pozemku 

splňuje požadavky stavebního oplocení. Staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze 

dvou rozvodných skříní, MX2 a MX4. Na MX4 bude napojen hlavní stavební rozvaděč (přímé 

měření, krytí IP 44, hlavní jistič 63 A, hlavní vypínač, proudové chrániče 40 A/4p a 63 A/4p, 

zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p, 6× 16 A 230 V), na který bude následně napojen 

stavební rozvaděč (3x zásuvka 230 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/16 A, 1x zásuvka 400 V/32 A, 

krytí: IP44, proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A). Z hlavního stavebního rozvaděče se bude 

napájet osvětlení, veškeré buňky, kontejnery a stavební rozvaděč, na který bude napojeno 

armovací centrum. Dále bude zařízení staveniště napojeno na dočasné přípojky z nově 

vybudovaných inženýrských sítí, a to na pitnou vodu z dočasné vodoměrné šachty ve 

zpevněné ploše a na kanalizaci skrz revizní šachtu ve zpevněné ploše. Pro potřeby staveniště 

(např. k hašení požáru) bude vybudován vývod skrz hadici s kulovým kohoutem s DN32. 

Staveniště bude osvětleno celkem 4 kusy hlavních LED reflektorů o výkonu 100 W spolu 

s LED reflektory o výkonu 30 W na buňce PC-8 a buňce PC-5 hlavního stavbyvedoucího. 

Jeden z hlavních LED reflektorů bude napojen přímo na rozvodnou skříň MX4, druhý zase na 

MX2. V buňce PC-5 hlavního stavbyvedoucího bude lékárnička a samostatný hasící přístroj. 

K ochraně kabeláže stavebního osvětlení budou před bránou položeny 4 kusy přejezdových 

plechů o rozměrech 15x1000x2000 mm. Dále je součástí staveniště krytý přístřešek 

armovací výztuže, venkovní skladovací plocha a skládka sypkých hmot. Rozložení zařízení 

staveniště viz příloha č. 3 - Situace zařízení staveniště. 

 

5.14.2 Stavební buňka PC-5 (firma Pegas Container s.r.o.) – 2 kusy 
  
  Buňka bude poskytnuta a dovezena firmou Pegas Container s.r.o. z depa  

Zlín – Želechovice nad Dřevnicí na ulici Želechovice 599, Želechovice nad Dřevnicí (u Zlína) 

763 11. Buňka bude na své příslušné místo uložena z dopravního automobilu pomocí 
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autojeřábu Tatra 815 ČKD 28 (hmotnost cca 2000 kg). Uvažuje se 30W LED svítidlo na vrchní 

části jedné z buněk. 

 

Parametry: 
1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A 
1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
2 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
2 ks zásuvka 
1 ks zásuvka na topení 
1 ks vypínač 
2 ks plastové okno 900/1200 mm, otvíravě/sklopné, bílé, plastová roleta 
1 ks elektrický přímotop 2 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
1 ks zádveří 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 mm 

Obr. č. 8 - stavební buňka PC-5 [zdroj: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-
a-sanitarni-kontejnery.aspx] 

 

5.14.3 Stavební buňka PC-8 (firma Pegas Container s.r.o.) – 1 kus 
 
   Buňka bude poskytnuta a dovezena firmou Pegas Container s.r.o. z depa  
Zlín – Želechovice nad Dřevnicí na ulici Želechovice 599, Želechovice nad Dřevnicí (u Zlína) 
763 11. Buňka bude na své příslušné místo uložena z dopravního automobilu pomocí 
autojeřábu Tatra 815 ČKD 28 (hmotnost cca 2000 kg). Uvažuje se 30W LED svítidlo na vrchní 
části buňky. 
 
Parametry: 
1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A 
1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 
1 ks zářivka 1 x 36W s vanou 
1 ks zářivka 1 x 36W s vanou, do vlhka 
1 ks zásuvka na topení 
1 ks zásuvka na topení, do vlhka 
5 ks zásuvka k umyvadlu, do vlhka 
1 ks zásuvka pro bojler 
1 ks vypínač 
1 ks vypínač dvoupáčkový, do vlhka 
3 ks plastové okno, 600/400 mm, sklopné,bílé 
1 ks elektrický přímotop 2 kW, do vlhka 
1 ks elektrický přímotop 1 kW 
1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 
1 ks vnitřní dveře 875/2000 mm 
2 ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír, háček na 
ručník, 6 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) 2 ks porcelánový pisoár se 
zástěnou, 2 ks sprchovací kabina s plastovým závěsem, 1 ks bojler 200 l, 2 ks podlahová 
výpusť 
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Obr. č. 9 – stavební buňka PC-8 [zdroj: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-
a-sanitarni-kontejnery.aspx] 

 
5.14.4 Stavební kontejner C20 (firma Pegas Container s.r.o.) – 2 kusy 
 
  Buňka bude poskytnuta a dovezena firmou Pegas Container s.r.o. z depa  
Zlín – Želechovice nad Dřevnicí na ulici Želechovice 599, Želechovice nad Dřevnicí (u Zlína) 
763 11. Kontejner bude na své příslušné místo uložen z dopravního automobilu pomocí 
autojeřábu Tatra 815 ČKD 28 (hmotnost cca 2000 kg).  
  
Parametry: 
Rozměr: 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Přístup do kontejneru: standardní dvoukřídlé ocelové vrata s gumovým těsněním a tyčovým 
uzavíráním, každé dveřní křídlo má samostatné zajištění 
Skladba podlahy: dřevěná překližka 15 mm – hladká protiskluzná, fenolová 

Obr. č. 10 – skladový kontejner C20 [zdroj: 
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/lodni-a-skladove-kontejnery.aspx] 

 

5.14.5 Kontejner na stavební odpad (firma ReXdo Autodoprava Hodonín) – 2 
kusy 
 
  Kontejner bude poskytnut firmou ReXdo Autodoprava Hodonín, která poskytuje 
dopravu v rámci města Hodonína zdarma. Kontejner bude na své příslušné místo uložen 
pomocí autojeřábu Tatra 815 ČKD 28. Je určen pro odvoz stavebního odpadu a zeminy, 
komunálního odpadu, přepravu stavebního materiálu. Maximální nosnost 5 tun. 
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Parametry: 
Rozměr: 2 100 x 700 x 4 100 mm  
Objem: 5 m3 

Obr. č. 11 – Kontejner na stavební odpad [zdroj: https://www.rexdo.cz/kontejnery/] 
 

5.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
    

 Zahájení výstavby hrubé spodní stavby: 1. 11. 2018  

 Ukončení výstavby hrubé spodní stavby: 3. 5. 2019 
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  Časový plán, který byl vypracován ve studentské verzi programu CONTEC, je součástí 
přílohy č. 5 – Harmonogram hrubé spodní stavby. 
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  V tabulce níže jsou vypsány veškeré stroje, které se uvažují během technologické etapy 
spodní hrubé stavby. Ve zbytku této kapitoly budou podrobně popsány jejich technologické 
parametry, využití a doprava na staveniště. Ke každému stroje je přidán ilustrační obrázek, popř. 
rozměrové schéma či schéma dosahu v případě stroje s výložníkem. 
 

Číslo bodu kapitoly 7. Typ stroje Název stroje 
7.1 Rypadlo-nakladač JCB 3cx Eco 
7.2 Nákladní automobil T815-231S25/340 6x6 

třístranný sklápěč 
Plošinový přívěs Plošinový přívěs PPL 18 

7.3 Smykem řízený 
nakladač 

Locust 1203 

7.4 Ruční vibrační válec Bomag BW65 H 
Ruční vibrační pěch Bomag BT65 
Tandemový vibrační 
válec 

CAT CB34B 

7.5 Autojeřáb ČKD AD 28 Tatra T815 
7.6 Tahač  DAF XF 105.510 (typ FTT, 

varianta TT47, verze M) 
Tahač  DAF FT XF105.510 SSC 
Návěs (podvalníkový) Faymonville STBZ-3VA 
Návěs 
(plošinový) 

Schmitz Cargobull AG 
SCS 24/L – 13,62 EB 

7.7 Razící souprava KPG 22G 
7.8 Dumper Thwaites 2T Mach 471 
7.9 Autodomíchávač Putzmeister P 9 UL (Ultra 

Light) 
7.10 Autočerpadlo Schwing S 47 SX P 2525 

Tabulka č. 22 – veškeré stroje pro hrubou spodní stavbu 
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7.1 Rypadlo-nakladač 

Tabulka č. 23 – parametry stroje rypadlo-nakladač 
 

7.1.1 Využití stroje 
 
  Stroj bude použit na hloubení hlavní stavební jámy společně s výkopy pro veškeré základové 
konstrukce. Bude též figurovat při zásypu hlavní stavební jámy štěrkodrtí a zeminou jako doplňkový 
stroj vedle smykem řízeného nakladače Locust 1203. 
 

7.1.2 Doprava na staveniště 
 
  Z lokality Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín bude JCB 3CX Eco odvezen pomocí 
nákladního automobilu T815-231S25/340 s plošinovým přívěsem PPL 18, který bude nadále používán 
k odvozu vytěžené zeminy. Po cestě ze stavební firmy Plus a.s. se nepředpokládají jakékoliv 
komplikace v podobě malé nosnosti mostu či malého poloměru otáčení.  
 
 
 
 
 
 
 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje Schéma 
Rypadlo-
nakladač 

JCB 3cx Eco Motor: JCB s turbem, EURO 4, 55 kW, 400 Nm/ 
1 200/min 
Převodovka: JCB 2WS, synchronizovaná, 4 
převodové stupně 
Nakladač: 
Výsypná výška: 2,74 m 
Nakládací výška: 3,23 m 
Výška čepu: 3,45 m 
Vodorovný dosah k čepu lopaty: 0,36 m 
Vodorovný dosah na zemi: 1,42 m 
Max. vodorovný dosah v plné výšce: 1,2 m 
Max. dosah v plné výšce plně vyklopeno: 0,83 m 
Hloubka skrývky: 0,07 m 
Úhel naklonění vzad: 45° 
Výsypný úhel: 43° 
Šířka lopaty: 2 350 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 1,1 m3  
(zarovnaný 0,91 m3) 
Rypadlo: 
Max. hloubka výkopu: 4,24 m 
Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol:  
6,72 m 
Dosah v úrovni povrchu od osy otoče:  
5,37 m 
Dosah v plné výšce od osy otoče: 2,74 m 
Boční dosah od osy stroje: 5,94 m 
Provozní výška: 5,53 m 
Max. nakládací výška: 3,84 m 
Celkový příčný posuv rýpadla: 1,16 m 
Rotace lopaty: 201° 
Šířka lopaty: 950 mm 
Jmenovitý objem lopaty: 0,3 m3 

(zarovnaný 0,21 m3) 

- 
 
- 
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Obr. č. 12 - trasa ze stavební firmy PLUS s.r.o. ke stavbě výrobní haly MONTGAS a.s. (zdroj: 
maps.google.com) 

Obr. č. 13 - rozměrové schéma stroje JCB 3CX Eco (zdroj: 
http://www.ramirent.cz/produkt_1153_rypadlo_nakladac_jcb_4cx_eco.htm) 
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Obr. č. 14 - ilustrační obrázek stroje JCB 3CX Eco (zdroj: http://www.firmaplus.cz) 
 

7.2 Nákladní automobil 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Nákladní 
automobil 

T815-231S25/340 
6x6 třístranný 
sklápěč 
 

Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW,  
2 100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina: 2dveřová, sedadla 2 
Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 
Užitečné zatížení: 16 300 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

Plošinový 
přívěs 

Plošinový přívěs PPL 

18 

Celková hmotnost: 18 000 kg 
Užitečná hmotnost: 12 530 kg 
Celková délka: 11 050 mm 
Celková šířka: 2 500 mm 
Výška podlahy: 865 mm 

Tabulka č. 24 – parametry nákladních strojů 
 

7.2.1 Využití stroje 
 
  Stroje budou použity na dopravu veškerých sypkých a jiných materiálů, veškeré výztuže, 
bednění a menších strojů pomocí plošinového přívěsu PPL 18 (JCB 3CX Eco, Locust 1203, hutnící 
techniky a veškerého menšího nářadí). 
 

7.2.2 Doprava na staveniště 
 
  Z lokality Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín bude T815-231S25/340 bude dopravena po 
stejné trase, která je vyznačena u stroje JCB 3CX Eco. 
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Obr. č. 15 - ilustrační obrázek přívěsu PPL 18 (zdroj: http://www.jirs.cz/?go=plosinove-privesy-ppl-18) 
 

7.2.3. Výpočet cyklu hloubení hlavní stavební jámy 
 

a) těžení 20 vteřin 

b) zvednutí a otočení 15 vteřin 

c) vyprázdnění 15 vteřin 

d) návrat 10 vteřin 

Celkový čas t [s]  60 

V(lopaty) [m3]  0,3 

Kv [-]  1,25 

Kw [-] 0,7 

V(korby) [m3] 9 

Vzdálenost na skládku d [km]  6 

Rychlost (plná korba) slow [km/h] 30 

Rychlost (prázdná korba) shigh [km/h] 50 

Q = (3600*V(lopaty)*Kv*KW)/t [m3/h]  15,75 

tload = V(korby)/Q [h]  0,5714285714 

tc = d/slow [h]  0,2 

tu [h]  0,1 

tb = d/shigh [h]  0,12 

Celkový čas Tt = tload+tc+tu+tb [h]  0,9914285714 

Počet aut = Tt/tload 1,74 

Tabulka č. 25 –výpočet cyklu hloubení hlavní stavební jámy 
 

  Výsledný počet aut T815-231S25/340 potřebných k nepřerušovanému hloubení stavební 

jámy jsou dva nákladní automobily. 
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Obr. č. 16 - rozměrové schéma stroje T815-231S25/340 (zdroj: https://www.tatra.cz/nakladni-
automobily/tatra-phoenix/dalsi-vozy/6x6-tristranny-sklapec/) 

Obr. č. 17 - ilustrační obrázek stroje T815-231S25/340 (zdroj: 
http://tatradefenceindustrial.com/tatra-vehicles/tatra-for-construction/6x6-three-way-tipper-t815/) 
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7.3 Smykem řízený nakladač 

Tabulka č. 26 – parametry stroje smykem řízený nakladač 
 

7.3.1 Využití stroje 
 

  Z lokality Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín bude stroj Locust 1203 odvezen pomocí 

nákladního automobilu T815-231S25/340 s vlekem. Stroj bude dopraven po stejné trase, která je 

vyznačena u stroje JCB 3CX Eco. 

7.3.2 Doprava na staveniště 
 

  Z lokality Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín bude stroj Locust 1203 odvezen pomocí 

nákladního automobilu T815-231S25/340 s vlekem. Stroj bude dopraven po stejné trase, která je 

vyznačena u stroje JCB 3CX Eco. 

Obr. č. 18 - ilustrační obrázek stroje Locust 1203 (zdroj: http://www.rasovec.cz/locust-1203) 

 

Typ stroje Název stroje Využití Parametry stroje 
Smykem 
řízený 
nakladač 

Locust 1203 Sekundární 
doprava 
štěrkodrti a 
ostatních 
sypkých 
materiálů 

Výška nakladače: 2140 mm 
Délka nakladače s lopatou: 3700 mm 
Šířka nakladače s lopatou: 2100 mm 
Hmotnost: 3955 kg 
Nominální nosnost: 1200 kg 
Maximální rychlost: 12 km/h 
Navršený objem lopaty: 0,66 m3 
Trhací síla: 30 kN 
Tažná síla: 41 kN 
Zdvihová síla: 28 kN 
Dosah: 780 mm 
Maximální vysýpací výška: 2570 mm 
Typ motoru: YANMAR 4TNV 98 TURBO 
Jmenovitý výkon: 61,7 kW/84 HP kW 
Řízení: prokluzováním kol 
Vyrovnávání lopaty: hydraulické 
Výsledná hlučnost akustického výkonu: 101 dB 
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7.4 Hutnící technika 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 

Ruční vibrační 
válec 

Bomag BW65 
H 

Provozní hmotnost: 757 kg 
Pracovní šířka: 650 mm 
Statický lineární tlak: 5,8 kg/cm 
Odstředivá síla: 22 kN 
Frekvence: 55 Hz 
Amplituda: 0,45 mm 
Rychlost pojezdu: 0–5,5 km/h 
Stoupavost bez/s vibrací: 40/35 % 
Motor: Hatz 1D42 
Startování: Elektrostart 
Výkon: 6,2 kW 
Palivo: Nafta 

Ruční vibrační 
pěch 

Bomag BT65 Hmotnost: 68 kg  
Pracovní šířka: 28 cm 
Palivo: Natural 95 
Výkon: 2.8 kW 
Odstředivá síla: 17 kN  
Pracovní rychlost: 20 m/min 

Tandemový 
vibrační válec 

CAT CB34B Výkon motoru: 36,6 kW 
Pracovní šířka běhounu: 1 300 mm 
Provozní hmotnost: 3,7 - 4,3 t 
Amplituda: 0,5 mm 
Frekvence: 55 / 48 Hz 
Rozměry: 2860 / 1400 / 1930 (2660) mm 
Skrápění vodou: ano (až 10 hodin provozu) 

Tabulka č. 27 – parametry hutnících strojů 
 

7.4.1 Využití strojů 
 
  Tandemový vibrační válec CAT CB34B bude použit na realizaci podkladu štěrkodrti ve 
stavební jámě včetně vrstev zeminové desky pod drátkobetonem. Ostatní stroje, Bomag BW65 H a 
BT65, budou využity na realizaci veškerých podkladních vrstev, a to zejména pod administrativou a 
lakovnou spolu s pomocnými pracemi při hutnění jiných vrstev. 
 

7.4.2 Doprava na staveniště 
 
  Z lokality Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín budou stroje odvezeny pomocí nákladního 
automobilu T815-231S25/340 plošinovým přívěsem PPL 18. Stroje budou dopraveny po stejné trase, 
která je vyznačena u stroje JCB 3CX Eco. 

Obr. č 19 - ilustrační obrázky strojů Bomag BT65 (vlevo) a Bomag BW65H (vpravo) (zdroje: 
http://www.elvaprofi.cz/bomag/bomag_bt-65.html, http://www.elvaprofi.cz/stavebni-

technika/vibracni-valce/bomag_bw-65-h.) 
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Obr. č. 20 - ilustrační obrázek stroje CAT CB34B (zdroj: https://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-
stroje-caterpillar/silnicni-stroje/valce-cat/tandemove-vibracni-valce/cat-cb34b) 

 

7.5 Autojeřáb 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Autojeřáb ČKD AD 28 

Tatra T815 
Maximální nosnost: 28,0 t 
Nosnost kladnice: 28,0 t 
Výložník: 9,5 – 26 m 
Výložník – dosah háku: 27 m (7 000 kg) 
Výložník – max. vyložení: 24 m (500 kg) 
Nástavec: 5,4 m 
Nástavec – dosah háku: 32 m (2 800 kg) 
Nástavec – max. vyložení: 24 m (700 kg) 
Počet os / pohon: 3 / 6x6x2 
Průjezdní šířka: 248 cm 
Průjezdní výška: 342 cm 
Přejezdová hmotnost: 28,1 t 
Přejezdová rychlost: 70 km/h 
Výrobce: ČKD Slaný 

Tabulka č. 28 – parametry autojeřábu 
 

7.5.1 Využití stroje 
 

  Autojeřáb bude použit pro montáž kontejnerů zařízení staveniště, postavení razící věže razící 

soupravy na její podvozek a manipulaci těžkých ocelových prvků lakovny spolu s další případnou 

manipulací s těžkými břemeny. 

 

7.5.2 Doprava na staveniště 
 

Stroj bude dopraven na staveniště po stejné trase, která je vyznačena u stroje JCB 3CX Eco. 
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Obr. č. 21 - rozměrové schéma stroje ČKD AD 28 Tatra T815 (zdroj: https://autojeraby-
brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/) 

Obr. č. 22 - schéma nosnosti jeřábu stroje ČKD AD 28 Tatra T815; kritická břemena: 1) kontejnery 
(cca 2 000 kg), 2) věž razící soupravy (8 800 kg), 3) kolejnice lakovny (cca 1 500 kg) (zdroj: 

https://autojeraby-brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/) 
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Obr. č. 23 - ilustrační obrázek stroje ČKD AD 28 Tatra T815 (zdroj: https://autojeraby-
brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/) 

 

7.6 Stroje pro dopravu razící soupravy 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Tahač  DAF XF 

105.510 (typ 
FTT, varianta 
TT47, verze M) 

Celková délka: 6 730 mm 
Celková šířka: 2 490 mm 
Celková výška: 3 580 mm 
Provozní hmotnost: 8 940 kg 
Největší povolená hmotnost: 48 000 kg 
Nejvyšší povolená rychlost: 85 km/h 
Maximální výkon: 375 kW při 1 900 ot/min. 
Palivo: Nafta 
Zdvihový objem: 12 902 cm3 

Tahač  DAF FT 
XF105.510 
SSC 

Celková délka: 6 160 mm 
Celková šířka: 2 450 mm 
Celková výška: 3 820 mm 
Provozní hmotnost: 7 027 - 9027 kg 
Největší povolená soupravy: 44 000 kg 
Nejvyšší povolená rychlost: 85 km/h 
Maximální výkon: 375 kW při 1 900 ot/min. 
Palivo: Nafta 
Zdvihový objem: 12 900 cm3 

Návěs 
(podvalníkový) 

Faymonville 
STBZ-3VA 

Celková délka: 17 300 mm 
Celková šířka: 2 750 mm 
Celková výška: 2 700 mm 
Provozní hmotnost: 17 000 kg 
Největší povolená hmotnost na nápravu: 25 000 kg 
Nejvyšší povolená rychlost: 80 km/h 

Návěs 
(plošinový) 

Schmitz 
Cargobull AG 
SCS 24/L – 
13,62 EB 

Celková délka: 13 886 mm 
Celková šířka: 2 550 mm 
Celková výška: 4 000 mm 
Provozní hmotnost: 6 600 kg 
Největší povolená hmotnost na nápravu: 8 000 kg 
Nejvyšší povolená rychlost: 85 km/h 

Tabulka č. 29 – parametry strojů pro dopravu razící soupravy 
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7.6.1 Využití strojů 
 

  Tahače s návěsy budou použity pro dopravu razící soupravy KPF 22G z lokality SPEZIALBAU 

s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany na staveniště v Hodoníně. DAF XF 105.510 

s návěsem Faymonville STBZ-3VA bude použit pro dopravu podvozku a DAF FT XF105.510 SSC 

s návěsem Schmitz Cargobull AG SCS 24/L – 13,62 EB bude použit pro dopravu věže razící soupravy. 

 

7.6.2 Doprava na staveniště 
 

  Doprava je řešena u stroje razící soupravy v bodě 7.7.2 této kapitoly.  

Obr. č. 24 - ilustrační obrázek stroje DAF XF 105.510 s návěsem Faymonville STBZ-3VA (zdroj: vlastní 
fotografie) 

Obr. č. 25 - ilustrační obrázek stroje DAF FT XF105.510 SSC s návěsem Schmitz Cargobull AG SCS 
24/L – 13,62 EB (zdroj: vlastní fotografie) 
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7.7 Razící souprava 
Typ stroje Název stroje Parametry stroje 

Razící 
souprava 

KPG 22G Podvozek 
Typ: pásový 
Šířka soupravy: 3 900 mm 
Šířka pásů: 900 mm 
Délka soupravy: 6 840 mm 
Délka pásů: 5 000 mm 
Výška: 3 650 mm 
Hmotnost: 33 800 kg 
 
Věž 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 14 800 mm 
Hmotnost: 8 800 kg 
 
Beranidlo 
Váha: cca 3 tuny 
 
Pažnice 
Délka: max. 13 metrů 
Váha: cca 375 kg/bm 
Průměr: 520 mm 
 
Lana 
Pro beranidlo: Ø22,4 mm s délkou 55 m 
Pro pažnici: Ø22,4 mm s délkou 150 m 
 
Tahy 
Beranícího vrátku: 5 MPa 
Pažnicového vrátku: 12 MPa 
Podávacího vrátku: 5 Mpa 
 
Typ spalovacího motoru: ZETOR 8602 TURBO 
Hydraulická soustava: dva samostatné obvody, každý se svým 
vlastním čerpadlem 
Elektrická soustava: 24V se záporným pólem na rámu 
soupravy 

Tabulka č. 30 – parametry razící soupravy 
 

7.7.1 Využití stroje 
 

  Razící souprava KPF 22G bude sloužit pro realizaci ražených pilot FRANKI, a to štěrkodrťových 

i železobetonových. Pojezd razící soupravy při ražení štěrkodrťových pilot je znázorněn v  

příloze č. 4 - Pojezd razící soupravy KPF 22G. 

 

7.7.2 Doprava na staveniště 
 

  Z lokality SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany bude razící 

souprava KPF 22G odvezena firmou Dobrovolný s.r.o. v Brně. Podvozek a věž budou odvezeny zvlášť a 

vozidla jsou specifikovány v bodě 7.6, trasa zase v bodě 7.7.2.1.  
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7.7.2.1 Trasa na staveniště a kritické body 

Obr.č. 26 - trasa dopravy stroje KPF 22G z místa SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno- 
Maloměřice a Obřany na staveniště; pozn.: některé body jsou pouze trasové (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 27 - detail trasy č. 1 ze SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany 
na staveniště (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 28 - Detail trasy č. 2 ze SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany 
na staveniště (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 29 - detail trasy č. 3 ze SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany na 
staveniště (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 30 - Detail trasy č. 4 ze SPEZIALBAU s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany na 
staveniště (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 31 - kritický bod číslo 3 – podjezd v ulici Černovická, Brno, výška 4,8 m (zdroj: 
https://mapy.cz/) 

Obr. č. 32 - kritický bod číslo 6 – podjezd v ulici Hněvkovského, Brno, výška 4,2 m (zdroj: 
https://mapy.cz/) 

Obr. č. 33 - kritický bod číslo 7 – kruhový objezd na ulici Sokolova, Brno (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 34 - kritický bod číslo 8 – podjezd na ulici Sokolova, Brno, výška 4,2 m (zdroj: 
https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 35 - kritický bod číslo 9 – odbočka na ulici Bohunická, Brno (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 36 - kritický bod číslo 11 – most před Rajhradem (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 37 - kritický bod číslo 12 – most před Vojkovicemi (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 38 - kritický bod číslo 14 – kruhový objezd v Hustopečích (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 39 - kritický bod číslo 15 – kruhový objezd za Hustopečemi (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 40 - kritický bod číslo 16 – kruhový objezd u Rakvic (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 41 - kritický bod číslo 17 – odbočka u Podivína (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 42 - kritický bod číslo 18 – Most za Podivínem (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 43 - Kritický bod číslo 20 – odbočka na ulici Podivínská, Velké Bílovice (zdroj: 
https://mapy.cz/) 

Obr. č. 44 - kritický bod číslo 21 – odbočka na Mlýnská, Prušánky (zdroj: https://mapy.cz/) 

Obr. č. 45 - kritický bod číslo 22 – odbočka na Hlavní, Prušánky (zdroj: https://mapy.cz/) 
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Obr. č. 46 - rozměrové schéma Faymonville STBZ-3VA s naloženou razící soupravou KPF 22G (zdroj: 
zapůjčený prospekt od firmy Dobrovolný s.r.o.) 

Obr. č. 47 - ilustrační obrázek stroje KPF 22G (zdroj: https://www.asb-
portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-stavby/geotechnika/sanace-podlozi-zeminovymi-piliri-

technologie-franki) 
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Obr. č. 48 - rozměrové schéma stroje KPF 22G (zdroj: zapůjčený prospekt firmy SPEZIALBAU s.r.o.) 
 

7.8 Dumper 

Tabulka č. 31 – parametry stroje dumper 
 

7.8.1 Využití stroje 
 

  Stroj bude použit na nakládání štěrkodrtě a suchého betonu do baku razící soupravy při 

realizaci ražených pilot FRANKI. 

 

7.8.2 Doprava na staveniště 
 

  Z lokality Velkomoravská 3869/97, 695 01 Hodonín bude zapůjčený stroj Thwaites 2T Mach 

471 odvezen pomocí nákladního automobilu T815-231S25/340 s plošinovým přívěsem PPL 18, který 

bude nadále používán k odvozu vytěžené zeminy. Půjčovna, Stavebniny DEK Hodonín, se nachází za 

rohem od plánovaného objektu, tudíž se s dopravními komplikacemi nepočítá. Trasa je vyznačena na 

obrázku.  

Typ stroje Název stroje Využití Parametry stroje 
Dumper Thwaites 2T 

Mach 471 
Plnění baků štěrkopískem či suchým 
betonem pro provádění ražených pilot 
FRANKI 

Hmotnost: 2100 kg 
Nosnost: 2000 kg 
Objem korby: 770 l 
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Obr. č. 49 - ilustrační obrázek stroje Thwaites 2T Mach 471 (zdroj: 
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00827?tab_id=parametry) 

Obr. č. 50 - trasa ze Stavebnin DEK Hodonín ke stavbě výrobní haly MONTGAS a.s. (zdroj: 
maps.google.com) 
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7.9 Autodomíchávač 

Tabulka č. 32 – parametry stroje autodomíchávač 
 

7.9.1 Využití stroje 
 

Primární přeprava veškeré čerstvé betonové směsi na staveniště. 
 

7.9.2 Doprava na staveniště 
 
  Betonová směs bude přepravena na staveniště ze ZAPA Beton a.s. se závodem na adrese 
Průmyslová 4079/2a, 695 01 Hodonín, který je vzdálen od staveniště 650 m. Není tedy nutné řešit 
dobu přepravy, která souvisí s trvanlivostí čerstvé betonové směsi. Doprava bude zajištěna firmou 
ZAPA Beton a.s.. 

Obr. č. 51 - trasa přepravy čerstvé betonové směsi strojem Putzmeister P 9 UL (zdroj: 
https://mapy.cz) 

 

 

 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Autodomíchávač Putzmeister 

P 9 UL (Ultra 
Light) 

Nominální objem bubnu: 9 m3 

Geometrický objem bubnu: 16,06 m3  
Délka rampy na shoz betonu: 1,45 m 
Naklonění bubnu: 11,40° 
Výška: 2 894 mm 
Provozní hmotnost: 3 500 kg 
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7.10 Autočerpadlo 

Tabulka č. 33 – parametry stroje autočerpadlo 
 

7.10.1 Využití stroje 
 

  Sekundární přeprava čerstvé betonové směsi z autodomíchávače do požadované 

betonované konstrukce (železobetonových piloty FRANKI, železobetonové hlavice, železobetonové 

prahy, železobetonové pasy, podkladní beton základových konstrukcí, drátkobetonová deska, 

základové konstrukce lakovny – desky, zdi, pilíře). 

 

7.10.2 Doprava na staveniště 
 

  Doprava bude zajištěna firmou ZAPA Beton a.s.. 

Obr. č. 52 - ilustrační obrázek stroje Putzmeister P 9 UL (Ultra Light) (zdroj: 
https://www.putzmeister.com/web/americas/products/-/product-

category/series/4575051/4575077/4575163/concrete/truck-mixers/p-9-ul/p-9-ul) 
 

 

 

 

 

Typ stroje Název stroje Parametry stroje 
Autočerpadlo Schwing 

S 47 SX  
P 2525 

Výložník 
 
Typ výložníku: S 47 SX 
Vertikální dosah výložníku: 46,4 m 
Horizontální dosah výložníku: 42,6 m (od osy otoče) 
Dopravní potrubí: DN 125 
Počet ramen: 4 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 380° 
Velikost zapatkování: viz schéma dosahu 
 
Čerpadlo 
Typ čerpadla: P 2525 
Dopravované množství: 163 m3/hod 
Maximální tlak betonu: 85 barů 
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Obr. č. 53 - schéma dosahu stroje Schwing S 47 SX P 2525 (zdroj: http://www.schwing.cz/cz/s-47-
sx.html) 

Obr. č. 54 - ilustrační obrázek stroje Schwing S 47 SX P 2525 (zdroj: http://www.schwing.cz/cz/s-47-
sx.html) 

 

7.10.3 Pracovní četa betonáže 
Název pracovníka Počet Kvalifikace Práce 

Řidič (strojník) 
autodomíchávače 

1x Strojní průkaz pro práci 
s autodomíchávačem, ŘP sk. C 

Řízení a obsluha 
autodomíchávače 

Řidič (strojník) 
autočerpadla 

1x Strojní průkaz pro práci 
s autodomíchávačem, ŘP sk. C 

Řízení a obsluha 
autočerpadla 

Manuální 
pracovník 

Variabilní 
dle činnosti 

Proškolení a obeznámení s 
prací 

Obsluha hadice při 
betonáži 

Tabulka č. 34 – pracovní četa betonáže 
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7.10.4 Objem prací a požadavek na dobu zpracování 
Pozn.: objem bubnu autodomíchávače: 9 m3 

Název práce Celkový 
objem 
betonu 
[m3] 

Třída 
betonu 

Normo-
hodina 
[Nh/m3] 

Výkon 
[m3/h/os] 

Primární 
přeprava 
t1 [min] 

Počet 
praco-
vníků 

Doba na 
zpracování 
betonu 
[min] 

Sekundární 
přeprava t2 
[min] 

Tmax = t1 + t2 
[min] 

Betonáž 
železo- 
betonových 
pilot FRANKI 

68,18 
C 30/37 

XA2 
0,75 1,34 3 5 60 80,60 83,60 

Betonáž 
podkladního 
betonu 
(základových 
konstrukcí) 

35,02 C 25/30 0,65 1,54 3 4 90 86,66 89,66 

Betonáž 
hlavic 

26,56 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Betonáž 
pasů 

64,22 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Betonáž 
prahů 

19,90 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Betonáž 
spodní 
desky 
lakovny 

23,42 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 5 60 51,92 54,92 

Betonáž zdí 
a pilířů 
lakovny 

14,33 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 5 60 51,92 54,92 

Betonáž 
horní desky 
lakovny 

14,11 
C 30/37 

XA2 
0,48 2,08 3 5 60 51,92 54,92 

Betonáž 
tvarovek 
ztraceného 
bednění 

25,71 C 20/25 0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Betonáž 
drátkobeton
ové desky 

239,62 

C 25/30 
s rozptý

lenou 
výztuží 
min. 20 
kg/m3 

0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Betonáž 
podkladního 
betonu 
(betonové 
desky 
administrati
vy) 

17,62 C 25/30 0,65 1,54 3 4 90 86,66 89,66 

Betonáž 
desky 
administrati
vy 

35,23 C 30/37 0,48 2,08 3 3 90 86,53 89,53 

Tabulka č. 35 – požadavky na počet pracovníků betonáže a dobu zpracování 
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Obr. č. 55 - umístění strojů Putzmeister P 9 UL a Schwing S 47 SX P 2525 a jejich dosah (zdroj: 
zapůjčená projektová dokumentace)  
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8.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
 

8.1.1 Vstupní kontroly 
 

8.1.1.1 Převzetí staveniště 
 
  Kontroluje se stav staveniště po stránce sanace a demolice, neboť se v předchozí 
etapě odstraňoval stávající objekt. Na místě budoucího staveniště nesmí být žádné 
pozůstatky předchozího objektu. Dále se kontroluje přístupová cesta od vstupu na pozemek 
investora ke staveništi uvnitř areálu firmy MONTGAS a.s., kde po celou dobu výstavby nesmí 
být blokován průjezd. Dále se kontroluje stav oplocení pozemku investora a zda splňuje 
podmínky pro staveništní oplocení. Stav staveniště se kontroluje s platnou projektovou 
dokumentací. 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: smlouva o dílo, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.1.2 Kontrola projektové dokumentace 
 
  Kontroluje se úplnost, rozsah zpracování a platnost projektové dokumentace podle 
platných vyhlášek, zákonů a norem. 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: Vyhláška. č. 499/2006 sb. (novelizována vyhláškou č. 405/2017 Sb.), Zákon č. 
183/2006 Sb. (novelizován zákonem 169/2018 Sb.), projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, projektant 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.1.3 Kontrola předchozích prací 
 
  Kontroluje se stav staveništní plochy po předchozí etapě těsně před prováděním 
zemních prací a zda je prostor připraven pro započetí řečených prací. Plocha musí být 
očištěna od všech zbylých konstrukcí a materiálů z předešlé etapy a přístupná.  
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: Projektová dokumentace, vyhláška č. 268/2009 Sb. (novelizováno vyhláškou č. 
323/2017 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.1.4 Kontrola připravenosti staveniště 
 
  Kontroluje se stav zařízení staveniště během a po dokončení montáže. Kontroluje se 
montáž kontejnerů, buněk, připojení na technickou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, 
elektrovod), vymezení prostoru pro skladování materiálu, vymezení prostoru pro skladování 
sypkých hmot, zapojení staveništního osvětlení, zapojení všech stavebních rozvaděčů, 
zřízení stavebního oplocení včetně brány, zajištění přístupu ke staveništi, zřízení dopravních 
značek kolem pozemku investora, přítomnost lékárničky, hasícího přístroje a přístupu pitné 
vody a zřízení armovacího centra uprostřed zpevněné plochy. 
Měřící parametr: není 
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Zdroj: Nařízení vlády č. 591/2016 Sb. (novelizováno nařízením č. 136/2016 Sb.), ČSN 73 0415, 
výkres zařízení staveniště, projektová dokumentace, ČSN 73 0420, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: během montáže zařízení staveniště a po dokončení 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.1.5 Kontrola vedení inženýrských sítí 
 
  Kontroluje se pozice inženýrských sítí s platnou projektovou dokumentací, a to 
především s geodetickým výkresem sítí. Kontroluje se možnost napojení na řečené sítě 
z hlediska zařízení staveniště a jejich přístupnost. 
Měřící parametr: není 
Zdroj: ČSN 73 0202, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.1.1.6 Kontrola geodetických bodů 
 
  Kontroluje se přístupnost a shoda výškových a směrových geodetických bodů dle 
platné projektové dokumentace, a to především geodetické části. 
Měřící parametr: vodorovná odchylka může být maximálně ±25 mm a svislá odchylka může 
být maximálně ±10 mm od platné projektové dokumentace 
Zdroj: ČSN EN 73 0420-2, ČSN 73 0202, ČSN 73 0210-1, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.1.1.7 Kontrola strojů a nástrojů 
 
  Kontroluje se technický stav veškeré stavební mechanizace včetně veškerých 
nástrojů. Stroje musí být řádně zkontrolovány a připraveny k okamžitému použití, nesmí 
unikat jakákoliv pohonná hmota, ať už benzín, nafta či olej. Nástroje nesmí vykazovat žádné 
poškození a být schopné činnosti jim určené. Dále se kontroluje úplnost všech pomůcek, a 
to především pomůcek ochranných (OPP – BOZP). 
Měřící parametr: není 
Zdroj: technický list strojů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (opraveno sdělením o1/c62/2002 
Sb.), Nařízení vlády č. 591/2016 Sb. (novelizováno nařízením č. 136/2016 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.1.2 Mezioperační kontroly 
 

8.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 
  Kontroluje se vhodnost počasí k provádění prací, a to teplota, vlhkost, rychlost větru 
a viditelnost. Během bouřky, deště či velkého větru (nad 40 km/h) se musí práce přerušit na 
dobu nutnou ke zlepšení pracovních podmínek. Zároveň musí být zaručena ochrana proti 
promáčení, namrzání, zvětrání nebo otřesům stavební jámy. 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: relativní vlhkost vzduchu 30-70 %, teplota -5 - +35 °C, viditelnost minimálně 
30 metrů, rychlost větru maximálně 40 km/h, po třech dnech o teplotě -10 °C je nutno práce 
přerušit z důvodu změny mechanických vlastností zeminy 
Zdroj: nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizováno nařízením vlády č. 246/2018 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
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Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.2.2 Kontrola odpadů 
 
  Kontroluje se nakládání se stavebním odpadem v prostoru staveniště. Veškerý 
odpad musí být uložen do příslušného kontejneru a při jeho naplnění se musí zavolat odvoz. 
Zároveň se musí dodržovat čistota na staveništi.  
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: vyhláška č. 93/2016 Sb., zákon 185/2001 Sb. (novelizován zákonem 45/2019 Sb.), 
vyhláška 383/2001 Sb. (novelizována vyhláškou č. 437/2016 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: vážní lístky 
 

8.1.2.3 Kontrola způsobilosti dělníků 
 
  Kontroluje se fyzický stav dělníků po stránce obsahu alkoholu a jiných návykových 
látek v těle. Dále se kontrolují certifikáty a strojní průkazy dělníků, po kterých je požadováno 
je mít k vykonávání práce.   
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: není 
Zdroj: zákon č. 183/2006 Sb. (novelizován zákonem č. 169/2018 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: prohlášení zaměstnavatele 
 

8.1.2.4 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
 
  Kontroluje se shoda vrstev zeminy během výkopových prací s posudkem „Závěrečná 
zpráva o provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu staveniště 
určeného pro výstavbu haly v areálu firmu MONTGAS a.s. v Hodoníně, ulice U Kyjovky 
3953/31“, vypracované firmou UNIGEO a.s., divize Geoprůzkum Brno, Brněnská 634, 664 42 
Modřice, s datem 12/2008, pod číslem zakázky Z608180. Inženýrsko-geologický průzkum 
schválil Ing. František Menšík, zpracoval: RNDr. Vratislav Minol. V rámci posudku bylo 
provedeno 5 vyvrtaných sond, pro posouzení byla vybrána sonda J1, která má největší 
mocnost navážek. V případě nesrovnalostí je potřeba zkontaktovat projektanta k posouzení 
poměrů na staveništi. 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: ČSN P 73 1005, inženýrsko-geologický průzkum 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.1.2.5 Kontrola zaměření objektu 
 
  Kontroluje se přesnost zaměření objektu, jeho vytyčení a následné osazení do 
terénu před započetím jakýchkoliv zemních pracích.  
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: vodorovná odchylka může být maximálně ±25 mm a svislá odchylka může 
být maximálně ±10 mm od projektové dokumentace 
Zdroj: ČSN EN 73 0420-2, ČSN 73 0202, ČSN 73 0210-1, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
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8.1.2.6 Kontrola provádění výkopů 
 
  Kontroluje se provádění hloubení stavební jámy, během kterých se musí odstranit 
stávající dešťová kanalizace a veškeré její šachty. Odstranění bude provedeno strojem JCB 
3CX Eco jednoduchým vyhrábnutím ze zeminy. Hloubka stavební jámy se provede do hloubky 
-0,900 m od nové podlahy výrobní haly se svahováním o sklonu 1:1 a nájezdem se sklonem 
1:10. 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: odchylka roviny stavební jámy musí být maximálně +30,-50 mm na 3m lati, 
svahování musí splňovat 5% odchylku na 100 m, nájezd do stavební jámy musí mít sklon 
maximálně 10 %, hloubka -0,900 od nové podlahy 
Zdroj: ČSN 73 6133, projektová dokumentace, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.2.7 Kontrola odvodnění stavební jámy 
 
  Kontroluje se provedení odvodnění stavební jámy svahováním, rýh po obvodu 
stavební jámy, umístění čerpadel do rohů jámy a provedení násypku na vrchní úrovni jámy 
proti zatékání dešťové vody do výkopu. 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: stavební jáma musí být ohraničena násypem z nízko-pevnostního betonu 
C12/15 proti vnikání dešťové vody do jámy, spádování dna musí být minimálně 2 % směrem 
do rýh, rýhy musí mít spád minimálně 2 % směrem k čerpadlům 
Zdroj: nařízení vlády č. 591/2016 Sb. (novelizováno nařízením č. 136/2016 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.2.8 Kontrola hutnění štěrkodrti 
 
  Kontroluje se materiál vrstvy štěrkodrti, mocnost vrstvy, míra zhutnění a únosnost 
vrstvy, zhutnění vrstvy nájezdu do stavební jámy a rovinnost vrstvy štěrkodrti. 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením  
Měřící parametr: pojezd vrstvy válcem CAT CB34B musí být minimálně 2x, únosnost Edef,2 

zhutněné vrstvy musí být alespoň 20,0 MPa, materiál štěrkodrti musí být frakce 0-63 mm, 
mocnost vrstvy musí být minimálně 100 mm po úroveň -0,800 od nové podlahy výrobní haly, 
rovinnost je akceptována v rozmezí +30,-50 mm dle 3m latě 
Zdroj: ČSN 73 6133, projektová dokumentace, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.1.3 Výstupní kontroly 
 

8.1.3.1 Kontrola geometrie výkopů 
 
  Kontroluje se výsledný tvar stavební jámy a její odchylky od platné projektové 
dokumentace. 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: vodorovná odchylka může být maximálně ±25 mm a svislá odchylka může 
být maximálně ±10 mm od projektové dokumentace 
Zdroj: ČSN EN 73 0420-2, ČSN 73 0202, ČSN 73 0210-1, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
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8.1.3.2 Předání prací 
 
  Při předání prací další pracovní četě se zpětně kontroluje veškerá platná projektová 
dokumentace, protokoly a zápisy ve stavebním deníku. Kontrolují se do veškeré, tohoto 
momentu provedené, práce. 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: projektová dokumentace, stavební deník, protokoly, předávací protokol 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, protokol 
 

8.2 Kontrolní a zkušební plán pro ražené železobetonové a 
štěrkodrťové piloty FRANKI 
 
  Pozn.: kontrolní a zkušební plán je vyhotoven pro realizaci jak železobetonových, tak 
štěrkodrťových ražených pilot FRANKI. Každá kontrola bude zvlášť popsána, zda platí pouze pro jeden 
z těchto typů nebo pro oba. Jako v první v pořadí se realizují štěrkodrťové piloty FRANKI, následně na 
ně navazuje realizace železobetonových pilot FRANKI. 
 

8.2.1 Vstupní kontroly 
 

8.2.1.1 Převzetí pracoviště 
 
  Převzetí proběhne mezi hlavním stavbyvedoucím a příslušným subdodavatelem. 
Kontroluje se přitom platná projektová dokumentace, její rozsah a úroveň zpracování. 
Kontrolují se plochy staveniště podle dokumentace, kontrolují se výškové a směrové 
geodetické body, vedení inženýrských sítí a bezproblémový přístup na staveniště. Dále se 
zkontroluje to, že jsou pracovníci poučeni o nynější situaci na staveništi. Také zkontrolujeme, 
zda máme nachystanou všechnu potřebnou dokumentaci k nadcházející realizaci pilot, a to 
kontrolní test ražení o každé pilotě (vede ji stavbyvedoucí), energetický diagram na každou 
desátou pilotu (vede stavbyvedoucí), protokol o výrobě provedených pilot (vede 
stavbyvedoucí). Dále zkontrolujeme zápis do stavebního deníku a započetí prací a předání 
objektu včetně zpětného zaměření (vede stavbyvedoucí). 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: není 
Zdroj: smlouva o dílo, projektová dokumentace, předávací protokol, kontrolní test ražení, 
energetický diagram pro každou desátou pilotu, protokol o výrobě provedených pilot, 
Vyhláška. č. 499/2006 sb. (novelizována vyhláškou č. 405/2017 Sb.), Zákon č. 183/2006 Sb. 
(novelizován zákonem 169/2018 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, projektant 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, protokol 
 

8.2.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
 
  Kontrolují se kontejnery, buňky, připojení na technickou infrastrukturu (kanalizace, 
vodovod, elektrovod), vymezení prostoru pro skladování materiálu, vymezení prostoru pro 
skladování sypkých hmot, zapojení staveništního osvětlení, zapojení všech stavebních 
rozvaděčů, stavební oplocení včetně brány, zajištění přístupu ke staveništi, dopravní značky 
kolem pozemku investora, přítomnost lékárničky, hasící přístroj a přístup pitné vody a 
armovací centrum uprostřed zpevněné plochy. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Měřící parametr: není 
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Zdroj: nařízení vlády č. 591/2016 Sb. (novelizováno nařízením č. 136/2016 Sb.), ČSN 73 0415, 
výkres zařízení staveniště, projektová dokumentace, ČSN 73 0420, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.1.3.1 Kontrola předchozích prací 
 
  Kontroluje se materiál vrstvy štěrkodrti, mocnost vrstvy, míra zhutnění a únosnost 
vrstvy, zhutnění vrstvy nájezdu do stavební jámy a rovinnost vrstvy štěrkodrti. 
Platí pro: štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: pojezd vrstvy válcem CAT CB34B musí být minimálně 2x, únosnost Edef,2 

zhutněné vrstvy musí být alespoň 20,0 MPa, materiál štěrkodrti musí být frakce 0-63 mm, 
mocnost vrstvy musí být minimálně 100 mm po úroveň -0,800 od nové podlahy výrobní haly, 
rovinnost je akceptována v rozmezí ± 30 mm dle 3m latě 
Zdroj: ČSN 73 6133, projektová dokumentace, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.1.3.2 Kontrola předchozích prací 
 
  Kontroluje se kvalita provedení štěrkodrťových pilot FRANKI, jejich výsledný průměr, 
jejich počet, jejich umístění ve stavební jámě a výšková kóta hlav pilot.  
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: výsledný počet pilot by měl být 226, výsledný průměr vyformovaných pilot 
by měl být v rozsahu 750-800 mm, výšková kóta by měla být -0,800 m pod nulou nové 
podlahy výrobní haly s odchylkou ±50 mm, vodorovná poloha výsledné piloty musí spadat do 
odchylky ±100 mm 
Zdroj: projektová dokumentace, ČSN EN 12699, protokoly o provedení pilot 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.1.4 Kontrola strojů a nástrojů 
 
  Kontroluje se technický stav veškeré stavební mechanizace včetně veškerých 
nástrojů. Stroje musí být řádně zkontrolovány a připraveny k okamžitému použití, nesmí 
unikat jakákoliv pohonná hmota, ať už benzín, nafta či olej. Nástroje nesmí vykazovat žádné 
poškození a být schopné činnosti jim určené. Dále se kontroluje úplnost všech pomůcek, a 
to především pomůcek ochranných (OPP – BOZP). 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Měřící parametr: není 
Zdroj: technický list strojů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (opraveno sdělením o1/c62/2002 
Sb.), Nařízení vlády č. 591/2016 Sb. (novelizováno nařízením č. 136/2016 Sb.)  
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 

 

8.2.2 Mezioperační kontroly 
 

8.2.2.1 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 
 
  Kontroluje se shoda vrstev zeminy během ražení pilot FRANKI s posudkem 
„Závěrečná zpráva o provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 
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staveniště určeného pro výstavbu haly v areálu firmu MONTGAS a.s. v Hodoníně, ulice U 
Kyjovky 3953/31“, vypracované firmou UNIGEO a.s., divize Geoprůzkum Brno, Brněnská 634, 
664 42 Modřice, s datem 12/2008, pod číslem zakázky Z608180. Inženýrsko-geologický 
průzkum schválil Ing. František Menšík, zpracoval: RNDr. Vratislav Minol. V rámci posudku 
bylo provedeno 5 vyvrtaných sond, pro posouzení byla vybrána sonda J1, která má největší 
mocnost navážek. V případě nesrovnalostí je potřeba zkontaktovat projektanta k posouzení 
poměrů na staveništi. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně  
Měřící parametr: není 
Zdroj: ČSN P 73 1005, inženýrsko-geologický průzkum 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.2.2.2.1 Kontrola materiálu 
 
  Kontroluje se správná frakce a množství štěrkodrti pro provádění štěrkodrťových 
pilot FRANKI. Případné skladování bude v prostoru pro sypké hmoty. 
Platí pro: štěrkodrťové piloty FRANKI 
Měřící parametr: frakce 0-32 mm (Dmax dle dokumentace 40 mm), celkové množství 
kameniva pro realizaci je 1518,72 m3 
Zdroj: Dodací listy, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.2.2.2.2 Kontrola materiálu 
 
  Kontroluje se správná třída betonu a jeho množství, správné průměry ocelových 
vložek a jejich délky spolu s jakostí a množstvím. Dále se kontroluje skladování oceli pod 
odvodněným přístřeškem, aby nedošla ke styku s dešťovou vodou. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Měřící parametr: třída betonu C30/37 XA2 s kamenivem 16-22 mm s konzistencí S3-S5 a 
dobou zpracovatelnosti 60 minut, produktový název ZAPA AQUASTOP, objem 9 m3 v jednom 
autodomíchávači, ocelové vložky jakosti B500B s průměry definovanými projektovou 
dokumentací 
Zdroj: dodací listy, projektová dokumentace, ČSN EN 10080, ČSN EN 12350-5, ČSN EN 12350-
2 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, provedení protokolu 
 

8.2.2.3 Kontrola klimatických podmínek 
 
  Kontroluje se vhodnost počasí k provádění prací, a to teplota, vlhkost, rychlost větru 
a viditelnost. Během bouřky, deště či velkého větru (nad 40 km/h) se musí práce přerušit na 
dobu nutnou ke zlepšení pracovních podmínek. Zároveň musí být zaručena ochrana proti 
promáčení, namrzání, zvětrání nebo otřesům ražených pilot. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: relativní vlhkost vzduchu 30-70 %, teplota -5 - +35 °C, viditelnost minimálně 
30 metrů, rychlost větru maximálně 40 km/h 
Zdroj: nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizováno nařízením vlády č. 246/2018 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
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8.2.2.4 Kontrola odpadů 
 
  Kontroluje se nakládání se stavebním odpadem v prostoru staveniště. Veškerý 
odpad musí být uložen do příslušného kontejneru a při jeho naplnění se musí zavolat odvoz. 
Zároveň se musí dodržovat čistota na staveništi.  
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně  
Měřící parametr: není 
Zdroj: vyhláška č. 93/2016 Sb., zákon 185/2001 Sb. (novelizován zákonem 45/2019 Sb.), 
vyhláška 383/2001 Sb. (novelizována vyhláškou č. 437/2016 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: vážní lístky 
 

8.2.2.5 Kontrola způsobilosti dělníků 
 
  Kontroluje se fyzický stav dělníků po stránce obsahu alkoholu a jiných návykových 
látek v těle. Dále se kontrolují certifikáty a strojní průkazy dělníků, po kterých je požadováno 
je mít k vykonávání práce.   
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: není 
Zdroj: zákon č. 183/2006 Sb. (novelizován zákonem č. 169/2018 Sb.) 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: prohlášení zaměstnavatele 
 

8.2.2.6 Kontrola vytyčení pilot 
 
  Kontroluje se vytyčení os pilot před započetím ražení.   
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: maximální odchylka pro směrovou a výškovou hodnotu vytyčení piloty je ±10 
mm 
Zdroj: ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0205, projektová dokumentace  
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.2.7 Kontrola technologie provádění 
 
  Během provádění pilot se kontroluje svislost pažnice, poloha pažnice vůči poloze 
piloty a vodorovná poloha razící soupravy. Dále se kontroluje výška zátky. V případě 
jakéhokoliv poškození je nucen zastavit ražení a daný problém ihned vyřešit. Kontroluje se, 
aby se předák postavil tak, aby viděl celou výšku razící soupravy a zároveň byl viděn 
strojníkem. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: poloha pažnice vůči poloze piloty ±20 mm, výška zátky musí být konstantně 
120 cm (pokud se zmenší, nutno dosypat plnivo piloty), razící souprava musí být po celou 
dobu ražení ve vodorovné poloze 
Zdroj: EN 12699, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
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8.2.2.8.1 Kontrola energetického kritéria 
 
  Kontrola energie dosažené na zaražení pažnice do projektem stanovené hloubky na 
poslední 2 metrech ražení. 
Platí pro: štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: energetické kritérium musí být 1200 kNm při poklesu pažnice 0,25 m Zdroj: 
EN 12699, technologický předpis, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.8.2 Kontrola energetického kritéria 
 
  Kontrola energie dosažené na zaražení pažnice do projektem stanovené hloubky na 
poslední 2 metrech ražení. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: podle typu piloty musí být energetické kritérium buď 15 000 kNm/2 m 
poklesu pažnice či 7 500 kNm/2 m poklesu pažnice 
Zdroj: ČSN EN 12699, technologický předpis, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.9 Kontrola provádění cibulového základu 
 
  Po dosažení energetického kritéria se přechází k vytvoření cibulového základu. 
Kontroluje se zavěšení pažnice. Dále se kontroluje značka na laně, zda se cibulový základ 
nevytváří opačným směrem. Dále se kontroluje, zda neproniká do pažnice podzemní voda. 
Práce postupuje, dokud cibulový základ nenabude požadovaného objemu. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: Viz norma 
Zdroj: ČSN EN 12699, technologický předpis, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.10 Kontrola armokoše před osazením 
 
  Kontroluje se správnost svázání armokoše z vložek správné délky a průměrů dle 
platné projektové dokumentace. Dbá se na zvýšenou opatrnost při manipulaci a přenosu 
armokoše k pilotám spolu s distančníky nejméně na horní části armokoše.  
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: Viz norma 
Zdroj: ČSN EN 13670, ČSN 42 0139, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: každý armokoš 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.11 Kontrola osazení armokoše 
 
  Kontroluje se správnost osazení armokoše do pažnice před plněním piloty 
železobetonem. Kontroluje se svislost, poloha a výška osazení armokoše. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
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Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: Viz norma 
Zdroj: ČSN EN 13670, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: každý armokoš 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.2.12 Kontrola plnění piloty 
 
  Kontroluje se materiál piloty, a to frakce kameniva, rychlost plnění a objem plnění 
piloty na jeden běžný metr. Dále se kontroluje kvalita kameniva. 
Platí pro: štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: materiál kameniva je štěrkodrť frakce 0-32 mm (dle posudku Dmax = 40 mm), 
rychlost plnění je jeden bak (0,12 m3) na jedno hutnění beranem, objem plnění piloty je 
maximálně 8 baků (0,96 m3) na 1 běžný metr piloty, kamenivo může mít podíl zrn 0,063 mm 
maximálně 10% 
Zdroj: ČSN EN 12699, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.13 Kontrola betonáže piloty 
 
  Kontroluje se třída betonu, plynulost betonáže a betonáž za nízkých teplot, která 
souvisí s rychlostí tuhnutí betonu. Výška hlavy piloty musí být minimálně o 30 cm vyšší než 
v projektové dokumentaci, posléze se opracuje. Také se kontroluje výška shozu betonu. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: maximální doba mezi namícháním betonové směsi a jejím uložením do 
piloty: 0-25 °C–90 minut, větší než 25 °C–45 minut, menší než 0 °C-45 minut, maximální doba 
od ražení po betonáž = 8 hodin, maximální výška shozu nesmí být větší než 1,5 m, aby nedošlo 
k rozmísení směsi (použije koncová hadice) 
Zdroj: ČSN EN 13670–1, ČSN 731332, ČSN EN 12699, technologický předpis 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, strojník, předák 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.2.14 Kontrola úpravy hlav a výztuže pilot do patek 
 
  Kontroluje se opracování hlav pilot po jejich vytvrdnutí před betonáží hlavic, které 
budou položeny přímo na hlavách pilot. Dbá se na to, aby se nepoškodila ocelová výztuž a 
dodrželi se minimální kotvící vzdálenosti železobetonové výztuže. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: Viz norma 
Zdroj: ČSN EN 12699, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: každá pilota po dokončení celku 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku 
 

8.2.2.15 Kontrola ošetřování betonu 
 

Kontroluje se správné ošetřování betonu piloty po jejím dokončení. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně 
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Měřící parametr: povrch betonu musí být vlhký po celou dobu tvrdnutí, trhliny od plastického 
smršťování zredukovat mokrým povrchem a zakrytím fólií, za teplot 0-4 °C beton zakrývat fólií 
či tepelnou izolací, při teplotách pod 0 °C s nočními mrazy je nutno použít páru, horký vzduch 
či infračervené ohřívače pro udržení teploty betonu na 5 °C, při nižších teplotách nebetonovat 
Zdroj: ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670, ČSN EN 1992-1 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: denně 
Záznam o kontrole: protokol 
 

8.2.3 Výstupní kontroly 
 

8.2.3.1 Kontrola umístění pilot 
 
  Kontroluje se odchylka osy piloty od projektované polohy hlav pilot, poloha 
ocelových vložek výztuže a výškové osazení ocelových vložek. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Měřící parametr: maximální povolená odchylka osy piloty od projektové dokumentace je ±100 
mm, jinak viz norma 
Zdroj: ČSN EN 13670, ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0205, projektová dokumentace 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 
Četnost kontroly: každá pilota 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, protokol 
 

8.2.3.2 Zatěžovací zkoušky, kontrola pevnosti betonu 
 
  Zkouší se beton po jeho době vytvrdnutí, dělají se statické a dynamické zatěžovací 
zkoušky, kontroluje se pevnost v tlaku zkušebních těles. 
Platí pro: železobetonové piloty FRANKI 
Způsob kontroly: měřením 
Měřící parametr: Viz norma 
Zdroj: ČSN EN 1997, ČSN EN 12390, ČSN EN 12504-2,  
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, protokol 
 

8.2.3.3 Předání prací 
 
  Při předání prací další pracovní četě se zpětně kontroluje veškerá platná projektová 
dokumentace, protokoly a zápisy ve stavebním deníku. Kontrolují se do veškeré, tohoto 
momentu provedené, práce. Předává veškerá dokumentace o provádění pilot včetně dokladů 
o jakosti a provedených zkoušek betonu, pilot a výztuže. 
Platí pro: železobetonové i štěrkodrťové piloty FRANKI  
Způsob kontroly: vizuálně 
Měřící parametr: Není 
Zdroj: Projektová dokumentace, předávací protokol 
Provádí: hlavní stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 
Četnost kontroly: jednorázová 
Záznam o kontrole: zápis do stavebního deníku, protokol 

 
Pozn.: kontrolní a zkušební plány jsou součástí příloh, a to přílohy č. 7 - Kontrolní a zkušební plán 
zemních prací a přílohy č. 8 - Kontrolní a zkušební plán ražení pilot. 
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9.1 Rozpočet hrubé spodní stavby 
 
  Rozpočet hrubé spodní stavby byl vypracován ve studentské verzi programu BUILDpowerS a  
je součástí přílohy č. 6 - Rozpočet hrubé spodní stavby. 
 

9.2 Rozpočet zařízení staveniště 
 
  Sanitární, obytné a skladovací buňky budou půjčeny od firmy PEGAS CONTAINER s.r.o.. 
Mobilní oplocení bude zakoupeno nové od firmy AZ Plotové centrum, s.r.o.. Staveništní osvětlení bude 
zakoupeno nové na portálu LEDsviti.cz. Elektrická kabeláž a potrubí bude poskytnuto firmou DEK a.s.. 
Ceny jsou započítány s DPH. Celková doba trvání technologické etapy hrubé spodní stavby je 175 
kalendářních dní. S budováním komunikací se nepočítá. Staveništní přípojky nejsou řešením 
bakalářské práce, neboť jsou vybudovány před zemními pracemi. Staveništní rozvaděče, přejezdové 
plechy a dočasná vodoměrná šachta se uvažují jako současný majetek stavební firmy PLUS s.r.o.. 
Hasící přístroj poskytne firma CE-SERVIS a lékárničku HAPPY END CZ, a.s.. 
 

9.2.1 Cena nového mobilního oplocení 
 
Celková délka mobilního oplocení = 84 metrů 
U oplocení se počítá s jedním permanentním vjezdem a s jedním, který se bude budovat při montáži 
lakovny. 
 
Celkový počet mobilních plotových panelů F2 3455/2000 mm = 24 kusů 
 24 x 954 = 22 896 Kč 
Celkový počet betonových podstavců = 25 kusů 
  25 x 181 = 4 525 Kč 
Celkový počet mobilních spojovacích prvků = 23 kusů  
  23 x 36 = 828 Kč 
Celkový počet mobilních bezpečnostních spojovacích prvků = 23 kusů 
  23 x 84 = 1932 Kč 
Celkový počet klíčů k bezpečnostním spojovacím prvkům = 1 kus 
  1 x 465 = 465 Kč 
Celkový počet mobilních otočných závěsů = 4 kusy 
  4 x 170 = 680 Kč 
Celkový počet plastových koleček pro mobilní bránu = 4 kusy 
  4 x 480 = 1920 Kč 
Celková cena za nové mobilní oplocení 
   33 246 Kč 
Cena za dopravu 
  U firmy AZ Plotové centrum, s.r.o. je nad 10 000 Kč doprava zdarma 
 

9.2.2 Cena nového staveništního osvětlení 
 
Celkový počet staveništních 100W LED reflektorů = 4 kusy 
Celkový počet 30W LED reflektorů na buňkách = 2 kusy 
 
Celkový počet LED reflektorů RB100W = 4 kusy 
  4 x 1 890 = 7 560 Kč 
Celkový počet kovových stojanů pro reflektor = 4 kusy 
  4 x 469 = 1 876 Kč 
Celkový počet LED reflektorů RB30W = 2 kusy 
  2 x 590 = 2 360 Kč 
Celková cena za nové staveništní osvětlení 
  11 796 Kč 
Cena za dopravu 
  U firmy LEDsviti.cz je nad 4000 Kč doprava zdarma 
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9.2.3 Cena nové elektrické kabeláže 
 
Celková délka kabeláže CYKY-J 5x1,5 RE od rozvodné skříně MX4 k hlavnímu staveništního  
rozvaděči = 43 metrů 
 43 x 19,67 = 846 Kč 
Celková délka kabeláže CYKY-J 5x1,5 RE od hlavního staveništního rozvaděče k podružnému 
rozvaděči = 19 metrů 
   19 x 19,67 = 374 Kč 
Celková délka kabeláže CYKY-J 5x1,5 RE od hlavního staveništního rozvaděče ke stavebním  
buňkám = 18,5 metru 
 18,5 x 19,67 = 364 Kč 
Celková délka kabeláže CYKY-J 3x1,5 RE od hlavního staveništního rozvaděče a rozvodné skříně 
MX4 ke staveništnímu osvětlení = 108,5 metru 
 108,5 x 11,70 = 1 270 Kč 
Celková cena za kabeláž 
 2 854 Kč 
Cena za dopravu 
 Neuvažuje se, prodejna DEK a.s. se nachází cca 600 metrů od staveniště 
 

9.2.4 Cena vodovodního a kanalizačního potrubí 
 
Celková délka kanalizačního potrubí staveniště PVC KGEM DN 110 (délka 0,5 m) = 12 metrů + rezerva 
 28 x 75,53 = 1 813 Kč 
Celkový počet kanalizačních kolen KGB DN 110 87,5° = 1 kus 
 1 x 52,5 = 53 Kč 
Celková délka vodovodního potrubí EVO PP-RCT (S4) D40 × 4,5 mm ×4 m = 2,8 metru (balení po 4 m) 
 2 x 466,9 = 934 Kč 
Celkový počet kusů vodovodních kolen EP PP-R D40 FF 90° = 1 kus 
 1 x 25 = 25 Kč 
Celkový počet kusů redukce EP PP-R vnitřní/vnější D40×32 = 1 kus 
 1 x 32 = 32 Kč 
Celkový počet kusů Kohout PP-R kulový plastový D32 = 1 kus 

1 x 370,8 = 371 Kč 
Celková vodovodního a kanalizačního potrubí 
 3 228 Kč 
Cena za dopravu 
 Neuvažuje se, prodejna DEK a.s. se nachází cca 600 metrů od staveniště 
 

9.2.5 Cena pronájmu staveništních kontejnerů 
 
Celkový počet kontejnerů PC-5 = 2 kusy 
 2 x 175/30 x 3025 = 35 292 Kč 
Celkový počet kontejnerů PC-8 = 1 kus 
 1 x 175/30 x 7018 = 40 939 Kč 
Celkový počet kontejnerů C20 = 2 kusy 
 2 x 175/30 x 2299 = 26 822 Kč 
Celkový počet židlí do buněk = 10 kusů 
 10 x 175/30 x 45 = 2 625 Kč 
Celkový počet stolů do buněk = 2 kusy 
 2 x 175/30 x 146 = 1 704 Kč 
Celkový počet dvojitých skříněk pro pracovníky = 9 kusů 
 9 x 175/30 x 267 = 14 018 Kč 
Cena za dopravu 
 Uvažuje se jako zdarma 
Celková cena za pronájem kontejnerů 
 121 400 Kč 
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9.2.6 Cena příslušenství 
 
Celkový počet hasícího přístroje S5 CO2 - 5 kg/89B – sněhový = 1 kus  
 1 x 1459 = 1 459 Kč 
Cena za dopravu 
 190 Kč 
Celkový počet lékárniček ZM 1219B = 1 kus 
 1 x 1980 = 1 980 Kč 
Cena za dopravu 
 U firmy HAPPY END CZ, a.s. je nad 1000 Kč doprava zdarma 
Celková cena 
 3 629 Kč 
 

9.2.7 Celková cena zařízení staveniště 
 
Celková pořizovací cena zařízení staveniště činí 176 153 Kč. 
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Závěr 
 

Všechen čas, který jsem vložil do své bakalářské práce, byl velmi přínosný pro můj 
nadcházející profesní život. Jelikož se stavba nachází v blízkosti mého trvalého bydliště, dostal jsem 
příležitost zmapovat místní dodavatele stavebních prací a materiálů, které jsem souběžně 
komponoval do své bakalářské práce.  

Rozhodně se vždy nedá sehnat všechno z jednoho regionu, také proto jsem musel navrhnout 
dopravu razící soupravy KPF 22G z Brna nebo například dovoz stavebních kontejnerů z Želechovic nad 
Dřevnicí. Majoritu problémů jsem se přesto snažil řešit lokálními zdroji. Ke každému z problémů jsem 
se ve své bakalářské práci stavěl rovnocenně a každý z nich měl stejnou váhu – musel být vyřešen 
co nejefektivněji jak z hlediska kvality, tak i času, bezpečnosti a ceny.  

Nemůžu však říct, že jsem na všechno byl sám a vymyslel naprosto vše. Veškeré problémy 
jsem konzultoval se svou vedoucí bakalářské práce, která mi značně pomohla a ukázala mi ten 
správný směr. A za to jsem jí nesmírně vděčný. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
p.č.  parcelní číslo 
a.s.  akciová společnost 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
IČ  identifikační číslo 
č.p.  číslo popisné 
mm  milimetr 
cm  centimetr 
m  metr 
bm  běžný metr 
km  kilometr 
m2  metr čtverečný 
m3  metr krychlový 
g  gram 
g/m2  gram na metr čtverečný 
kg/cm  kilogram na centimetr 
kg/bm  kilogram na běžný metr 
kN  kilonewton 
kN/m2  kilonewton na metr čtverečný 
m/min  metr za minutu 
m3/hod  metr krychlový za hodinu 
kg  kilogram 
t  tuna 
l  litr 
°  stupeň úhlu 
°C  stupeň celsia 
Pa  pascal 
kPa  kilopascal 
MPa  megapascal 
PVC  polyvinylchlorid  
DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
PE  polyethylen 
HDPE  high-density polyethylen 
HUB  hlavní uzávěr budovy 
NTL  nízkotlaký 
STL  středotlaký 
RS  regulační stanice 
ks  kus, kusy 
w/c  vodní součinitel betonu 
Dmax  maximální frakce kameniva 
Cl  obsah chloridů v betonu 
S3  konzistence betonu 
XA2  stupeň vlivu prostředí na beton = středně agresivní prostředí 
min.  minimálně 
max.  maximálně 
s  sekunda 
h  hodina 
ČSN  česká technická norma 
ČSN EN  harmonizovaná technická norma 
EN  evropská norma 
Sb.  sbírka zákonů 
atd.  a tak dále 
obr.  obrázek 
č.  číslo 
m.n.m.  metrů nad mořem 
km/h  kilometr za hodinu 
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V  volt 
A  ampér 
W  watt 
kW  kilowatt 
kVA  kilovoltampér 
PP-R  polypropylen 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OPP  ochranné pracovní pomůcky 
ul.  ulice 
ZVS  základní vytyčovací síť 
PVS  podrobná vytyčovací síť 
lm  lumen 
NP  nadzemní podlaží 
EK  energetické kritérium 
dB  decibel 
Hz  hertz 
ot/min.  počet otáček za minutu 
Nh  normohodina 
Sh  strojhodina 
Nh/m3  normohodin na metr krychlový 
m3/h/os  počet metrů krychlových za hodinu na jednoho pracovníka 
min  minuta 
kč  koruna česká 
PR  projektant 
G  geodet 
TDS  technický dozor stavebníka 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
ZS  zařízení staveniště 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
SD  stavební deník 
PD  projektová dokumentace 
RDS  realizační dokumentace stavby 
SO  stavební objekt 
ŽB  železobeton 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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