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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. 

Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného 

skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresu, řešení 

dopravních vztahů pro přepravu materiálů a strojů, technologický předpis pro zemní 

práce a montáž železobetonového skeletu, strojní sestava, časový plán realizace a 

položkový rozpočet pro danou technologickou etapu. Práce se věnuje i kvalitě 

prováděných prací a bezpečnosti práce. Dále je zpracováno několik schémat 

postupu provádění jednotlivých konstrukcí a alternativní založení spodní stavby pro 

montované haly. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Montovaný železobetonový skelet, hrubá spodní stavba, zemní práce, technická 

zpráva, zařízení staveniště, dopravní vztahy, technologický předpis, strojní sestava, 

časový plán, harmonogram, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie, alternativní založení spodní stavby, 

štěrkodrť, autojeřáb, schéma postupu provádění. 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor's thesis is the realization of prefabricated reinforced 

concrete hall in brno. It deals with construction-technological execution of the 

substructure and assembled skeleton. Its content is a technical report of the 

construction site equipment including the drawing, the solution of transport 

relations for the transport of materials and machines, technological regulations for 

earthworks and the assembly of reinforced concrete skeleton, machine assembly, 

time schedule of implementation and itemized budget for the given technological 

stage. The work also deals with the quality of the work and safety of work. 

Furthermore, several schemes of execution of individual structures and alternative 

foundation of substructure for prefabricated halls are elaborated. 

 

KEYWORDS  

Prefabricated reinforced concrete skeleton, rough substructure, earthwork, 

technical report, construction site equipment, traffic relations, technological 

regulation, machine assembly, time schedule, schedule, itemized budget, control 

and test plan, occupational health and safety, ecology, alternative foundation 

substructure, gravel, mobile crane, scheme of execution. 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Michal Loukota Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly 

v Brně. Brno, 2019. 214 s., 15 příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce 

Ing. Radka Kantová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Příprava 

realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně je shodná s 

odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 19. 5. 2019  

 
Michal Loukota 

autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Příprava realizace hrubé stavby 

železobetonové montované haly v Brně zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 19. 5. 2019  

   Michal Loukota 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Nejprve bych chtěl poděkovat mé vedoucí bakalářské práce paní Ing. Radce  

Kantové, Ph.D. za odborné vedení, připomínky, rady, a především naprostou ochotu 

při zpracování mé práce. 

Dále bych rád poděkoval panu Ing. Martinu Hublíkovi z firmy UCHYTIL, s. r. o. nejen 

za poskytnutí projektové dokumentace, ale především k uvedení do stavařské praxe 

a poskytnutí cenných rad, na základě kterých jsem začal o stavařině přemýšlet 

praktičtěji. 

Chtěl bych také poděkovat své mamce, která mě již od základní školy velmi 

podporovala ve vzdělání a byla mi po celou dobu studia oporou. 

V poslední řadě bych také chtěl poděkovat své přítelkyni Raduš, která mi byla 

oporou při psaní téhle práce a neustále ochotně poslouchala mé nové poznatky  

a dojmy při psaní.



Obsah 

11 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................... 17 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA VYBRANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU.......... 18 

1.1 Popis území stavby ........................................................................................................................ 19 

1.2 Celkový popis stavby ..................................................................................................................... 22 
1.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ........................................................................... 22 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................................. 26 
1.2.3 Základní charakteristika objektů .................................................................................................. 26 
1.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ................................................ 33 
1.2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí............................................ 33 

1.3 Zásady organizace výstavby ........................................................................................................... 34 

2 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH VZTAHŮ PRO PŘEPRAVU MATERIÁLŮ A STROJŮ NA STAVENIŠTĚ 37 

2.1 Obecné informace o lokalitě stavby ............................................................................................... 38 

2.2 Legislativní náležitosti při přepravě ............................................................................................... 39 

2.3 Dopravní značky ............................................................................................................................ 39 

2.4 Odběrná místa ............................................................................................................................... 40 

2.5 Návrh dopravních tras ................................................................................................................... 40 
2.5.1 Doprava stavebních strojů pro zemní práce ................................................................................ 40 

2.5.1.1 Kritické body na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce .............................. 41 
2.5.2 Doprava mobilního oplocení a stavebních buněk ........................................................................ 45 

2.5.2.1 Kritické body na trase pro dopravu mobilního oplocení a stavebních buněk ...................... 45 
2.5.3 Odvoz ornice, dovoz betonového recyklátu a štěrkodrtě ............................................................ 46 

2.5.3.1 Kritické body na trase pro převoz ornice, štěrkodrtě a betonového recyklátu .................... 46 
2.5.4 Dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu .............................................................................. 48 

2.5.4.1 Kritické body na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu ............................. 49 
2.5.5 Přeprava autojeřábů .................................................................................................................... 53 

2.5.5.1 Kritické body na trase pro přepravu autojeřábů .................................................................. 54 
2.5.6 Doprava kloubové plošiny a ostatních drobných materiálů ........................................................ 55 

2.5.6.1 Kritické body na trase pro převoz kloubové plošiny ............................................................ 56 

3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ PRÁCE .............................................................. 58 

3.1 Obecné informace ......................................................................................................................... 59 
3.1.1 Obecné informace o stavbě ......................................................................................................... 59 
3.1.2 Obecné informace o procesu ....................................................................................................... 60 

3.2. Převzetí staveniště ........................................................................................................................ 60 

3.3 Materiály ....................................................................................................................................... 60 
3.3.1 Výpočet materiálu ........................................................................................................................ 60 
3.3.2 Rekapitulace ................................................................................................................................. 63 
3.3.3 Doprava materiálu ....................................................................................................................... 63 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122325
file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122334
file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122352


Obsah 

12 

 

3.3.3.1 Primární ................................................................................................................................ 63 
3.3.3.2 Sekundární............................................................................................................................ 64 
3.3.3.3 Skladování materiálu ............................................................................................................ 64 

3.4. Pracovní podmínky ....................................................................................................................... 64 
3.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky ............................................................................................... 64 
3.4.2 Vybavenost staveniště ................................................................................................................. 64 
3.4.3 Instruktáž pracovníků ................................................................................................................... 65 

3.5 Personální obsazení ....................................................................................................................... 65 
3.5.1 Odstranění stromů a křovin ......................................................................................................... 65 
3.5.2 Vytyčovací práce .......................................................................................................................... 66 
3.5.3 Sejmutí ornice .............................................................................................................................. 66 
3.5.4 Pokládka geotextílie ..................................................................................................................... 66 
3.5.5 Válcování ...................................................................................................................................... 66 
3.5.6 Rozhrnutí štěrkodrtě a betonového recyklátu ............................................................................. 67 

3.6 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................................ 67 
3.6.1 Velké stroje .................................................................................................................................. 67 
3.6.2 Malé stroje a elektrické přístroje ................................................................................................. 67 
3.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky ............................................................................. 68 
3.6.4 Měřící pomůcky ............................................................................................................................ 68 
3.6.5 Nutné a doporučené osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky – OOPP........................ 69 

3.7. Pracovní postup ............................................................................................................................ 69 
3.7.1 Plánovaný postup prací ................................................................................................................ 69 

3.7.1.1 Přípravné a vytyčovací práce ................................................................................................ 69 
3.7.1.2 Odstranění stromů a křovin ................................................................................................. 70 
3.7.1.3 Sejmutí ornice ...................................................................................................................... 70 
3.7.1.4 Zhutnění ............................................................................................................................... 70 
3.7.1.5 Vytyčení jednotlivých zemních prací .................................................................................... 71 
3.7.1.6 Pokládka geotextílie ............................................................................................................. 71 
3.7.1.7 Vytvoření staveništní cesty a zařízení staveniště ................................................................. 72 
3.7.1.8 Vytvoření pilotovací pláně – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné hutnění  (I. fáze) ................. 72 
3.7.1.9 Vytvoření zeminové desky – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné hutnění  (II. fáze) ................ 73 
3.7.1.10 Statická zatěžovací zkouška ................................................................................................ 73 

3.8. Kvalita a kontrola ......................................................................................................................... 74 
3.8.1 Vstupní ......................................................................................................................................... 74 
3.8.2 Mezioperační kontrola ................................................................................................................. 75 
3.8.3 Výstupní kontrola ......................................................................................................................... 75 

3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví .......................................................................................................... 76 

3.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady .............................................................. 76 
3.10.1 Ochrana životního prostředí ...................................................................................................... 76 
3.10.2 Nakládání s odpady .................................................................................................................... 77 

4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU .................... 79 

4.1 Obecné informace ......................................................................................................................... 80 
4.1.1 Obecné informace o stavbě ......................................................................................................... 80 
4.1.2 Obecné informace o procesu ....................................................................................................... 81 

4.2 Převzetí pracoviště ........................................................................................................................ 81 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122401


Obsah 

13 

 

4.3 Materiály ....................................................................................................................................... 82 
4.3.1 Výpis jednotlivých prvků montovaného skeletu .......................................................................... 82 
4.3.2 Výpočet materiálu ........................................................................................................................ 82 

4.3.2.1 Zálivkový beton pro dobetonování nadpilotových kalichů .................................................. 82 
4.3.2.2 Ostatní materiál .................................................................................................................... 84 

4.3.3 Doprava materiálu ....................................................................................................................... 85 
4.3.3.1 Primární ................................................................................................................................ 85 
4.3.3.2 Sekundární............................................................................................................................ 85 
4.3.3.3 Skladování materiálu ............................................................................................................ 86 

4.4 Pracovní podmínky ........................................................................................................................ 86 
4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky ............................................................................................... 86 
4.4.2 Vybavenost staveniště ................................................................................................................. 87 
4.4.3 Instruktáž pracovníků ................................................................................................................... 87 

4.5 Personální obsazení ....................................................................................................................... 88 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................................ 89 
4.6.1 Velké stroje .................................................................................................................................. 89 
4.6.2 Elektrické stroje a nářadí .............................................................................................................. 89 
4.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky ............................................................................. 90 
4.6.4 Měřící pomůcky ............................................................................................................................ 90 
4.6.5 Nutné a doporučené osobní ochranné pracovní prostředky  a pomůcky – OOPP ....................... 91 

4.7. Pracovní postup ............................................................................................................................ 91 
4.7.1 Sled montážních prací .................................................................................................................. 91 

4.7.1.1 Osazení sloupů do základových kalichů ............................................................................... 92 
4.7.1.2 Osazení základových nosníků na základové kalichy ............................................................. 93 
4.7.1.3 Osazení průvlaků stropních .................................................................................................. 93 
4.7.1.4 Osazení ztužidel stropních, ztužidel střešních a nosníků...................................................... 95 
4.7.1.5 Osazení podestové desky ..................................................................................................... 95 
4.7.1.6 Osazení schodiště se stupni.................................................................................................. 95 
4.7.1.7 Osazení stropních panelů (Spiroll) ........................................................................................ 96 
4.7.1.8 Montáž vazníků .................................................................................................................... 96 

4.8 Kvalita a kontrola .......................................................................................................................... 97 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví .......................................................................................................... 97 

4.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady .............................................................. 98 
4.10.1 Ochrana životního prostředí ...................................................................................................... 98 
4.10.2 Nakládání s odpady .................................................................................................................... 98 

5 TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ......................................................... 100 

5.1 Identifikační údaje ....................................................................................................................... 101 
5.1.1 Obecné informace o stavbě ....................................................................................................... 101 
5.1.2 Popis staveniště ......................................................................................................................... 101 
5.1.3 Základní koncepce zařízení staveniště ....................................................................................... 102 

5.2 Objekty pro zařízení staveniště .................................................................................................... 102 
5.2.1 Zázemí pracovníků ..................................................................................................................... 102 

5.2.1.1 Obytné kontejnery pro zázemí pracovníků ........................................................................ 103 
5.2.1.1.1 Obytný kontejner pro stavbyvedoucího a pracovníky ................................................ 103 
5.2.1.1.2 Obytný kontejner pro mistra ...................................................................................... 105 
5.2.1.1.3 Obytný kontejner pro vrátného .................................................................................. 106 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122441


Obsah 

14 

 

5.2.1.2 Zařízení pro hygienické potřeby pracovníků ...................................................................... 107 
5.2.1.2.1 Sanitární kontejner ..................................................................................................... 107 
5.2.1.2.2 Fekální tank ................................................................................................................ 108 

5.2.2 Skladovací plochy ....................................................................................................................... 109 
5.2.2.1 Zpevněné plochy pro skladování ........................................................................................ 109 
5.2.2.2 Sklad materiálů ................................................................................................................... 109 

5.2.2.2.1 Skladovací kontejner .................................................................................................. 109 
5.2.3 Manipulační plochy .................................................................................................................... 110 
5.2.4 Parkoviště ................................................................................................................................... 110 

5.3 Zdroje pro staveniště ................................................................................................................... 110 
5.3.1 Pitná a záměsová voda ............................................................................................................... 110 

5.3.1.1 Výpočet potřeby vody ........................................................................................................ 111 
5.3.2 Voda pro požární účely .............................................................................................................. 112 
5.3.3 Elektrická energie ....................................................................................................................... 112 

5.3.3.1 Výpočet potřeby elektrické energie ................................................................................... 112 

5.4 Posouzení návrhu staveništních buněk ........................................................................................ 114 

5.5 Bezpečnostní opatření ................................................................................................................. 115 
5.5.1 Oplocení ..................................................................................................................................... 115 

5.5.1.1 Hlavní konstrukce mobilního oplocení ............................................................................... 116 
5.5.1.2 Příslušenství mobilního oplocení ........................................................................................ 116 

5.5.2 Pád z výšky ................................................................................................................................. 117 
5.5.3 Ochrana před vznikem požáru ................................................................................................... 118 
5.5.4 Ochrana životního prostředí ...................................................................................................... 118 

5.5.4.1 Kontejnery pro stavební suť ............................................................................................... 118 
5.5.4.2 Kontejnery pro třídění odpadů a komunální odpad ........................................................... 119 
5.5.4.3 Ochrana zeleně a půdy ....................................................................................................... 120 
5.5.4.4 Ochrana proti hlukům a vibracím ....................................................................................... 120 
5.5.4.5 Ochrana ovzduší proti prašnosti......................................................................................... 120 
5.5.4.6 Ochrana znečištění vozovek ............................................................................................... 121 

5.6 Důležitá telefonní čísla................................................................................................................. 121 

6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY A NÁŘADÍ PRO HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ................ 122 

6.1 Stroje pro zemní práce ................................................................................................................. 123 
6.1.1 Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA ....................................................................... 123 
6.1.2 Návěsový nízkoložný podvalník Goldhofer STN-L3-39/80 F2 ..................................................... 124 
6.1.3 Pásový dozer Caterpillar D6K2 LGP ............................................................................................ 126 
6.1.4 Pásové minirýpadlo Caterpillar 305E2 CR .................................................................................. 127 
6.1.5 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F IIIB ...................................................................................... 128 
6.1.6 Nákladní automobil Tatra (8x8 jednostranný sklápěč) .............................................................. 129 
6.1.7 Zeminový vibrační válec Caterpillar CS74 .................................................................................. 134 
6.1.8 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB14 ............................................................................... 135 

6.2 Stroje pro montáž železobetonového skeletu .............................................................................. 135 
6.2.1 Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA ....................................................................... 135 
6.2.2 Valníkový návěs Nooteboom OVB-42-03V ................................................................................. 136 
6.2.3 Autojeřáb Grove GMK 2035 (35 t) ............................................................................................. 137 
6.2.4 Autojeřáb Grove GMK 4100L (100 t) .......................................................................................... 138 
6.2.5 Kloubová plošina Rothlehner HA 20 RTJ PRO ............................................................................ 139 
6.2.6 Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE (AM 7 C) ................................................ 140 

6.3 Podpůrné stroje a nářadí na stavbě během výstavby ................................................................... 143 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122482


Obsah 

15 

 

6.3.1 Nákladní automobil s hydraulickou rukou Volvo FM 13 ............................................................ 143 
6.3.2 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 ........................................................................................ 144 
6.3.3 Užitkový automobil Renault Trafic SL27 DCi Business ............................................................... 145 
6.3.4 Elektrocentrála RATO R7000 ...................................................................................................... 145 
6.3.5 Nivelační sestava Bosch ............................................................................................................. 146 
6.3.6 Laserový dálkoměr Bosch PLR 30 C ............................................................................................ 146 
6.3.7 Vysokotlaký čistič Kärcher K7 ..................................................................................................... 147 
6.3.8 Průmyslový vysavač Kärcher WD 5 Premium ............................................................................. 147 
6.3.9 Motorová pila Husqarna 135 ..................................................................................................... 148 
6.3.10 Křovinořez HECHT 142 BTS....................................................................................................... 148 
6.3.11 Svařovačka Kühtreiber KITin 165 ............................................................................................. 148 
6.3.12 Elektrické míchadlo Bosch GRW 12 E ....................................................................................... 149 
6.3.13 Vibrační pěch Bomag BT65 ...................................................................................................... 149 
6.3.14 Ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AX 56 E ................................................................... 150 
6.3.15 Vrtací kladivo Bosch Professional GBH 8-45 DV ....................................................................... 150 
6.3.16 Vrtací kladivo Bosch GBH 2-20 D .............................................................................................. 151 
6.3.17 Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch 18-2.LI Plus ............................................................... 151 
6.3.18 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH Professional .................................................................. 151 
6.3.19 Okružní pila Bosch PKS 66 A ..................................................................................................... 152 
6.3.20 Elektrická stavební míchačka ATIKA PROFI 145 L/230V ........................................................... 152 
6.3.21 Gumový prodlužovací kabel na bubnu Emos ........................................................................... 152 
6.3.22 Elektroměrový hlavní staveništní rozvaděč RS 5.6.8.8 ............................................................. 153 
6.3.23 Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.2012-1EY ............................................................... 153 
6.3.24 Další pracovní pomůcky a nářadí ............................................................................................. 154 

6.4 Osobní ochranné pracovní prostředky ......................................................................................... 155 
6.4.1 Ochranná přilba Schuberth EUROGUARD .................................................................................. 155 
6.4.2 Reflexní vesta COMPASS ............................................................................................................ 155 
6.4.3 Ochranná obuv ........................................................................................................................... 155 
6.4.4 Pracovní rukavice ....................................................................................................................... 156 
6.4.5 Pracovní oděv ............................................................................................................................. 156 
6.4.6 Ostatní ochranné osobní pracovní pomůcky ............................................................................. 156 

7 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY MONTOVANÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU ............... 158 

7.1 Řádkový harmonogram výstavby ................................................................................................. 159 

7.2 Graf potřeby pracovníků .............................................................................................................. 159 

7.3 Výpočet nabytí pevnosti betonu pro nadpilotové kalichy ............................................................ 159 

8 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ............................ 161 

8.1 Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a 
koordinátorovi .................................................................................................................................. 162 

8.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................................................... 162 
8.1.2 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis 
dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu ................................................................. 164 
8.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ......................................................................... 164 

8.2 Situační výkres stavby.................................................................................................................. 165 

8.3 Požadavky na obsah plánu ........................................................................................................... 165 

8.4 Osobní ochranné prostředky ....................................................................................................... 170 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122531
file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122535


Obsah 

16 

 

8.5 Nejčastější rizika a opatření ......................................................................................................... 172 
8.5.1 Rizika a opatření pro zemní práce .............................................................................................. 172 
8.5.2 Rizika a opatření pro montáž železobetonového skeletu .......................................................... 173 

8.6 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu ........................................... 175 

8.7 Hlasové povely pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu ............................ 178 

9 ALTERNATIVNÍ ZALOŽENÍ SPODNÍ STAVBY .................................................................. 179 

9.1 Základní pojmy ............................................................................................................................ 180 

9.2 Zřizování násypů .......................................................................................................................... 180 

9.3 Materiály zemního tělesa ............................................................................................................ 183 
9.3.1 Zeminy neupravené ................................................................................................................... 183 

9.3.1.1 Zatřídění a kritéria použitelnosti neupravených zemin ...................................................... 183 
9.3.2 Zeminy upravené ....................................................................................................................... 184 
9.3.3 Kamenitá sypanina ..................................................................................................................... 185 
9.3.4 Sypanina z druhotných surovin .................................................................................................. 185 

9.3.4.1 Popílek ................................................................................................................................ 186 
9.3.4.2 Hlušinová sypanina ............................................................................................................. 186 
9.3.4.3 Recyklované materiály ....................................................................................................... 186 
9.3.4.4 Vysokopecní struska ........................................................................................................... 187 

9.3.5 Geotextílie a další geosyntetické materiály ............................................................................... 187 

9.4 WEBFLOOR .................................................................................................................................. 188 
9.4.1 Základní charakteristika a popis technologie ............................................................................. 188 
9.4.2 Názvosloví .................................................................................................................................. 188 
9.4.3 Způsob navrhování základové konstrukce ................................................................................. 189 

9.4.3.1 Plošné zakládání ................................................................................................................. 189 
9.4.3.2 Hlubinné zakládání ............................................................................................................. 190 

9.4.4 Srovnání založení spodní stavby ................................................................................................ 191 
9.4.5 Postup výstavby ......................................................................................................................... 191 

9.5 Závěr, vyhodnocení alternativního založení spodní stavby .......................................................... 192 

ZÁVĚR ............................................................................................................................ 194 

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 195 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 207 

SEZNAM TABULEK .......................................................................................................... 211 

SEZNAM ROVNIC ............................................................................................................ 212 

SEZNAM ZKRATEK .......................................................................................................... 213 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 214 

 

file:///C:/Users/Michal/Desktop/Škola/4.%20ročník/bakalarka/_BP%20Loukota.docx%23_Toc9122548


Úvod 

17 

 

ÚVOD 
Tématem bakalářské práce je vypracování vybrané stavebně-technologické částí projektu 

„ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU BRNO-JIH, PI5“. Jedná se  

o novostavbu montované železobetonové haly. Tato práce je konkrétně zaměřena na 

hrubou spodní stavbu a montáž železobetonového skeletu. 

Tuto stavbu jsem si zvolil zejména na základě projektem určené konstrukce – montovaný 

železobetonový skelet. Proto jsem velmi rád, že jsem se dostal k vypracování tohoto 

projektu, protože ve školách je bohužel kladen velký důraz na statické řešení, ovšem 

stavební řešení je často již opomíjeno. V posledních letech také nastal v České republice 

velký rozvoj při realizaci prefabrikovaných konstrukcí, zejména vlivem jejich rychlosti 

výstavby. 

Hlavní náplní mé práce je zpracování dvou technologických předpisů pro zemní práce  

a montáž skeletu, ze kterých navazuji na ostatní důležitá témata pro realizaci stavby jako 

je technická zpráva zařízení staveniště, řešení dopravních vztahů pro přepravu materiálů 

a strojů, strojní sestava, časový plán, položkový rozpočet pro danou technologickou 

etapu, kvalitativní požadavky na stavbu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a množství 

schémat, výkresů a detailů, které doplňují textovou část. 

V poslední kapitole se věnuji alternativnímu založení spodní stavby. Zaměřuji se obecně 

na způsob realizace, konstrukční materiály pro zemní těleso a v poslední řadě se věnuji 

vyztuženému násypu pomocí geosyntetického materiálu. 

Cílem mé práce je vytvoření co nejefektivnějšího technologického postupu s ohledem na 

volbu materiálu, konstrukce, technologie a časovou náročnost. Při psaní této práce využiji 

mých dosavadních teoretických zkušeností ze školy, ale i praktických zkušeností 

z prostředí staveb. Podkladem pro zpracování je poskytnutá projektová dokumentace, 

odborná literatura a platná legislativa. 
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Pozn.:  

- Členění technické zprávy není dle vyhlášky 499/2006 Sb., a sice v aktuálním 

novelizovaném znění 405/2017 Sb. (dle přílohy č. 12), z důvodu vlastního členění 

v celé bakalářské práci. 

 

1.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  

a zastavěnost území 

Stavba se nachází v zastavitelném území MČ Brno-jih při severovýchodní části areálu 

VÚSH. Dotčené území tvoří rovinatý a zatravněný pozemek s náletovými dřevinami, 

pozemek dále leží v záplavovém území stoleté vody (Q100 neovlivněná = 350 m3/s), 

stavbu je nutné realizovat nad její hladinou. 

Území je dotčeno polohou stávajícího STO DN150 1980 (0,4 MPa). Pozemek pro stavbu 

je oplocen drátěným pletivem. Přístup na pozemek bude z areálu VÚSH. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu s územním plánem města Brna  

i funkčními regulativy. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Město Brno má platný územní plán z roku 2006. Dané území stavby je určeno jako plocha 

pro výrobu (PV). Rozšíření Podnikatelského inkubátoru Brno-jih, PI5 bude tvořit nové 

výrobní a skladovací prostory pro začínající podnikatele. Stavba navazuje na stávající 

Podnikatelské inkubátory PI1, PI2, PI3 a PI4. Stavba je navržena na základě dokumentace 

k územnímu řízení a podmínek plynoucích z územního rozhodnutí. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Pro území nejsou uděleny výjimky nebo jiná úlevová řešení.  

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Předmětem projektové dokumentace jsou zohledněny veškeré podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, které jsou obsahem Dokladové části. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Hydrogeologie, kvalita podzemní vody, geologie: 

Inženýrsko geologický průzkum zájmové lokality byl proveden v červenci 2011 firmou 

Geon, s. r. o. Dotčená lokalita se nachází v rovinatém terénu o nadmořské výšce cca 196 

m n.m. v městské části Brno-Komárov v prostoru stávajícího areálu VÚSH. 

Hladina podzemní vody byla v průběhu průzkumných prací zastižena v hloubkové úrovni 

cca 1,8–3,5 m pod terénem, kdy z hlediska prvního mělkého horizontu se jedná  

o nevýrazné zvodnění na bázi jílovitých zemin. V případě souvislého kolektoru 

podzemních vod vázaného na štěrkopísčité souvrství od hloubkové úrovně cca 3–4 m pod 

terénem se jedná se o hladinu podzemní vody s mírně napjatou hladinou (ustálená hladina 

cca 1,8 m pod terénem). 

Přítomnost vody snižuje konzistenci svrchního horizontu soudržných sedimentů, což 

nepříznivě ovlivňuje hodnoty geotechnických vlastností těchto zemin od hloubkového 

horizontu cca 1,5–2,0 m pod terénem. 

Budoucí staveniště lze na základě předběžné geologické dokumentace a kritérií  

ČSN 73 1001 označit jako podmínečně vhodné. 

Základové poměry označujeme jako složité. Povrch je rovinný, ale mocnost a charakter 

svrchního horizontu kvartérních sedimentů charakteru jílovitých a prachovitých hlín, jílů 

a hlinitopísčitých a štěrkopísčitých sedimentů se rozsahu staveniště mění. 

Nepříznivě se projevuje vysoká úroveň hladiny podzemní vody s proměnlivou 

piezometrickou úrovní v průběhu klimatického roku. Z hlediska technologie hlubinného 

zakládání přichází na lokalitě v úvahu použití technologie ražených pilot vetknutých do 

ulehlých terasových štěrkopísčitých sedimentů, kdy je nutno předpokládat, že mocnost 

daného horizontu je v ploše území proměnlivá od 4–6 m. Je nutno rovněž zohlednit 

nestabilitu zvodnělých nesoudržných zemin. 

 

Radonové riziko: 

Bylo provedeno stanovení radonového indexu fy VF flexibilní řešení 06/20011 - protokol 

číslo 1G11-3497-P101. Pro dotčenou parcelu č. 518/86 byl stanoven střední radonový 

index pozemku. Je potřeba v projektu počítat s návrhem ochranných opatření z hlediska 

možného pronikání radonu do interiéru budovy. Za dostatečné protiradonové opatření se 

v případě středního radonového indexu považuje provedení všech kontaktních konstrukcí 

v 1. kategorii těsnosti (provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové 

izolace s plynotěsně provedenými prostupy).  

Podrobný návrhový postup pro řešení situace je možno čerpat z ČSN 73 0601: Ochrana 

staveb proti radonu z podloží. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou a nejsou na ni kladeny podmínky jako na kulturní 

památku. Pro stavbu nejsou uděleny výjimky nebo jiná úlevová řešení. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území stoleté vody. Stoletá voda Q100 neovlivněná = 

350 m3/s dosáhne v areálu VÚSH, Hněvkovského 65 v k.ú. Brno-Komárov hladiny  

v inundaci 198,04 m n. m. Podlaha 1NP nepodsklepeného objektu SO.01 je navržena nad 

touto výškou hladiny na kótě 198,05 m n. m. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba infrastruktury nemá vliv na okolní zástavbu a pozemky, okolí není nutné chránit. 

Odtokové poměry zůstanou zachovány, dešťové odpadní vody jsou dešťovou kanalizací 

svedeny do retenční jímky a odtud požadovaným regulovaným odtokem plynule 

odvedeny do jednotné kanalizace v areálu. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky: 

- Na asanace: nejsou. 

- Na demolice: bude odstraněno stávající oplocení v délce cca 78 m. 

- Na kácení dřevin: nejsou, pouze odstranění náletových dřevin a keřů. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu – orné půdy, p. č. 518/8. 

K záboru lesního fondu nedojde. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude napojena na areálové inženýrské sítě v rámci svého areálu, dojde  

k prodloužení stávajících inženýrských sítí. Na dopravní infrastruktury se stavba napojí 

na stávající areálové komunikace již vybudované pro Podnikatelské inkubátory PI1, PI2, 

PI3 a také pro PI4. Nově se pro stavbu zřizuje 10 parkovacích míst, včetně jednoho pro 

osoby ZTP. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky: 

- pozemek č. 505/1, vlastník: VÚSH, a.s, zastavěná plocha a nádvoří, 

- pozemek č. 505/3, vlastník: VÚSH, a.s, zastavěná plocha a nádvoří, 

- pozemek č. 505/6, vlastník: VÚSH, a.s, zastavěná plocha a nádvoří, 

- pozemek č. 518/85, vlastník: VÚSH, a.s, orná půda, 



1 Technická zpráva se zaměřením na vybranou technologickou etapu 

22 

 

- pozemek č. 518/89, vlastník: VÚSH, a.s, zastavěná plocha a nádvoří. 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Prodloužení inženýrských sítí vzniká nová ochranná a bezpečnostní pásma na pozemků: 

- pozemek č. 505/1, vlastník: VÚSH, a.s., 

- pozemek č. 505/3, vlastník: VÚSH, a.s., 

- pozemek č. 518/85, vlastník: VÚSH, a.s.  

 

1.2 Celkový popis stavby 

1.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je vytvoření a rozšíření nových pronajímatelných a skladových 

výrobních prostorů, předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek  

a drobná zámečnická výroba, se zázemím, vzhledem k umístění v daném území, pro 

začínající podnikatele a rozvíjejících se malých firem, navazujících na Podnikatelské 

inkubátory PI1, PI2 a PI3. 

Podnikatelský inkubátor bude sloužit k pronájmu výrobních a skladovacích ploch o ploše 

cca 3 × 220 m2. 

Pro dvě dílny je v přední západní části vybudováno zázemí (kanceláře, šatny a WC), pro 

třetí dílnu se využije zázemí v PI2 nebo PI3. Provoz jednotlivých provozoven se 

předpokládá jednosměnný s počtem do 5 pracovníků na provozovnu. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Pro stavbu nejsou uděleny výjimky nebo jiná úlevová řešení 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Předmětem projektové dokumentace jsou zohledněny veškeré podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, které jsou obsahem Dokladové části. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou a nejsou na ni kladeny podmínky jako na kulturní 

památku. Pro stavbu nejsou uděleny výjimky nebo jiná úlevová řešení. 

 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek  

a jejich velikosti apod. 

Stavba je nepodsklepená jednopodlažní (hala) a dvoupodlažní (administrativa) se 

zastřešenou plochou střechou po obvodě lemovanou atikou. 

Vnější rozměry:  

- Rozměry: 43,30 m × 18,70 m 

 

SO 01 Administrativní budova:  

- Rozměry: 6,50 m × 18,70 m, výška 7,25 m 

 

SO 01 Hala:  

- Rozměry: 6,60 m × 18,70 m, výška 8,3 m 

 

Obestavěný prostor: 7 571 m3 

- Výrobní plocha: 664,00 m2 

- Plocha kanceláří: 86,90 m2 

- Ostatní plochy: 117,60 m2 

 

Zastavěná plocha:  

- Celková plocha: 810,0 m2 

 

Zpevněné nové plochy: 686,4 m2 

- Nová asfaltová vozovka: 504,6 m2 

- Nové parkoviště: 141,8 m2 

- Nový chodník: 40,0 m2 
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- Parkovací místa: 10 (z toho 1 místo pro osoby ZTP) 

 

Zelené plochy:  

- Celková plocha: 1184,0 m2 

 

SO.03 Prodloužení areálové kanalizace: 243,0 m 

- Jednotná kanalizace: PP300 92,2 m 

- Splašková kanalizace: DN200 70,1 m 

- Dešťová kanalizace: DN 250 60,6 m 

 

SO.04 Prodloužení areálového vodovodu DN50:  

- Délka trasy: 161,3 m 

 

SO.05 Prodloužení areálového plynovodu:  

- Délka trasy: 74,5 m 

 

SO.06 Prodloužení areálového nízkého napětí:  

- Délka trasy: 92,0 m 

 

SO.07 Veřejné osvětlení: 

- Délka trasy: 26,5 m 

- Počet svítidel a stožárů: 2 ks 

 

SO.08 Prodloužení areálového sdělovacího vedení:  

- Délka trasy: 27,0 m 

 

SO.10 Oplocení: 

- Odstranění oplocení: cca 78 m 

- Nové drátěné oplocení: 143,6 m 

 

Provoz jednotlivých provozoven se předpokládá jednosměnný s počtem do 5 pracovníků 

na provozovnu, celkem do 15 pracovníků. 
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- Časové údaje:  

• Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 

• Předpokládané dokončení stavby: 04/2018 

 

- Popis výstavby:  

• Přípravné práce 

• Vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

• Odstranění ornice – oddrnování, zařízení staveniště 

• Příprava zemní pláně 

• Provedení pilot, následně nadpilotových kalichů pro ukotvení ŽB sloupů 

• Montáž ŽB montovaného skeletu 

• Provedení hrubých terénních úprav, dokončení zeminové desky 

• Dokončení montáže ŽB montovaného skeletu 

• Montáž střešního a obvodového pláště 

• Provedení hrubé podlahy uvnitř objektu 

• Provedení venkovních inženýrských sítí 

• Zdění příček po jednotlivých patrech, montáž SDK příček 

• Montáž výplní otvorů 

• Hrubé vnitřní instalace 

• Provedení vnitřních omítek, následně podlah a montáž podhledů 

• Provedení doplnění sadovnických úprav 

• Dozdívky, vnitřní omítky a podlahy 

• Dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 

• Převzetí stavby, odstranění vad a nedodělků 

• Závěrečná prohlídka stavby – kolaudace stavby 

 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby: 19 700 000 Kč 
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1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulace a prostorové řešení jsou navrženy v souladu s územním plánem. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Navržený objekt PI5 je rozdělen na administrativní část a halu. Administrativa je 

dvoupodlažní, která je zastřešená plochou pultovou střechou po obvodě lemovanou 

atikou. Hala je jednopodlažní, která je zastřešená plochou sedlovou střechou uprostřed  

s obloukovými světlíky. Obvodový plášť je navržen z vodorovně kladených stěnových 

sendvičových panelů s povrchovou úpravou z lakovaného plechu. Vstupy do objektu jsou 

řešeny jako bezbariérové. 

Administrativa má vstup z východu směrem k řece Svitava. Po vstupu do objektu do 

zádveří je navrženo schodiště do 2NP a vstup do haly s kuchyňkou, ze které jsou přístupny 

kanceláře, šatna, WC a úklidová místnost se sprchou, na kterou navazuje technická 

místnost. 

Ve 2NP také na schodiště navazuje hala s kuchyňkou, ze které jsou přístupny kanceláře, 

WC a průchozí úklidová místnost se sprchou do šatny. 

Hala je rozdělena na 3 části – dílny. Dílny mají z jižní strany, naproti PI2 a PI3, 

samostatné vstupy pomocí vrat a dveří, které jsou umístěny vedle vrat. Dílny jsou od sebe 

odděleny příčkami s vraty. 

1NP je z okolního terénu přístupno jako bezbariérové přímo z chodníku nebo  

z komunikace. 

 

1.2.3 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavení objekty: 

SO.01 Hala a administrativní budova 

SO.02 Komunikace 

SO.03 Prodloužení areálové kanalizace 

SO.04 Prodloužení areálového vodovodu 

SO.05 Prodloužení areálového plynovodu 

SO.06 Prodloužení areálového nízkého napětí 

SO.07 Veřejné osvětlení 

SO.08 Prodloužení areálového sdělovacího vedení 

SO.09 Sadové úpravy 

SO.10 Oplocení 
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SO 01 Hala a administrativní budova 

Technické vlastnosti: 

Vnější rozměry: 43,30 m × 18,70 m, SO 01 výška 7,25 m, SO 02 výška 8,30 m 

 

Zastavěná plocha: 

SO 01 Administrativa 6,50 m × 18,70m = 121,55 m2 

SO 01 Hala 36,80m × 18,70 m = 688,16 m2 

Zastavěná plocha celkem: 809,71 m2 

 

Obestavěný prostor: 

SO 01 Administrativa 6,50m × 18,70 m × 8,50 m = 1033,2 m3 

SO 01 Hala 36,80 m × 18,70 m × 9,50 m = 6537,5 m3 

Obestavěný prostor celkem: 7570,7 m3 

 

Celková užitná plocha: 868,50 m2 

- Výrobní plocha: 664,00 m2 

- Plocha kanceláří: 86,90 m2 

- Ostatní plochy: 117,60 m2 

Stavba je samostatně stojící se 3 vstupy do dílen z jihu od PI2 a PI3. Dílny jsou uvnitř 

propojeny uzamykatelnými požárními ocelovými vraty. Do administrativy je vstup od 

východu (od řeky Svitava). Kancelářské prostory jsou především orientovány na sever, 

východ a jih. 

Administrativa bude prosluněna a prosvětlena okny ve fasádě. Hala – dílny jsou 

prosvětleny pomocí pásových světlíků v hřebeni stavby. 

Jedná se o dva navazující objekty se samostatnými staticky nezávislými nosnými 

konstrukcemi. Jedná se tedy o dvoupodlažní jednotraktovou administrativní budovu  

s pultovou střechou a atikou s nosnou prefabrikovanou skeletovou železobetonovou 

konstrukcí a jednolodní halou se sedlovou střechou a atikou s vazníkovou 

železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí. 

Administrativní objekt má půdorysné rozměry na systémové osy 6,0 m a 3 × 6,0 m. Výška 

patra na horní hranu nosné kce je +3,200 m, horní hrana atiky je +7,250 m. Sloupy jsou 

vetknuty do kalichů, dále kalichy jsou založeny na ražených pilotách. Nosná konstrukce 

stropu je z předpjatých panelů Spiroll, střešní konstrukce je skládaná na nosném 

trapézovém plechu. Opláštění stěn je ze sendvičových panelů kladených vodorovně, 

dělící stěna mezi administrativou a halou je vyzděná z keramických broušených cihel  

tl. 240 mm. Střešní rovina je pultová se sklonem 1,37° v podélné ose admin. objektu. 

Mezi osou B a C je navrženo dvouramenné prefabrikované schodiště. Vnitřní příčky jsou 

zděné z keramických broušených příčkových cihel tl. 80, 115 a 175 mm. 
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Halový objekt má půdorysné rozměry na systémové osy v podélném směru 6 × 6,0 m  

a v příčném směru 1 × 18,0 m. Výška na horní hranu nosné ŽB kce u okapu je +7,120 m, 

v hřebeni +7,250 m a horní hrana atiky je +8,250 m. Sloupy jsou vetknuty do kalichů, 

dále kalichy jsou založeny na ražených pilotách. Střešní konstrukce je skládaná na 

nosném trapézovém plechu. V hřebeni střechy jsou tři samostatné světlíky šířky 3,2 m. 

Opláštění stěn je ze sendvičových panelů, které jsou kladeny ve vodorovném směru. Hala 

v ř. 3 a 5 je rozdělena na tři samostatné části, dělící stěna je zděná s vloženými ocelovými 

sloupky pro zajištění její stability. Střešní rovina je sedlová se sklonem 1,46°. V řadě  

A mezi sloupy 2-3, 4-5 a 5-6 jsou navržena vrata 3,0 × 4,0 m (Š × V), vedle vrat jsou 

vždy dveře 0,8 × 1,97 m (Š × V). 

Objekty na sebe navazují v ř. 7 a 8, nosné konstrukce horní stavby jsou nezávislé, sloupy 

na styku jsou však uloženy na společném základu. Osová vzdálenost sloupů je 700 mm, 

mezi těmito sloupy bude také provedena dilatace v opláštění. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zahrnují sejmutí – oddrnování zeminy ornice, výkopy pro základové patky, pasy a ražení 

pilot, dále hutněné štěrkopískové podsypy. Výkopek bude odvezen na skládku. 

 

Základové konstrukce 

Základové poměry lze charakterizovat jako složité. Plošné založení vzhledem k poměrně 

velké mocnosti slabých zemin není vhodné, je navrženo založení na ražených pilotách. 

Agresivita podzemních vod je udána jako slabě agresivní (XA1). 

Piloty jsou navrženy jako ražené pod ochranou ocelové výpažnice (vrtání pod hladinou 

podzemní vody v nestabilních zeminách). Piloty jsou navrženy jako plovoucí s patou 

ukončenou ve vrstvě štěrkopískových zemin. Průměr pilot je d = 630 mm s výjimkou 

sloupů B8 a C8, kde je průměr d = 750 mm. Délka pilot v řadě 2-6 je 6,0 m. 

Délka pilot pod sloupy B8 a C8 je 6,5 m. Délka dvojice pilot pod sloupy A7/8 a D7/8 je 

5,0 m. Délka pilot v ř. 1 je 4,0 m. Piloty v ř. 2-6 jsou vyztuženy 8 × R20 po 45°, spirála 

E8 se stoupáním 200 mm, všechny ostatní piloty jsou vyztuženy 6 × R16 po 45°, spirála 

E8 se stoupáním 200 mm. Hlavice pilot jsou převrtané na průměr 1,35 m, výška hlavice 

je 1 250 mm, v hlavici je kalich. Beton pilot je volen pro prostředí slabě agresivní XA1, 

proto je navržen beton pro betonáž pilot jako C20/25 XA1, min. množství cementu SPC 

je 375 kg/m3. Výztuž pilot je provedena z oceli B505B. Krytí výztužných prutů je 60 mm. 

 

Základové nosníky 

Po obvodu administrativního objektu jsou na kalichy pilot uloženy prefabrikované 

základové nosníky. Nosníky jsou půdorysně osazeny na vnější líc prefabrikovaných 

sloupů a jejich horní hrana je ve výškové úrovni +0,350 m. Spodní hrana základových 

nosníků je -0,500 m. Základové nosníky jsou provedeny z betonu C30/37 XA1, výztuž 

B500B. 
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Skelet 

Ze statického hlediska se jedná o vetknuté sloupy s kloubovými průvlaky po obvodě  

a ztužující stropní deskou z panelů vytvářející horizontální smykovou stěnu. Ve střešní 

rovině jsou obvodové průvlaky a ztužidla doplněna trapézovým plechem s vysokou 

vlnou. Ve výpočtu se ztužující funkcí plášťů a stropu není uvažováno. Ve stěně v ř. 8 je 

v obou patrech vyzděná stěna mezi prefa průvlaky a sloupy, výpočtově s ní není 

uvažováno. Sloupy jsou průřezu převážně 450 × 350 mm. V místě napojení průvlaků jsou 

ze sloupů vytaženy konzoly s trny, na které budou nasazeny stropní průvlaky. Průvlaky  

v ř. 8 a 9 jsou uvažovány jako prosté nosníky na rozpětí 5 700 mm a 5 800 mm tvaru L. 

Průvlaky jsou výšky 400 mm a 350 mm. V řadě B a C jsou průvlaky průřezu T. Průvlaky 

jsou v místě uložení na konzoly sloupu odskočeny. Ztužidla jsou výšky 300 mm a šířky 

150 mm. Schodišťové desky jsou tl. 170 mm, podestová deska je tl. 200 mm. 

Sloupy jsou kotveny do kalichů základových patek. Patní část sloupů v kalichu je 

zdrsněna. Vetknutí je zajištěno zálivkou sloupu v kalichu betonem min C25/30. 

Zálivkový beton musí být řádně zhutněn. 

 

Stropy 

Stropní konstrukce je navržena jako prefabrikovaný systém předpjatých stropních panelů 

Spiroll o výšce 200 mm, typ PPD 205. Panely jsou ukládány na železobetonové 

prefabrikované průvlaky. Panely jsou na max. světlé rozpětí 5 300 mm, šířka uložení  

125 mm, panely budou ukládány do cementového potěru. Veškeré prostupy přes panely, 

manipulace apod. musí být v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

 

Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce jsou pomocné konstrukce doplňující hlavní nosnou železobetonovou 

prefabrikovanou konstrukci – jedná se zejména o atikové nástavce, výměny pro vrata, 

dveře a okna, podepření světlíkových obrub a vodící profily pro rozdělovací stěny v hale. 

Ocelové profily jsou z běžného sortimentu válcovaných tyčí a plechů z oceli S235. 

 

Schodiště 

Schodišťové rameno má tloušťku minimálně 170 mm a šířku 1 250 mm. Schodišťová 

ramena jsou kladena přes gumové ložiskové pásy s potřebnou únosností podle velikosti 

kontaktního namáhání. Schodišťová ramena jsou provedena z betonu C45/55 XA1, 

výztuž B500B. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou (schodovkami 

s protiskluzovou úpravou). Volné prostory s nebezpečím pádu budou opatřeny ocelovým 

zábradlím s dřevěným madlem dle vyhl. 323/2017 Sb. 

Vybavení schodiště dle požadavků čl. 1.3 Přílohy č.1 vyhlášky 398/2009 Sb.: 

- sklon schodišťového ramene nesmí být větší jak 28° - skutečnost 24,4°, 

- výška schodišťového stupně nesmí být větší než 160 mm – skutečnost 150 mm, 

- schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, 

která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň, 
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- stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene musí 

být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. 

 

Obvodový plášť 

Opláštění stěn je ze sendvičových panelů tl. 120 mm kladených vodorovně. Navržené 

stěnové panely KS1150 FR s jádrem z minerální vlny se standardní metodou upevnění 

(viditelnými upevňovacími prvky). 

Základní materiál pro výrobu kontinuálně lakovaných plechů je ošetřen antikorozní 

povrchovou úpravou, a to oboustranným žárově pozinkovaným povlakem o celkové 

hmotnosti 275 g/m2 zinku pro finální povrchové úpravy – PES 25: Povrchová ochrana  

v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25 μm na žárově 

pozinkovaný ocelový plech. Ocel používaná pro krycí vrstvy panelu odpovídá  

ČSN EN 10147 s min. smluvní mezí kluzu 280 MPa. 

Tloušťky plechů: 

- standardní tloušťka vnějšího plechu 0,60 mm, 

- standardní tloušťka vnitřního plechu 0,50 mm. 

V administrativě bude před obvodový plášť na straně interiéru předsazena sádrokartonová 

příčka s vloženou minerální izolací tl. 40 mm jako zakrytí ocelové konstrukce pro 

uchycení venkovních oken a dveří. 

 

Zdivo 

Dělící stěna mezi administrativou a halou bude vyzděná z broušených cihel na maltu pro 

tenké spáry, dělící příčky administrativy budou vyzděny z broušených cihel (příčkovek) 

na maltu pro tenké spáry cihel v tl. 80, 115 a 175 mm. Zděné dělící příčky v hale mezi 

dílnami budou ztuženy pomocí ocelových profilů HEA 160. 

 

Úpravy povrchů a podlahy 

Venkovní povrch bude proveden z lakovaného plechu sendvičového stěnového panelu. 

Vnitřní omítky budou vápenné hladké štukové s bílým disperzním nátěrem. Stěny  

v předsíních k WC a na WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky 1 800 mm, 

v úklidové místnosti do výšky 2 050 mm. Keramický obklad bude proveden také  

v kuchyňce za kuchyňskou linkou. Podlahy v administrativě budou tvořeny keramickými 

dlažbami, zátěžovým kobercem a PVC. V hale bude podlaha drátkobetonová se 

zahlazeným vsypem. Pod stropní konstrukci bude v 1NP zavěšen kazetový podhled 

z minerálních lisovaných desek, ve 2NP bude zavěšen sádrokartonový podhled  

s vloženou minerální izolací tl. 40 mm.  

 

Ochrana ocelových a zámečnických konstrukcí:  

Na ochranu nejsou stanoveny zvláštní požadavky na korozní ochranu ocelových 

konstrukcí. Požadované vlastnosti finální ochrany ocelových konstrukcí budou 

dohodnuty mezi investorem a dodavatelem. 
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Izolace 

Hydroizolace: 

- Podlaha 1NP bude izolována protiradonovou izolací ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 

mm. 

- Střecha bude izolována kotvenou střešní fólií DEKPLAN 76 K tl. 1,5 mm. 

 

Tepelná izolace: 

- Podlaha v administrativě v 1NP bude izolována podlahovým polystyrénem EPS 

100 tl. 80 mm, ve 2NP bude izolována podlahovými deskami z minerální vlny  

tl. 40 mm. 

- Střecha bude izolována střešními izolačními deskami z minerální vlny  

min. tl. 190 mm. 

- Obvodový plášť je proveden ze sendvičového panelu na bázi minerální vlny  

tl. 120 mm. 

- Sokl a základové pasy z vnější strany pod terén budou obloženy extrudovaným 

polystyrénem tl. 80 mm. 

- Venkovní okna a dveře budou z plastových profilů, U = 1,2 W/m2.K. 

- Vrata do haly, U = 1,7 W/m2.K. 

- Střešní světlíky, U = 1,7 W/m2.K. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 

Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (ve znění pozdějších 

předpisů) a nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických  

a kvalitativních požadavků. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita 

budovaných konstrukcí. Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty 

ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT). 

Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro 

případné zesílení nebo úpravy nosných prvků. 

Při provádění bude základová spára převzata geologem (případně statikem). Při zakrývání 

nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavebníka, případně autor návrhu 

(např. kontrola výztuže před betonáží) nebo úpravy nosných prvků. 

 

SO.02 Komunikace 

Stavební objekt řeší napojení objektu haly na nově budované areálové komunikace, 

napojení nových komunikací na původní zpevnění. Dále pak způsob zpevnění a jejich 
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odvodnění. Komunikace jsou navrženy z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky ze 

zámkové dlažby. 

 

SO.03 Prodloužení areálové kanalizace 

Venkovní kanalizace řeší odvedení dešťových vod a splaškových vod z projektované 

stavby PI5. Splaškové vody z SO.01 budou přímo napojeny do prodloužené jednotné 

kanalizace DN 300 v délce cca 94,5 m. Dešťové vody z SO.01 a zpevněných ploch budou 

protékat přes retenční nádrž, která zachová stávající odtok ze zastavěného území. 

 

SO.04 Prodloužení areálového vodovodu 

Prodloužení bude napojené na stávající areálový vodovod Pe63 (512/1). Nový areálový 

vodovod bude provedený z PE řada 100 potrubí 63 × 3,8 délky 161,3 m. 

 

SO.05 Prodloužení areálového plynovodu 

Nový plynovod STL vedený v zemi bude provedený z materiálu PE100+, profil potrubí 

63 × 5,8. Za napojením na stávající STL plynovod bude osazené šoupátko. 

 

SO.06 Prodloužení areálového nízkého napětí 

Kabelová přípojka NN pro PI5 a ve výhledu ještě jednoho objektu bude provedena jako  

trasa – A: kabelem AYKY 3 × 240 + 120 mm2 ze stávající rozvodné skříně NN v areálu 

a trasa – B: bude provedena kabelem AYKY 3 × 120 + 70 mm2. Zde bude vybudován 

samostatný vývod jištěný 315A. 

 

SO.07 Veřejné osvětlení 

Pro venkovní osvětlení podnikatelského inkubátoru PI5 bude vybudováno venkovní 

osvětlení komunikací a parkovišť. 

 

SO.08 Prodloužení areálového sdělovacího vedení 

Telefony budou připojeny z MIS200 v objektu PI3 zemním kabelem 50 × N. K datovému 

rozvaděči budou připojeny vícepárovými kabely typu SYKFY. 

 

SO.09 Sadovnické úpravy 

Uspořádání ploch pro vegetační úpravy (jejich velikost a tvar) je výsledkem 

architektonického řešení areálu, návrh výsadeb je podřízen provozu v objektu. 

 

SO.10 Oplocení 

Vzhledem k umístění stavby nad hladinou záplavové vody bude oplocení na východní 

hranici pozemku a část na severní hranici umístěné vedle opěrné stěny tvaru L z drátěného 

materiálu. 
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1.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technická řešení 

Jedná se o zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. Inkubátor PI5 

bude sloužit k pronájmu výrobních a skladovacích ploch o ploše cca 3 × 220 m2, 

předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek a drobná zámečnická 

výroba pro začínající mladé podnikatele. 

Pro dvě dílny je v zadní (východní) části vybudováno zázemí (kanceláře, šatny a WC), 

pro třetí dílnu se využije zázemí v PI2 nebo PI3. 

Předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek a drobná zámečnická 

výroba. Zámečnická výroba zahrnuje tyto činnosti s kovovým materiálem (tyče, trubky, 

plechy a podobně): řezání, broušení, vrtání, stříhání, ohraňování, svařování. 

 

1.2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nachází ve středním radonovém riziku. Protiradonová opatření budou 

provedena dle ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce bude provedena v 1. kategorii 

těsnosti. Jako izolace proti zemní vlhkosti a současně protiradonové izolace bude použita 

izolační fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm. Izolace bude chráněna netkanou textílií 

500 g/m2. Podklad pod izolaci a její vlastní provedení musí splňovat podmínky stanované 

výrobcem, včetně technologického postupu, musí být celistvá v celé ploše kontaktní 

konstrukce. Izolace bude z vnitřní strany základového nosníku vyvedena směrem nahoru. 

Před zakrytím izolace musí být provedena kontrola celistvosti a neporušenosti. Izolace 

musí být chráněna proti mechanickému poškození. 

Prostupy instalací musí být plynotěsné, např. pomocí plášťové trouby s pevnou přírubou, 

kdy se prostor mezi plášťovou troubou a potrubím nebo kabelem plynotěsně utěsní trvale 

pružným tmelem. Podkladní beton bude při obou okrajích vyztužen sítí 150 × 150 × 6 

mm z oceli B500B a z betonu C25/30. Pod podkladní beton bude proveden štěrkopískový 

podsyp, který bude zhutněn (Edef = min. 50 MPa). Před provedením podsypu je nutné 

provést přehutnění stávajícího podloží.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavbu není nutné chránit proti bludným proudům, v dotčené oblasti se bludné proudy 

nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbu není nutné chránit proti seizmicitě, území se nenachází v oblasti se zvýšenou 

seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Není nutná. 



1 Technická zpráva se zaměřením na vybranou technologickou etapu 

34 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba není na poddolovaném území a ani se zde nevyskytuje metan. 

 

1.3 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Nároky na potřebu: 

- Zdrojem vody je stávající přípojka vody. 

- Zdrojem elektrické energie bude ze stávajícího areálu, dle dohody s investorem. 

Jiná média se nepožadují. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Bude zajištěno vlastností materiálu štěrkodrtě a betonového recyklátu, který je propustný 

a umožňuje tak vsáknutí vody do podloží. Pod stavební stroje bude umístěna nádoba 

v případě vylučování nebezpečných látek ze stavebního stroje, které by eventuelně mohly 

kontaminovat půdu. Odpad ze stavebních buněk je řešen pomocí fekálního tanku. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné ze stávající areálové komunikace. Napojení na vodovod  

a elektrickou energii bude dle dohody s investorem ze stávající ho areálu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Maximální limitní hluk během výstavby 

nepřesáhne 65 dB. V případě prašnosti bude probíhat kropení. Znečištění vozovek se 

bude předcházet čištěním aut (pomocí zahradní hadice nebo vysokotlakého čističe). 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice kácení 

dřevin 

Staveniště bude provizorně oploceno plotem výšky 2,0 m. 

V řešeném prostoru bude provedeno vybourání stávajícího oplocení. Z travnatých ploch 

bude sejmuta ornice. Část ornice bude převezena na skládku, další část bude uložena 

v areálu a po dokončení výstavby bude použita pro rekultivaci okolí. Následně budou 

provedeny násypové práce po úroveň zemní pláně komunikace. 

Odvoz suti bude na řízenou skládku dle výběru zhotovitele. 
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Požadavky na kácení dřevin: V prostoru staveniště se nachází pouze náletové dřeviny, 

které je nutné také odstranit. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábor pro staveniště bude dočasný, a to v rámci pozemku stavebníka. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Předmětnou stavbou nevznikají požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavební odpad bude roztříděn, uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci.  

S produkovanými odpady bude nakládáno v souladu s platnými legislativními požadavky 

v oblasti odpadového hospodářství a budou k využití. V případě poškození budou 

předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o hutněné štěrkopískové podsypy. Materiál určený pro hutněné násypy  

a podsypy bude hned zpracován, bez mezi skládky. Přebytečná zemina bude odvezena na 

určenou skládku. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí, zejména zátěž hlukem, 

prašností a znečištění okolí, zejména komunikace výjezdem vozidel ze staveniště. Vznik 

nadměrné prašnosti se při důsledném dodržování technologické kázně a s ohledem na 

rozsah stavebních úprav nepředpokládá. 

Dodavatel stavebních prací musí zajistit účinnou techniku pro případné znečištění 

vozovek a v případě potřeby zajistí vhodným způsobem, pokud to bude nutné a účelné, 

omezení sekundární prašnosti např. zkrápěním. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací nutno respektovat příslušná ustanovení NV 

č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a dodržení 

požadavků zákona č. 88/2016 Sb. 

Pracovníci budou pro činnost vybaveni prostředky pracovní ochrany (OOPP) podle 

možného rizika ohrožení (ochrana očí, těla) a jsou povinni je při práci používat. Přístup 

na staveniště budou mít pouze povolané osoby, staveniště musí být oploceno plotem 

výšky min. 1,80 m. 
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Veškerá pracoviště, zařízení a místa v řešeném provozu, kde hrozí nebezpečí ohrožení 

osob, budou opatřeny příslušným bezpečnostním značením (barvy, značky, tabulky). 

Stavba bude vyžadovat účast koordinátora bezpečnosti práce. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou nutné. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S dopravním omezením se neuvažuje. Při stavbě a přepravách budou učiněna taková 

opatření, aby nedocházelo ke znečištění stávající příjezdové místní komunikace, zejména 

při výjezdu vozidel ze staveniště. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. 

V průběhu stavby smí být komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost 

nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí 

být projednána samostatně ještě před zahájením stavby. V souvislosti se stavbou nesmí 

dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních ploch (vozovka, chodník, zeleň, 

uliční vpusti). 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Realizace stavby bude za plného provozu areálu, proto nesmí dojít k omezení provozu.  

V případě požadavku na částečné omezení je nutné předem projednat podmínky  

s investorem, týká se především napojení na stávající rozvody (vodovod, plynovod, 

elektrickou energii a kanalizace). 
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2.1 Obecné informace o lokalitě stavby 

Název stavby:  ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU  

BRNO-JIH, PI5 

Místo stavby:   Areál VÚSH, Hněvkovského 65, Brno 

Čísla parcel:  Parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 518/8 

a 518/89 (prodloužení sítí) 

Katastrální území:  Komárov (KU.611026) 

Kraj:    Jihomoravský 

GPS souřadnice: 49°10'12.2"N 16°37'43.7"E 

Stavba je umístěna v areálu VÚSH. Doprava 

v areálu je řešena pomocí komunikace z asfaltu, 

přesná poloha staveniště viz příloha P3 „Dopravní 

vztahy“.  

Areál VÚSH je napojen na silnici I/41, jedná se o 

silnici I. třídy, která spojuje silnici I/42 (brněnský 

městský okruh) s dálnicemi D1 a D2. Komunikace 

je převážně čtyřproudová, proto je dostupnost na staveniště z různých míst České 

republiky velmi dobrá. 

Obr. 1 Mapa ČR 

Zdroj: elros.cz 

Obr. 3 Mapa Brna s výrazněním řešené lokality 

Zdroj: mapy.cz 

Obr. 2 Letecký pohled na řešené území 

Zdroj: google.com/maps 
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[1] 

[2] 

[3] 

2.2 Legislativní náležitosti při přepravě 

Veškerý přepravovaný materiál a stavební stroje po pozemních komunikací se musí řídit 

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. (vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb.,  

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.). 

Limity pro nadrozměrná přepravu: 

- Délka: > 16,5 m 

- Šířka: > 2,5 m 

- Výška: > 4 m 

- Hmotnost: > 48 t 

Jelikož má navržená souprava skládající se z nákladního automobilu (tahačem)  

a nízkoložného podvalníku, který bude přepravovat současně pásový dozer a zeminový 

vibrační válec (viz kapitola 6 „Návrh strojní sestavy a nářadí pro hlavní technologické 

etapy“), bude vykazovat hodnoty pro nadrozměrnou přepravu, je zapotřebí mít povolení. 

Dále autojeřáb GROVE GMK 4100L a také tahač s valníkovým návěsem pro přepravu 

tyčových prvků pro montáž železobetonového montovaného skeletu budou potřebovat 

povolení pro nadrozměrnou přepravu. 

Povolení pro převoz nadrozměrné přepravy se zažádá u dotčeného orgánu dle typu 

pozemní komunikace, na které má být náklad přepravován: 

- Obecní úřad: na místních komunikacích. 

- Krajský úřad: na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy 

nepřesáhne územní obvod jednoho kraje. 

- Ministerstvo dopravy: na dálnicích a též silnicích v případech, že trasa přepravy 

přesahuje územní obvod jednoho kraje. 

Vyplní se žádost o povolení k nadrozměrné přepravě. Dotčený orgán požadavek 

přezkoumá a vydá rozhodnutí o požadavku na přepravu, dále se k přepravě vyjadřuje 

policie ČR. Jestliže šířka přepravy přesahuje 3,2 m, je nutné při převozu mít technický 

doprovod. 

 

2.3 Dopravní značky 

V okolí staveniště budou umístěny následující dopravní značky pro bezpečnou a plynulou 

dopravu v okolí staveniště: 

- IP22 „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“ – dočasně osazená na areálové 

komunikaci před vjezdem na staveniště. 

- P4 „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“ – dočasně osazená u výjezdu ze staveniště. 

- B1 a E13 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL (V OBOU SMĚRECH) MIMO 

VOZIDEL STAVBY“ – dočasně osazená na areálové komunikaci před vjezdem na 

staveniště. 

Přesná poloha dopravních značek viz příloha P3 „Dopravní vztahy“. 
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[4] 

[5] 

2.4 Odběrná místa 

Zeppelin CZ, s. r. o.     Stavební stroje pro zemní práce 

TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.  Mobilní oplocení, stavební buňky 

DUFONEV R.C., a. s.    Odvoz ornice, dovoz betonového  

recyklátu a štěrkodrtě 

Prefa Brno, a. s. (závod Kuřim)  Dílce montovaného skeletu 

TBG BETONMIX, a. s.   Betonová směs pro montáž skeletu 

Autojeřáby Beneš, s. r. o.   Autojeřáb pro montáž skeletu 

Stavebniny DEK, a. s.   Kloubová plošina, ostatní drobný  

materiál 

 

2.5 Návrh dopravních tras 

Přeprava silničních panelů (sloužící jako podklad prostoru pro očištění vozidel) není 

uvažována, protože dodávku a montáž tohoto materiálu zajistí investor z areálu VÚSH. 

 

2.5.1 Doprava stavebních strojů pro zemní práce 

Stavební stroje budou převezeny z půjčovny stavebních strojů Zeppelin CZ, s. r. o. 

nacházející se na okraji Brna. Při I. fázi zemních prací budou převezeny soupravou 

skládající se z nákladního automobilu (tahačem) a nízkoložného podvalníku, který bude 

přepravovat současně pásový dozer a zeminový vibrační válec (viz kapitola 6 „Návrh 

strojní sestavy a nářadí pro hlavní technologické etapy“). Dále z půjčovny pojede 

samostatně rýpadlo-nakladač. 

Pro II. fázi zemních prací bude pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

přepraveno minirýpadlo a tandemový vibrační válec. Jelikož se jedná o menší 

přepravovaný náklad, je posuzována souprava pro převoz pásového dozeru a zeminového 

vibračního válce. Tato souprava bude vyžadovat povolení pro nadrozměrnou přepravu od 

Ministerstva dopravy, protože trasa je vedena přes dálnici. [1] 

Kontaktní údaje: 

- Firma:    Zeppelin CZ, s. r. o.  

- Otevírací doba:  Po–Pá 7:00–16:30 

- Adresa:   Tuřanka 119, 627 00 Brno  

- Telefon:   +420 548 134 211 

- Web:   https://zeppelin.cz/pujcovna/the-cat-rental-store 

 

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:   8,9 km 

- Doba:   14 min 

https://zeppelin.cz/pujcovna/the-cat-rental-store
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2.5.1.1 Kritické body na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Velikost navržené soupravy: 

- Délka:   15,73 m 

- Šířka:   3,50 m 

- Výška:   3,92 m 

 

Kritický bod 1 

Nachází se na křižovatce v ulici Tuřanka. Jedná se o pravotočivý směrový oblouk na 

silnici 15283. Tento bod vyhoví pro projetí tahače s nákladem. [6] 

 1 

 2 

 3 

 5 

 4 

Obr. 4 Návrh dopravní trasy pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 5 Kritický bod 1 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Zdroj: google.com/maps 
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Kritický bod 2 

Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Tuřanka a Řípská. Je to pravotočivý směrový oblouk 

na silnici č. 15289. Tento bod vyhoví pro projetí tahače s nákladem. [7] 

 

Kritický bod 3 

Nachází se na dálnici D1 mezi 200,0 a 195,5 kilometrem. Jedná se o podjezd na dálnici. 

Výška podjezdu dle ŘSD je 4,8 m. Navržená výška soupravy je 3,92 m. Kritický bod 

vyhovuje na projetí soupravy. [8] [9] 

 

 

Obr. 6 Kritický bod 2 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 7 Kritický bod 3 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Zdroj: google.com/maps 
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Kritický bod 4 

Nachází se na křižovatce v ulici Hněvkovského. Jedná se o pravotočivý směrový oblouk 

na silnici I/41 sloužící jako vjezd do areálu VÚSH. Délka soupravy přepravující stavební 

stroje je 15,73 m. Poloměr směrového oblouku je 14 m. Proto tento bod je nevyhovující 

pro projetí tahače s nákladem. [1] [10] 

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní cestu na staveniště (vedlejší cesta je ještě více 

komplikovanější), tak bude nutno při odbočování na této křižovatce zastavit dopravu 

v obou směrech a co nejvíce si nadjet (znázorněno žlutou šipkou viz obr. 8 „Kritický bod 

4 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce“). Při uzavření komunikace 

v obou směrech vznikne velký prostor pro odbočení do areálu. 

Kritický bod 5 

Nachází se v areálu VÚSH mezi Podnikatelským inkubátorem PI1 a PI2. Jedná se  

o levotočivý směrový oblouk. Poloměr směrového oblouku je 8 m, proto je tento bod 

nevyhovující. [11] [12] 

Pro snadnější vyjetí stavebních strojů z návěsu rovnou na staveniště navrhuji řešení, kdy 

souprava si najede rovno mezi Podnikatelské inkubátory PI2 a PI4 a z tohoto místa si 

couvne na staveniště (znázorněno žlutou šipkou viz obr. 10 „Kritický bod 5 na trase pro 

dopravu stavebních strojů pro zemní práce“). Pro bezpečný a snadnější přístup na 

staveniště bude s majitelem a správcem areálu VÚSH dohodnuto, že na parkovišti mezi 

budovami PI1 a PI2 nebudou stát min. na 2 vyhrazených místech vozidla u řešeného 

směrového oblouku. [11] [12] 

Obr. 8 Kritický bod 4 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní 

práce 

Zdroj: google.com/maps 
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Obr. 10 Kritický bod 5 na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 9 Schéma areálu VÚSH 

Zdroj: vtpbrno.cz 
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[13] 

[14] 

2.5.2 Doprava mobilního oplocení a stavebních buněk 

Mobilní oplocení a stavební buňky budou převezeny nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou z půjčovny TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. nacházející se na 

okraji Brna. [13]   

Kontaktní údaje: 

- Firma:   TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. 

- Adresa:  Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina 

- Telefon:   +420 547 212 212 

- Web:   https://www.toitoi.cz/ 

- Email:   info.br@toitoi.cz 

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:   7,3 km 

- Doba:   8 min 

 

2.5.2.1 Kritické body na trase pro dopravu mobilního oplocení a stavebních buněk 

Velikost navrženého nákladního automobilu s nákladem: 

- Délka:   9,0 m 

- Šířka:   3,50 m 

- Výška:   3,9 m 

Vzhledem k tomu, že se firma nachází v těsné blízkosti firmy Zeppelin CZ, s. r. o., je 

navržená trasa na staveniště velmi podobná. Všechny kritické body jsou stejné jak při 

posuzování dovezení stavebních strojů pro zemní práce (viz pododdíl 2.5.1.1 „Kritické 

body na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce“). [14] 

Navržený nákladní automobil má délku 9,0 m, proto je kritický bod č. 4 vyhovující (9,0 

m < 14,0 m). Pro kritický bod č. 5 platí stejné zásady, jak v případě dovezení strojů pro 

zemní práce – najetí a couvnutí si na staveniště (viz pododdíl 2.5.1.1 „Kritické body na 

trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní práce“). 

 2 

 3 

 4 

 5 

Obr. 11 Návrh dopravní trasy pro dopravu mobilního oplocení a stavebních buněk 

Zdroj: google.com/maps 

https://www.toitoi.cz/
mailto:info.br@toitoi.cz
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[15] 

[16] 

2.5.3 Odvoz ornice, dovoz betonového recyklátu a štěrkodrtě 

Materiál se bude převážet pomocí nákladního automobilu s korbou do blízkého lomu 

DUFONEV R.C., a. s. Pro prázdné nákladní automobily lze použít i severní šedě 

zobrazenou trasu (viz obrázek 12 „Návrh dopravní trasy pro převoz ornice, štěrkodrtě  

a betonového recyklátu“). Pro naložené nákladní automobily nikoliv, protože se na trase 

nachází Černovický most nosností max. 32 t (naložený nákladní automobil má hmotnost 

46,85 t). [15] [16] 

Kontaktní údaje: 

- Firma:   DUFONEV R.C., a. s. 

- Adresa:  Vinohradská, Brno-Černovice 

- Telefon:   775 887 391 

- Web:   http://www.dufonev.cz/ 

- Email:   dufonev@dufonev.cz  

- IČ:    25538748  

- DIČ:    CZ25538748 

- GPS souřadnice: 49°10'4.72"N, 16°39'18.352"E 

- Otevírací doba: 6:30–17:00 (pondělí–pátek) 

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:   4,3 km 

- Doba:   8 min 

 

2.5.3.1 Kritické body na trase pro převoz ornice, štěrkodrtě a betonového recyklátu 

Velikost navrženého nákladního automobilu s nákladem: 

- Délka:   8,5 m 

- Šířka:   2,5 m 

 1 

 2 

 3 

Obr. 12 Návrh dopravní trasy pro převoz ornice, štěrkodrtě a betonového recyklátu 

Zdroj: google.com/maps 

http://www.dufonev.cz/
mailto:dufonev@dufonev.cz
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- Výška:   3,0 m 

- Hmotnost:  46,85 t (naložen materiálem) 

 

Kritický bod 1 

Nachází se v areálu VÚSH mezi Podnikatelským inkubátorem PI1 a PI2. Jedná se  

o pravotočivý směrový oblouk. Poloměr směrového oblouku je 8 m, délka nákladního 

automobilu je 8,5 m. Vzhledem k velkému prostoru pro vytvoření oblouku nákladním 

automobilem je tento bod vyhovující (řidič si musí hodně nadjet). [11] [12] 

Pro bezpečný a snadnější přístup na staveniště bude s majitelem a správcem areálu VÚSH 

dohodnuto, že na parkovišti mezi budovami PI1 a PI2 nebudou stát min. na 2 vyhrazených 

místech vozidla u řešeného směrového oblouku. [11] [12] 

 

Kritický bod 2  

Kritický bod se nachází z výjezdu areálu VÚSH na ul. K Povodí. Poloměr oblouku je 

vyhovující. [17] 

Obr. 13 Kritický bod 1 na trase pro převoz ornice, štěrkodrtě a betonového recyklátu 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 14 Kritický bod 2 na trase pro převoz ornice, štěrkodrtě a 

betonového recyklátu 

Zdroj: google.com/maps 
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[19] 

[20] 

Kritický bod 3 

Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Kaštanová a Vinohradská. Poloměr oblouku je 

vyhovující. [18] 

2.5.4 Dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Jednotlivé dílce montovaného železobetonového skeletu budou přepravovány pomocí 

nákladního automobilu (tahačem) s valníkovým návěsem. Materiál se bude přepravovat 

od firmy Prefa Brno, a. s. ze závodu v Kuřimi. Při převozu nejdelšího prvku (tj. vazník) 

bude mít souprava celkovou délku 23,14 m, proto je nutné žádat o povolení z hlediska 

nadrozměrné přepravy od Ministerstva dopravy, protože trasa je vedena přes dálnici. [1] 

[19] 

Kontaktní údaje: 

- Firma:   Prefa Brno, a. s. (závod Kuřim) 

- Adresa:  Ul. Blanenská 1345, Kuřim 664 34 

- IČO:    41603010  

- DIČ:    CZ 41603010   

- E-mail:   prefa@prefa.cz 

- Web:    http://www.prefa.cz/ 

- Telefon:   724 990 594  

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:   27,7 km 

- Doba:   24 min 

Obr. 15 Kritický bod 3 na trase pro převoz ornice, štěrkodrtě a betonového recyklátu 

Zdroj: google.com/maps 

mailto:prefa@prefa.cz
http://www.prefa.cz/
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2.5.4.1 Kritické body na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Velikost navrženého nákladního automobilu s nákladem: 

- Délka:   23,14 m 

- Šířka:   2,49 m 

- Výška:   3,54 m 

 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8  

9 

 10, 11 

Obr. 16 Návrh dopravní trasy pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 
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Kritický bod 1 

Jedná se o křižovatku u výjezdu ze Závodu Kuřim na ul. Blanenskou. Poloměr oblouku 

je vyhovující. [21] 

Kritický bod 2, 3, 4 

Jedná se o podjezdy na silnici E461. Všechny tyhle podjezdy mají výšku 4,50 m. Proto 

jsou podjezdy vyhovující pro bezpečnou přepravu soupravy. [22] 

 

Kritický bod 5 

Kritický bod se nachází na ul. 

Žábovřeská, jedná se o pravotočivý 

směrový oblouk. Poloměr oblouku je 

vyhovující. [23] 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Kritický bod 1 na trase pro dovoz jednotlivých 

dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 19 Kritický bod 2 na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 18 Kritický bod 5 na trase pro dovoz 

jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 
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Kritický bod 6 

Jedná se o podjezd na ul. Žábovřeská ihned po ukončení směrového oblouku jako kritický 

bod č. 5. Výška podjezdu je 4,8 m, proto je převoz soupravy vyhovující. [24] 

Kritický bod 7 

Jedná se o Pisárecký tunel nacházející se na silnici I. třídy ozn. jako I/23. Výška podjezdu 

je 4,8 m. Tunel vyhovuje pro bezpečné projetí soupravy. [25] 

 

Kritický bod 8 

Jedná se o směrový oblouk sloužící pro napojení na dálnici D1 ze silnice E461. Poloměr 

směrového oblouku je vyhovující. [26] 

Obr. 20 Kritický bod 6 na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 21 Kritický bod 7 na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 22 Kritický bod 8 na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž 

skeletu 

Zdroj: google.com/maps 
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[28] 

[29] 

Kritický bod 9 

Jedná se o sjezd z dálnice D1 na dálnici D2 směr ul. Hněvkovského. Směrový oblouk je 

vyhovující. [27] 

Kritický bod 10, 11 

Bude řešen stejně jako při kritickém bodu 4 a 5 pro dopravu stavebních strojů pro zemní 

práce (viz pododdíl 2.5.1.1 „Kritické body na trase pro dopravu stavebních strojů pro 

zemní práce“). 

 

2.5.5 Dovoz betonové směsi 

Dovoz betonové směsi bude probíhat z firmy TBG BETONMIX, a. s, konkrétně 

z betonárny v Černovicích. V zadané technologické etapě se jedná o betonáž 

nadpilotových kalichů. [28] 

Kontaktní údaje: 

- Firma:    TBG BETONMIX, a. s. 

- Adresa:    Vinohradská 1188, 618 00 Brno 

- Provozní doba:   Po–Pá 6:00–14:30 (v jinou dobu po dohodě  

s vedoucím provozu) 

- GPS souřadnice:   49°10'9.943"N, 16°38'52.117"E 

- Telefon:    604 892 577 

- Web:    http://www.transportbeton.cz/  

- Email:    martin.horyansky@tbgbetonmix.cz  

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:    4,0 km 

- Doba:    6 min 

Obr. 23 Kritický bod 9 na trase pro dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu 

Zdroj: google.com/maps 

http://www.transportbeton.cz/tbg-betonmix-a-s/betonarna-brno-cernovice.html
mailto:martin.horyansky@tbgbetonmix.cz
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2.5.4.1 Kritické body na trase pro dovoz betonové směsi 

Velikost navrženého autodomíchávače: 

- Délka:    7,5 m 

- Šířka:    2,4 m 

- Výška:    3,5 m 

Kritický bod 1 

Jedná se o stejný kritický bod jako kritický bod č. 3 při dopravě oplocení a stavebních 

buněk (viz pododdíl 2.5.2.1 „Kritické body na trase pro dopravu mobilního oplocení  

a stavebních buněk“). Směrový oblouk je v tomto případě vyhovující (14 m > 7,5 m).[18] 

 

2.5.5 Přeprava autojeřábů 

Přeprava autojeřábů bude realizována od firmy Autojeřáby Beneš, s. r. o. V případě 

montáže železobetonového skeletu budou použity 2 typy jeřábů (GROVE GMK 4100L  

a GMK 2035). Pro posouzení přepravy bude uvažován větší autojeřáb, tzn. GROVE 

GMK 4100L. Pro přejezd autojeřábu je třeba žádat o povolení pro nadrozměrnou 

přepravu u krajského úřadu, protože trasa je vedena silnicí I. třídy. V případě autojeřábu 

GMK 2035 není třeba žádat o povolení pro nadrozměrnou přepravu. [1] [30] 

Kontaktní údaje: 

- Firma:   Autojeřáby Beneš, s. r. o. 

- Adresa:   U Řempa 331, 664 51 Kobylnice, okres Brno-venkov 

- IČ:    27685829 

- DIČ:    CZ27685829 

Obr. 24 Návrh dopravní trasy pro dovoz betonové směsi 

Zdroj: google.com/maps 

 1 
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[30] 

[31] 

- Telefon:   777 880 122 

- Web:   http://www.autojeraby-benes.cz/ 

- Email:   benes@autojerabybenes.cz 

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:   10,3 km 

- Doba:   15 min 

 

2.5.5.1 Kritické body na trase pro přepravu autojeřábů 

Velikost navrženého autojeřábu: 

- Délka:   13,2 m 

- Šířka:   2,75 m 

- Výška:   3,99 m 

- Hmotnost:  48 t 

 

Kritický bod 1  

Nachází se v obci Kobylnice na křižovatce mezi ulicemi U Řempa a Pratecká. Poloměr 

oblouku je vyhovující. [32] 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 26 Kritický bod 1 na trase pro přepravu autojeřábů 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 25 Návrh dopravní trasy pro přepravu autojeřábů 

Zdroj: google.com/maps 

 1 

 
2 

 3 

http://www.autojeraby-benes.cz/
mailto:benes@autojerabybenes.cz
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[34] 

[35] 

Kritický bod 2 

Jedná se o směrový oblouk v obci Dvorska na ulici Zapletalova. Poloměr oblouku je 

vyhovující a umožňuje bezpečný přesun obou autojeřábů. [33] 

 

Kritickýbod 3 

Jedná se o stejný kritický bod jako kritický bod č. 4 pro dopravu strojů pro zemní práce 

(viz pododdíl 2.5.1.1 „Kritické body na trase pro dopravu stavebních strojů pro zemní 

práce“). Směrový oblouk je v tomto případě vyhovující (14 m > 13,2 m). [10] 

 

2.5.6 Doprava kloubové plošiny a ostatních drobných materiálů 

Kloubová plošina bude převezena pomocí auta s hydraulickou rukou. Ostatní drobný 

materiál se bude převážet pomocí tohoto nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

nebo pomocí užitkového automobilu přepravující pracovníky na stavbu (dle rozsahu 

materiálu). 

Kontaktní údaje: 

- Firma:     Stavebniny DEK, a. s. 

- Adresa:     Pražákova 757/52b, 619 00    

     Brno-Horní Heršpice 

- Telefon:    510 000 100 

- Web:     https://www.dek.cz/ 

- Otevírací doba (březen-listopad): Po–Pá 6:00–11:30    

     So 7:00–11:30 

Údaje o trase (průměrná doba osobním automobilem): 

- Délka:     2,8 km 

- Doba:     5 min 

Obr. 27 Kritický bod 2 na trase pro přepravu autojeřábů 

Zdroj: google.com/maps 

https://www.dek.cz/
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2.5.6.1 Kritické body na trase pro převoz kloubové plošiny 

Velikost navrženého auta s hydraulickou rukou včetně kloubové plošiny: 

- Délka:   9,0 m 

- Šířka:   2,5 m 

- Výška (výška ložné plochy + výška kloubové plošiny): 1,1 + 2,63 = 3,73 m 

(vyhovuje, nepotřebuje povolení pro nadrozměrnou přepravu) [1] 

 

 

Kritický bod 1  

Nachází se na křižovatce mezi ulicemi Pražákova a Bohunická. Poloměr směrového 

oblouku je vyhovující. [36] 

 1 

 3 

 2 

 
4 

Obr. 28 Návrh dopravní trasy pro převoz kloubové plošiny 

Zdroj: google.com/maps 

Obr. 29 Kritický bod 1 na trase pro převoz kloubové plošiny 

Zdroj: google.com/maps 
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Kritický bod 2 

Jedná se o podjezd na ulici Sokolova. Výška podjezdu je 4,2 m. Auto s hydraulickou 

rukou a s kloubovou plošinou bezpečně podjede daný most. [37] 

 

Kritický bod 3 

Jedná se o stejný kritický bod jako kritický bod č. 4 pro dopravu stavebních strojů pro 

zemní práce (viz pododdíl 2.5.1.1 „Kritické body na trase pro dopravu stavebních strojů 

pro zemní práce“). Směrový oblouk je v tomto případě vyhovující (14 m > 9,0 m). [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Kritický bod 2 na trase pro převoz kloubové plošiny 

Zdroj: google.com/maps 
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3.1 Obecné informace 

3.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU  

BRNO-JIH, PI5 

Místo stavby:   Areál VÚSH, Hněvkovského 65, Brno 

Čísla parcel:   Parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 

            518/8 a 518/89 (prodloužení sítí) 

Katastrální území:  Komárov (KU.611026) 

Kraj:    Jihomoravský 

Investor:   VÚSH, a. s., IČ: 494 53 874, Brno, Hněvkovského 30/65,   

   PSČ 617 00 

Projektant:   Generální projektant: Mat.PIS, s. r. o. 

IČ: 039 74 162 

          Ing. Jiří Matoušek, ČKAIT: 1003088 

          Drážní 66, 675 73 Rapotice 

           

Technologický předpis je zpracován pro zemní práce hrubé spodní stavby 

železobetonového montovaného skeletu. Jedná se o objekt s označením „Hala  

a administrativní budova“. Stavba se nachází v zastavitelném území MČ Brno-jih při 

severovýchodní části areálu VÚSH.  

Jedná se o železobetonový montovaný skelet. Podnikatelský inkubátor je tvořen halou, 

která je tvořena plochou 3 × 220 m2 a jedním nadzemním podlažím. Druhou část objektu 

tvoří administrativa, která zaujímá plochu 150 m2 a je rozdělena na 2 nadzemní podlaží. 

Účelem užívání stavby je vytvoření a rozšíření nových pronajímatelných a skladových 

výrobních prostor, předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek  

a drobná zámečnická výroba, se zázemím, vzhledem k umístění v daném území, pro 

začínající podnikatele a rozvíjejících se malých firem, navazujících na Podnikatelské 

inkubátory PI1, PI2 a PI3.  

Stavení objekty: 

SO.01 Hala a administrativní budova 

SO.02 Komunikace 

SO.03 Prodloužení areálové kanalizace 

SO.04 Prodloužení areálového vodovodu 

SO.05 Prodloužení areálového plynovodu 

SO.06 Prodloužení areálového nízkého napětí 

SO.07 Veřejné osvětlení 

SO.08 Prodloužení areálového sdělovacího vedení 

SO.09 Sadové úpravy 
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Obr. 31 Schéma pro výpočet 

sejmutí ornice 

Zdroj: vlastní tvorba 

SO.10 Oplocení 

 

3.1.2 Obecné informace o procesu  

Na počátku procesu je nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum. Na základě 

těchto průzkumů se určí geologické poměry, podle kterých geotechnik navrhne spodní 

stavbu. Před zahájením zemních prací je nutné odstranit veškeré křoviny a stromy.  

Sejmutí ornice bude provedeno buldozerem v tl. 0,2 m po celé ploše staveniště (viz 

příloha P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“). Část sejmuté ornice bude naložena 

rýpadlo-nakladačem na korbu nákladního automobilu a odvezena na skládku. Zbylá část 

ornice zůstane na staveništi a bude použita po skončení výstavby na rekultivaci okolí.   

Násyp podkladní vrstvy pod železobetonovou halu a pod budoucí komunikaci bude 

realizován ze štěrkodrtě. Násyp pro vytvoření staveništní cesty bude z betonového 

recyklátu. Násyp štěrkodrtě bude probíhat po jednotlivých vrstvách (viz příloha P8 „Řez 

spodní stavbou“) a celkem ve dvou fází. Druhá fáze započne po montáži skeletu. 

 

3.2. Převzetí staveniště 

Převzetí staveniště nastává mezi hlavním zhotovitelem stavby a stavebníkem. K převzetí 

dojde ve smluvním termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních prací. Bude 

proveden zápis o předání a převzetí staveniště a zhotoviteli bude jasně definováno veškeré 

vedení inženýrských sítí. Současně bude předána veškerá dokumentace týkající se stavby 

včetně všech známých informací spojenými s možnými riziky bezpečnostními, 

technickými atd. (které by eventuelně mohly ovlivnit průběh realizace dílčích etap). [40] 

 

3.3 Materiály 

3.3.1 Výpočet materiálu 

a) Sejmutí ornice 

Vor = (a × b) × tl.  

Vor = (14,25 × 61,75 + 29,6 × 57,7 + 
29,6 × 1,7

2
 ) × 0,2 

Vor = 525,9 m3 

 

Plocha ornice na rekultivaci okolí 

(plocha zeleně) + (dočasný zábor plochy na zařízení staveniště – severní část pozemku) 

(66,0 × 2,4 + 16,8 × 29,5 + 7,2 × 53,5 + 3,1 × 24,0 + 2,1 × 25,0 + 3,1 × 5,7) + (28,5 ×  

× 12,3) = 1 224,8 m2 
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Obr. 34 Schéma pro výpočet 

štěrkodrtě (I. fáze) 

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 35 Schéma pro výpočet jednotlivých vrstev spodní stavby (I. fáze) 

Zdroj: vlastní tvorba 

Objem ornice na rekultivaci okolí 

Vork = 1 224,8 × 0,2  

Vork = 250,0 m3 

 

Objem ornice pro odvoz na skládku (bez koeficientu nakypření): 

Vors = 525,9 – 250,0 

Vors = 275,9 m3  

  

b) Geotextílie 500 g/m2  

Sge = a × b 

Sge = 29,6 × 57,7 + 
29,6 × 1,7

2
 + 4,5 × 14,25 + 31,0 × 12 + 4,5 × 26,5 + 4,0 × 4,8 + 4 × 

× 4 

Sge = 2 314,5 m2 

 

c) Betonový recyklát (frakce 0–32 mm)  

Sbr = (a × b) × tl. 

Sbr = (4,5 × 14,25 + 31,0 × 12 + 4,5 × 26,5 + 4,0 × 4,8 +  

+ 4 × 4) × 0,3 

Sbr = 177,2 m3 

 

d) Štěrkodrť (frakce 0–63 mm) 

I. fáze (materiál pro spodní stavbu montovaného skeletu a jako podkladní vrstva pro 

komunikaci). 

Násyp probíhá ve sklonu pro vyrovnání zemní pláně do roviny (viz příloha P8 „Řez 

spodní stavbou“). 

VŠD1 = (a × b) × tl.  

VŠD1 = (29,6 × 57,7 + 
29,6 × 1,7

2
 ) × ( 

0,15+0,3

2
+

0,1+ 0,3

2
 × 3) 

VŠD1 = 1 429,8 m3 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Schéma pro výpočet 

betonového recyklátu 

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 32 Schéma pro výpočet 

geotextílie 

Zdroj: vlastní tvorba 
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e) Štěrkodrť a štěrkopísek II. fáze (materiál pro spodní stavbu montovaného skeletu – 

administrativa a hala) 

Násyp probíhá po dokončení montáže skeletu viz příloha P4 „Schéma postupu výstavby 

spodní stavby“). 

 

Frakce 0–63 mm „hala“ 

VŠD2a = (a × b) × tl.  

VŠD2a = (36,3 × 18,5) × 0,25  

VŠD2a = 167,9 m3 

   

Frakce 0–63 mm „administrativa“   

VŠD2b = (a × b) × tl.   

VŠD2b = (6,3 × 18,5) × 0,2  

VŠD2b = 23,3 m3 

 

Frakce 0–4 mm „hala“ 

VŠD2c = (a × b) × tl.  

VŠD2c = (36,3 × 18,5) × 0,1 

VŠD2c = 67,2 m3 

 

Frakce 0–4 mm „administrativa“ 

VŠD2d = (a × b) × tl.  

VŠD2d = (6,3 × 18,5) × 0,1 

VŠD2d = 11,7 m3 

 

Frakce 0–32 mm „komunikace a obvod 

budovy“ 

VŠD2e = (a × b) × tl.  

VŠD2d = (29,6 × 13,8 + 
29,6 × 1,7

2
 + 6,9 ×  

× 57,6 + 4,5 × 29,6 + 3,0 × 42,8) × 0,2 

VŠD2d = 218,5 m3 

 

 

 Obr. 39 Schéma řezu pro výpočet štěrkodrtě (II. fáze) 

Zdroj: vlastní tvorba
 

Obr. 38 Schéma pro výpočet štěrkodrtě 

(II. fáze) komunikace a obvod budovy 

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 37 Schéma pro výpočet 

štěrkodrtě (II. fáze) 

administrativní část 

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 36 Schéma pro výpočet 

štěrkodrtě (II. fáze) haly 

Zdroj: vlastní tvorba 
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3.3.2 Rekapitulace 

 Tab. 1 Rekapitulace materiálů pro zemní práce 

Název Množství Přepočet množství 

Sejmutí ornice 525,9 m3 657,4 m3 (s nakypřením) 

Odvoz ornice na skládku 275,9 m3 344,9 m3 (s nakypřením) 

Silniční panely 3 000 x 1 500 x 215 mm 6 ks  

Štěrkopísek (čistící zóna, 0–4 mm) 3,85 m3  

Geotextílie 500 g/m2 2 314,5 m2 2 546,0 m2 (51 rolí) 

Betonový recyklát (0–32 mm) 177,2 m3 319,0 t 

Štěrkodrť I. fáze (0–63 mm) 1 429,8 m3 2 573,6 t 

Štěrkodrť II. Fáze (0–63 mm) 191,2 m3 344,2 t 

Štěrkodrť II. Fáze (0–32 mm) 218,5 m3 393,4 t 

Štěrkopísek II. Fáze (0–4 mm) 78,9 m3 142,0 t 

Vápno 1 pytel (10 kg)  

 

- Objednací množství pro geotextílii je 51 rolí po 50 m2, stanovený koeficient pro prořez a 

ztratné je uvažován jako 1,1 

- Pro vyznačení zemních etap je použito vápno 

- Pro přepočet ornice s nakypřením je použít koeficient 1,25 

- Pro přepočet štěrkodrtě a betonového recyklátu pro množství při zhutnění je použit 

koeficient zhutnění 1,8 t/m3 

- Silniční panely dodá investor z areálu VÚSH (podklad – štěrkopísek 7,0 × 5,5 × 0,1 m) 

 

3.3.3 Doprava materiálu 

3.3.3.1 Primární 

Materiál pro odvoz ornice i návoz štěrkodrtě a betonového recyklátu bude převážen na 

korbě nákladních automobilů Tatra (8x8 jednostranný sklápěč). Doprava geotextílie bude 

provedena nákladním automobilem s hydraulickou rukou Volvo FM 13 viz kapitola  

6 „Návrh strojní sestavy a nářadí pro hlavní technologické etapy“).  

Přeprava těžkých strojů pro zemní práce (pásový dozer a zeminový vibrační válec) bude 

zajištěno soupravou tvořící nákladní automobilový tahač s návěsovým nízkoložným 

podvalníkem, rýpadlo-nakladač dojede na stavbu samostatně.  

Při II. fázi zemních prací bude tandemový vibrační válec a pásové minirýpadlo převezeno 

pomocí auta s hydraulickou rukou. Zeminový vibrační válec a pásový dozer bude na 

staveniště dopraven jako při I. fázi zemních prací (pomocí soupravy). Část ornice bude 

převezena na skládku. Dopravní prostředek pro převážení materiálu musí mít čistou 

ložnou plochu. Předávku materiálu provádí vždy pověřený mistr, při přejímce dochází  

k vizuální kontrole. [41] 
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3.3.3.2 Sekundární 

Na staveništi bude rýpadlo-nakladač, kterým se bude přemisťovat sejmutá ornice od 

dozeru do korby nákladního automobilu. Jednotlivé role geotextílií se budou přenášet 

ručně, vláčením nebo táhnutím nesmí být přemístěny, hrozilo by poškození. [39] [41] 

 

3.3.3.3 Skladování materiálu 

Část sejmuté ornice bude skladována na pozemku investora a po dokončení stavby bude 

použita na rekultivaci okolí. Maximální výška skladované ornice je 1,6 m a nepřesáhne 

skladování 2 roky, které by eventuelně znehodnotily daný materiál. Jestliže skladování 

ornice přesáhne maximální parametry (tzn. délku a výšku skladování), bude neprodleně 

převezena na skládku. Materiál pro násyp spodní stavby se nebude skladovat – bude 

vyklopen na zemní pláň a rovnou rozhrnut buldozerem. [38] [41] 

Geotextílie bude vyložena na ploše po sejmutí ornice a rovnou rozprostřena po celé pláni. 

Jestliže nedojde k okamžitému rozprostření, musí být skladována tak, aby byla chráněna 

před UV zářením a povětrnostními vlivy (překrytí výrobním obalem). Drobný materiál 

(např. vápno), bude skladováno v uzamykatelné buňce, která bude zřízena po násypu 

betonového recyklátu. [39] [41] 

 

3.4. Pracovní podmínky 

3.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Minimální teplota je 0 °C (mohlo by dojít k promrzání základové půdy, zemina se stává 

těžko rozpojitelná). Maximální 30 °C. Rychlost větru max. 11 m/s, viditelnost min. 30 m.  

Pokud by začalo krupobití, sněžení, přívalové deště (obecně nevhodné povětrnostní  

a teplotní podmínky), je nutné zemní práce přerušit na nezbytně nutnou dobu. [42] [43] 

 

3.4.2 Vybavenost staveniště 

Přístupová cesta na staveniště povede z existující komunikace, která je z asfaltu. 

Staveniště je oploceno chátrajícím drátěným plotem (zpevněno betonovými sloupky), 

které se před začátkem veškerých prací odstraní a vybuduje se tak pro označení staveniště 

nové mobilní oplocení od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. Na staveništi se 

nachází množství křovin, keřů, drobného porostu a 2 malé stromy, které se také odstraní.   

Po procesu sejmutí ornice se vybuduje pro pohyb mechanizace na staveništi staveništní 

cesta z betonového recyklátu, dále stavební buňky sloužící pro pracovníky jako šatny, 

hygienická zařízení, buňka pro stavbyvedoucího a mistra a skladovací kontejner na 

nářadí. U příjezdové cesty se také provede vrátnice z obytné buňky. Přípojky 

inženýrských sítí pro zařízení staveniště budou provedeny jako vodovod a el. energie, 

jejichž dimenze jsou dostačující. Rozmístění jednotlivých objektů pro zařízení staveniště 

viz příloha P2 „Zařízení staveniště“. 

Elektrická energie bude odebírána prostřednictvím staveništního rozvaděče a vlastního 

měřiče. Připojení vody bude opatřeno vlastním měřidlem spotřeby. Skládky materiálu 

budou na zpevněných plochách z betonového recyklátu. Zákaz vstupu nepovolaným 
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osobám musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní cedulí na všech vstupech a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. Na staveništi bude označen tabulkou 

vymezující vjezd pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí 10 km/h. 

Budou zde kontejnery na odpad včetně označení druhu odpadu. [45] [48] 

 

3.4.3 Instruktáž pracovníků 

Pracovníci, kteří budou manipulovat s pracovními stroji, budou řádně přeškoleni a spolu 

s ostatními pracovníky budou poučeni o bezpečnosti práce a nošení ochranných 

pracovních pomůcek podle zákona. Pracovníci také budou seznámeni o druhu prací,  

s technologickým procesem a projektovou dokumentací, budou poučeni o nošení 

ochranných pracovních pomůcek podle zákona.  

Pracovníci se specifickou funkcí (strojník, řidič atd.) musí mít pro vykonáváni funkce 

oprávnění, průkazy a certifikáty. Pracovníci musí také dbát své osobní bezpečnosti  

a každé zranění hlásit svému nadřízenému. [42] [43] [44] [45] 

 

3.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci mají potřebné doklady, průkazy a certifikáty pro vykonávání dané 

činnosti a byli poučeni a přeškoleni o své odpovědnosti a bezpečnosti práce. Na správnost 

veškerých prováděných prací bude dohlížet stavbyvedoucí, bude kontrolovat dodržení 

technologického předpisu, provádění prací dle projektové dokumentace, dodržení 

bezpečnosti na pracovišti, použití materiálů, jejich množství a vlastnosti. Stavbyvedoucí 

bude dále provádět zápisy do stavebního deníku. [42] [43] [51] 

Stavbyvedoucí může být pouze autorizovaná osoba. Mistr je osoba se středoškolským 

nebo vysokoškolským vzděláním v oboru. [46] [47] 

 

3.5.1 Odstranění stromů a křovin 

Tab. 2 Personální obsazení pro odstranění stromů a křovin 

Profese Popis činnosti Kvalifikace Počet 

Vedoucí pracovní 

čety 

Odstranění dřevin 

a křovin 

Střední vzdělání s výučním 

listem, min. 3 roky praxe 

v daným oboru 

1 

Pomocný dělník Pomocné práce při 

odstraňování dřevin a 

křovin 

Základní vzdělání 2 
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3.5.2 Vytyčovací práce 

Tab. 3 Personální obsazení pro vytyčovací práce 

Profese Popis činnosti Kvalifikace Počet 

Geodet Zaměření výškových 

a polohových bodů 

Středoškolské nebo 

vysokoškolské vzdělání 

zeměměřičského směru, 3 

roky praxe v oboru, 

oprávnění pro výkon dané 

činnosti 

1 

Pomocník geodeta Pomocné práce při 

zaměřování 

Základní vzdělání 1 

 

3.5.3 Sejmutí ornice 

Tab. 4 Personální obsazení pro sejmutí ornice 

Profese Popis činnosti Kvalifikace Počet 

Strojník Sejmutí ornice 

buldozerem 

Držitel strojního průkazu 1 

Řidič nákl. 

automobilu 

Odvoz ornice na 

skládku 

Držitel řidičského 

oprávnění skupiny C (C+E) 

a profesního průkazu 

2 

 

3.5.4 Pokládka geotextílie 

     Tab. 5 Personální obsazení pro pokládku geotextílie 

Profese Popis činnosti Počet 

Vedoucí pracovní čety Rozložení geotextílie na ploše zemní pláně 1 

Pomocný dělník Rozložení geotextílie na ploše zemní pláně 2 

 

3.5.5 Válcování 

     Tab. 6 Personální obsazení pro válcování zemní pláně 

Profese Popis činnosti Počet 

Strojník Hutnění vibračním válcem zemní pláň 1 
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3.5.6 Rozhrnutí štěrkodrtě a betonového recyklátu 

     Tab. 7 Personální obsazení pro rozhrnutí a válcování zemní pláně 

Profese Popis činnosti Počet 

Strojník Rozhrnutí buldozerem materiál 1 

Řidič nákl. automobilu Dovoz štěrkodrtě 4 

 

3.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobně zpracováno viz kapitola 6 „Návrh strojní sestavy a nářadí pro hlavní 

technologické etapy“. 

 

3.6.1 Velké stroje 

Tab. 8 Seznam velkých strojů pro zemní práce 

Název Značka Počet 

Nákladní automobilový tahač (I. a II. fáze) Scania S 410 A6x4NA 1 

Návěsový nízkoložný podvalník (I. a II. fáze) Goldhofer STN-L3-39/80 

F2 

1 

Pásový dozer (I. a II. fáze) Caterpillar D6K2 LGP 1 

Pásové minirýpadlo (II. fáze) Caterpillar 305E2 CR 1 

Rýpadlo-nakladač (I. fáze) Caterpillar 432F IIIB 1 

Nákladní automobil s korbou (odvoz ornice) 
Tatra 8x8 (jednostranný 

sklápěč) 

2 

Nákladní automobil s korbou (dovoz 

štěrkodrtě, I. a II. fáze) 

Tatra 8x8 (jednostranný 

sklápěč) 

4 

Zeminový vibrační válec (I. a II. fáze) Caterpillar CS74 1 

Tandemový vibrační válec (II. fáze) Caterpillar CB14 1 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou Volvo FM 13 1 

 

3.6.2 Malé stroje a elektrické přístroje 

                    Tab. 9 Seznam elektrických strojů a nářadí pro zemní práce 

Název Značka Počet 

Elektrocentrála RATO R7000 1 

Motorová pila Husquarna 135 1 

Křovinořez HECHT 142 BTS 1 
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Vibrační pěch Bomag BT65 1 

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch 18-2.LI Plus 2 

 

 

3.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Tab. 10 Seznam drobného nářadí a pracovních pomůcek pro zemní práce 
 

Název Počet 

Lopata 3 

Krumpáč 2 

Rýč 2 

Hrábě 2 

Sekera 1 

Kladivo 2 

Palice 1 

Kleště 2 

Stavební kolečko 1 

Zalamovací nůž 2 

Posypový vozík na vápno 1 

Hasicí přístroj 2 

Vysokotlaký čistič 1 

 

3.6.4 Měřící pomůcky 

  Tab. 11 Seznam měřících pomůcek pro zemní práce 

Název Značka Počet 

Nivelační sestava Bosch 1 

Laserový dálkoměr Bosch PLR 30 C 2 

Svinovací metr (5m) Extol Craft 2 

Ocelové pásmo (50m) FESTA 1 

Tužka tesařská Extol Craft 2 

Značkovací sprej (500ml) Traffic 2 

Vytyčovací kolík / 20 



3 Technologický předpis pro zemní práce 

69 

 

3.6.5 Nutné a doporučené osobní ochranné pracovní prostředky a 

pomůcky – OOPP 

Tab. 12 Seznam osobních pracovních prostředků a pomůcek pro zemní práce 
 

Název Počet 

Protipořezové oblečení 3 

Protipořezové boty 3 

Antivibrační pětiprsté rukavice 3 

Akustická přilba 3 

 

3.7. Pracovní postup 

(viz příloha P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“) 

 

3.7.1 Plánovaný postup prací 

- přípravné a vytyčovací práce, 

- odstranění stromů a křovin, 

- sejmutí ornice, 

- zhutnění, 

- vytyčení jednotlivých zemních prací, 

- pokládka geotextílie, 

- vytvoření staveništní cesty a zařízení staveniště, 

- vytvoření pilotovací pláně – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné,    

- hutnění (I. fáze), 

- vytvoření zeminové desky – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné, 

- hutnění (II. fáze). 

 

3.7.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 

Na počátku procesu je nutné provést geologický a hydrogeologický průzkum. Na základě 

těchto průzkumů se určí geologické poměry, podle kterých geotechnik navrhne spodní 

stavbu. Před zahájením zemních prací musí být pozemek zaměřen a vytyčen geodetem 

pomocí totální stanice. Zaměří a vytyčí se podrobně hranice dotčených pozemků. Jedná 

se o tyto pozemky: 

- pozemek č. 505/1, 
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- pozemek č. 505/3, 

- pozemek č. 505/6, 

- pozemek č. 518/85,  

- pozemek č. 518/89, 

- pozemek č. 518/26. 

Pozemky, na kterých se bude nacházet staveniště, budou 

vytyčeny pomocí barevně označených kolíků. Dále se vyznačí 

průběh všech inženýrských sítí na pozemcích (jedná se zejména 

o vedení plynovodní přípojky na JZ straně pozemku). [45] [48] 

 

3.7.1.2 Odstranění stromů a křovin 

Na pozemku se nachází množství křovin, klestí a 2 malé stromy. 

Tyhle křoviny a stromy budou pomocí motorové pily postupně 

ořezány. Veškerý zpracovaný materiál se ručně přenese na 

hromadu a bude postupně pálen tak, aby výška pálené hromady 

nepřesahovala výšku 2 m. Hromada bude pod neustálou 

kontrolou a v její blízkosti bude umístěn hasící přístroj pro 

případný zásah. [45] [49] [54] 

 

3.7.1.3 Sejmutí ornice 

Sejmutí ornice bude provedeno dozerem v tl. 0,2 m po celé ploše staveniště (viz příloha 

P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“). Část sejmuté ornice bude naložena 

rýpadlo-nakladačem na korbu nákladního automobilu a odvezena na skládku. Zbylá část 

ornice zůstane na staveništi a bude použita po skončení výstavby na rekultivaci okolí.  

Předpokládaný objem ornice, která se nebude odvážet, je 250,0 m3. Předpokládaný objem 

ornice pro odvoz je 275,9 m3. Obě dvě hodnoty jsou bez koeficientu nakypření (viz oddíl 

3.3.1 „Výpočet materiálu“). Nejprve bude sejmuta ornice v JZ části pozemku, poté bude 

sejmuta na hlavní ploše pozemku (pro výstavbu montovaného skeletu), přičemž nákladní 

automobily se dostanou k rýpadlo-nakladači, aniž by znehodnotily humusovitou vrstvu. 

Pojezd dozeru bude řízen pomocí laseru. [38] [41] 

 

3.7.1.4 Zhutnění 

Po sejmutí ornice bude pomocí zeminového vibračního válce zhutněna JZ část pozemku 

v místech staveništní cesty a hlavní plocha pozemku (budoucí stavba a komunikace). 

Hutnění se provádí pro vytvoření pevného podkladu pro pokládku geotextílie. Pojezd 

hutnícího stroje je celkem 6 ×: 2 × tam, 2 × zpět s vibrací, 1 × tam a 1 × zpět bez vibrace. 

Vibrace hutnícího stroje slouží jako zhutnění podkladu. Pojezd bez vibrace slouží pro 

vyrovnání jednotlivých pruhů pojezdů, tzv. „žehlení“. 

 

Obr. 40 Předpokládaný 

geologický profil 

Zdroj: vlastní tvorba 
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3.7.1.5 Vytyčení jednotlivých zemních prací 

Provádí geodet se svým asistentem. 

Vytyčuje se budoucí umístění staveništní 

cesty a násyp štěrkodrtě pro vytvoření 

zemní pláně. Vytyčení se realizuje pomocí 

dřevěných kolíků, které budou barevně 

vyznačeny značkovacím sprejem  

a vápnem. 

 

 

3.7.1.6 Pokládka geotextílie 

Po vytyčení a určení hlavních zemních prací se položí geotextílie pod budoucí staveništní 

cestu a na hlavní plochu pro vytvoření zemní pláně. Geotextílie slouží jako separační 

vrstva, aby nedošlo k oddělení materiálů do základové půdy. Všechny geotextílie budou 

mocnosti 500 g/m2. Je nutné dodržet přeložení jednotlivých vrstev, a to v přesahu  

min. 300 mm.  

Po pokládce je nutné zajistit konce zásypovým materiálem, aby nedošlo v případě zvýšení 

větru k jejich odklopení. Geotextílie musí být řádně natažená. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o delší trasu pojezdu buldozéru na zemní pláni, je nutné geotextílie pokládat napříč 

budoucího pojezdu buldozéru, aby nedošlo k jejímu shrnutí. V případě staveništní cesty 

nejsou kladeny zvýšené nároky na pokládku, proto lze geotextílii položit napodél ve více 

pruzích (viz obr. 41 „Schéma pokládky geoxtílií“).  [39] 

 

Obr. 41 Vytyčovací kolík pro zemní práce 

Zdroj: jarosovi.smugmug.com 

Obr. 42 Schéma pokládky geotextílií 

Zdroj: vlastní tvorba 
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3.7.1.7 Vytvoření staveništní cesty a zařízení staveniště 

Staveništní cesta bude vytvořena z betonového recyklátu v tl. 0,3 m frakce 0–32 mm. 

Jednotlivý násyp bude prováděn tak, že nákladní automobil vysype objem korby na 

budoucí cestu a buldozerem se provede rozhrnutí. U vjezdu na staveniště bude položeno 

celkem 6 ks silničních panelů, prostor na panelech bude sloužit k očištění vozidel. [41] 

Po vytvoření cesty se provede zhutnění zeminovým vibračním válcem. Na staveništní 

cestě bude vykonána po zhutnění statická zatěžovací zkouška, při které bude cesta 

vykazovat min. pevnost Edef2 = 25 MPa (viz pododdíl 3.7.1.10 „Statická zatěžovací 

zkouška“). Zařízení staveniště je podrobně zpracováno v kapitole 5 „Technická zpráva 

pro zařízení staveniště“). 

 

3.7.1.8 Vytvoření pilotovací pláně – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné hutnění  

(I. fáze) 

Násyp podkladní vrstvy pod železobetonovou halu a pod budoucí komunikaci bude 

realizován ze štěrkodrtě. Násyp štěrkodrtě bude probíhat po jednotlivých vrstvách (viz 

příloha P8 „Řez spodní stavbou“). Celkem se budou v I. fázi realizovat 4 vrstvy násypu. 

Vzhledem k tomu, že pozemek je situován mírně z kopce, je nutné provádět jednotlivé 

vrstvy v různých tloušťkách. První vrstva násypu bude mocnosti 150–300 mm. Další  

3 vrstvy jsou mocnosti 100–300 mm. Poslední vrstva vyrovná zemní pláň do roviny.  

Každá vrstva se realizuje tak, že nejprve nákladní automobil vysype štěrkodrť na zemní 

pláň, kterou ihned buldozer rozhrne na pozemek v příslušné tloušťce. Po vytvoření vrstvy 

se vibračním válcem zhutní tato vrstva (celkem 6 ×: 2 × tam, 2 × zpět s vibrací, 1 × tam 

a 1 × zpět bez vibrace) viz pododdíl 3.7.1.4 „Zhutnění“. Takto je připravena 1. vrstva, 

další 3 vrstvy se realizují stejně na úroveň -0,500 m. Frakce ŠD je 0–63 mm. [41] 

Obr. 44 Rozhrnutí štěrkodrtě 

Zdroj: geotextilie.cz 
Obr. 45 Rozhrnutí štěrkodrtě na geotextílii 

Zdroj: geotextilie.cz 

Obr. 43 Použití geotextílie pro zemní práce 

Zdroj: geotextilie.cz 
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Na staveništní cestě bude vykonána po zhutnění statická zatěžovací zkouška, při které 

bude pilotovací pláň vykazovat min. pevnost Edef2 = 40 MPa (viz pododdíl 3.7.1.10 

„Statická zatěžovací zkouška“). [50] 

 

3.7.1.9 Vytvoření zeminové desky – rozhrnutí štěrkodrtě a postupné hutnění  

(II. fáze) 

Po procesu realizace pilot a montovaného skeletu se 

zahájí II. fáze zemních prací, tzn. vytvoření 

zeminové desky uvnitř Podnikatelského inkubátoru 

a vytvoření podkladu pro budoucí komunikaci. 

Jednotlivé nákladní automobily budou vysypávat 

materiál uvnitř haly. Pro průjezd nákladních 

automobilů se využije vynechané pole skeletu  

a vynechaný základový nosník. Vytvoří se tak 

průjezdná hala, která zajistí pohodlné projetí 

řidičům (aniž by musely couvat). [41] 

Zároveň je nutné dbát na to, aby se rovnoměrně 

materiál rozhrnoval kolem Podnikatelského 

inkubátoru, aby docházelo k rovnoměrnému 

zatížení jednotlivých základových nosníků. 

Vzhledem ke stísněným podmínkám uvnitř haly  

a administrativní části, budou použity jiný (menší) 

stavební stroje viz oddíl 3.6.1 „Velké stroje“, které 

se bezpečně dostanou do stísněných prostorů. 

Uvnitř objektu se realizují celkem 2 vrstvy. První 

vrstva je frakcí 0–63 mm, druhá (poslední) vrstva je frakcí 0–4 mm jako „posypová“ 

finální vrstva. 

Po skončení zemních prací bude uvnitř objektu vykonána statická zatěžovací zkouška, při 

které bude únosnost zemní desky vykazovat min. pevnost Edef2 = 50 MPa (viz pododdíl 

3.7.1.10 „Statická zatěžovací zkouška“). [50] 

 

3.7.1.10 Statická zatěžovací zkouška 

Po vytvoření a zhutnění staveništní cesty z betonového recyklátu a pilotovací pláně ze 

štěrkodrtě se provede statická zátěžová zkouška. Staveništní cesta bude vykazovat 

hodnotu min. 25 MPa, pilotovací pláň min. 40 MPa. Míra zhutnění u obou zkoušek bude 

maximálně 2,5. Po skončení II. fáze zemních prací proběhne další statická zatěžovací 

zkouška, tentokrát už uvnitř objektu. Výsledný parametr Edef2 bude min. 50 MPa a míra 

zhutnění bude nižší než 2,5. 

Statická zatěžovací zkouška patří mezi nepřímé metody kontroly hutnění podloží. 

Výsledným parametrem zkoušky je modul deformace, který se určí z druhého 

zatěžovacího stupně Edef2. Kritériem míry zhutnění je poměr mezi hodnotami Edef2/Edef1. 

Hodnota Edef2 označuje pevnost daného podkladu (tj. únosnost zeminy).  

Obr. 46 Zatížení základových nosníků při II. 

fázi zemních prací 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Statické zatěžovací zkoušky se provádí zařízením, které je vybaveno elektronickými 

snímači síly, tlaku a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Po ukončení zkoušky je 

možno ihned zjistit výpočtem výsledné zjištěné hodnoty deformačních modulů. Pro 

provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba mít vhodnou protizátěž (např. válec). 

Doba provedení 1 zkoušky je přibližně 40 minut. [50] 

 

 

3.8. Kvalita a kontrola 

Pří výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 

Stavbyvedoucí provádí průběžně zápisy do stavebních deníků. Také má povinnost 

archivovat veškeré dodací listy a certifikáty o dodaných materiálech na stavbu. [51] 

 

3.8.1 Vstupní 

Kontroluje se:  

- převzetí staveniště (kontrola přístupových cest; úprava povrchu před započetím 

zemních prací; označení cest; kontrola PD, SoD a dalších dokumentů), 

- kontrola pracovníků, 

- převzetí materiálu a skladování (kontrola geotextílie, štěrkodrtě, vápna atd.), 

- kontrola strojů (technický stav), 

- převzetí geodetických bodů, 

Obr. 47 Průběh statické zatěžovací zkoušky 

Zdroj: artepgeo.cz 
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- vytyčení stávajících sítí, 

- hydrogeologický a geologický průzkum, 

- geotechnické zkoušky, 

- osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků. 

 

3.8.2 Mezioperační kontrola  

Tato kontrola se provádí po každém kroku technologického postupu. Kontroly se 

provádějí v průběhu prací průběžně a zapisují se do stavebního deníku. [51] 

Kontroluje se: 

- kontrola pracovníků, 

- kontrola strojů (technický stav), 

- kontrola klimatických podmínek, 

- odstranění a ochrana zeleně, 

- skrývka ornice, 

- vytyčení stavebních etap, 

- násypy jednotlivých vrstev, 

- hutnění jednotlivých vrstev, 

- měření výšek jednotlivých vrstev, 

- osazení geotextílie, 

- rozměry dílčích zemních prací, 

- geologický a hydrogeologický průzkum (jestli odpovídá skutečnosti), 

- množství shrnuté a odvezené ornice, 

- dovoz materiálu (geotextílie, štěrkodrť, bet. recyklát atd.), 

- stroje pro zemní práce. 

 

3.8.3 Výstupní kontrola  

Kontroluje se: 

- geometrie zemních prací (výška, rozměry, sklon), 

(maximální přípustná odchylka vodorovnosti je ± (40 + dmax 10-1). Místní 

rovinnost se kontroluje pomocí 3m lati, pod kterou může být prohlubeň o hloubce 

nejvýše 50 mm nebo dmax 3 -1, kde rozhoduje vyšší hodnota), [52] 

- únosnost staveništní cesty, pilotovací pláně a zemní desky dle statické zátěžové 

zkoušky, 

- kontrola čistoty pilotovací pláně. 
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3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pro stavbu je podrobně vypracován dokument viz kapitola 8 „Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi“. 

Všechny práce, které probíhají na staveništi, musí být v souladu s platnými právními 

předpisy (uvedené níže). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz 

o školení BOZP a musí být zdravotně a kvalifikovaně způsobilí k jednotlivým pracovním 

úkonům, které provádějí. V kanceláři stavbyvedoucího bude vedena evidence osob, které 

na staveništi působí.  

Všechny osoby působící na staveništi musí mít osobní ochranné pracovní pomůcky 

(OOPP), které jsou ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, pracovní rukavice, 

pracovní oděv. Dále stavbyvedoucí bude mít pomůcky pro BOZP jako je alkohol tester  

a anemometr. Na stavbu bude dohlížet koordinátor BOZP. Při vstupu na staveniště bude 

tabule o bezpečnostních povinnostech staveniště. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky:   

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 

zkoušek z odborné způsobilosti. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. A dále jeho změny 88/2016 Sb., 225/2012 Sb., 375/2011 Sb. 365/2011 atd. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (ve znění pozdějších předpisů). 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek  

a značení a zavedení signálů In: Sbírka zákonů České republiky.  

Dále pak s ostatními souvisejícími předpisy, např. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce (ve znění pozdějších předpisů). Na stavbě se musí vyskytovat plné znění těchto 

dokumentů, jako i dalších platných legislativních dokumentů pro možné nahlédnutí. 

 

3.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

3.10.1 Ochrana životního prostředí 

Stavba Podnikatelského inkubátoru nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní 

pozemky nebo stavby. Vsakovací poměry se vlivem stavby nezhorší. 

V době provádění stavby budou použity jen takové technologie a stavební stroje, které 

nezvyšují znečištění životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 

prašnost, hlučnost a vibrace. Hluk na staveništi nepřesáhne hodnotu 65 dB a pracovní 

doba bude maximálně v rozpětí 7–17 h v pracovních dnech. Jednotlivé nákladní 

automobily a vozidla při znečištění budou při každém výjezdu ze staveniště očištěny 

připravenou zahradní hadicí výhradně na silničních panelech (event. přenosným 
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vysokotlakým čističem „WAP“). Při čištění na bet. recyklátu by došlo k okamžitému 

znehodnocení vlivem bláta a nečistot. [53] 

Stavební stroje budou pravidelně kontrolované a udržované. Kvůli možnému úniku 

provozních kapalin budou pod odstavné stavební stroje umístěny vany, které by případně 

zabránily úniku provozních kapalin a olejů do zeminy. [43] 

V případě požáru se v areálu VÚSH nachází požární hydrant, dále bude staveniště 

vybaveno i ručním hasicím přístrojem. [49] 

 

3.10.2 Nakládání s odpady 

Na pozemcích se nachází množství křovin, klestí a 2 malé stromy, které je zapotřebí před 

zahájením prací pokácet a odstranit. Při kácení dřevin je nutné řídit se vyhláškou  

č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Povolení na kácení dřevin 

se podle §8/3 zákona nevyžaduje: [54] 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 

nepřesahuje 40 m2, 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako 

plantáž dřevin, 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru 

nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 

způsobem využití pozemku zeleň. 

Jelikož všechny dřeviny na pozemku splňují podmínky dle vyhlášky, není nutné žádat 

povolení k odstranění těchto dřevin. 

Na stavbě bude s odpady nakládáno dle: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů), 

- vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, 

- vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Odpad se bude třídit přímo na stavbě, pro specifické druhy odpadů budou zřízeny 

samostatné kontejnery. Jednotlivé kontejnery se zřídí v rámci zařízení staveniště, tj. po 

násypu betonového recyklátu pro vytvoření staveništní cesty. Odpady budou ukládány do 

přistavěných kontejnerů a průběžně odváženy. Pro běžný komunální odpad bude zřízen 

samostatný kontejner. Uniklé provozní kapaliny a oleje budou přelity do barelu na 

nebezpečný odpad. [55] [56] [57] 
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Vznikající odpady: 

Tab. 13 Vznikající odpady při zemních prací 

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Likvidace 

odpadu 

Typ 

odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
Skládka 

O 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení  

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje Skládka 

nebezpečného 

odpadu 

N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta  

13 07 02 Motorový benzín  

Pozn.: O = obecný odpad 

           N = nebezpečný odpad 
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU  

BRNO-JIH, PI5 

Místo stavby:   Areál VÚSH, Hněvkovského 65, Brno 

Čísla parcel:   Parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 

            518/8 a 518/89 (prodloužení sítí) 

Katastrální území:  Komárov (KU.611026) 

Kraj:    Jihomoravský 

Investor:   VÚSH, a. s., IČ: 494 53 874, Brno, Hněvkovského 30/65,  

PSČ 617 00 

Projektant:   Generální projektant: Mat.PIS, s. r. o. 

IČ: 039 74 162 

          Ing. Jiří Matoušek, ČKAIT: 1003088 

          Drážní 66, 675 73 Rapotice 

 

Technologický předpis je zpracován pro montáž železobetonového montovaného skeletu. 

Jedná se o objekt s označením „SO.01 Hala a administrativní budova“. Stavba se nachází 

v zastavitelném území MČ Brno-jih při severovýchodní části areálu VÚSH. 

Jedná se o železobetonový montovaný skelet. Podnikatelský inkubátor je tvořen halou, 

která je tvořena plochou 3 × 220 m2 a jedním nadzemním podlažím. Druhou část objektu 

tvoří administrativa, která zaujímá plochu 150 m2 a je rozdělena na 2 nadzemní podlaží. 

Účelem užívání stavby je vytvoření a rozšíření nových pronajímatelných a skladových 

výrobních prostor, předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek  

a drobná zámečnická výroba, se zázemím, vzhledem k umístění v daném území, pro 

začínající podnikatele a rozvíjejících se malých firem, navazujících na Podnikatelské 

inkubátory PI1, PI2 a PI3.  

Stavení objekty: 

SO.01 Hala a administrativní budova 

SO.02 Komunikace 

SO.03 Prodloužení areálové kanalizace 

SO.04 Prodloužení areálového vodovodu 

SO.05 Prodloužení areálového plynovodu 

SO.06 Prodloužení areálového nízkého napětí 

SO.07 Veřejné osvětlení 

SO.08 Prodloužení areálového sdělovacího vedení 

SO.09 Sadové úpravy 

SO.10 Oplocení 
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4.1.2 Obecné informace o procesu  

Nosné prvky skeletu se skládají ze sloupů, základových nosníků, průvlaků stropních, 

ztužidel stropních, ztužidel střešních, desek, schodištích se stupni, Spirollů, nosníků  

a vazníků. Nosné prvky jsou prefabrikované a strop je tvořen předpjatými stropními 

panely Spiroll. Všechny tyto prvky jsou vypsány v příloze P9 „Výpis prvků“. Na 

pozemku bude postupně smontován tyčový skelet skládající se ze dvou celků – haly  

a administrativní části, jejich dilatace probíhá mezi osami 7 a 8. Všechny prvky budou na 

stavbu dovezeny firmou Prefa Brno, a. s. 

Základním prvkem konstrukce skeletu jsou rámy složené ze sloupů a průvlaků. Jednotlivé 

dílce jsou většinou vzájemně spojeny přes ocelový kotevní trn nebo jsou k sobě přivařeny 

přes okovanou desku. Montáž skeletu bude probíhat celkem ve dvou fází. Při první fázi 

se vynechá jedno pole a nebudou se osazovat 2 základové nosníky (viz příloha  

P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“). 

 

4.2 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště nastává mezi hlavním dodavatelem stavby a subdodavatelem. 

K převzetí dojde ve smluvním termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních prací. 

Bude proveden zápis o předání a převzetí staveniště a dodavateli bude jasně definováno 

veškeré vedení inženýrských sítí. Současně bude předána veškerá dokumentace týkající 

se stavby, včetně všech známých informací spojenými s možnými riziky bezpečnostními, 

technickými atd. (které by eventuelně mohly ovlivnit průběh realizace dílčích etap). [40] 

[45] 

Podmínky převzetí pracoviště se týkají požadavků na předcházející činnosti. Jedná se  

o dokončenost a stav předchozích procesů. Před převzetím dosavadních prací je zapotřebí 

překontrolovat, zda dodavatel splnil své závazky na příslušné úrovni. Pokud svoje 

závazky nesplnil v patřičné kvalitě, má povinnost danou část předělat, aby splňovala 

parametry napsané ve smlouvě. [45] 

Stavbyvedoucí zkontroluje veškeré mezní odchylky podle projektové dokumentace.  

O odevzdání a převzetí staveniště se provádí zápis do stavebního deníku. Ve stavebním 

deníku bude zapsáno převzetí monolitických kalichů, které budou čisté, rovné, a to  

s povolenou odchylkou ± 5 mm/2 m od roviny. [52] 

Při převzetí bude provedena kontrola únosnosti zemní pláně, staveništní cesty (doložení 

protokolu o provedení certifikované zkoušce zemní pláně, která bude vykazovat min. 

Edef2 = 40 MPa a kontrola protokolu staveništní cesty, která bude vykazovat min.  

Edef2 = 25 MPa) a pevnost betonu alespoň 70 % z navržené hodnoty. Na každém 

monolitickém kalichu budou od geodeta vytyčeny 3 body pro zajištění správného směru 

budoucích sloupů. Dále bude na staveništi zhotoven od objednatele monolitický základ 

pod první stupeň schodišťového ramene. [45] [50] [64] 
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4.3 Materiály 

4.3.1 Výpis jednotlivých prvků montovaného skeletu 

Podrobně zpracován viz příloha P9 „Výpis prvků“. 

Tab. 14 Rekapitulace výpisu jednotlivých konstrukčních prvků montovaného skeletu 

Rekapitulace výpisu jednotlivých konstrukčních prvků montovaného skeletu 

Název 
Počet ks Hmotnost 

[t] Základy/1NP 2NP Střecha Celkem 

1) Sloupy 0 0 25 25 68,53 

2) Základové nosníky 25 0 0 25 44,96 

3) Průvlaky stropní 0 10 0 10 19,98 

4) Ztužidla stropní 0 2 0 2 2,09 

5) Ztužidla střešní 0 0 16 16 10,80 

6) Desky 0 1 0 1 2,25 

7) Schodiště se stupni 1 1 0 2 6,30 

8) Spirolly PPD 205 0 13 0 13 28,11 

9) Nosníky 0 0 9 9 8,66 

10) Vazníky 0 0 6 6 51,37 

Celkem jednotl. podl. 26 27 56 109 / 

Celkem 218 243,05 

 

4.3.2 Výpočet materiálu 

4.3.2.1 Zálivkový beton pro dobetonování nadpilotových kalichů 

Beton C20/25 – XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 

 

V1 = [(objem kalichu) – (objem sloupu)] × počet 

V1 = [(0,50 × 0,60 × 0,75) – (0,35 × 0,45 × 0,70)] × 14 

V1 = 1,61 m3 

 

V2 = [(objem kalichů) – (objem sloupů)] × počet 

V2 = [(0,50 × 0,60 × 0,75 + 0,55 × 0,45 × 0,75) – (0,35 × 0,45 × 0,70 + 0,40 × 0,30 ×  

× 0,70)] × 2 

V2 = 0,43 m3 
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V3 = [(objem kalichu) – (objem sloupu)] × počet 

V3 = [(0,55 × 0,45 × 0,75) – (0,40 × 0,30 × 0,70)] × 6 

V3 = 0,61 m3 

 

V = V1 + V2 + V3 

V = 1,61 + 0,43 + 0,61 

V = 2,65 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 Schéma dobetonávky nadpilotových hlavic 

Zdroj: vlastní tvorba 
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4.3.2.2 Ostatní materiál 

Přesný počet prvků, výkaz výměr pro beton a malty viz výrobní dokumentace 

1) Zálivkový materiál 

Beton třídy C25/30 

- vyrovnávací vrstvy v místě uložení prvku, 

- zalití kotevních trnů, 

- osazování průvlaků a vazníků, 

- dobetonování spojů dílců. 

Obr. 49 Schéma označení nadpilotových hlavic 

Zdroj: vlastní tvorba 
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2) Spojovací prvky 

- materiál pro svařování (ozn. SPxx), 

- elastomerové ložisko Gumokov (ozn. GKxx), 

- spřahovací prvky Halfen HBT kotvy. 

 

3) Jiné 

- základní nátěr proti korozi oceli (oblast styčníků a v místech svarů: 2K – Deripox, 

- dřevěné klíny pro vyrovnání svislého směru jednotlivých sloupů v kalichů, 

- dřevěné podkladky pro skladování jednotlivých dílců montovaného skeletu, 

- cementová malta (vyplnění místa po vyndání dřevěných klínů v kalichů), 

- montážní pěna (vyplnění prostoru mezi základovým nosníkem a sloupem). 

 

4.3.3 Doprava materiálu 

4.3.3.1 Primární 

Veškerý materiál bude na stavbu dovezen dodavatelem ve 4 fázích: 

a) sloupy + základové nosníky 

b) průvlak stropní + ztužidlo stropní + ztužidlo střešní + nosníky 

c) deska + schodiště se stupni 

d) vazníky 

Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu. Doprava bude provedena 

nákladním automobilovým tahačem s valníkovým návěsem. Délka ložné plochy se musí 

rovna min. délce nejdelšího přepravovaného prvku (nejdelší prvek je vazník s délkou 

18 140 mm, dále sloup s délkou 8 160 mm). Podkladky mezi prvky musí být uloženy 

vždy na nad sebou. [41] 

Následné složení materiálu bude zajištěno pomocí autojeřábu (viz příloha P6 „Schéma 

postupu výstavby skeletu a rozmístění autojeřábů“). Nesmí při ní dojít k poškození dílců 

a k deformaci výztuže, rozhodují správné závěsné prostředky. [41] [59] 

Předávku materiálu provádí vždy pověřený mistr montážních prací, přejímají se jen dílce 

odpovídající normě. Při přejímce dochází ke kontrole. U každého dílce se kontroluje 

značka, série, označení podle ložného plánu. Nahodile se poté kontrolují rozměry, tvar, 

venkovní vzhled a správné umístění kotevních prvků. [58] [59] 

 

4.3.3.2 Sekundární 

Tato doprava bude zajištěna pomocí autojeřábu Grove GMK 2035 (35 t), který bude na 

stavbě po téměř celou dobu výstavby skeletu. Po ukončení montáži všech dílců (kromě 

vazníků) bude odvolán a přivolán nový autojeřáb – GROVE GMK 4100L (100 t). Tento 
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autojeřáb bude sloužit pouze pro osazení vazníků. Dále bude k dispozici i kloubová 

plošina pro práci ve výškách, na které budou pracovníci. 

 

4.3.3.3 Skladování materiálu 

Pro sklad materiálu bude použita skladovací buňka. Pro skládku materiálu bude použita 

zemní pláň ze štěrkodrtě, která bude po I. fází zemních prací vykazovat min. únosnost  

40 MPa. Odvodnění na skládce bude zajištěno vlastností štěrkodrtě, která je propustná  

a umožňuje tak vsáknutí vody do podloží. Skladování bude probíhat postupně na 

závislosti montáže skeletu (ve 4 fázích viz pododdíl 4.3.3.1. „Primární “). [41] [45] 

Jednotlivé prvky budou ukládány podle stanovených norem a předpisu: [41] [45] 

- Uložení na dřevěných hranolech o rozměrech 100 × 100 mm (hranoly musí být 

umístěny v 1/10 délky prvku a uprostřed rozpětí, aby nedošlo ke zlomení nebo 

k průhybu prvku). 

- Mezi jednotlivými stohy musí být zabezpečena dostatečná vzdálenost kvůli 

průjezdu a manipulaci s jeřábovým lanem (min. 350 mm pro neprůchozí prostor, 

dále min. 600 mm pro průchozí prostor, výška jednotlivých dílců pro skladování 

je max. 1,8 m). 

- Veškeré dílce musí být označeny štítkem (označení názvu s rozměry atd.). 

Materiály pro výrobu malty a nářadí budou umístněné ve stavební buňce č. 3 (viz příloha 

P2 „Zařízení staveniště“) o rozměrech 6,0 × 2,5 × 2,8 m. Stavební materiál spolu  

s nářadím bude umístěn na dřevěných policích uvnitř a zodpovědný pracovník uzamkne 

prostor. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Teplota 5–30 °C z důvodu nároků zálivkové malty a betonu při vytváření spojů 

jednotlivých prefabrikovaných dílců (jestliže teplota klesne pod +5 °C, je nutné provést 

opatření pro betonáž, např. ohřev záměsové vody, ohřev kameniva atd.). Při teplotě nad 

30 °C je nutné provádět při betonáži opatření jako je např. kropení povrchu betonu vodou, 

zakrytí povrchu betonu vlhkou geotextílií (fólií) atd. Při poklesu teploty pod -10 °C budou 

Obr. 50 Skladování jednotlivých prvků montovaného skeletu 

Zdroj: armovnaotovice.cz 
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veškeré práce přerušeny. Čerstvá betonová a zálivková směs se před deštěm ochrání 

přikrytím fólií.  [42] [43] 

Maximální rychlost větru při práci na montážní plošině nad 5 m je 8 m/s. V ostatních 

případech je maximální rychlost větru 11 m/s. Svařování ocelových prvků se může 

provádět pouze nad minimální teplotou 0 °C. Viditelnost min. 30 m. Práce v období deště 

a sněhu není povolena pro bezpečnou manipulaci s břemenem (nepovolena ani při 

pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části). [42] [43] [60]  

Jestliže nejsou splněny tyhle klimatické požadavky, je nutné dané práce přerušit na dobu 

nezbytně nutnou.  

 

4.4.2 Vybavenost staveniště 

Přístupová cesta na staveniště povede z existující komunikace, která je z asfaltu. Pro 

pohyb mechanizace na staveništi je vyhotovena staveništní cesta z betonového recyklátu. 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky sloužící pro pracovníky jako šatny, 

hygienická zařízení, dále buňka pro stavbyvedoucího, mistra a skladovací kontejner na 

nářadí. U příjezdové cesty je vrátnice z obytné buňky. Přípojky inženýrských sítí pro 

zařízení staveniště jsou provedeny jako vodovod a el. energie, jejichž dimenze jsou 

dostačující. 

Elektrická energie bude odebírána prostřednictvím staveništního rozvaděče a vlastního 

měřiče. Připojení vody bude opatřeno vlastním měřidlem spotřeby. Skládky materiálu 

budou na zpevněných plochách. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen 

příslušnou bezpečnostní cedulí na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které 

k nim vedou.  

Na staveniště bude označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům stavby  

s maximální povolenou rychlostí 10 km/h. Na staveništi jsou jasně vymezeny plochy pro 

skladování materiálů. Jsou zde kontejnery na odpad, včetně označení druhu odpadu. 

Skládky budou ponechány beze změny. Staveniště je oploceno mobilním oplocením od 

firmy TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. [45] [48] 

 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Pracovníci, kteří budou manipulovat s pracovními stroji, budou řádně přeškoleni, dále 

spolu s ostatními pracovníky budou poučeni o bezpečnosti práce a nošení ochranných 

pracovních pomůcek podle zákona. Pracovníci budou seznámeni o druhu prací  

a s technologickým procesem a projektovou dokumentací, budou poučeni o nošení 

ochranných pracovních pomůcek podle zákona.  

Pracovníci se specifickou funkcí (vazač, jeřábník atd.) musí mít pro vykonáváni funkce 

oprávnění, průkazy a certifikáty. Pracovníci musí také dbát své osobní bezpečnosti  

a každé zranění hlásit svému nadřízenému. [42] [43] [44] [45] 
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4.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci mají potřebné doklady, průkazy a certifikáty pro vykonávání dané 

činnosti a byli poučeni a přeškoleni o své odpovědnosti, bezpečnosti práce. Na správnost 

veškerých prováděných prací bude dohlížet stavbyvedoucí, bude kontrolovat dodržení 

technologického předpisu, provádění prací dle projektové dokumentace, dodržení 

bezpečnosti na pracovišti, použití materiálů, jejich množství a vlastnosti. Stavbyvedoucí 

bude dále provádět zápisy do stavebního deníku. [42] [43] [51] 

Stavbyvedoucí může být pouze autorizovaná osoba. Mistr je osoba se středoškolským 

nebo vysokoškolským vzděláním v oboru. [46] [47] 

Tab. 15 Personální obsazení pro montáž skeletu 

Profese Popis činnosti Kvalifikace Počet 

Vedoucí 

pracovní čety 

Koordinace postupu prací a 

kontrola správnosti 

provedení, zodpovědnost za 

bezpečnost při práci 

Střední vzdělání 

s výučním listem, min. 

3 roky praxe v daným 

oboru 

1 

Svářeč Svařování jednotlivých prvků 

dohromady 

Střední vzdělání 

s výučním listem 

1 

Montér Montáž jednotlivých dílců Střední vzdělání 

s výučním listem 

2 

Vazač Upevňování prvků na 

závěsné zařízení autojeřábu, 

komunikace s obsluhou 

autojeřábu, kontrola vázacích 

prostředků 

Střední vzdělání 

s výučním listem, 

vlastník platného 

vazačského průkazu 

2 

Jeřábník Přeprava prefabrikovaných 

prvků z valníkového návěsu 

na místo určení 

Vlastník platného 

jeřábnického průkazu, 

proškolen na daný typ 

jeřábu 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Doprava prefabrikovaných 

prvků ŽB skeletu 

Držitel řidičského 

oprávnění skupiny C 

(C+E) a profesního 

průkazu 

2 

Řidič 

autodomíchávače 

Doprava čerstvé betonové 

směsi na jednotlivé styky 

montovaného ŽB skeletu 

Držitel řidičského 

oprávnění skupiny C 

(C+E) a profesního 

průkazu, držitel 

strojního průkazu 

3 

Geodet Vytyčení 3 bodů na 

nadpilotových kalichů, 

kontrola geometrie skeletu 

Středoškolské nebo 

vysokoškolské vzdělání 

zeměměřičského směru, 

3 roky praxe v oboru, 

1 
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oprávnění pro výkon 

dané činnosti 

Celkový počet pracovníků  13 

 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobně zpracováno viz kapitola 6 „Návrh strojní sestavy a nářadí pro hlavní 

technologické etapy“. 

 

4.6.1 Velké stroje 

              Tab. 16 Seznam velkých strojů pro montáž skeletu 

Název Značka Počet 

Nákladní automobil 

(tahač) 

Scania S 410 A6x4NA 1 

Valníková návěs Nooteboom OVB-42-03V 1 

Autojeřáb GROVE GMK 2035 (35 t) 1 

Autojeřáb GROVE GMK 4100L (100 t) 1 

Kloubová plošina Rothlehner HA 20 RTJ PRO 1 

Autodomíchávač Stetter C3, LIGHT LINE 

(AM 7 C) 

1 

Nákladní automobil 

s hydraulickou rukou 

Volvo FM 13 1 

 

4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

              Tab. 17 Seznam elektrických strojů a nářadí pro montáž skeletu 

Název Značka Počet 

Svařovačka Kühtreiber KITin 165 1 

Elektrické míchadlo Bosch GRW 12 E  1 

Ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AX 

56 E 

2 

Vrtací kladivo  Bosch Professional GBH 8-

45 DV 

1 

Vrtací kladivo Bosch GBH 2-20 D 1 

Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH 

Professional 

1 
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Okružní pila Bosch PK 66 A 1 

Elektrická stavební 

míchačka 

ATIKA PROFI 145 L/230V 1 

 

 

4.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Tab. 18 Seznam drobného nářadí a pracovních pomůcek pro montáž skeletu 

Název Počet 

Palice 3 

Naběračka plechová s dlouhou násadou 2 

Ocelové páčidlo 2 

Kleště 2 

Montážní pěna 5 

Zednická fanka 2 

Zednická lžíce 1 

Dvojitý lanový závěs s okem nosností 15 t 1 

Zvedací textilní pás s nosností 15 t 1 

Jeřábový hák s nosností 20 t 1 

Hliníkový žebřík 10 m 1 

Vědro stavební (3 × 15l, 2 × 20l) 5 

Průmyslový vysavač Kärcher WD 5 

Premium 

1 

 

4.6.4 Měřící pomůcky 

   Tab. 19 Seznam měřících pomůcek pro montáž skeletu 

Název Značka Počet 

Nivelační sestava Bosch 1 

Laserový dálkoměr Bosch PLR 30 C 2 

Vodováha (0,4m a 2,0m) Bosch GIM 40, Bosch GIM 

200 

2 

 

Svinovací metr (5m) Extol Craft 2 

Ocelové pásmo (50m) FESTA 1 

Tužka tesařská Extol Craft 3 
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Schmidtovo kladívko Ada 225 1 

Posuvné měřítko Proteco 10.06-11-150 1 

Mikrometr KINEX 1 

Tester tloušťky laku Basetech CTG-15 1 

Barevný provázek (50m) EXTOL PREMIUM 1 

Značkovací sprej (500ml) Traffic 2 

 

4.6.5 Nutné a doporučené osobní ochranné pracovní prostředky  

a pomůcky – OOPP 

                   Tab. 20 Seznam osobních ochranných prostředků a pomůcek pro montáž skeletu 

Název Počet 

Svářečská kukla a štít 1 

Rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm pro svařování 2 

Ochranná vesta, kabát a zástěra na ochranu před 

rozstříknutým roztaveným kovem 

1 

Zachycovací postroj proti pádu z výšek 4 

 

4.7. Pracovní postup 

4.7.1 Sled montážních prací 

(viz příloha P6 „Schéma postupu výstavby skeletu a rozmístění autojeřábů“) 

1. fáze 

Osazení: 

- sloupů do základových kalichů, 

- základových nosníků na základové kalichy, 

- průvlaků stropních, 

- ztužidel stropních, 

- ztužidel střešních, 

- nosníků, 

- desky, 

- schodiště se stupni, 

- stropních panelů (Spiroll), 

- vazníků. 
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2. fáze 

- osazení zbývajících 2 základových nosníků, 

- vytvoření posledního pole (osazení sloupu, 2 základových nosníků a 2 nosníků). 

 

4.7.1.1 Osazení sloupů do základových kalichů  

Osazovat se budou sloupy dle rozmístění a označení ve výrobní dokumentaci. Před 

osazením prvního sloupu se provede kontrola vertikálního a horizontálního založení  

a popsání os v příčném a podélném směru. Vyrovnání výšek se provede pomocí nivelace 

v celém půdorysu v místech sloupu s ohledem na nejvyšší místo.  

Na skládce se příslušný sloup očistí na dosedací ploše, zkontroluje se kompletnost a do 

montážního otvoru v horní části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě před zdvihnutím 

se na obou koncích označí osy sloupů. Sloup se přepraví na místo osazení, ustálí se 

pomocí 2 montážníků, kteří sloup směřují tak, aby střed sloupu byl naproti značkám 

vyznačeným na nadpilotovém kalichu a zvolna sloup spustí. Přesné osazení (svislost  

a směr) se provede pomocí klínků z tvrdého dřeva.  

Po zatvrdnutí betonu na pevnost min. 70 % se klíny vyjmou a místo se omítne 

cementovou maltou. Důležité je, že po osazení sloup zůstane stále v závěsu jeřábu. 

V patě sloupu se zabudovanými úhelníky (sloup S9) v rozích se provedou stehové svary 

s kotevními železy základových patek. Stehové svary musí být provedeny 

kvalifikovaným svářečem tak, aby po odpojení závěsu byla zajištěna stabilita sloupu  

a bezpečnost. Poté se provede odpojení závěsu a svářeč dokončí přivaření trnu k ocelové 

patce oboustrannými koutovými svary. Stavbyvedoucí provede kontrolu provedení  

a zhotoví zápis do stavebního deníku. [51] [59] [61] [63] [64] 

Obr. 51 Detail kotvení sloupu 

Zdroj: výrobní dokumentace 
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4.7.1.2 Osazení základových nosníků na základové kalichy 

Základové nosníky budou za pomocí autojeřábu dopraveny na místo uložení v konstrukci. 

Budou osazeny na vzniklý ozub základového kalichu vždy mezi dva sloupy. Před 

osazením jednotlivých základových nosníků budou vždy na ozub základového kalichu 

naneseny maltové lože o tl. 20 mm, na které budou nosníky osazeny.  

Před osazením se vyvrtá otvor do kalichu pro osazení ocelového trnu vystupujícího ze 

základového nosníku. Po osazení budou kovové desky svařeny k sobě. Případný vzniklý 

prostor mezi základovým nosníkem a sloupem bude vyplněn montážní pěnou. 

Ve II. fázi montáže skeletu nutno dbát zvýšené opatrnosti při osazení 2 základových 

nosníků, které se budou osazovat pomocí autojeřábu umístěném uvnitř haly (výložník je 

vysunut 8,9 m). [59] [61] 

 

4.7.1.3 Osazení průvlaků stropních 

Před započetím jejich montáže bude provedena kontrola pomocí vodováhy na všech 

sloupech a kontrola výšky zhlaví sloupu. Na skládce se průvlak očistí, zkontroluje se 

kompletnost a do montážních ok se zapne závěs na montáž. Administrativní část bude 

osazena na konzoly sloupů na vyčnívající trny. Průvlaky budou osazeny na zabudovaná 

kování přilehlých dílců a přivařeny. Průvlak u schodiště bude na jedné straně uložen na 

konzolu hlavního sloupu přes dvě patra a na straně druhé na mezisloup průřezu  

250/250 mm. 

Doprava průvlaku k místu uložení se provádí směrem proti montážníkům. Po ustálení 

průvlaku nad místem osazení (cca 300 mm) se za pomocí dvou montážníků, kteří příčel 

směřují tak, aby otvory v průvlaku po spuštění byly navlečeny na vyčnívající výztuž 

sloupů, se provede osazení průvlaku. Spouštění průvlaku do maltového lože přes výztuž 

sloupů musí být pozvolné. 

Vzhledem k úpravě zhlaví průvlaků a ztužidel pro umožnění vertikální montáže, se musí 

při osazování průvlaků respektovat spoje ztužidel s průvlaky, zejména jejich provaření. 

Po osazení průvlaků se za pomoci plošiny provádí svařování spoje hlavní výztuže  

a zálivka spoje.  

Zálivka mezi průvlaky se provádí do úrovně ocelové destičky, kterou spojuje hlavní 

výztuž průvlaku. Spojení hlavní výztuže průvlaku – vnitřní styk se provede po osazení 

dvou průvlaků přivařením stabilizační destičky (ocelový rovnostranný trojúhelník), která 

brání překlopení průvlaku. Přivaření stabilizačních destiček se provede jednou stranou  

Obr. 53 Detail osazení základového nosníku 2 

Zdroj: výrobní dokumentace 
Obr. 52 Detail osazení základového nosníku 1 

Zdroj: výrobní dokumentace 
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k vyčnívající výztuži sloupu tak, že druhá strana se opírá o beton průvlaku. Destičky se 

přivařují vždy na té straně průvlaku, proti níž budou jednostranně ukládány stropní dílce.  

Dále se provede vzájemné svaření hlavní výztuže průvlaků dle projektových podkladů. 

Všechny průvlaky budou osazeny na konzolu od sloupu pro vytvoření nosné konstrukce 

2NP. [59] [61] 

 

 

Obr. 54 Detail napojení průvlaku na sloup 

Zdroj: výrobní dokumentace 

Obr. 55 Autojeřáb uvnitř haly 

Zdroj: autojerabymalina.cz 
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4.7.1.4 Osazení ztužidel stropních, ztužidel střešních a nosníků 

Osazovat se budou jednotlivé prvky dle rozměrů výpisu prvků a jejich přesného 

rozmístění ve výrobní dokumentaci (ozn. v dokumentaci jako „Z“, „N“ a „T“). Střešní 

nosníky budou osazeny na trny sloupů dle výrobní dokumentace. Střešní ztužidla budou 

osazena na zhlaví sloupů.  

Na skládce dojde k očištění a kontrola zejména zabudované ocelové destičky a zapne se 

do montážních ok na lanový závěs odpovídající váze a délce prutu. Dále dojde k dopravě 

prvků na místo uložení. Po jeho ustálení se prvek osadí do příruby průvlaku. Přivaření 

prvku a průvlaku se provede z jedné strany pomocí zabudovaných ocelových destiček  

a z druhé strany se prvek propojí v čele průvlaku povařením pásové oceli. [59] [61] 

 

4.7.1.5 Osazení podestové desky  

Podestová deska bude uložena na podlití na podélné ozuby schodišťových průvlaků. Poté 

bude k průvlakům přivařena pomocí zabudovaných kování. [59] [61] 

 

4.7.1.6 Osazení schodiště se stupni 

Osazovat se budou dvě schodišťová ramena označena ve výrobní dokumentaci jako 

„SR1“ a „SR2“. Před jejich montáží bude provedena kontrola vertikálních  

a horizontálních založení s popsáním jednotlivých bloků na montážní spáře. Schodišťové 

Obr. 56 Detail napojení ztužidla 

Zdroj: výrobní dokumentace 

Obr. 57 Detail napojení schodiště na desku 

Zdroj: výrobní dokumentace 
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prvky se osadí pomocí autojeřábu. Schodišťové rameno v 1NP se bude ukládat na předem 

zhotovený monolitický základ (vyhotoven od objednatele).  

Součástí schodišťového ramene bude i mezipodesta.  Do předem vyvrtaného otvoru do 

základu se vloží ocelový kotevní trn a vloží se zároveň do vytvořeného otvoru 

v prefabrikovaném schodišti. Konstrukce se uloží na betonovou zálivku C20/25. 

Mezipodesta se osazuje na průvlak „R7“ na ozub. Manipulace se schodištěm při zavěšení 

autojeřábem se provádí pomocí dřevěné tyče. [59] [61] 

4.7.1.7 Osazení stropních panelů (Spiroll) 

Montáž stropních panelů Spiroll se provede do maltového lože o tl. 10 mm na ozuby 

průvlaků. Maltové lože pro první panel se provádí z montážní plošiny. Na skládce se 

panel nejprve očistí, zkontroluje se jeho kompletnost a zapne se do závěsných ok na 

lanový závěs. 

Doprava panelu na místo uložení se provádí směrem proti dvěma montážníkům, kteří při 

montáži prvního panelu po ustálení 300 mm nad průvlakem osazují panel z montážní 

plošiny. Před montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel a provedou 

maltové lože. Poté se vrátí a následuje osazení druhého panelu.  

Závěsné zařízení se odepíná po přivaření. Po osazení obou panelů dojde k jejich propojení 

pomocí svaru. Postup montáže se volí tak, aby bylo montováno ve všech polích postupně 

od kraje, to znamená, že vnitřní průvlak musí být rovnoměrně zatěžován. Přesné pořadí 

se musí určit při zpracování montážních výkresů a před osazením na stavbě musí být 

vyznačeno na průvlacích. Poté se provede dobetonávka a zmonolitňující zálivky. [59] 

[61] [62] 

 

4.7.1.8 Montáž vazníků 

Vazníky budou osazeny na elastomerová ložiska do vybrání sloupů (dle výrobní 

dokumentace). Vzhledem k nadměrné hmotnosti jednotlivých dílců (co by už autojeřáb 

Obr. 58 Detail napojení schodiště na průvlak 

Zdroj: výrobní dokumentace 
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GROVE GMK 2035 35 t, který byl doposud na stavbě, neuzvedl), se bude montáž 

vazníků realizovat pomocí nového autojeřábu: GROVE GMK 4100L (100 t). [59] [61] 

 

4.8 Kvalita a kontrola 

Kontroly kvality budou probíhat neustále po celou dobu výstavby. Pro tento účel je 

zhotoven podrobný kontrolní zkušební plán, dle kterého budou kontroly prováděny  

(viz příloha P14 „Kontrolní a zkušební plán pro montáž železobetonového skeletu“). 

 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pro stavbu je podrobně vypracován dokument viz kapitola 8 „Plán bezpečnosti a ochrana 

zdraví při práci na staveništi“. 

Všechny práce, které probíhají na staveništi, musí být v souladu s platnými právními 

předpisy (uvedené níže). Všichni pracovníci působící na staveništi musí mít platný průkaz 

o školení BOZP a musí být zdravotně a kvalifikovaně způsobilí k jednotlivým pracovním 

úkonům, které provádějí. V kanceláři stavbyvedoucího bude vedena evidence osob, které 

na staveništi působí. Všechny osoby působící na staveništi musí mít osobní ochranné 

pracovní pomůcky (OOPP), které jsou ochranná helma, reflexní vesta, pevná obuv, 

pracovní rukavice, pracovní oděv. Dále stavbyvedoucí bude mít pomůcky pro BOZP jako 

je alkohol tester a anemometr. Na stavbu bude dohlížet koordinátor BOZP. Při vstupu na 

staveniště bude tabule o bezpečnostních povinnostech staveniště. 

 

Obr. 59 Detail napojení vazníku 

Zdroj: výrobní dokumentace 
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Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky:   

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 

zkoušek z odborné způsobilosti. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. A dále jeho změny 88/2016 Sb., 225/2012 Sb., 375/2011 Sb. 365/2011 atd. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (ve znění pozdějších předpisů). 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek  

a značení a zavedení signálů, In: Sbírka zákonů České republiky. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále pak s ostatními souvisejícími předpisy, např. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce (ve znění pozdějších předpisů). Na stavbě se musí vyskytovat plné znění těchto 

dokumentů, jako i dalších platných legislativních dokumentů pro možné nahlédnutí. 

 

4.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

4.10.1 Ochrana životního prostředí 

Stavba Podnikatelského inkubátoru nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní 

pozemky nebo stavby. Vsakovací poměry se vlivem stavby nezhorší. 

V době provádění stavby budou použity jen takové technologie a stavební stroje, které 

nezvyšují znečištění životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 

prašnost, hlučnost a vibrace. Hluk na staveništi nepřesáhne hodnotu 65 dB a pracovní 

doba bude maximálně v rozpětí 7–17 h v pracovních dnech. Jednotlivé nákladní 

automobily a vozidla při znečištění budou při každém výjezdu ze staveniště očištěny 

připravenou zahradní hadicí výhradně na silničních panelech (event. přenosným 

vysokotlakým čističem „WAP“). Při čištění na bet. recyklátu by došlo k okamžitému 

znehodnocení vlivem bláta a nečistot. [53] 

Stavební stroje budou pravidelně kontrolované a udržované. Kvůli možnému úniku 

provozních kapalin budou pod odstavné stavební stroje umístěny vany, které by případně 

zabránily úniku provozních kapalin a olejů do zeminy. [43] 

V případě požáru se v areálu VÚSH nachází požární hydrant, dále bude staveniště 

vybaveno i ručním hasicím přístrojem. [49] 

 

4.10.2 Nakládání s odpady 

Na stavbě bude s odpady nakládáno dle: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů), 
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- vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. o odpadech a jejich 

seznam, 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. (vyhláška o Katalogu odpadů). 

Odpad se bude třídit přímo na stavbě, pro specifické druhy odpadů budou zřízeny 

samostatné kontejnery. Jednotlivé kontejnery se zřídí v rámci zařízení staveniště, tj. po 

násypu betonového recyklátu pro vytvoření staveništní cesty. Odpady budou ukládány do 

přistavěných kontejnerů a průběžně odváženy. Pro běžný komunální odpad bude zřízen 

samostatný kontejner. Uniklé provozní kapaliny a oleje budou přelity do barelu na 

nebezpečný odpad. [55] [56] [57] 

Vznikající odpady: 

     Tab. 21 Vznikající odpady při zemních prací 

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu Likvidace odpadu 

Typ 

odpadu 

17 01 01 Beton 

Recyklace O 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

12 01 13 Odpady ze svařování 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

13 02 06 
Syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje Skládka 

nebezpečného 

odpadu 

N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta  

13 07 02 Motorový benzín  

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Odvoz do spalovny, 

případně na skládku 
O 

Pozn.: O = obecný odpad 

           N = nebezpečný odpad 

 

 

 

 

 

 

 



5 TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Michal Loukota 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Radka Kantová, Ph.D. 

BRNO 2019 
  



5 Technická zpráva pro zařízení staveniště 

101 

 

5.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU  

BRNO-JIH, PI5 

Místo stavby:   Areál VÚSH, Hněvkovského 65, Brno 

Čísla parcel:   Parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 

            518/8 a 518/89 (prodloužení sítí) 

Katastrální území:  Komárov (KU.611026) 

Kraj:    Jihomoravský 

Investor:   VÚSH, a. s., IČ: 494 53 874, Brno, Hněvkovského 30/65,  

PSČ 617 00 

Projektant:   Generální projektant: Mat.PIS, s. r. o.  

IČ: 039 74 162 

          Ing. Jiří Matoušek, ČKAIT: 1003088 

          Drážní 66, 675 73 Rapotice 

 

5.1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o železobetonový montovaný skelet. Podnikatelský inkubátor je tvořen halou, 

která je tvořena plochou 3 × 220 m2 a jedním nadzemním podlažím. Druhou část objektu 

tvoří administrativa, která zaujímá plochu 150 m2 a je rozdělena na 2 nadzemní podlaží. 

Účelem užívání stavby je vytvoření a rozšíření nových pronajímatelných a skladových 

výrobních prostor, předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek  

a drobná zámečnická výroba, se zázemím, vzhledem k umístění v daném území, pro 

začínající podnikatele a rozvíjejících se malých firem, navazujících na Podnikatelské 

inkubátory PI1, PI2 a PI3.  

Objekty pro zařízení staveniště: 

OZS.01 Provozní (mobilní oplocení, staveništní cesta, sklady, skládky, kanceláře, 

energetické zdroje a rozvody) 

OZS.02 Výrobní (výrobny směsí, příprava výztuže a dílců) 

OZS.03 Sociální a hygienické (šatny, hygienické zařízení) 

 

5.1.2 Popis staveniště 

Předmětem investorského záměru je výstavba montovaného železobetonového skeletu  

o rozloze 810 m2. Pozemky určené pro výstavbu leží v areálu VÚSH v městské části 

Komárov. Jedná se o parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 518/8 

a 518/89 (prodloužení sítí) vše v k. ú. Komárov. Celková plocha pozemků zařízení 

staveniště je 3 065 m2. Pozemky v rámci zařízení staveniště jsou v mírném spádu směrem 

k SV straně v celkovým převýšením cca 80 cm. 

Pozemky určené pro výstavbu objektu jsou přístupné ze stávající zpevněné asfaltové 

komunikace, která slouží pro pohyb vozidel v areálu VÚSH. Přístup na staveniště bude 
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probíhat ze 2 vstupů, přičemž pro II. a III. fázi zemních prací bude vybudován dočasný 

vjezd na staveniště na JV straně pozemku. 

Staveniště je oploceno chátrajícím drátěným plotem (zpevněno betonovými sloupky).  

Na staveništi se nachází množství křovin, keřů, drobného porostu a 2 malé stromy.  

Dle geologického průzkumu se pozemky nachází na humusovité vrstvě tl. 0,2 m. 

 

5.1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 

Stávající drátěné oplocení se před začátkem veškerých prací odstraní a vybuduje se tak 

pro označení staveniště nové mobilní oplocení od firmy TOI TOI, sanitární systémy,  

s. r. o. Vstup na staveniště bude tvořeno uzamykatelnou brankou. Veškeré křoviny, keře, 

drobné porosty atd. se také odstraní a připraví se tak plocha pro sejmutí humusovité 

vrstvy.  

Po procesu sejmutí ornice se vybuduje pro pohyb mechanizace na staveništi staveništní 

cesta z betonového recyklátu tl. 30 cm, frakce 0–32 mm (min. únosnost Edef,2 = 25MPa), 

dále obytné a sanitární buňky sloužící pro pracovníky jako šatny, hygienická zařízení, 

buňka pro stavbyvedoucího a skladovací kontejner na nářadí na zpevněném betonovém 

recyklátu. U příjezdové cesty se také provede vrátnice z obytné buňky. Přípojky 

inženýrských sítí pro zařízení staveniště budou provedeny jako vodovod a el. energie, 

jejichž dimenze jsou dostačující. Rozmístění jednotlivých objektů pro zařízení staveniště 

viz příloha P2 „Zařízení staveniště“. 

Během realizace stavby budou v okolí na komunikacích dopravní značky (viz příloha  

P3 „Dopravní vztahy“). 

Elektrická energie bude odebírána prostřednictvím staveništního rozvaděče a vlastního 

měřiče. Připojení vody bude opatřeno vlastním měřidlem spotřeby. Veškeré inženýrské 

sítě pro zařízení staveniště vybuduje zhotovitel, který ponese odpovědnost za správné 

umístění, napojení a bude je udržovat v bezvadném stavu po celou dobu výstavby  

a následně je zlikviduje.  

Pro sklad materiálu bude použita stavební buňka. Pro skládku materiálu bude použita 

zemní pláň ze štěrkodrtě, která bude po I. fází zemních prací vykazovat min. únosnost 

Edef,2 = 40MPa. Odvodnění na skládce bude zajištěno vlastností štěrkodrtě, která je 

propustná a umožňuje tak vsáknutí vody do podloží. Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní cedulí na všech vstupech a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. Na staveniště bude označen tabulkou vymezující vjezd 

pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí 10 km/h. Budou zde kontejnery 

na odpad včetně označení druhu odpadu. [45] 

 

5.2 Objekty pro zařízení staveniště 

5.2.1 Zázemí pracovníků 

Na staveništi bude pro pracovníky zřízeno zázemí pro hygienické potřeby pracovníků  

a obytné prostory pro odpočinek. Pro hygienické potřeby bude sloužit sanitární buňka od 

firmy TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o., která bude pro tuto stavbu zapůjčena včetně 

servisu. Servis bude zajišťovat pravidelné čištění, doplňování a výměny chemické náplně 
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[65] 

a dále doplňování toaletního papíru. Tento servis bude probíhat dle SoD, a to minimálně 

jednou týdně. 

Dále firma TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. zajistí pro všechny pronajaté kontejnery: 

- dopravu na místo určení, 

- připojení kontejneru na sítě, 

- uložení kontejneru na místo určení. 

Obytný prostor pro pracovníky bude ve formě obytné buňky opatřen stoly, židlemi  

a věšáky pro odpočinek pracovníků. Obytný prostor bude dále vybaven uzamykatelnými 

skříňkami. Obytný prostor bude dimenzován na počet pracovníků a bude se brát zřetel  

i na práce následující. Pro činnost stavbyvedoucího a mistra bude zřízena samostatná 

kancelář také ve formě obytné buňky. 

Veškeré mobilní kontejnery budou napojeny na elektrickou energii. Budou dále vybaveny 

elektrickým topením, osvětlením a oknem pro přímé osvětlení.  

Všechny buňky budou osazeny na zpevněném podloží z betonového recyklátu. Na 

zhutněný povrch budou rozloženy rovnoměrně celkem 6 podpůrných dřevěných trámků 

o průřezu 100 × 100 mm. Tyto trámky budou výškově urovnány s odchylkou ±10 mm. 

Ve zpracovávané technologické etapě se bude nejvíce pracovníků pohybovat při montáži 

železobetonového montovaného skeletu. Při montáži bude na stavbě pracovat celkem  

7 pracovníků, 1 stavbyvedoucí a 1 mistr (a 1 vrátný). Poloha kontejnerů je zakreslena viz 

příloha „P2 Zařízení staveniště“. [45] [48] [65] 

 

5.2.1.1 Obytné kontejnery pro zázemí pracovníků 

5.2.1.1.1 Obytný kontejner pro stavbyvedoucího a pracovníky 

Ozn.: TOI TOI BK1 

Počet kusů: 3 

1) Obytný kontejner pro stavbyvedoucího 

V obytném kontejneru pro stavbyvedoucího budou 2 kancelářské stoly o rozměrech  

2 × 1 m a 1 × 1 m, na kterém bude mít počítač a tiskárnu. Dále bude vybaven skříněmi 

pro skladování administrativních záležitostí. [66] 

 

2) Obytný kontejner pro pracovníky 

V kontejneru pro pracovníky bude min. 7 uzamykatelných šatních skříní, ve kterých si 

pracovníci mohou odložit osobní věci, oblečení a ochranné pomůcky. Součástí také 

budou 2 stoly o rozměrech 1 × 1 m a celkem 7 židlí. Při montážních prací bude maximální 

počet pracovníků 7. [66] 

Půdorysná plocha (viz podkapitola 5.4 „Posouzení návrhu staveništních buněk“) i přes 

částečně zaskládanou plochu obytného kontejneru stoly a židlí je dostačující. 
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[66] 

3) Obytný kontejner pro shromažďování 

Tento typ kontejneru bude použit jako zasedací místnost, ve které se budou konat jednání 

a kontrolní dny. Kontejner bude vybaven 2 stoly o rozměrech 2 × 1 m s celkovým počtem 

10 židlí. 

Vybavení: 

- 1× elektrické topidlo, 

- 3× elektrické zásuvky, 

- 2× okno s plastovou žaluzií, 

- 1× dveře ocelové 875/2000 mm, 

- stoly, 

- židle, 

- věšák, 

- osvětlení, 

- skříně, 

- podlaha z PVC tl. 1,5 mm. 

Technické parametry: 

- Šířka: 2 438 mm 

- Délka: 6 058 mm 

- Výška: 2 800 mm 

- El. přípojka: 380 V/32 A 

 

Obr. 61 Obytný kontejner TOI TOI BK1 – půdorys 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 60 Obytný kontejner BK1 – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.1.1.2 Obytný kontejner pro mistra 

Ozn.: TOI TOI BK2 

Počet kusů: 1 

V obytném kontejneru pro mistra bude  

1 kancelářský stůl 2 × 1 m, kde bude mít počítač 

a tiskárnu. Dále bude vybaven skříněmi pro 

skladování administrativních záležitostí. 

Vybavení: 

- 1× elektrické topidlo, 

- 3× elektrická zásuvka, 

- 2× okno s plastovou žaluzií, 

- 1× dveře ocelové 875/2000 mm, 

- osvětlení, 

- skříně, 

- podlaha z PVC tl. 1,5mm. 

Technické parametry: 

- Šířka: 2 438 mm 

- Délka: 3 000 mm 

- Výška 2 800 mm 

- El. přípojka 380 V/32 A 

Obr. 62 Obytný kontejner BK2 – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 63 Obytný kontejner BK2 – půdorys 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.1.1.3 Obytný kontejner pro vrátného 

Ozn.: TOI TOI pokladna / vrátnice / 

komentátorská stanice 

Počet kusů: 1 

Tento typ obytného kontejneru bude umístěn  

u hlavního vjezdu na staveniště a bude sloužit jako 

místnost pro vrátného (vrátnice). Kontejner bude 

obsahovat šatní skříň, stůl 1 × 1 m a židli. 

Vybavení: 

- 1× elektrické topidlo, 

- 1× elektrická zásuvka, 

- 1× okno s plastovou žaluzií, 

- 1× dveře ocelové 875/2000 mm, 

- osvětlení, 

- skříně, 

- podlaha z PVC tl. 1,5 mm. 

Technické parametry: 

- Šířka: 1 980 mm 

- Délka: 1 980 mm 

- Výška 2 600 mm 

- El. přípojka 380 V/32 A 

Obr. 64 Obytný kontejner pro vrátného – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 65 Obytný kontejner pro vrátného – půdorys 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.1.2 Zařízení pro hygienické potřeby pracovníků 

5.2.1.2.1 Sanitární kontejner 

Ozn.: TOI TOI sanitární kombinovaný kontejner SK1 

Počet kusů: 1 

Kontejner bude napojen na rozvod pitné vody  

a elektřiny. Kontejner nebude napojen na odpadní 

potrubí, ale bude osazen na fekální tank, do kterého 

budou odpady svedeny. V přední části kontejneru jsou 

umístěny toalety a v zadní sprchové boxy. Sanitární 

buňka je vybavena vlastním ohřevem teplé vody 

prostřednictvím vestavěného boileru. [69] 

Vybavení: 

- 2× elektrické topidlo, 

- 2× sprchová kabina, 

- 3× umyvadlo, 

- 2× pisoár, 

- 2× toaleta, 

- 1× boiler (200 litrů), 

- podlaha z PVC tl. 1,5 mm, 

- osvětlení, 

- 5× okno s plastovou žaluzií, 

- 1× dveře ocelové 875/2000 mm. 

Technické parametry: 

- Šířka: 2 438 mm 

- Délka: 6 058 mm 

- Výška: 2 800 mm 

- El. přípojka: 380 V/32 A 

- Přívod vody: 3/4" 

Obr. 66 Sanitární kontejner – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 67 Sanitární kontejner – půdorys 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.1.2.2 Fekální tank 

Ozn.: TOI TOI fekální tank 

Počet kusů: 1 

Fekální tank je určen proto, protože 

není v místě sanitárního kontejneru 

možnost napojení odpadu. Fekální tank 

bude umístěn přímo pod samotný 

sanitární kontejner. Pro nutný výškový 

rozdíl, vlivem umístěného fekálního 

tanku pod kontejnerem, budou použity 

přistavěné schody. [70] 

Vybavení:  

- přistavěné schody. 

Technické parametry: 

- Šířka: 2 438 mm 

- Délka: 6 058 mm 

- Výška: 650 mm 

- Objem: 9 m3 

Obr. 68 Fekální tank – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 69 Sanitární kontejner a fekální tank – pohled 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.2 Skladovací plochy 

5.2.2.1 Zpevněné plochy pro skladování 

Skladovací plocha bude tvořena skládkou, pro kterou bude použita zemní pláň ze 

štěrkodrtě. Zemní pláň ze štěrkodrtě bude po I. fází zemních prací vykazovat min. 

únosnost Edef,2 = 40 MPa. Odvodnění na skládce bude zajištěno vlastností štěrkodrtě, která 

je propustná a umožňuje tak vsáknutí vody do podloží.  

Na zemní pláni se pro zadanou technologickou etapu budou skladovat veškeré potřebné 

prvky pro montáž skeletu (sloupy, základové nosníky, schodiště, desky, nosníky atd.). 

Skládka se bude využívat i pro další technologické etapy (realizace pilot, zastřešení 

objektu, komunikace atd.). Veškeré skladované prvky budou chráněny před klimatickými 

vlivy plachtou. [41] 

 

5.2.2.2 Sklad materiálů 

Drobný materiál, materiál náchylný na vlhkost (pytlované suché maltové směsi), pracovní 

pomůcky, menší stroje a nářadí (el. vrtačka, míchadlo atd.) bude skladováno 

v uzamykatelné stavební buňce, která bude osazena na zpevněném povrchu z betonového 

recyklátu frakce 0–32 mm vykazující min. pevnost min. Edef,2 = 25 MPa. [41] 

 

5.2.2.2.1 Skladovací kontejner 

Ozn.: TOI TOI LK1 

Počet kusů: 1 

Jedná se o uzamykatelný ocelový kontejner, který je tvořen vstupními dveřmi zaujímající 

celou šířku. Kontejner bude vybaven množstvím regálů pro skladování jednotlivých 

předmětů a bude umístěn vedle obytných kontejnerů. Uložení stavební buňky na 

požadované místo zajistí firma TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. [65] [71] 

Technické parametry: 

- Šířka: 2 438 mm 

- Délka: 6 058 mm 

- Výška: 2 591 mm 

Obr. 70 Skladovací kontejner TOI TOI LK1 – půdorys 

Zdroj: toitoi.cz 
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5.2.3 Manipulační plochy 

Manipulační plochy se budou zřizovat pro pojezd strojů kvůli bezpečnému převozu a tím 

snížení rizika převrácení a zapadnutí. Pro manipulační plochu se vybuduje staveništní 

cesta z betonového recyklátu frakce 0–32 mm vykazující pevnost min. Edef,2 = 25MPa. 

Před násypem bude položena geotextílie 500 g/m2 pro separaci materiálu. Násyp bude 

dále zhutněn vibračním válcem.  

Alternativou pro vytvoření staveništní cesty je použití keramického recyklátu, ovšem 

k možné ostrosti jednotlivých keramických střepů, které by eventuelně mohly poškodit 

pneumatiky projíždějících aut, je použit betonový recyklát. Po skončení stavby se 

recyklát odveze na skládku.  

Jako další materiál pro manipulační plochu bude použita štěrkodrť frakce 0–63 mm 

v rámci vytvoření zemní pláně. Po skončení I. fáze zemních prací bude vykazovat min. 

pevnost Edef,2 = 40 MPa. Štěrkodrť bude také použita jako podkladní vrstva pro budoucí 

komunikaci. [41] [45] [50] 

 

5.2.4 Parkoviště 

Aby stavba nezvyšovala obsazenost parkovacích stání v rámci areálu VÚSH (jedná se 

především o parkoviště před Podnikatelským inkubátorem PI1, PI2 a PI3), vybuduje se 

staveništní parkoviště vedle stavebních a obytných buněk u vedlejšího výjezdu ze 

staveniště.  

Proto automobily všech osob pohybující se na stavbě budou zaparkovány na připraveném 

parkovišti z betonového recyklátu vykazující min. pevnost Edef,2 = 25MPa.  

Navržený počet parkovacích míst je 5 (2 500 × 5 000 mm). Při výjimečných situacích 

(např. kontrolní dny), kdy se předpokládá zvýšení potřeby pro zaparkování aut, bude 

použito parkoviště před Podnikatelským inkubátorem PI1 a PI2. Přesná poloha parkoviště 

viz příloha „P2 Zařízení staveniště“. [41] [45] [50] 

 

5.3 Zdroje pro staveniště 

5.3.1 Pitná a záměsová voda 

Pitná voda bude sloužit jak k hygienickým potřebám pracovníků, tak i k potřebě pro 

jednotlivé technologické etapy (např. ošetření nadpilotových kalichů, výroba maltových 

směsí atd.). Voda musí splňovat požadavky stanovené ČSN EN 1008. Voda se také 

použije pro ošetření jednotlivých pracovních strojů a nářadí, kde na kvalitu vody nejsou 

žádné požadavky.  

Zásobování vodou pro staveniště bude řešeno odbočkou na vodoměrné soustavě. Před 

zbudováním vodovodní přípojky se bude využívat zdroj pitné vody pomocí cisterny, 

kterou budou zajišťovat Brněnské vodárny a kanalizace a. s. Připojení vody bude 

opatřeno vlastním měřidlem spotřeby (vodoměrem). Pomocí zahradní hadice bude 

prováděno očištění znečištěné mechanizace vyjíždějící ze staveniště (event. pomocí 

přenosného vysokotlakého čističe). [72] 
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(1) 

(2) 

(3) 

[73] 

[73] 

[73] 

Zdroj: Vypracováno autorem dle BIELY, Boris. Realizace staveb [prezentace BW005]. 2010 [cit. 06.05.2019]. 

5.3.1.1 Výpočet potřeby vody 

Stanovení potřeby vody pro staveniště pro provozní účely: 

Qa = 
Sv × kn
t × 3600

      [l/s] 

Stanovení potřeby vody pro staveniště pro hygienické účely: 

Qb = 
Pp × Ns× kn

t × 3600
      [l/s] 

Qa, Qb = množství vody [l/s]  

Sv = spotřeba vody za den [l]  

kn = koeficient nerovnoměrného odběru (pro technologické provozy 1,5; pro hygienické   

       potřeby 2,7)  

t = čas, po který je voda odebírána  

Pp = počet pracovníků  

Ns = norma spotřeby vody na osobu a den 

Tab. 22 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 

Činnost Počet MJ Spotřeba na MJ Celkem Koeficient 

Ošetřování betonu [m3] 2,54 100 254 1,5 

Výroba malty [m3] 1,25 150 187,5 1,5 

Mytí aut [ks] 3 500 1 500 2,0 

Mytí pracovních pomůcek / / 250 1,5 

Sprcha [os.] 10 50 500 2,7 

Hygienické účely [os.] 10 40 400 2,7 

 

 

Pozn.: Počet měrných jednotek pro výrobu malty je určen odhadem, přesná spotřeba viz 

výrobní dokumentace. 

Výpočet průměrné spotřeby vody: 

Q = 1,25 × 
Pn × kn
t × 3600

      [l/s] 

Pn = spotřeba vody na směnu, určená z tabulek [l] 

kn = koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, určený z tabulek [-]   

t = doba odběru vody [hod] 

Q = 1,25 × 
254 × 1,5+187,5 ×1,5 +1 500 ×2,0+250 ×1,5+500 ×2,7+400 ×2,7 

8 × 3600
 = 0,28 l/s 
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(4) 

Zdroj: Vypracováno autorem dle BIELY, Boris. Realizace staveb [prezentace BW005]. 2010 [cit. 06.05.2019]. 

Tab. 23 Závislost spotřeby vody a jmenovité světlosti vodovodního potrubí 

Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 

Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 

 

Návrh trubního vedení je LDPE-PE DN20 SDR 7,4. Potrubí bude uloženo v min. hloubce 

800 mm a z horní i dolní strany opískované tl. 100 mm (frakce 0–4 mm).  

 

5.3.2 Voda pro požární účely 

Požární voda bude řešena pomocí stávajícího nadzemního hydrantu, který se nachází 

v areálu VÚSH na dvou místech ve vzdálenosti do 200 m od místa staveniště osazené na 

potrubí DN100 s průtokem 6 l/s. Dle ČSN 730873 vyhovuje. Z důvodu blízkosti hydrantů 

ke staveništi nebude zřízen staveništní hydrant. Ve skladovém kontejneru a v buňce 

stavbyvedoucího pro případ požáru bude umístěn přenosný hasící přístroj. [74] 

 

5.3.3 Elektrická energie  

Elektrická energie bude využívána na provoz elektrického nářadí, stavebních strojů  

a stavebních buněk. Elektrická energie bude po staveništi rozvedena k hlavnímu 

staveništnímu rozvaděči, ze kterého se elektrický proud rozvede pomocí prodlužovacích 

kabelů k potřebným místům spotřeby.  

Ze začátku stavby bude absence el. přípojky, z tohoto důvodu bude jako zdroj elektrické 

energie sloužit elektrocentrála. U připojeného místa bude osazen vlastní měřič 

(elektroměr) pro udání spotřeby el. energie. 

 

5.3.3.1 Výpočet potřeby elektrické energie 

Pozn.: Venkovní osvětlení není uvažováno z důvodu, že se předpokládá pouze denní 

pracovní doba. 

Výpočet průměrné spotřeby elektrické energie: 

𝑆 = 
K

cosφ
 × (𝛽1 × ∑𝑃1 + 𝛽2 × ∑𝑃2 + 𝛽3 × ∑𝑃3) 

K = koeficient ztrát napětí v síti  

cos φ = průměrný účinek spotřebičů  

P1 = součet štítkových výkonů elektromotorů  

P2 = součet výkonů venkovního osvětlení  

P3 = součet výkonů vnitřního osvětlení  

β1 = průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  

β2 = průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení  

β3 = průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení a topidel 
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           Tab. 24 Spotřeba elektrické energie spotřebičů pro zařízení staveniště 

Spotřebič Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] 

Stavební míchačka 5,50 1 5,50 

Elektrické míchadlo 1,40 1 1,40 

Vysokotlaký čistič 1,95 1 1,95 

Ponorný vibrátor 2,00 2 4,00 

Příklepová vrtačka 0,70 1 0,70 

Svářečka 4,00 1 4,00 

Úhlová bruska 0,82 1 0,82 

Okružní pila 1,40 1 1,40 

Celkem 19,77 

 

Tab. 25 Spotřeba elektrické energie kontejnerů pro zařízení staveniště 

Typ kontejneru Příkon [kW] Počet 

[ks] 

Celkový příkon 

[kW] 

Kontejner obytný TOI TOI BK1 (stavbyvedoucí, pracovníci, shromažďovací 

kontejner) 

Elektrické topidlo 2,00 3 6,00 

Elektrické zásuvky 1,00 3 3,00 

Osvětlení 0,40 3 1,20 

Mikrovlnná trouba 1,20 2 2,40 

Rychlovarná konvice 2,00 2 4,00 

Počítač 0,04 1 0,04 

Tiskárna 0,02 1 0,02 

Kontejner obytný TOI TOI BK2 (mistr) 

Elektrické topidlo 2,00 1 2,00 

Elektrické zásuvky 1,00 1 1,00 

Osvětlení 0,20 1 0,20 

Mikrovlnná trouba 1,20 1 1,20 

Rychlovarná konvice 2,00 1 2,00 

Počítač 0,04 1 0,04 

Tiskárna 0,02 1 0,02 

TOI TOI pokladna / vrátnice / komentátorská stanice 
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(5) 

Elektrické topidlo 2,00 1 2,00 

Elektrické zásuvky 1,00 1 1,00 

Osvětlení 0,20 1 0,20 

Rychlovarná konvice 2,00 1 2,00 

TOI TOI sanitární kombinovaný kontejner SK1 

Elektrické topidlo 2,00 2 4,00 

Boiler 2,00 1 2,00 

Osvětlení 0,40 1 0,40 

Celkem 34,72 

 

Průměrná spotřeba energie: 

𝑆 = 
1,1

0,8
 × (0,7 × 19,77 + 0,9 × 0 + 0,8 × 34,72) = 57,22 kW 

Pro výpočet návrhu přívodního kabelu k rozvaděči bude potřeba vypočítat přenášený 

elektrický proud vodičem: 

I = 
P

√3 × U × cosφ
  

I = 
57 220

√3 × 400 × 0,8
= 103, 24 𝐴 

Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěný na JZ straně pozemku. Označení je RS 5.6.8.8 

a bude napájen pomoci kabelového vedení 6-AYKCY 25 mm2 do rozvaděči umístěného 

v garáži investora (přípojná zásuvka je 5K/32A/400V). Kabelové vedení bude v zemi  

v hloubce min. 0,7 m. Kabel bude chráněn pomoci kabelové chráničky KOPOFLEX  

o průměru 40 mm proti mechanickému opotřebení. 

Hlavní rozvaděč bude obsahovat jistič a chránič. Podružný staveništní rozvaděč bude typu 

EST4.2012-1EY. K jednotlivým odběrným místům na pracovišti budou sloužit 

prodlužovací kabely.  

Podrobný popis staveništních rozvaděčů je popsán viz kapitola 6 „Návrh strojní sestavy 

a nářadí pro hlavní technologické etapy“. Trasy kabelů jsou zakresleny viz příloha  

P2 „Zařízení staveniště“. [75] 

 

5.4 Posouzení návrhu staveništních buněk 

Ve zpracovávané technologické etapě se bude nejvíce pracovníků pohybovat při montáži 

železobetonového montovaného skeletu. Při montáži bude na stavbě pracovat celkem  

7 pracovníků, 1 stavbyvedoucí a 1 mistr (a 1 vrátný).  
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Zdroj: Vypracováno autorem dle BIELY, Boris. Realizace staveb [prezentace BW005]. 2010 [cit. 06.05.2019]. 

Zdroj: Vypracováno autorem dle BIELY, Boris. Realizace staveb [prezentace BW005]. 2010 [cit. 06.05.2019]. 

Tab. 26 Posouzení počtu obytných kontejnerů 

Profese Potřebná 

plocha na 

1 osobu 

[m2]   

Celková 

potřebná 

plocha 

[m2]   

Navržená obytná 

buňka 

Posouzení 

1x stavbyvedoucí 15–20 15–20 TOI TOI BK1  

14,7 m2 

vyhovuje 

1x mistr 6–8 6–8 TOI TOI BK2  

7,3 m2 

vyhovuje 

1x vedoucí čety 6 6 

14,7 
TOI TOI BK1  

14,7 m2 
vyhovuje 7x pracovníci 

(dělníci) 

1,25 8,7 

 

Tab. 27 Posouzení hygienického zařízení 

Hygienické 

zařízení 

Požadavek Stanovení 

počtu 

Navržená sanitární buňka Posouzení 

WC 1 ks / 10 os. 2 ks TOI TOI SK1 – 2ks vyhovuje 

Umyvadlo 1 ks / 5 os. 2 ks TOI TOI SK1 – 3ks vyhovuje 

Sprcha 1 ks / 10 os. 1 ks TOI TOI SK1 – 2ks vyhovuje 

 

 

5.5 Bezpečnostní opatření 

Všichni pracovníci na staveništi musí být řádně proškoleni, seznámeni s předpisy BOZP, 

poučeni o pohybu po staveništi, manipulaci s materiálem a dopravě, seznámeni  

s hygienickými a požárními předpisy. 

 

5.5.1 Oplocení 

Staveniště je oploceno chátrajícím drátěným plotem (zpevněno betonovými sloupky), 

které se odstraní a zřídí se nové mobilní oplocení výšky 2,0 m od firmy TOI TOI, sanitární 

systémy, s. r. o. Oplocení se bude zřizovat z důvodu zamezení vniku neoprávněných osob 

na staveniště a vymezení staveništní plochy. 

Na JZ straně pozemku bude pro zabezpečení staveniště od vniknutí neoprávněných osob 

využita stávající budova, všechny ostatní strany staveniště již budou oploceny. Při vjezdu 

na staveniště budou zřízeny dvě brány. Tyto brány budou uzamykatelné. Pro II. a III. fázi 

zemních prací bude dočasně postavena branka mezi Podnikatelským inkubátorem PI2  

a PI3. [45] 
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[76] 

5.5.1.1 Hlavní konstrukce mobilního oplocení 

Ozn.: TOI TOI průhledné mobilní oplocení 

Počet kusů: 1 

Svary trubek, které tvoří výplňovou konstrukci obvodového rámu plotu, jsou po celém 

obvodu. Tento svar zajišťuje vyšší pevnost rámu a tím i celé konstrukce mobilního 

oplocení. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a je přivařena do obvodového 

rámu. [76] 

Technické parametry: 

- Průměr trubky: 30 mm horizontálně a 42 mm vertikálně 

- Rozměr pole: 3 472 × 2 000 mm 

- Povrchová úprava: žárový zinek 

 

5.5.1.2 Příslušenství mobilního oplocení 

1) Betonový podstavec se 6 otvory 

2) Kolečko ke křídlu vrat mobilního oplocení 

Obr. 71 TOI TOI mobilní oplocení 

Zdroj: toitoi.cz 

Obr. 72 Betonový podstavec pro mobilní 

oplocení 

Zdroj: pilecky.cz 

Obr. 73 Kolečko ke křídlu vrat pro mobilní 

oplocení 

Zdroj: pilecky.cz 
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3) Spojka univerzální pro mobilní oplocení 

 

4) Závěs mobilní brány včetně prstence 

 

5.5.2 Pád z výšky  

Při práci ve výškách je nutné přijmout taková 

opatření, aby se rizika pádu z výšky odstranila. 

Například během práce na montážních plošinách 

jsou pracovníci chráněni bezpečnostním košem, 

který slouží jako ochrana proti pádu. V případě 

práce na stropních konstrukcích je povinností zřídit 

provizorní zábradlí a sloupky zakotvit do nosných 

konstrukcí. [60] 

Jako alternativní řešení je záchytný systém  

v podobě lan a ok, ke kterým jsou pracovníci 

připoutaní a tím jsou jištěni proti pádu z výšky do 

hloubky. Podrobně je tato problematika uvedena 

viz kapitola 8 „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi“. 

Jako ochrana proti pádu osob v části „administrativa“ bude použito boční ochranné 

zábradlí od firmy DOKA. 

Ozn.: DOKA systém ochrany okraje XP 

Hlavní nosnou konstrukcí je sloupek zábradlí XP výšky 1,2 m. Ohrazení bude provedeno 

pomocí dřevěných prken. [77] 

 

 

Obr. 74 Spojka pro mobilní oplocení 

Zdroj: pilecky.cz 

Obr. 75 Závěs mobilní brány pro mobilní 

oplocení 

Zdroj: pilecky.cz 

Obr. 76 Boční ochranné zábradlí DOKA 

Zdroj: doka.com 
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[78] 

5.5.3 Ochrana před vznikem požáru 

Při pálení křovin, porostů atd. (před zahájením procesu sejmutí ornice) 

a při svařování (nutnost odstranit veškeré hořlavé látky minimálně 

v rozsahu 2 m) u montáže tyčového skeletu bude v dostatečné blízkosti 

přenosný hasící přístroj pro případ nutnosti vzniku požáru. Dále se 

hasící přístroj se bude nacházet v buňce stavbyvedoucího a ve 

skladovacím kontejneru. [49] [74] 

 

5.5.4 Ochrana životního prostředí  

Pro ochranu životního prostředí a opětovného využití materiálů jsou odpady tříděny  

a ekologicky recyklovány. Pro stavební odpad bude použit ocelový kontejner s okem, 

který je při naplnění odvážen pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

Plasty, papíry a sklo bude tříděno do samostatných kontejnerů, které budou rozlišeny 

barvou. Detailní zařazení odpadů a katalog odpadů je uveden ve vyhlášce č. 93/2016 Sb. 

O katalogu odpadů. [55] [56] [57] 

 

5.5.4.1 Kontejnery pro stavební suť 

Kontejner bude zapůjčen od firmy KONTEJNERY Havlík, s. r. o. v celkovém objemu  

5 m3. V případě nutnosti bude na staveniště přistaven větší kontejner o objemu 12 m3 

(není určen pro převoz těžkého stavebního materiálu, jako je např. keramická suť). Oba 

dva kontejnery budou mít otevíratelná zadní dvířka k lepší manipulaci. Kontejnery budou 

přepravovány pomocí nákladního automobilu. 

Stavební kontejnery budou umístěny na zpevněném betonovém recyklátu, umístění 

kontejnerů viz příloha P2 „Zařízení staveniště“. 

Technické parametry kontejneru o objemu 5 m3: 

- Výška: 600 mm 

- Šířka: 2 100 mm 

- Délka: 3 600 mm 

- Maximální nosnost: 7 t 

Obr. 77 Přenosný 

hasící přístroj 

Zdroj: manutan.cz 

Obr. 78 Kontejner na stavební suť 5m3 

Zdroj: havlikaspol.cz 
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[78] 

Technické parametry kontejneru o objemu 11 m3: 

- Výška: 1 400 mm 

- Šířka: 2 200 mm 

- Délka: 3 800 mm 

- Maximální nosnost: 5 t 

 

5.5.4.2 Kontejnery pro třídění odpadů a komunální odpad 

Papír, plasty a sklo budou vhazovány do barevně označených kontejnerů pro třídění 

odpadů. Komunální odpad bude vhazován do samostatného kontejneru. Kontejnery 

budou umístěny na zpevněném betonovém recyklátu, umístění kontejnerů viz příloha P2 

„Zařízení staveniště“. [55] [56] [57] 

 

Obr. 79 Kontejner na stavební suť 11m3 

Zdroj: havlikaspol.cz 

Obr. 80 Kontejnery pro třídění odpadů 

Zdroj: svetbaleni.cz 
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Při provádění zpracovávané technologické etapy budou vznikat tyto odpady: 

Tab. 28 Vznikající odpady 

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Likvidace 

odpadu 

Typ 

odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
Skládka 

O 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení  

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje Skládka 

nebezpečného 

odpadu 

N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta  

13 07 02 Motorový benzín 

17 01 01 Beton 

Recyklace O 
17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

12 01 13 Odpady ze svařování 

Pozn.: O = obecný odpad 

           N = nebezpečný odpad 

 

5.5.4.3 Ochrana zeleně a půdy 

Stavba Podnikatelského inkubátoru nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní 

pozemky nebo stavby. Vsakovací poměry se vlivem stavby nezhorší. 

Stavební stroje budou pravidelně kontrolované a udržované. Kvůli možnému úniku 

provozních kapalin budou pod odstavné stavební stroje umístěny vany, které by případně 

zabránily úniku provozních kapalin a olejů do zeminy. [43] 

 

5.5.4.4 Ochrana proti hlukům a vibracím 

V době provádění stavby budou použity jen takové technologie a stavební stroje, které 

nezvyšují znečištění životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 

prašnost, hlučnost a vibrace. Hluk na staveništi nepřesáhne hodnotu 65 dB a pracovní 

doba bude maximálně v rozpětí 7–17 h v pracovních dnech. [53] 

 

5.5.4.5 Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Zvýšené prašnosti se při důsledném dodržování technologické kázně v ovzduší 

nepředpokládá. V případě výskytu (zejména při zemních prací – navážce štěrkodrtě) se 
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jako opatření pro zabránění šíření prašnosti bude korba nákladních automobilů přikrývat 

plachtou a materiál se bude kropit. [79] 

 

5.5.4.6 Ochrana znečištění vozovek 

Jednotlivé nákladní automobily a vozidla při znečištění budou při každém výjezdu ze 

staveniště očištěny připravenou zahradní hadicí výhradně na silničních panelech (event. 

přenosným vysokotlakým čističem „WAP“). Při čištění na bet. recyklátu by došlo 

k okamžitému znehodnocení vlivem bláta a nečistot. Každý řidič vyjíždějící ze staveniště 

je odpovědný za stav svého vozidla. V případě znečištění vozovky proběhne okamžitě 

úklid. 

 

5.6 Důležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou uvedena v kanceláři mistra a stavbyvedoucího 

- Jednotné evropské číslo tísňového volání tel. 112 

- Hasiči      tel. 150 

- Záchranná služba    tel. 155 

- Městská policie    tel. 156 

- Policie ČR     tel. 158   

- Plyn      tel. 1239 

- Voda      tel. 543 212 537 

- Elektřina     tel. 800 225 577 

- Objednatel (investor)    tel. 

- Projektant (Ing. Matoušek)   tel. 

- Technický dozor stavebníka   tel. 

- Koordinátor bezpečnosti   tel. 

- Stavbyvedoucí    tel. 

- Mistr      tel. 

Obr. 81 Čistící zóna pro vozidla 

Zdroj: rezidenceausterlitz.cz 
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[80] 

6.1 Stroje pro zemní práce 

6.1.1 Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA 

Pomocí tohoto tahače s podvalníkem se dopraví na staveniště pásový dozer Caterpillar 

D6K2 LGP a vibrační válec Caterpillar CS74.  

Technické údaje: 

- Největší výkon:   309 kW při 1 800 ot/min  

- Max. zatížení soupravy: 63 000 kg  

- Provozní hmotnost tahače:  7 300 kg  

- Největší rychlost:   90 km/h  

- Rozvor:    3 150 mm  

- Výška:    3 540 mm  

- Šířka:     2 430 mm  

- Délka:     5 940 mm 

 

Posouzení zatížení tahače: 

- Hmotnost pásového dozeru: 12 948 kg 

- Hmotnost vibračního válce: 14 700 kg 

- Podvalník:   12 300 kg 

- Celkem:   39 948 kg 

 

Závěr:  

Maximální nosnost soupravy je 63 000 kg – navrhovaný tahač vyhovuje na přemístění 

obou strojů zároveň. 

Obr. 82 Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA 

Zdroj: opcdn.net 
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[81] 

[1] 

6.1.2 Návěsový nízkoložný podvalník Goldhofer STN-L3-39/80 F2 

Pomocí tohoto podvalníku společně s tahačem Scania S 410 A6x4NA se dopraví na 

staveniště pásový dozer Caterpillar D6K2 LGP a vibrační válec Caterpillar CS74. 

Podvalník bude využíván v I. i ve II. fázi zemních prací.  

Nájezdová rampa je tvořena z ocelového rámu z U profilů a podlahy (fošna tl. 40 mm) 

uložené na čepu s možností bočního posunu, která je zvedaná pomocí plynových vzpěr. 

Zajištění v přepravní poloze je pomocí táhla a pojistky. 

Technické údaje: [81] 

- Nosnost podvalníku:  40 200 kg  

- Hmotnost podvalníku: 9 800 kg 

- Délka v roztažené poloze: 12 800 mm 

- Délka v zatažené poloze: 8400 mm 

- Šířka:    2 550 mm 

- Výška:    850 mm 

- Zatížení náprav:  3× 10 000 kg 

- Ložná výška v zat. stavu: 885 mm + 140/-60 mm 

- Zatížení točnice:  20 000 kg 

 

Posouzení zatížení podvalníku: 

- Hmotnost pásového dozeru: 12 948 kg 

- Hmotnost vibračního válce: 14 700 kg 

- Celkem:   27 648 kg 

 

Posouzení zatížení soupravy na pozemní komunikaci: 

- Hmotnost tahače:  7 300 kg 

- Hmotnost nákladu:  39 948 kg 

- Celkem:   47 248 kg 

 

Nadrozměrná přeprava: 

- Délka: > 16,5 m 

- Šířka: > 2,5 m 

- Výška: > 4 m 

- Hmotnost: > 48 t 
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Velikost navržené soupravy: 

- Délka (dozer + válec + tahač): 4,82 + 4,97 + 5,94 = 15, 73 m 

- Šířka (max.: dozer / válec / tahač): (max.: 3,50 / 2,33 / 2,43) => max. 3,50 m 

- Výška (max.: dozer / válec): (max. 2,96 / 3,07) => max. 3,07 m + podvalník  

      (0,85 m) = 3,92 m 

 

Závěr:  

Dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. by moje navržená souprava potřebovala povolení pro 

převoz nadrozměrné přepravy od Ministerstva dopravy, protože trasa je vedena přes 

dálnici (viz oddíl 2.5.1 „Doprava stavebních strojů pro zemní práce“). Vzhledem k tomu, 

že šířka přepravy přesahuje 3,2 m, je nutné při převozu mít technický doprovod. 

Nadlimitní faktor je šířka radlice u dozeru. Radlice u těchto stavebních strojů se běžně 

provádějí v nadlimitních rozměrech (šířka je větší než 2,5 m).  

Řešením pro přepravu tohoto stavebního stroje je buď mít povolení pro nadrozměrnou 

přepravu, nebo demontáž radlice. Ostatní kritéria (délka, výška a hmotnost soupravy) 

jsou vyhovující. [1] 

 

Obr. 83 Návěsový nízkoložný podvalník Goldhofer STN-L3-39/80 

Zdroj: yauto.cz 

Obr. 84 Převoz dozeru a válce podvalníkem 

Zdroj: kopulety.cz 
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[82] 

6.1.3 Pásový dozer Caterpillar D6K2 LGP 

Pásový dozer bude sloužit při procesu I. fáze zemních prací pro sejmutí ornice, rozhrnutí 

betonového recyklátu (vytvoření staveništní cesty) a dále při rozhrnutí štěrkodrtě pro 

vytvoření zemní pláně.  

Pásový dozer bude použit také při II. fáze zemních prací, a to pro rozhrnutí štěrkodrtě 

v části „hala“, kolem Podnikatelského inkubátoru (rovnoměrné zatížení základových 

nosníků) a pro vytvoření podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci. Pojezd stroje je 

znázorněn viz příloha P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“. Dozer byl vybrán 

z důvodu jeho výkonnosti a velkoobjemové radlice. 

Technické parametry: 

- Hmotnost:    12 948 kg 

- Výkon motoru:   118 kW 

- Objem radlice:   3,07 m3 

- Rozměry (D / Š / V):   4820 / 2850 / 2960 mm 

- Šířka radlice:    3,50 m 

- Výška radlice:   1,20 m 

- Druh radlice:    VPAT 

- Měrný tlak:    0,3 bar 

 

 

 

Obr. 85 Pásový dozer Caterpillar D6K2 LGP 

Zdroj: zeppelin.cz 
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[83] 

6.1.4 Pásové minirýpadlo Caterpillar 305E2 CR 

Pásové minirýpadlo bude sloužit ve II. fázi zemních prací pro rozhrnutí štěrkodrtě  

a štěrkopísku uvnitř Podnikatelského inkubátoru v části „administrativa“. Minirýpadlo 

bylo vybráno z důvodu velmi stísněného prostoru uvnitř Podnikatelského inkubátoru 

v části „administrativa“ z důvodu výskytu schodišťových ramen a nadpilotové hlavice 

pro podepření schodišťové podesty.  

Světlá šířka pro průjezd mezi nadpilotovými hlavicemi je 2 550 mm, šířka stroje je  

1 980 mm, minirýpadlo se tak bezpečně může pohybovat v tomto stísněném prostoru. 

Rozhrnutí materiálu bude realizováno pomocí radlice i lopaty. Lopata se použije 

především pro snadné dosypání neprůjezdných prostorů (např. prostor pod schodišťovým 

ramenem). 

Technické parametry: 

- Hmotnost:    5 440 kg 

- Výkon motoru:   30 kW 

- Rozměry (D / Š / V):   5 290 / 1 980 / 2 550 mm 

- Max. nakládací výška: 3 920 mm 

- Max. hloub. dosah:  3,67 m 

- Šířka lopaty:   650 mm 

- Objem lopaty:   0,17 m3 

- Druh upnutí nástroje:  CW10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 86 Půdorys části montovaného skeletu 

Zdroj: vlastní tvorba 

Obr. 87 Pásové minirýpadlo Caterpillar 305E2 CR 

Zdroj: zeppelin.cz 
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6.1.5 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F IIIB 

Stroj bude využit při I. fázi zemních prací pro nakládání sejmuté ornice na korbu 

nákladního vozidla. Zvolený stroj je použit na základě výhodnějšího finančního hlediska 

oproti kolovému rýpadlu nebo pásovému rýpadlu. V případě pásového rýpadla by se 

musel použít pro dopravení na staveniště podvalník s tahačem. Zvolený rýpadlo-nakladač 

umožňuje samostatný průjezd i přes silniční komunikaci (max. rychlost 40 km/h). 

               Tab. 29 Srovnání cen strojní mechanizace 

Stroj Cena pronájmu (1 den) 

Rýpadlo-nakladač 3 200,- 

Pásové rýpadlo (15t) 6 100,- 

Kolové rýpadlo (15t) 6 500,- 

  

Pozn.: - ceny jsou orientační dle internetového průzkumu (04/2019) 

 - veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a bez strojníka 

Technické parametry: 

- Hmotnost:    8 920 kg 

- Výkon motoru:   74,5 kW 

- Rozměry (D / Š / V):   5 710 / 2 350 / 2 890 (3 780) mm 

- Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 

- Max. nakládací výška: přední: 3 497 mm 

- Max. nakládací výška: zadní: 4 025–4 630 mm 

- Max. hloub. Dosah:  4 240–5 240 mm 

- Šířka lopaty:   přední: 2 406 mm 

- Šířka lopaty:   zadní: 305–910 mm 

- Objem lopaty rýpadla: 0,18 m3 

Obr. 88 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F IIIB 

Zdroj: zeppelin.cz 
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6.1.6 Nákladní automobil Tatra (8x8 jednostranný sklápěč) 

Nákladní automobil bude použit pro převoz sejmuté ornice na skládku. Nakládku sejmuté 

ornice bude provádět rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F IIIB. Dále bude použit pro 

dovezení štěrkodrtě na staveniště a tím vytvoření zemní pláně. Nákladní automobil byl 

vybrán z hlediska jeho velikosti korby (18 m3) a je také dále vhodný pro přepravu nákladu 

v těžkém terénu i na pozemních komunikací. 

Technické parametry: 

- Motor:     PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW 

                                                                 2 300 Nm/1 000 – 1 410 ot / min 

- Převodovka:    ZF 16S 2530 TO 

- Kabina:     krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací 

- Rozvor:    2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

- Hmotnost:    20 750 kg 

- Rozměry (D / Š / V):   8,5 / 2,5 / 3,0m 

- Max. nosnost:    28 250 kg 

- Max. rychlost:    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

- Nástavby:    jednostranně sklopná korba se zadním   

                                                                čelem, objem 18 m3 

 

1) Odvoz ornice na skládku 

Posouzení zatížení nákladního automobilu: 

- Ornice (objem korby × obj. hmotnost ornice): 18m3 × 1,5 t/m3 = 27 t (< 28,25 t) 

 

Posouzení zatížení nákladního automobilu na pozemní komunikaci: 

- Hmotnost automobilu: 20 750 kg 

- Hmotnost nákladu:  27 000 kg 

- Celkem:   47 750 kg (< 48 000 kg)    

 

Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 

Vstupní údaje: 

- Cyklus pro rýpadlo-nakladač:  

• zvednutí a otočení = 15 s, 

• vyprázdnění a vysypání = 15 s, 

• návrat = 10 s, 

• rezerva = 5 s, 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

• celkem = 45 s. 

- Objem lopaty rýpadlo-nakladače: 1,03 m3 

- Objem korby nákladního automobilu: 18 m3 

Výpočet: 

Qrn =  
3600 × Vlop × Kv × Kw

t
 =

3600 ×  1,03 ×1,25 ×0,7

45
 = 72,1 m3/h 

Qrn = pracovní výkonnost rýpadlo-nakladače [m3/h] 

Vlop = objem lopaty [m3] 

Kv = koeficient nakypření [-] 

Kw = pracovní efektivita [-] 

t = cyklus pro rýpadlo-nakladač [s] 

 

tnal = 
Vkor

Q
 = 

18

72,1
 = 0,25 h 

tnal = celkový čas naložení ornice [h] 

Vkor = objem korby [m3] 

 

todv = 
𝑑1

𝑠1
 = 

4,3

30
 = 0,15 h 

todv = čas přepravy na skládku [h] 

d1 = vzdálenost na skládku [km] 

S1 = průměrná rychlost vozidla na skládku [km/h] 

 

tpří = 
𝑑2

𝑠2
=

4,3

60
 = 0,07 h 

tpří = čas přepravy ze skládky [h] 

d2 = vzdálenost na stavbu ze skládky [km] 

S2 = průměrná rychlost vozidla na stavbu ze skládky [km/h] 

 

tcel = tnal + todv + tpří + tvýk = 0,25 + 0,15 + 0,07 + 0,1 = 0,57 h 

tcel = celkový čas procesu [h] 

tvýk = doba výkladu materiálu na skládce [h] 

 

Pa = 
𝑡𝑐𝑒𝑙

𝑡𝑛𝑎𝑙
 = 

0,57

0,25
 = 2,28 

Pa = celkový počet aut [-] 
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(12) 

(13) 

(14) 

Závěr:  

Navrhuji 2 nákladní automobily k postupnému odvážení sejmuté ornice na skládku při 

procesu zemních prací. Dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. navržený nákladní automobil vyhoví 

z hlediska beznadrozměrné přepravy. Proto navrhnutý nákladní automobil lze použít pro 

navržený účel bez dalších opatření. [1] 

 

2) Dovoz štěrkodrtě na stavbu 

Posouzení zatížení nákladního automobilu: 

- Štěrkodrť (objem korby × obj. hmotnost ornice): 18 m3 × 1,45 t/m3 = 26,1 t  

(<  28,25 t ) 

 

Posouzení zatížení nákladního automobilu na pozemní komunikaci: 

- Hmotnost automobilu: 20 750 kg 

- Hmotnost nákladu:  26 100 kg 

- Celkem:   46 850 kg (< 48 000 kg)    

 

Výpočet počtu nákladních automobilů pro dovoz štěrkodrtě: 

Qd =  
3600 ×Vmax

𝑇𝑐
 =

3600 × 4,03 

294
 = 49,35 m3/h 

Qd = pracovní výkonnost dozeru a válce [m3/h] 

Vmax = maximální objem hrnutého hranolu [m3] 

Tc = doba pracovního cyklu 

 

Vmax = 0,8 × W × H2 = 0,8 × 3,5 × 1,22 = 4,03 m3 

W = šířka radlice [m] 

H = účinná výška radlice [m] 

 

Tc = t1 + t2 + t3 = 70 + 42 + 182 = 294 s 

t1 = doba hrnutí dozerem [s] 

t2 = doba zpáteční jízdy dozerem [s] 

t3 = doba hutnění válcem 1 pruhu [s] 
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(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(10) 

(7) 

(9) 

(8) 

t1 = 
L1

V1
 =

58 

0,83
 = 70 s 

L1 = dráha hrnutí [m] 

V1 = rychlost hrnutí [m/s] 

 

t2 = 
L2

V2
 =

58 

1,40
 = 42 s 

L1 = dráha hrnutí [m] 

V1 = rychlost hrnutí [m/s] 

 

t3 = 
L3

V3
 × P =

6 × 58 

3,20
 × 1,67 = 182 s 

L3 = dráha hutnění válce [m] 

V3 = rychlost hutnění válce [m/s] 

P = poměr pruhu dozeru a válce [-] 

Celkem 6 pojezdů válce v jednom pruhu (4× s vibrací, 2× bez) 

 

P = 
Šd

Šv
 = 

3,5

2,1
 = 1,67 

Šd = šířka pruhu dozeru [m] 

Šv = šířka pruhu válce [m] 

 

 

tnal = 
Vkor

Qr
 = 

18

120
 = 0,15 h 

účinnost rypadla v lomu pouze orientační 

 

todv = 
𝑑1

𝑠1
 = 

4,3

30
 = 0,15 h 

 

tpří = 
𝑑2

𝑠2
=

4,3

60
 = 0,07 h 

 

tvýk = 0,1 h 

 

tcel = tnal + todv + tpří + tvýk = 0,15 + 0,15 + 0,07 + 0,1 = 0,47 h 

 

Obr. 89 Nákladní automobil Tatra (8x8 jednostranný 

sklápěč) 

Zdroj: tatra.cz 
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(19) 

(11) 

Qna =  
Vkor

𝑡𝑐𝑒𝑙
 =

18 

0,47
 = 38,30 m3/h 

Qna = pracovní výkonnost nákladního automobilu [m3/h] 

 

Pa = 
𝑄𝑑

𝑄𝑛𝑎
 = 

49,35

38,30
 = 1,29 

 

Závěr:  

Navrhuji 2 nákladní automobily k postupnému dovozu štěrkodrtě při procesu zemní práce 

(zaokrouhlení směrem nahoru z důvodu dražšího pronájmu dozeru než nákladního 

automobilu). 

Dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. navržený nákladní automobil vyhoví z hlediska 

beznadrozměrné přepravy. Proto navrhnutý nákladní automobil lze použít pro navržený 

účel bez dalších opatření. [1] 
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6.1.7 Zeminový vibrační válec Caterpillar CS74 

Válec bude použit při procesu I. fáze zemních prací pro zhutnění zemní pláně po sejmutí 

ornice a dále při procesech realizací jednotlivých vrstev ze štěrkodrtě. Dále bude použit 

pro zhutnění staveništní cesty z betonového recyklátu.  

Zeminový vibrační válec bude použit také při II. fáze zemních prací, a to pro zhutnění 

štěrkodrtě v části „hala“, kolem Podnikatelského inkubátoru (zhutnění násypu pro 

rovnoměrné zatížení základových nosníků) a zhutnění podkladní vrstvy pro budoucí 

komunikaci. Pojezd stroje je znázorněn viz příloha P4 „Schéma postupu výstavby spodní 

stavby“). Stroj byl vybrán z důvodu jeho hmotnosti pro důslednější zhutnění jednotlivých 

vrstev štěrkodrtě. 

Technické parametry: 

- Provozní hmotnost:   14,7 t 

- Výkon motoru:  108 kW 

- Pracovní šířka :  2 134 mm 

- Amplituda:   1,8 / 0,9 mm 

- Frekvence:   23,3-30 Hz 

- Rychlost pojezdu:  3,2 m/s 

- Rozměry (D / Š / V):  4 970 / 2 330 / 3 070 mm 

 

 

 

 

Obr. 90 Zeminový vibrační válec Caterpillar CS74 

Zdroj: zeppelin.cz 
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6.1.8 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB14 

Válec bude sloužit ve II. fázi zemních prací pro zhutnění štěrkodrtě a štěrkopísku uvnitř 

Podnikatelského inkubátoru v části „administrativa“. Stroj byl vybrán z důvodu velmi 

stísněného prostoru uvnitř Podnikatelského inkubátoru v části „administrativa“ z důvodu 

výskytu schodišťových ramen a nadpilotové hlavice pro podepření schodišťové podesty.  

Světlá šířka pro průjezd mezi nadpilotovými hlavicemi je 2 550 mm, šířka stroje je  

890 mm, válec se tak bezpečně může pohybovat v tomto stísněném prostoru. 

Technické parametry: 

- Provozní hmotnost:  1,62 t 

- Výkon motoru:  16 kW 

- Pracovní šířka:   800 mm 

- Amplituda:   0,4 mm 

- Frekvence:   53,3 Hz 

- Rozměry (D / Š / V):  2050 / 890 / 1 630 (2390) mm 

- Skrápění:   ANO  

 

6.2 Stroje pro montáž železobetonového skeletu 

6.2.1 Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA 

Nákladní automobil bude použit pro přepravu jednotlivých prvků montovaného skeletu 

společně s valníkovým návěsem Nooteboom OVB-42-03V. Doprava jednotlivých prvků 

na staveniště bude probíhat celkem ve 4 fázích viz příloha P6 „Schéma postupu výstavby 

skeletu a rozmístění autojeřábů“. 

Stejný nákladní automobil bude použit jako v případě zemních prací (podrobnější 

specifikace viz oddíl 6.1.1 „Nákladní automobil tahač Scania S 410 A6x4NA“). 

Obr. 91 Tandemový vibrační válec Caterpillar CB14 

Zdroj: zeppelin.cz 
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6.2.2 Valníkový návěs Nooteboom OVB-42-03V 

Valníkový návěs bude použit pro přepravu jednotlivých prvků montovaného skeletu 

společně s tahačem Scania S 410 A6x4NA. Návěs byl zvolen na základě jeho rozměrů  

a únosnosti ložné plochy. Pro převoz je nutné žádat povolení nadrozměrné přepravy  

u Ministerstva dopravy, jelikož navrhovaná trasa vede přes dálnici (viz oddíl  

2.5.4 „Dovoz jednotlivých dílců pro montáž skeletu“). 

Technické parametry: 

- Celková hmotnost:   42 000 kg  

- Maximální zatížení náprav:  27 000 kg  

- Maximální zatížení točnice:  15 000 kg  

- Užitečná hmotnost:   32 600 kg  

- Vlastní hmotnost:   9 400 kg  

- Délka v roztažené poloze:  21 400 mm  

- Délka v zatažené poloze:  13 500 mm  

- Šířka ložné plochy:   2 490 mm  

- Výška návěsu:   1 360 mm 

 

Posouzení rozměrů podvalníku: 

- Maximální délka:  21 400 mm 

- Nejdelší prvek (vazník V1): 18 140 mm  

- Délka soupravy (délka návěsu + délka tahače): 21,4 + 5,94 - 2,7 - 1,5 = 23,14 m 

(>16,5 m nevyhovuje, nutno žádat o povolení z hlediska nadrozměrné přepravy) 

=> vyhovuje 

Obr. 92 Valníkový návěs Nooteboom OVB-42-03V 

Zdroj: heavytrailer.de 
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6.2.3 Autojeřáb Grove GMK 2035 (35 t) 

Autojeřáb bude na staveništi po celou dobu výstavby montovaného železobetonového 

skeletu. Přemístí všechny dílce (kromě vazníků) z ložné plochy valníkového návěsu na 

zemní pláň (dočasná skládka P02). Ze zemní pláně bude probíhat zvednutí a uložení 

jednotlivých dílců na místo uložení v konstrukci.  

Autojeřáb se dále použije při dokončení montovaného skeletu (po II. fázi zemních prací), 

přičemž pro osazení dvou základových nosníku bude zapatkován uvnitř haly.  

Přesné umístění autojeřábu viz příloha P6 „Schéma postupu výstavby skeletu a rozmístění 

autojeřábů“. Ověření únosnosti autojeřábu (zátěžové křivky) jsou podrobně uvedeny viz 

příloha P7 „Průkaz únosnosti autojeřábů“. 

Technické parametry: 

- Nosnost jeřábu:  35 t  

- Výška zdvihu:  46 m  

- Celková hmotnost: 24 t 

- Počet náprav:  2 

- Výška:   3 430 mm 

- Šířka:   2 500 mm 

- Délka:   10 225 mm 

 

Obr. 93 Autojeřáb Grove GMK 2035 (35 t) 

Zdroj: autojeraby-brno.cz 
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6.2.4 Autojeřáb Grove GMK 4100L (100 t) 

Autojeřáb bude použit pouze při 4. (poslední) fázi skeletu. Předmětem přemístění budou 

3 ks vazníků z ložné plochy valníkového návěsu rovnou na místo uložení v konstrukci. 

Přesné umístění autojeřábu viz příloha P6 „Schéma postupu výstavby skeletu a rozmístění 

autojeřábů“. Ověření únosnosti autojeřábu (zátěžové křivky) jsou podrobně uvedeny viz 

příloha P7 „Průkaz únosnosti autojeřábů“. Pro přejezd autojeřábu je třeba žádat  

o povolení pro nadrozměrnou přepravu u krajského úřadu, jelikož navrhovaná trasa vede 

přes silnici I. třídy (viz oddíl 2.5.5 „Přeprava autojeřábů“). 

Technické parametry: 

- Nosnost jeřábu:  100 t  

- Výška zdvihu:  85,6 m  

- Celková hmotnost: 48 t 

- Počet náprav:  4 

- Výška:   3 990 mm 

- Šířka:    2 750 mm 

- Délka:    13 231 mm 

 

 

 

 

 

Obr. 94 Autojeřáb Grove GMK 4100 (100 t) 

Zdroj: autojeřáby-benes.cz 
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Obr. 95 Kloubová plošina Rothlehner HA 20 

RTJ PRO – manipulace 

Zdroj: vondrasek.eu 

[91] 

6.2.5 Kloubová plošina Rothlehner HA 20 RTJ PRO 

Kloubová plošina bude využívána po celou dobu výstavby montovaného skeletu. Pomocí 

ní se budou provádět jednotlivé styky dílců, které se nacházejí ve výškách (např. montáž 

vazníků).  

Během výstavby bude plošina jezdit po zhutněné zemní pláni. Zemní pláň bude ve 

výškové úrovni -0,500 m. Nejvýše postavený prvek (vazník) bude ve výšce +9,420 m. 

Navrhovaná plošina vzhledem ke své velké pracovní výšce (20,6 m) vyhovuje na 

bezpečný přístup ke všem stykům montovaného skeletu. 

Technické parametry: 

- Pracovní výška:  20,6 m 

- Max. výška podlahy koše: 18,6 m 

- Stranový dosah:  12,2 m 

- Výška přemostění:  8,4 m 

- Nosnost koše:   230 kg 

- Přepravní délka – A:  6,5 m 

- Šířka – B:   2,42 m 

- Průjezdná výška – C:  2,63 m 

- Rozvor – D:   2,45 m 

- Rozměry koše:  1,83 × 0,8 m 

- Světlost podvozku – E: 42 cm 

- Rychlost jízdy:  0,5–5 km/h 

- JIB rameno:   140° 

- Neomezená otoč plošiny: 360° 

- Otoč koše:   180° 

- Pohon plošiny:  4x4 36,5 kW 

- Celková hmotnost:  9 600 kg 

Obr. 96 Kloubová plošina Rothlehner HA 20 

RTJ PRO – pohledy 

Zdroj: vondrasek.eu 
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6.2.6 Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE (AM 7 C) 

Autodomíchávač bude použit pouze pro dobetonování kalichů po osazení sloupů a tím 

vytvoření tuhého styku. Betonáž bude probíhat pomocí nastavujících koryt do vzdálenosti 

6 m. Betonáž proběhne maximálně do 90 min od naplnění autodomíchávače v betonárně. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý objem:  7 m3 

- Geometrický objem:  12 710 l 

- Vodorys:   8 150 l 

- Stupeň plnění:   55,1 % 

- Sklon bubnu:   12,45° 

- Hmotnost nástavby:  3 200 kg 

- Průměr bubnu:  2 200 mm 

- Výška násypky:  2 425 mm 

- Rozměry (D / Š /V):  7,5 / 2,4 / 3,5 m 

- Výsypná výška:  1 027 mm 

 

Posouzení 1 autodomíchávače pro betonáž: 

- Normohodina pro betonáž:  cca 2,00 h/m3 => 3 pracovníci = 0,67 h/m3 

- Doba betonáže:   1,27 m3 × 0,67 h/m3 = 0,85 h = 51 min  

- Doba příjezdu:  6 min  

- Celkem:    51 min + 6 min = 57 min 

      (< 90min, vyhovuje) 

 

 

Obr. 97 Betonáž kalichu montovaného skeletu 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Pozn.:  

Celkový objem betonu pro dobetonování kalichů je 2,65 m3 (viz kapitola  

4 „Technologický předpis pro montáž železobetonového skeletu“, pododdíl  

4.3.2.1 „Zálivkový beton pro dobetonování nadpilotových kalichů“). Avšak v době 

betonáže nebude ještě vytvořen 1 nadpilotový kalich a betonáž bude probíhat ve 2 fázích 

(viz příloha P6 „Schéma postupu výstavby skeletu a rozmístění autojeřábů“), proto je 

počítáno s celkovým objemem 1,27 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 30 Doba zpracovatelnosti betonové směsi z betonárny 

Zdroj:.transportbeton.cz 
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Obr. 98 Rozmístění autodomíchávače při betonáži kalichů montovaného skeletu 

Zdroj: vlastní tvorba 
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[93] 

6.3 Podpůrné stroje a nářadí na stavbě během výstavby 

6.3.1 Nákladní automobil s hydraulickou rukou Volvo FM 13 

Nákladná automobil bude sloužit pro přepravu rolí geotextílií, minirýpadla Caterpillar 

305E2 CR, tandemového vibračního válce CB14 a kloubové plošiny Rothlehner HA 20 

RTJ PRO. Hydraulická ruka umožňuje okamžitý přenos stavebních strojů z ložné plochy 

na zem. Eventuelně lze připojit za nákladní automobil podvalník s nájezdovou rampou 

pro rychlejší manipulaci jednotlivých strojů.  

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit po celou dobu výstavby nejen pro 

převoz stavebních strojů, ale i k převozu potřebného materiálu na staveniště (není 

součástí zadané technologické etapy – např. keramické tvárnice, zámková dlažba, 

obrubníky atd.). Pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou lze převážet  

i stavební buňky, tuhle činnost však zajišťuje firma TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. 

Technické parametry: 

- Užitná nosnost:    10 000 kg 

- Hydraulická ruka:    PM37S 

- Max. dosah ruky:    21 m horizontálně, 25 m vertikálně 

- Rozměry ložné plochy (D /Š):  5,5 / 2,5 m 

- Rozměry (D /Š / V):   9,0 / 2,5 / 3,5 m 

- Výška ložné plochy:   1,1 m 

 

Posouzení pro nadrozměrnou přepravu: 

Výška ložné plochy + minirýpadla:  

1,1 + 2,8 = 3,9 m (< 4,0 m vyhovuje) 

Obr. 99 Nákladní automobil s hydraulickou rukou Volvo FM 13 

Zdroj: svatek-autodoprava.cz 
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6.3.2 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 

Nákladní automobil je určen k převážení kontejneru, který je určen pro stavební suť. 

Převoz bude zajišťovat firma KONTEJNERY Havlík, s. r. o. 

Technické parametry: 

- Max. výkon motoru:   132 kW 

- Rozměry (D / Š / V):   5900 / 2300 / 2600 mm 

- Provozní hmotnost:   7 000 kg 

- Příslušenství:    teleskopický nosič JNT7 

- Výška háku:    1000 mm 

- Čas naložení:    60 s 

- Čas vyložení:    70 s 

- Objem kontejneru:   5 m3 (event. 11 m3) 

 

Posouzení nosnosti nákladního automobilu: 

- Největší předpokládaná zátěž (cihelná suť): 5 m3 

- Objemová hmotnost cihelné suti: 870 kg/m3 

- Celková hmotnost: 870 kg/m3 × 5 m3 = 4 350 kg (<7 000 kg, vyhovuje) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 100 Nákladní automobil MAN TGL 12.180 

Zdroj: havlikaspol.cz 
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[96] 

6.3.3 Užitkový automobil Renault Trafic SL27 DCi Business 

Automobil bude sloužit ke každodenní přepravě 

pracovníků na staveniště a k zásobování stavby 

drobným materiálem a nářadím. Automobil bude 

k dostupnosti po celou dobu výstavby. 

Technické parametry: 

- Palivo:     nafta 

- Max. výkon motoru:    107 kW  

- Objem palivové nádrže:   80 l  

- Počet míst:     5 míst 

- Výška nezatíženého vozu:   3 098 mm  

- Šířka se zpětnými zrcátky:   2 283 mm  

- Rozměry nákl. prostoru (D / Š / V):  2 950 / 1662 / 1 387 mm 

- Provozní hmotnost:    1 743 kg  

- Max. povolená hmotnost:   2 980 kg 

 

 

6.3.4 Elektrocentrála RATO R7000 

Elektrocentrála bude použita jako zdroj el. energie, protože ze začátku stavby bude 

absence el. přípojky. 

Technické parametry: 

- Jmenovité výstupní napětí: 230 V 

- Jmenovitá frekvence:  50 Hz 

- Jmenovitý výstupní výkon: 6,3 kW 

- Max.výstupní výkon:  6,8 kW 

- Jmenovitý proud:  27,4 A 

- Suchá hmotnost:  88 kg 

- Vnější rozměry (D / Š / V): 697 / 554 / 549 mm 

- Startování:   ruční (pomocí startovacího táhla) 

 

 

 

 

 

Obr. 101 Užitkový automobil Renault 

Trafic SL27 DCi Business 

Zdroj: renault.cz 

Obr. 102 Elektrocentrála RATO R7000 

Zdroj: shop.boukal.cz 
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[97] 

[98] 

6.3.5 Nivelační sestava Bosch 

Po celou dobu výstavby se bude využívat nivelační 

sestava pro měření a kontrolu svislých výšek. 

Součástí sestavy: 

- Nivelační přístroj:  Bosch GOL 20 D 

- Stativ:    Bosch BT 150 

- Nivelační lať:   Bosch GR 500 

 

Technické parametry: 

- Pracovní dosah: 60 m 

- Zvětšení:  20× 

- Přesnost nivelace: 0,1 mm/m 

- Hmotnost:  1,5 kg 

- Měrná jednotka: 360° 

 

 

6.3.6 Laserový dálkoměr Bosch PLR 30 C 

Laserový dálkoměr je určen k okamžitému měření vzdáleností. 

Technické parametry: 

- Laserová dioda: 635 nm 

- Třída laseru:  2 

- Měřicí rozsah:  0,05-30,00 m 

- Přesnost měření: ±2,0 mm 

- Doba měření:  0,5–4 s 

- Napájení:  2 × 1,5-V-LR03 (AAA) 

- Automatické vypnutí: 5 min 

- Hmotnost:  84 g 

 

 

 

 

 

Obr. 103 Nivelační sestava Bosch 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

Obr. 104 Laserový 

dálkoměr Bosch PLR 30 C 

Zdroj: alza.cz 
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6.3.7 Vysokotlaký čistič Kärcher K7 

Vysokotlaký čistič bude sloužit k očištění vyjíždějící 

mechanizace ze staveniště, zejména při nepříznivém počasí, aby 

nedošlo ke znečišťování komunikací. Bude sloužit také 

k očištění jednotlivého pracovního nářadí. 

Technické parametry: 

- Průtok:   600 l/h 

- Příkon:   3 000 W 

- Hmotnost:  18 kg 

- Max. tlak:   160 bar 

- Plošný výkon:  60 m2/hod 

- Max. teplota vody:  60 °C 

- 10 m dlouhá hadice 

 

 

 

 

6.3.8 Průmyslový vysavač Kärcher WD 5 Premium 

Průmyslový vysavač bude přítomen po celou dobu výstavby 

ke zbavení nečistot (např. vysátí nečistot na nadpilotových 

kalichů před osazením jednotlivých prvků, použití pro 

hygienické účely jako je vysátí nečistot ve stavebních buňkách 

atd.) 

Technické parametry: 

- Spotřeba energie:  1 100 W 

- Objem nádrže:  25 l 

- Materiál nádrže:  ušlechtilá ocel 

- Připojovací kabel:  5 m 

- Průměr hadice:  35 mm 

- Hmotnost:   8,72 kg 

- Rozměry (D / Š / V):  418 / 382 / 652 mm  

 

 

 

Obr. 105 Vysokotlaký čistič 

Kärcher K7 

Zdroj: karcher.cz 

Obr. 106 Průmyslový vysavač 

Kärcher WD 5 Premium 

Zdroj: karcher.cz 
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[103] 

6.3.9 Motorová pila Husqarna 135 

Motorová pila bude použita zejména při procesu 

zemních prací pro odstranění křovin a dvou malých 

stromů, které se nacházejí na staveništi. 

Technické parametry: 

- Druh pohonu:    benzín 

- Hmotnost:    4,4 kg 

- Výkon:    1,5 kW 

- Rychlost volnoběhu:   9 000 ot/min 

- Objem palivové nádrže:  0,37 l 

 

6.3.10 Křovinořez HECHT 142 BTS 

Křovinořez bude použit zejména při procesu zemních prací 

pro odstranění porostů, které se nacházejí na staveništi. 

Technické parametry: 

- Druh pohonu:  benzínový 

- Záběr:    430 mm 

- Výbava:   nastavitelná rukojeť,  

dělitelná hřídel 

- Typ rukojeti:   řídítka 

- Žací systém:   struna, nůž 

- Výkon motoru: 1,25 kW 

- Typ motoru:   dvoutaktní 

- Objem motoru: 43 cm3 

 

6.3.11 Svařovačka Kühtreiber KITin 165 

Svařovačka bude sloužit na svařování spojů při montáži 

montovaného skeletu (např. sloup/nadpilotová hlavice). 

Technické parametry: 

- Vstupní napětí:  1 × 230 V  

- Napětí na prázdno:  88  

- Jištění A:   16  

- Krytí:    IP 23 S  

- Hmotnost:   5,7 kg 

Obr. 107 Motorová pila Husqarna 135 

Zdroj: alza.cz 

Obr. 108 Křovinořez HECHT 

142 BTS 

Zdroj: alza.cz 

Obr. 109 Svařovačka 

Kühtreiber KITin 165 

Zdroj: shop.boukal.cz 
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6.3.12 Elektrické míchadlo Bosch GRW 12 E 

Míchadlo je určeno k rozmíchání práškovitých 

stavebních hmot (např. malty). V případě zadané 

technologické etapy bude použito zejména 

v rámci výstavby montovaného skeletu. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon: 1 200 W 

- Výstupní výkon: 780 W  

- Hmotnost:  5,3 kg 

- Jmenovité otáčky 0-620 ot/min 

- Rozměry (D / Š / V): 420 / 257 / 112 mm 

- El. napětí:  230 V 

 

 

 

6.3.13 Vibrační pěch Bomag BT65 

Vibrační pěch („žaba“) bude použit při II. fáze zemních prací 

pro zhutnění velmi obtížných přístupných míst pro doplnění 

účelu vibračního válce. Jedná se především o místa kolem 

základových nosníků, nadpilotových kalichů, místo pod 

schodištěm atd. Dále bude sloužit po celou dobu výstavby pro 

další technologické etapy (např. zhutnění špatně dostupných 

míst při realizaci komunikací atd.) 

Technické parametry: 

- Hmotnost:   68 kg 

- Pracovní šířka:  28 cm 

- Palivo:    Natural 95 

- Výkon:   2,8 kW 

- Odstředivá síla:  17 kN 

- Pracovní rychlost:  20 m/min 

 

 

 

 

 

Obr. 110 Elektrické míchadlo Bosch GRW 12 E 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

 

Obr. 111 Vibrační pěch 

Bomag BT65 

Zdroj: rucni-naradi.cz 
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6.3.14 Ponorný vibrátor Husqvarna Atlas Copco AX 56 E 

Ponorný vibrátor bude sloužit po celou dobu výstavby při betonáži k řádnému zhutnění 

betonové směsi. V zadané technologické etapě bude sloužit zejména ke zhutnění 

nadpilotových kalichů po osazené sloupů. Průměr tělesa vibrátoru je navržen s ohledem 

na rozměry realizovaných spojů. 

Technické parametry: 

- Průměr / délka hlavice:  56 / 380 mm  

- Napětí:    42-3-200 V/Hz  

- Příkon:   770 W  

- Proud:     11,5 A  

- Amplituda:    3,1 mm  

- Frekvence vibrací:   12 000 vpm  

- Délka ohebné hadice:  5 m  

- Délka přívodního el. kabelu:  10 m  

- Vibrace v rukojeti:   0,53 m/s2  

- Hmotnost hlavice:   5,1 kg 

 

 

6.3.15 Vrtací kladivo Bosch Professional GBH 8-45 DV 

Vrtací kladivo bude použito v případě montáže 

skeletu na vyvrtání otvorů do nadpilotových 

kalichů pro osazení trnu. Vzhledem ke 

všestrannému využití bude na staveniště po celou 

dobu výstavby. Vrtacím kladivem v případě vrtání 

otvorů do betonu lze vyvrtat max. průměr 45 mm. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon:   1500 W 

- Energie příklepu:   12,5 – 12,5 J 

- Jmenovité otáčky:   0-305 ot/min 

- Hmotnost:    8,9 kg 

 

 

 

 

 

Obr. 112 Ponorný vibrátor Husqvarna 

Atlas Copco AX 56 E 

Zdroj: manek.cz 

Obr. 113 Vrtací kladivo Bosch Professional 

GBH 8-45 DV 

Zdroj: rucni-naradi.cz 



6 Návrh strojní sestavy a nářadí pro hlavní technologické etapy 

151 

 

[108] 

6.3.16 Vrtací kladivo Bosch GBH 2-20 D 

Vrtací kladivo („vrtačka“) bude vzhledem ke všestrannému využití na staveniště po celou 

dobu výstavby. Vrtací kladivo je určeno např. pro vyvrtání otvorů do betonu o max. 

průměru 20 mm. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon:   650 W 

- Energie příklepu:   1,7 J 

- Volnoběžné otáčky:   0 -1 300 ot/min 

- Hmotnost:    2,3 kg 

- Upínací nástroje:  SDS-plus 

 

6.3.17 Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch 18-2.LI Plus 

Vrtací šroubovák („akučka“) vzhledem ke všestrannému využití 

bude na staveništi po celou dobu výstavby pro pomocné práce (např. 

při sestavení mobilního oplocení pro utáhnutí spojovacích prvků ve 

spojkách). 

Technické parametry: 

- Max. krouticí moment:  30–15 Nm (dle spoje) 

- Volnoběžné otáčky:  1 300 ot/min 

- Napětí akumulátoru:   12 V 

- Kapacita akumulátoru:  2,0 Ah 

- Hmotnost:    0,95 kg (včetně akumulátoru) 

- Délka:     169 mm 

 

6.3.18 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH Professional 

Úhlová bruska („flexa“) bude sloužit při montáži skeletu, zejména ke krácení 

přečnívajících prutů výztuže v jednotlivých styků. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon:   2 200 W  

- El. Napětí:    230 V 

- Volnoběžné otáčky:   6 500 ot/min 

- Závit hřídele brusky:   M 14 

- Kotouče:    230 mm 

- Hmotnost:    5,2 kg 

Obr. 114 Vrtací kladivo Bosch GBH 2-20 D 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

Obr. 115 

Akumulátorový vrtací 

šroubovák Bosch 18-

2.LI Plus 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

Obr. 116 Úhlová bruska Bosch 

GWS 22-230 JH Professional 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

[109] 

[110] 
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6.3.19 Okružní pila Bosch PKS 66 A 

Okružní pila („cirkulačka“) bude použita zejména při montáží 

skeletu, a to k řezání jednotlivých dřevěných klínů pro 

vyrovnání svislého směru sloupů v jednotlivých 

nadpilotových kalichů. 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon:   1600 W 

- Ø pilového kotouče:   190 mm 

- Volnoběžné otáčky:   5000 ot/min 

- Hmotnost:    5,4 kg 

 

6.3.20 Elektrická stavební míchačka ATIKA PROFI 145 L/230V 

Míchačka je určena k rozmíchání práškovitých stavebních hmot 

(např. malty). V případě zadané technologické etapy bude 

použita zejména v rámci výstavby montovaného skeletu.  

Technické parametry: 

- Objem bubnu:   145 l 

- Motor:    230 V, 50 Hz 

- Výkon:    700 W 

- Rozměry (D / Š / V):   126 / 68 / 132 mm 

- Hmotnost:    54 kg  

 

6.3.21 Gumový prodlužovací kabel na bubnu Emos 

Prodlužovací kabel bude sloužit po celou dobu výstavby pro prodloužení vedení 

elektrické energie ze staveništního rozvaděče. 

Technické parametry: 

- Počet výstupů:  4 

- Délka kabelu:  50 m 

- Barva:    černá 

- Max. proudové zat.: 16 A 

- Počet zásuvek:  4 ks 

 

 

 

Obr. 117 Okružní pila Bosch 

PKS 66 A 

Zdroj: rucni-naradi.cz 

Obr. 119 Gumový prodlužovací kabel 

na bubnu Emos 

Zdroj: alza.cz 

Obr. 118 Elektrická stavební 

míchačka ATIKA PROFI 145 

L/230V 

Zdroj: eshop.tonstav-service.cz 

[111] 
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6.3.22 Elektroměrový hlavní staveništní rozvaděč RS 5.6.8.8 

Hlavní staveništní rozvaděč bude využíván na provoz elektrického nářadí, stavebních 

strojů a stavebních buněk. Elektrická energie bude po staveništi rozvedena k hlavnímu 

staveništnímu rozvaděči, ze kterého se elektrický proud rozvede 

pomocí prodlužovacích kabelů k potřebným místům spotřeby.  

Technické parametry: 

- Zásuvka:   16 A/230 V 8 ks  

- Zásuvka:   4k/16 A/400 V 8 ks  

- Zásuvka:   4k/32 A/400 V 6 ks  

- Jistič:    16B/1 8 ks  

- Jistič    16C/3 8 ks  

- Jistič:    32C/3 11 ks  

- Jistič:    100B/3 1 ks  

- Chránič:   4P 100 A, 30 mA 1 ks  

- Hlavní vypínač:  1 ks  

- Rozvodnice:   1 ks 

 

 

6.3.23 Elektroměrový staveništní rozvaděč 

EST4.2012-1EY 

Jedná se o podružný staveništní rozvaděč, který bude umístěn 

uvnitř Podnikatelského inkubátoru (nebo v těsné blízkosti). 

Bude sloužit na provoz elektrického nářadí a stavebních 

strojů. 

Technické parametry: 

- Jmenovité napětí:  230/400 V  

- Jmenovitý proud:  40 A  

- Způsob jištění:  jističi s chráničem  

- Třífázové zásuvky:  5 pólové  

- Zásuvka:   230 V/16 A 2 ks  

- Zásuvka:   400 V/16 A 1 ks  

- Zásuvka:   400 V/32 A 2 ks 

 

 

Obr. 120 Elektroměrový 

hlavní staveništní rozvaděč 

RS 5.6.8.8 

Zdroj: bruna-elektro.cz 

Obr. 121 Elektroměrový 

staveništní rozvaděč EST4.2012-

1EY 

Zdroj: bruna-elektro.cz 
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6.3.24 Další pracovní pomůcky a nářadí 

Předpokládané pracovní pomůcky a nářadí, které budou umístěny ve skladovacím 

kontejneru na nářadí a v buňce stavbyvedoucího. Jedná se o všeobecný odhad pro nářadí, 

které by se eventuelně mohlo vyskytovat po celém průběhu výstavby. 

Drobné nářadí: 

- 7× lopata 

- 3× krumpáč 

- 3× rýč 

- 3× hrábě 

- 2× sekera 

- 5× kladivo 

- 5× palice 

- 5× kleště 

- 2× stavební kolečko 

- 5× zalamovací nůž 

- 1× posypový vozík na vápno 

- 2× naběračka plechová s dlouhou násadou 

- 2× ocelové páčidlo 

- 10× montážní pěna 

- 2× zednická fanka 

- 1× zednická lžíce 

- 5× vědro stavební (3 × 15l, 2 × 20l) 

Měřící pomůcky: 

- 1× vrtulkový anemometr 

- 1× alkohol tester 

- 1× mikrometr 

- 1× posuvné měřítko 

- 5× svinovací metr (5m)  

- 1× ocelové pásmo (50m) 

- 3× vodováha (0,4m, 1m, 2m) 

- 1× Schmidtovo kladívko 

- 1× tester tloušťky laku 

- 5× tužka tesařská 
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- 50× vytyčovací kolík 

- 3× barevný provázek (50m) 

- 5× značkovací sprej (500ml) 

Jiné: 

- 1× hliníkový žebřík 10m 

- 2× hasicí přístroj 

- 3× zavlažovací hadice (1 × 25m, 2 × 50m) 

- 3× stavební reflektor 

 

6.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

6.4.1 Ochranná přilba Schuberth EUROGUARD 

Ochrannou přilbu musí mít všechny osoby, které se na stavbě 

pohybují. 

Popis:  

Pracovní přilba uzavíratelná, větrací otvory, nastavitelná velikost 

pomocí posuvného pásku, materiál plast. 

 

6.4.2 Reflexní vesta COMPASS 

Reflexní vestu musí mít všechny osoby, kteří se na stavbě pohybují. 

Homologace dle ČSN EN 20471. 

 

 

 

6.4.3 Ochranná obuv 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí mít pevnou a uzavřenou obuv dle ČSN 

EN ISO 20347.  

Obr. 122 Ochranná 

přilba Schuberth 

EUROGUARD 

Zdroj: alza.cz 

Obr. 123 Reflexní 

vesta COMPASS 

Zdroj: alza.cz 

Obr. 124 Ochranná obuv 

Zdroj: oopp.cz 
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6.4.4 Pracovní rukavice 

Jedná se o ochranu rukou a paží dle ČSN EN388. Norma definuje 

odolnost rukavic proti mechanickým rizikům (4 stupně). Všichni dělníci 

na stavbě jej budou mít. Po opotřebování rukavic je povinen 

stavbyvedoucí dodat rukavice nové.  

 

6.4.5 Pracovní oděv 

Jedná se o ochranu těla dělníků dle ČSN EN 340. Všichni dělníci na stavbě budou mít 

pracovní oděv.  

 

6.4.6 Ostatní ochranné osobní pracovní pomůcky 

1) Zemní práce  

Při procesu zemních prací při odstranění  

a kácení křovin a stromů musí mít 

pracovníci na sobě speciální bezpečnostní 

ochranné pomůcky. Jednotlivé ochranné 

pracovní pomůcky chrání pracovníka před 

ostrými větvemi a haluzemi, které by 

eventuelně mohly zranit pracovníka.  

Vybavení: 

- 3× protipořezové oblečení, 

- 3× protipořezové boty, 

- 3× antivibrační pětiprsté rukavice, 

- 3× akustická přilba. 

 

2) Montáž skeletu 

Stavba montovaného skeletu bude probíhat ve výškách, proto je nutné, aby jednotliví 

pracovníci byli chráněni zejména před pádem z výšek. Dále bude probíhat svařování, 

proto je také nutné, aby byl pracovník bezpečnostně vybaven proti možnému úrazu. 

 

 

Obr. 125 Pracovní 

rukavice 

Zdroj: 

obchodnidumemit.cz 

Obr. 126 Pracovní oděv 

Zdroj: oopp.cz 

Obr. 127 Pracovní oděv pro zemní práce 

Zdroj: encrypted-tbn0.gstatic.com 
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Vybavení: 

- 1× svářečská kukla a štít 

- 2× rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm pro 

svařování 

- 1× ochranná vesta, kabát a zástěra na ochranu před 

rozstříknutým roztaveným kovem 

- 4× zachycovací postroj proti pádu z výšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 129 Svářečská kukla 

Zdroj: manutan.cz 

Obr. 128 Zachycovací postroj 

Zdroj: fachman.shop.cz 
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(20) 

(21) 

7.1 Řádkový harmonogram výstavby 

Pozn.: 

- Viz příloha P12 „Řádkový harmonogram pro montáž železobetonového skeletu“. 
- Jednotlivé činnosti začínají vždy ve stejnou dobu na začátku dne z důvodu, že program 

má nejmenší měrnou časovou jednotku ve dnech. Ve skutečnosti dané činnosti budou 

probíhat vždy bezprostředně následně po sobě tak, jak je chronologicky 

v harmonogramu uvedeno. 
- Po celou dobu montáže bude přítomna 7členná pracovní četa. Pro správný výpočet grafu 

potřeby pracovníků jsou jednotlivé činnosti uvažovány v menším počtu pracovníků 

(součet za celý den je však roven 7) viz příloha P13 „Graf potřeby pracovníků pro montáž 

železobetonového skeletu“. 
- Dokončení a závěrečné předání staveniště není uvažováno, protože montáž skeletu je 

rozdělena do 2 fází. 2. fáze se bude realizovat po dokončení II. fáze spodní stavby (násyp 

a rozhrnutí ŠD uvnitř objektu viz příloha P4 „Schéma postupu výstavby spodní stavby“). 
- Všechny uvedené činnosti jsou na kritické cestě, protože sled montáži je bezprostředně 

závislý na montáži předchozích prvcích. 

 

7.2 Graf potřeby pracovníků 

Viz příloha P14 „Graf potřeby pracovníků pro montáž železobetonového skeletu“. 

 

7.3 Výpočet nabytí pevnosti betonu pro nadpilotové kalichy 

Cíl:  

- Ověření počtu dní pro technologickou přestávku pro dosáhnutí min. 70% pevnosti 

betonu po zabetonování nadpilotových kalichů. 

- Cíl je po 1,5 dnu (tj. po 36 h) od betonáže nabýt min. 70% pevnosti betonu a 

bezpečně pokračovat v montáži skeletu (osazení základových nosníků). 

Vstupní parametry: 

- Beton C20/25 – XA1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 

- min. 70 % fck; fck > 70% 

- fcm = 33 MPa (pevnost v tlaku betonu) 

- s = 0,2 (obsah chloridů v obsažených v cementu) 

- t = 1,5 dní 

Výpočet: 

fcm(t) = βcc(t) × fcm 

 

βcc(1,5) = ⅇ
𝑠  × (1−√

28

𝑡
)
 = ⅇ

0,2  × (1−√
28

1,5
)
 = 0,515 
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(22) 

(22) 

fcm(1,5) = 0,515 × 33 = 17,00 MPa 

 

% = 
fcm(t)

fcm
 × 100 = 

17,00

33,00
 × 100 = 51,5 % < 70 % 

=> nevyhovuje, navrhuji přidat do betonové směsi přísady, které zajistí urychlení tvrdnutí 

betonové směsi 

Den Braven – urychlovač a plastifikátor stavebních hmot 

- zvýšení počáteční pevnosti o 40 % po 1 dnu [114] 

 

Výpočet s přidáním přísady: 

% = 
fcm(t)

fcm
 × 100 = 

17,00 ×1,4

33,00
 × 100 = 72,1 % > 70 % 

 

=> Vyhovuje, do betonové směsi při příjezdu autodomíchávače na staveniště budou 

přidány přísady pro urychlení tvrdnutí betonové směsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 130 Urychlovač tvrdnutí 

Zdroj: denbraven.cz 
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8.1 Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 

projektové dokumentace a koordinátorovi 

8.1.1 Údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby: 

Jedná se o železobetonový montovaný skelet. Podnikatelský inkubátor je tvořen halou, 

která je tvořena plochou 3 × 220 m2 a jedním nadzemním podlažím. Druhou část objektu 

tvoří administrativa, která zaujímá plochu 150 m2 a je rozdělena na 2 nadzemní podlaží. 

 

b) název stavby 

ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU BRNO-JIH, PI5 

 

c) místo stavby 

Areál VÚSH, Hněvkovského 65, Brno 

parcely č. 518/85 (hlavní stavba), 505/1, 505/3, 505/6, 512/1, 518/8 a 518/89 (prodloužení 

sítí) 

 

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené 

stavby, nebo o odstraňování stavby) 

Jedná se o novostavbu. 

 

e) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je vytvoření a rozšíření nových pronajímatelných a skladových 

výrobních prostor, předpokládá se montážní výroba elektrotechnických součástek  

a drobná zámečnická výroba, se zázemím, vzhledem k umístění v daném území, pro 

začínající podnikatele a rozvíjejících se malých firem, navazujících na Podnikatelské 

inkubátory PI1, PI2 a PI3. 

 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

- Časové údaje:  

• Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 

• Předpokládané dokončení stavby: 04/2018 

 

- Popis výstavby:  

• Přípravné práce 

• Vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
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• Odstranění ornice – oddrnování, zařízení staveniště 

• Příprava zemní pláně 

• Provedení pilot, následně nadpilotových kalichů pro ukotvení ŽB sloupů 

• Montáž ŽB montovaného skeletu 

• Provedení hrubých terénních úprav, dokončení zeminové desky 

• Dokončení montáže ŽB montovaného skeletu 

• Montáž střešního a obvodového pláště 

• Provedení hrubé podlahy uvnitř objektu 

• Provedení venkovních inženýrských sítí 

• Zdění příček po jednotlivých patrech, montáž SDK příček 

• Montáž výplní otvorů 

• Hrubé vnitřní instalace 

• Provedení vnitřních omítek, následně podlah a montáž podhledů 

• Provedení doplnění sadovnických úprav 

• Dozdívky, vnitřní omítky a podlahy 

• Dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 

• Převzetí stavby odstranění vad a nedodělků 

• Závěrečná prohlídka stavby – kolaudace stavby 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu, nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb 

v krajině, dále stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

Ochrana zeleně a půdy 

Stavba Podnikatelského inkubátoru nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní 

pozemky nebo stavby. Vsakovací poměry se vlivem stavby nezhorší. 

Stavební stroje budou pravidelně kontrolované a udržované. Kvůli možnému úniku 

provozních kapalin budou pod odstavné stavební stroje umístěny vany, které by případně 

zabránily úniku provozních kapalin a olejů do zeminy. [43] 

 

Ochrana proti hlukům a vibracím 

V době provádění stavby budou použity jen takové technologie a stavební stroje, které 

nezvyšují znečištění životního prostředí. Po celou dobu výstavby se bude minimalizovat 

prašnost, hlučnost a vibrace. Hluk na staveništi nepřesáhne hodnotu 65 dB a pracovní 

doba bude maximálně v rozpětí 7–17 h v pracovních dnech. [53] 
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Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Zvýšené prašnosti se při důsledném dodržování technologické kázně v ovzduší 

nepředpokládá. V případě výskytu (zejména při zemních prací – navážce štěrkodrtě) se 

jako opatření pro zabránění šíření prašnosti bude korba nákladních automobilů přikrývat 

plachtou a materiál se bude kropit. [79] 

 

Ochrana znečištění vozovek 

Jednotlivé nákladní automobily a vozidla při znečištění budou při každém výjezdu ze 

staveniště očištěny připravenou zahradní hadicí výhradně na silničních panelech (event. 

přenosným vysokotlakým čističem „WAP“). Při čištění na bet. recyklátu by došlo 

k okamžitému znehodnocení vlivem bláta a nečistot. Každý řidič vyjíždějící ze staveniště 

je odpovědný za stav svého vozidla. V případě znečištění vozovky proběhne okamžitě 

úklid. 

 

8.1.2 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné 

právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro 

zpracování plánu 

Účelem je stanovení pravidel spolupráce při realizaci projektu v otázkách bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Bezpečnost a ochrana zdraví při prací má za úkol 

nejen zabránit vzniknutí možných zranění pracovníků, ale i lidem pohybující se v daném 

okolí. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis základních 

povinností stavebníka. Plán BOZP vychází z NV č. 136/2016 Sb. (nařízení vlády, kterým 

se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti). Dále plán BOZP 

vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. (zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)). 

Pokud by na pracovištích vznikly atypické a nepředvídané situace, nebo by došlo  

k závažnějším problémům s vyhodnocováním rizik, případně by šlo o obtížně 

zvládnutelná rizika a nebezpečné situace, je nutno tyto problémy bezodkladně řešit. 

 

8.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště 

Mat.PIS, s. r. o.  

IČ: 039 74 162  

Drážní 66, 675 73 Rapotice 

        

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Jiří Matoušek, ČKAIT : 1003088, pozemní stavby 

Drážní 66, 675 73 Rapotice 

tel.:  

email:  

 

8.2 Situační výkres stavby 

Viz příloha P1 „Koordinační situace“. 

 

8.3 Požadavky na obsah plánu 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

Staveniště je oploceno chátrajícím drátěným plotem (zpevněno betonovými sloupky), 

které se odstraní a zřídí se nové mobilní oplocení výšky 2,0 m od firmy TOI TOI, sanitární 

systémy, s. r. o. Oplocení se bude zřizovat z důvodu zamezení vniku neoprávněných osob 

na staveniště a pro ohraničení staveništní plochy. Na JZ straně pozemku bude pro 

zabezpečení staveniště od vniknutí neoprávněných osob využita stávající budova, 

všechny ostatní strany staveniště již budou oploceny. [45] 

Při vjezdu na staveniště budou zřízeny dvě brány. Tyto brány budou uzamykatelné. Pro 

II. a III. fázi zemních prací bude dočasně postavena branka mezi Podnikatelským 

inkubátorem PI2 a PI3. Na bráně bude také osazena cedule (viz obr. 131 „Cedule POZOR 

VSTUP NA STAVENIŠTĚ“). [3] 

Manipulační plochy se budou zřizovat pro pojezd strojů kvůli bezpečnému převozu a tím 

snížení rizika převrácení a zapadnutí. Pro manipulační plochu se vybuduje staveništní 

cesta z betonového recyklátu frakce 0–32 mm vykazující pevnost min. Edef,2 = 25 MPa. 

Jako další materiál pro manipulační plochu bude použita štěrkodrť frakce 0–63 mm 

v rámci vytvoření zemní pláně. Po skončení I. fáze zemních prací bude vykazovat min. 

pevnost Edef,2 = 40 MPa. Prostor pro skladování bude realizován pomocí skladovacího 

Obr. 131 Cedule POZOR VSTUP NA 

STAVENIŠTĚ 

Zdroj: marbol.cz 

 

Obr. 132 Cedule HASÍCÍ PŘÍSTROJ 

Zdroj: sdhmoutnice.cz 
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kontejneru a plochou ze štěrkodrtě. Skladovací kontejner bude vybaven hasícím 

přístrojem, který bude také v buňce stavbyvedoucího. Na obou buňkách bude umístěna 

cedule (viz obr. 132 „Cedule HASÍCÍ PŘÍSTROJ“). [41] [45] [50] [74] 

 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Pracovní doba na staveništi bude probíhat pouze v pracovních dnech v časovém rozmezí 

maximálně od 7–17 h, proto není nutné staveniště dodatečně osvětlovat. V případě 

snížené viditelnosti budou použity stavební reflektory pro umělé osvětlení umístěné ve 

skladovacím kontejneru. 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Na pozemku je uloženo stávající vedení STO DN150 1980 (0,4 MPa), u kterého je nutné 

dodržet jeho ochranné a bezpečnostní pásmo a řídit se podmínkami. Plynovodní vedení 

bude řádně vyznačeno a neproběhnou na něm žádné výkopové práce, které by eventuelně 

mohly vedení ohrozit. Stavbou dále budou vznikat ochranná pásma od prodloužení 

stávajících inženýrských sítí. [45] 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Požární voda bude řešena pomocí stávajícího nadzemního hydrantu, který se nachází 

v areálu VÚSH na dvou místech ve vzdálenosti do 200 m od místa staveniště osazené na 

potrubí DN100 s průtokem 6 l/s. Dle ČSN 73 0873 vyhovuje. Z důvodu blízkosti 

hydrantů ke staveništi nebude zřízen staveništní hydrant. Ve skladovém kontejneru  

a v buňce stavbyvedoucího pro případ požáru bude umístěn přenosný hasící přístroj. 

Dále v případě požáru je staveniště zpřístupněno po zpevněné ploše v areálu VÚSH. 

Staveniště bude opatřeno dvěma brankami šířky 4,5 m. Pro manipulaci na staveništi 

slouží zpevněná staveništní cesta z betonového recyklátu šířky 4,5 m a zpevněná plocha 

ze štěrkodrtě. 

Všichni pracovníci na staveništi budou seznámeni s požárními předpisy. [49] [74] 

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení  

a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 

Staveništní komunikace se bude zřizovat pro pojezd strojů kvůli bezpečnému převozu  

a tím snížení rizika převrácení a zapadnutí. Pro manipulační plochu se vybuduje 

staveništní cesta z betonového recyklátu frakce 0–32 mm vykazující pevnost min. Edef,2 

= 25 MPa. Na staveništi se nenachází žádné elektrické vedení, takže není nutno provádět 

opatření pro podjezd vedení. 

Pitná voda bude sloužit jak k hygienickým potřebám pracovníků, tak i k potřebě pro 

jednotlivé technologické etapy (např. ošetření nadpilotových kalichů, výroba maltových 

směsí atd.). Voda musí splňovat požadavky stanovené ČSN EN 1008. Voda se také 

použije pro ošetření jednotlivých pracovních strojů a nářadí, kde na kvalitu vody nejsou 

žádné požadavky. Zásobování vodou pro staveniště bude řešeno odbočkou na vodoměrné 
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soustavě. Před zbudováním vodovodní přípojky se bude využívat zdroj pitné vody 

pomocí cisterny, kterou budou zajišťovat Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Připojení 

vody bude opatřeno vlastním měřidlem spotřeby (vodoměrem). Pomocí zahradní hadice 

bude probíhat očištění mechanizace vyjíždějící ze staveniště (event. pomocí 

vysokotlakého čističe „WAP“).  

Elektrická energie bude využívána na provoz elektrického nářadí, stavebních strojů  

a stavebních buněk. Elektrická energie bude po staveništi rozvedena k hlavnímu 

staveništnímu rozvaděči, ze kterého se elektrický proud rozvede pomocí prodlužovacích 

kabelů k potřebným místům spotřeby. Ze začátku stavby bude absence el. přípojky,  

z tohoto důvodu bude jako zdroj elektrické energie sloužit elektrocentrála. U připojeného 

místa bude osazen vlastní měřič (elektroměr) pro udání spotřeby el. energie. 

Noční osvětlení řešeno viz podkapitola 8.3 „Požadavky na obsah plánu“, odstavec  

b) „zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť“. [45] [72] 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nachází ve středním radonovém riziku. Protiradonová opatření budou 

provedena dle ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce bude provedena v 1. kategorii 

těsnosti. Jako izolace proti zemní vlhkosti a současně protiradonové izolace bude použita 

izolační fólie ALKORPLAN tl. 1,5 mm. Izolace bude chráněna netkanou textílií  

500 g/m2. Podklad pod izolaci a její vlastní provedení musí splňovat podmínky stanované 

výrobcem, včetně technologického postupu, musí být celistvá v celé ploše kontaktní 

konstrukce. Izolace bude z vnitřní strany základového nosníku vyvedena směrem nahoru. 

Prostupy instalací musí být plynotěsné, např. pomocí plášťové trouby s pevnou přírubou, 

kdy se prostor mezi plášťovou troubou a potrubím nebo kabelem plynotěsně utěsní trvale 

pružným tmelem. 

 

Ochrana před bludnými proudy                       

Stavbu není nutné chránit proti bludným proudům, v dotčené oblasti se bludné proudy 

nevyskytují. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou                    

Stavbu není nutné chránit proti seizmicitě, území se nenachází v oblasti se zvýšenou 

seizmicitou. 

 

Ochrana před hlukem                          

Není nutná. 

 

Protipovodňová opatření                       

Stavba se nenachází v záplavovém území. 



8 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

168 

 

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.                     

Stavba není na poddolovaném území a ani se zde nevyskytuje metan. 

 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob  

a materiálu 

Vodorovná doprava 

Všechny vozidla pohybující se po staveništi budou omezena na maximálně povolenou 

rychlost na 10 km/h. Cedule s tímto omezení bude vyset na obou brankách při vstupu na 

staveništi (viz obr. 131 „Cedule POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ“). Veškerá vozidla 

pohybující se na staveništi se budou pohybovat po zpevněných plochách z betonového 

recyklátu nebo ze štěrkodrtě. Na JZ straně pozemku bude vytvořeno parkoviště pro 

vozidla. [3] 

 

Svislá doprava 

Svislou dopravu na staveništi bude zajišťovat pronajatý autojeřáb, který bude umístěn dle 

výkresu pro splnění dostatečné nosnosti autojeřábu, a tím i pro bezpečnou manipulaci 

s břemeny. Autojeřáb bude stát na zhutněné ploše ze štěrkodrtě a bude řádně zapatkován. 

V prostoru manipulace s břemeny je zakázán pohyb osob. Zakázán je také pohyb jeřábové 

kočky s břemenem nad buňkami.  

 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 

ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 

povrchové a podzemní vody 

Postup zemních prací: 

- Příprava plochy před sejmutím ornice (oddrnování, pálení klestí, odstranění  

2 malých stromů a keřů) 

- Sejmutí ornice 

- Zhutnění 

- Postupný násyp štěrkodrtě a postupné hutnění 

- Realizace ražených pilot 

- Postupný násyp štěrkodrtě a postupné hutnění 

Výkopek bude odvezen na skládku. Jednotlivé vrstvy štěrkodrtě budou ve spádu 0,33 %. 

Odvodnění staveniště bude zajištěno vlastností štěrkodrtě a betonového recyklátu. Tyto 

materiály jsou propustný a umožňují tak vsáknutí vody do podloží. 
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i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích  

a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu 

osob se zrakovým postižením 

Na staveništi se nebudou nacházet žádné výkopy, které by potřebovaly provést opatření 

proti zajištění pádu a poranění osob. Na staveništi proběhne pouze sejmutí ornice  

v tl. 0,2 m. 

 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 

výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Betonářské práce v případě zadané technologické etapy bude zajišťovat autodomíchávač. 

Vyprazdňování betonové směsi z bubnu bude realizováno pomocí nastavujících koryt. 

Koryto od bubnu je v maximální vzdálenosti 6 m od místa uložení betonové směsi 

v konstrukci (jedná se o zalití betonové směsi nadpilotových kalichů). Řidič 

autodomíchávače při cestě na staveniště s betonovou směsí musí dbát zvýšené opatrnosti 

kvůli zvýšené hmotnosti vozidla a tím horších jízdních vlastností (zejména ve směrových 

obloucích vlivem rotaci bubnu a možnému překlopení). Při vyprazdňování bubnu bude 

autodomíchávač řádně zaparkován a zajištěn proti pohybu vozidla na zpevněném 

podkladu ze štěrkodrtě. Veškeré betonářské práce budou probíhat dle souladu 

technologického předpisu. [44] [63] [64] 

 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 

a v jeho okolí 

Při práci ve výškách je nutné přijmout taková opatření, aby se rizika pádu z výšky 

odstranila. Veškeré místa, pod kterých je hloubka větší než 1,5 m, musí být zajištěna proti 

pádu osob. 

Po realizaci montovaného skeletu (zejména 2NP a schodiště v části administrativa) bude 

zajištěno proti pádu osob boční ochranné zábradlí od firmy DOKA, s. r. o. Provizorní 

zábradlí a sloupky budou zakotveny do nosných konstrukcí. [60] 

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování  

a stabilizace 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou 

odpovědnou za jejich provádění. Jedná se o fyzické osoby, které používají montážní  

a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle 

výrobní dokumentace od výrobce. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích 
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prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být 

provedeno bezpečně. 

Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány 

(například schodiště nebo stropní panely). Při odebírání dílců ze skládky nebo  

z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců. 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen, nebo přemísťování pomocí pojízdného 

zařízení (kloubové plošiny), se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 

přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 

zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 

prostředku teprve po tomto zajištění. 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení dřevěnými klíny umístěnými 

v nadpilotových kalichů. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 

zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 

ohrožena. 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 

a upevněn podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění 

dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce 

stanoveném ve výrobní dokumentaci. [42] [43] [60] 

 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 

proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 

způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 

zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 

prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

Při provádění montáže železobetonového skeletu budou mít všichni pracovníci příslušné 

OOPP, které jsou potřebné pro práci ve výškách (viz kapitola 4 „Technologický předpis 

pro montáž železobetonového skeletu“). Všichni pracovníci pohybující se na kloubové 

plošině budou připoutáni zachycovacím postrojem proti pádu z výšek. [60] 

 

8.4 Osobní ochranné prostředky 

Všechny osoby, které se budou vyskytovat na staveništi, musí být vybaveny příslušnými 

osobními ochrannými pomůckami dle rozsahu potřeby, které jsou vyvolané činností 

konajícími osobami. 
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Ochranná přilba 

Ochrannou přilbu musí mít všechny osoby, které se na stavbě pohybují (bez ohledu na 

druh povolání). Obsluha vozidel s pevnou kabinou (tzn. strojník autojeřábu, řidič 

nákladního automobilu, autodomíchávače atd.) nemusí mít přilbu uvnitř této kabiny. 

Pracovníci vyskytující se ve výškách budou mít přilbu opatřenou úvazkem proti spadnutí. 

 

Reflexní vesta 

Reflexní vestu budou mít všichni pracovníci po celou dobu výstavby na sobě, a to i osoby 

obsluhující stroje. Homologace dle ČSN EN ISO 20471. 

 

Ochranná obuv  

Obuv bude vybavena podešvemi odolnými proti propíchnutí. Dále musí být dostatečně 

způsobilá k výkonu práce, to znamená, že musí být pevná, neděravá a také nepromokavá. 

Pro pohyb ve výškách se doporučuje podrážka se zvýšenými protiskluzovými 

vlastnostmi. Zásady vychází z ČSN EN ISO 20347. 

 

Pracovní rukavice 

Jedná se o ochranu rukou a paží dle ČSN EN388. Norma definuje odolnost rukavic proti 

mechanickým rizikům (4 stupně). Všichni dělníci na stavbě jej budou mít. Po 

opotřebování rukavic je povinen stavbyvedoucí dodat rukavice nové.  

 

Pracovní oděv 

Jedná se o ochranu těla dělníků dle ČSN EN 340. Všichni dělníci na stavbě budou mít 

pracovní oděv. 

 

Ostatní ochranné osobní pracovní prostředky 

Další OOPP budou použity dle uvážení. Pro zemní práce budou použity pracovní 

prostředky především proti ochraně pořezání od keřů a ostrých haluzí. Příkladem je 

protipořezové oblečení, protipořezové boty, antivibrační pětiprsté rukavice a akustická 

přilba. 

Při montáži železobetonového montovaného skeletu je důležité se chránit především proti 

pádu z výšek a při svařování. Příkladem pracovních prostředků je svářečská kukla a štít, 

rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm pro svařování, ochranná vesta (kabát) pro 

svařování a zachycovací postroj proti pádu z výšek. [42] [44] [60] 
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8.5 Nejčastější rizika a opatření 

8.5.1 Rizika a opatření pro zemní práce 

1. riziko:  

Zasažení osoby dozerem a rypadlo-nakladačem při provádění zemních prací. 

1. opatření: 

- Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje zvětšeném o 2 metry.  

- Nevstupovat před pracující stroj.  

- Obsluhu stroje provádí jen osoba s odbornou způsobilostí.  

- Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách  

či jakémkoliv jiném vzdálení obsluhy od stroje. 

 

2. riziko: 

Zasažení osoby pádem materiálu ze lžíce naplněné materiálem. 

2. opatření: 

- Zákaz vstupu a pohybu osob pod naloženou lžící, zákaz ponechávání naložené 

lžíce nad výkopem.  

- Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit na terén tak, aby nemohl materiál či lžíce 

nikoho ohrozit.  

- Používání ochranné přilby. 

 

3. riziko: 

Zavalení (zasypání) osoby při provádění násypu. 

3. opatření: 

- Zákaz zdržováni se za vozidlem při najíždění vozidla se zásypovým materiálem  

a při vysypávání materiálu.  

- Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou náležitě a prokazatelně 

poučenou.  

- Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn určené osoby, která musí být stále  

v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za vozidlem. V opačném případě práce 

přerušit. 

 

4. riziko: 

Ohrožení zaměstnance při hutnění ručním vibračním pěchem hlukem, vibracemi, 

výbuchem pohonné hmoty a mazivem. 
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4. opatření: 

- Obsluha řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze.  

- Při startování vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru pěchovadla, při 

pěchování nepouštět vodící tyč.  

- Nevzdalovat se od stroje při chodu naprázdno, při přerušení práce pěchovadlo 

vypínat.  

- Soustředěnost při obsluze, sledování pracoviště, používáni pevné pracovní obuvi 

s ocelovou tužinkou.  

- Vyloučit přítomnost jiných osob, zejména dětí v pracovním prostoru pěchovadla.  

- Striktní dodržováni návodu k obsluze stroje, především dodržovat maximální 

povolenou dobu obsluhy a tuto nepřekračovat.  

- Používání antivibračních rukavic, pevné pracovní obuvi s ocelovou tužinkou.  

- Udržování stroje v řádném technickém stavu, pravidelná údržba. Včasná výměna 

exponovaných částí, které mají vliv na vibrace. 

- Před zahájením provozu zkontrolovat funkci bezpečnostních a ochranných 

zařízení, opravu a údržbu provádět za klidu motoru, po ukončení oprav 

namontovat zpět ochranná zařízení, správně dotáhnout všechny šroubové spoje, 

dolévání paliva provádět při zastaveném motoru, dodržovat zákaz kouření  

a manipulace s otevřeným ohněm, nepřeplňovat palivovou nádrž, rozlité nebo 

přeteklé palivo utřít, pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže, nádoby  

s palivem ukládat ve stínu, udržování motoru v čistotě (bez usazených hořlavých 

nečistot), pravidelně kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu nádrže, 

těsnosti potrubí a hadic), poškozené potrubí a hadice včas vyměnit. Obsluha 

řádně a prokazatelně poučená a seznámená s návodem k obsluze.  

 

8.5.2 Rizika a opatření pro montáž železobetonového skeletu 

1. riziko:  

Zasažení pracovníka pádem břemene. 

1. opatření: 

- Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene 

a pod břemenem. 

- Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků 

zespodu nebo ze strany stohu. 

- Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu. 

 

2. riziko:  

Přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemísťování a manipulace břemen nadměrné 

hmotnosti. 
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2. opatření: 

- Dodržování hmotnostního limitu 50 kg. 

- Správné způsoby ruční manipulace.  

- Nepřetěžování pracovníků. 

 

3. riziko:  

Manipulace s prefabrikáty a jejich montáž (pád prefabrikovaného dílce, poranění 

pracovníka padajícím dílcem, přimáčknutí končetin). 

3. opatření: 

- Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene 

a pod břemenem. 

- Dodržování zákazu narušovat stabilitu prefabrikátů.  

- Dodržovat technologické předpisy pro montáž prefabrikátů. 

- Zákaz montáže poškozených či jinak nevhodných prefabrikátů. 

 

4. riziko:  

Vyklouznutí nářadí z ruky. 

4. opatření: 

- Vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvýšením místa práce. 

- Pohyb sečných nářadí směrem od těla pracovníka. 

- Používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů. 

- Pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny atd.  

- Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí nářadí, ochrana před 

olejem a mastnotou. 

- Provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce), hladký vhodný 

tvar těchto částí, bez prasklin. 

 

5. riziko:  

Zřícení jeřábu po ztrátě stability (pád jeřábu po ztrátě stability). 

5. opatření: 

- Zdvihání břemen jen při dodržení podmínek stability dle typu jeřábu. 

- U autojeřábu vysunutí podpěr, dostatečná únosnost podkladu. 

- Zajištění stability výsuvnými patkami, podpěrami apod. prvky v dostatečné 

vzdálenosti od okrajů výkopů 
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- Nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu – max. nosnosti  

v závislosti na vyložení).  

- Zabrzdění podvozku jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému 

pojezdu. 

 

8.6 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při 

montáži skeletu 
 

Obr. 133 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu 1 

Zdroj: technickerevize.cz 
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Obr. 134 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu 2 

Zdroj: technickerevize.cz 
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Obr. 135 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu 3 

Zdroj: technickerevize.cz 
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8.7 Hlasové povely pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem 

při montáži skeletu 

 

Obr. 136 Gesta pro dorozumívání se vazače s jeřábníkem při montáži skeletu 4 

Zdroj: technickerevize.cz 

Tab. 31 Hlasové povely pro dorozumívání 

se vazače s jeřábníkem při montáži 

skeletu 

Zdroj: technickerevize.cz/dorozumivaci-znameni.html 
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9.1 Základní pojmy 

Přehled základních termínů a definic dle ČSN 73 6100-1: 

Násyp: 

„Zemní těleso vytvořené nasypáním a zhutněním zeminy (eventuelně horniny) do 

předepsaných rozměrů (včetně úpravy svahů a zemní pláně).“ 

 

Zemní pláň: 

„Upravená povrchová plocha uzavírající zemní těleso.“ 

 

Aktivní zóna: 

„Horní vrstva zemního tělesa násypu tl. cca 0,5m. Do této vrstvy zasahují klimatické vlivy 

a zatížení. Na tuto vrstvu jsou kladeny větší kvalitativní nároky než na ostatní části 

zemního tělesa.“  

 

Výška násypu: 

„Výškový rozdíl mezi hranou koruny a patní čárou násypového svahu před provedením 

zaoblení, nebo hranou patního příkopu.“ 

 

Podloží násypu: 

„Část terénu pod násypem, zpravidla po odstranění orniční vrstvy. Podloží násypu se 

zpravidla omezuje hloubkou, do níž působí vlivy přitížení násypem. Do zemního tělesa se 

zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují případné stavební úpravy (např. odvodnění, 

náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky, úprava zeminy apod.).“  

 

Při návrhu zemního tělesa je nutné se řídit zásadami dle ČSN EN 1997-1  

 

9.2 Zřizování násypů 

Výrobní způsoby a postupy jsou dány účelem zemního tělesa a vlastnosti zeminy, které 

k daným násypům použijeme. 

Při zemních prací vytváříme z násypů rovinné (zemní) pláně, na kterých se budují nosné 

stavební konstrukce (ve zpracovávané bakalářské práci se jedná o montovaný 

železobetonový skelet).  Násypy tvoří nosný podklad pro rozměrné haly (eventuelně se 

dají využít pro založení hrubé spodní stavby u menších nepodsklepených budov). Kvalita 

násypů je hlavní podmínkou pro zdárné působení hotového díla. V praxi se mnohdy stává, 

že právě násypy jsou často podceňované (provedeny z nekvalitního materiálu, nebo jsou 

špatně technologicky provedeny), proto dochází k nejčastějším poruchám a komplikacím 

v místech provedení násypů na již vyhotoveném stavebním díle. 
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Všechny násypy se ukládají pouze na plochy k tomu předem připravené, to znamená na 

plochy zbavené humusovité vrstvy (která nejčastěji bývá v tl. 0,15-0,25 m). Další 

podmínkou plochy pro provedení násypů je mít danou plochu zhutněnou. Vlivem 

zhutněné plochy dochází k budoucímu menšímu sednutí násypového tělesa.  

Zemina použitá pro daný násyp se ukládá zásadně po spádu terénu. Rozhrnutí násypu 

tedy začíná na nejvyšším místě a pokračuje k nejnižšímu bodu dané zemní pláně. Zemina 

se nejčastěji vyklápí z korby nákladního automobilu a rozhrnuje se dozerem nebo 

grejdrem. Hutnění probíhá vibračním válcem po vrstvách. Tloušťka jednotlivých vrstev 

je daná dle hutnícího materiálu a typu použitého vibračního válce (jedná se zejména  

o hmotnost). Čím vyšší hmotnost hutnícího prostředku, tím větší je tloušťka vrstvy. 

Zpravidla se vrstvy pohybují v tloušťkách od 10 do 35 cm. [117] 

U nevhodných materiálů pro provádění násypů (např. spraše, slíny, hlíny, jíly atd.), 

jestliže mají přiměřenou vlhkost (18-20 %), lze je ještě poměrně dobře zpracovat. Jedná 

se zejména o písčité jíly a hlíny. Jako zvláštní opatření pro provádění těchto násypů je lze 

prokládat vrstvami štěrkopísku. Bez těchto zvláštních opatření jsou jako materiál 

nevhodné pro provádění násypů pod budoucí nosné konstrukce, lze je využít v případě 

násypů pro zatravněné a nezatěžované plochy. 

Pro zvýšení kvality násypů se doporučuje provádět násypy z různých míst těžby. Tento 

materiál se naváží na pracovní plošinu, mísí se na nakladači v určeném poměru  

a eventuelně se vlhčí (kropení vodou). Takto připravený homogenní materiál se teprve 

naváží na zemní pláň. [117] 

Zamezení vzlínání vody z podloží do provedených násypů: 

- Oddělení násypového tělesa od podloží vrstvou propustného materiálu  

o minimální tl. 0,4 m.  

- Zřízení drenážního potrubí. Je však nutné dbát zvýšené opatrnosti při hutnění 

následujících vrstev, zejména při výběru hutnícího prostředku a jeho hmotnosti.  

- Pokládka geotextílie.  

Rozměry, materiál, technologické provádění násypového tělesa atd. jsou stanoveny 

statikem (geotechnikem). 

Návrh zemního tělesa se provádí: 

- výpočtem, 

- použitím vzorových řešení, 

- experimentálními modely, 

Obr. 137 Schéma postupu zřizování zemního tělesa 

Zdroj: vlastní tvorba 
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- observační metodou, 

- odborným odhadem. 

Při návrhu zemního tělesa do výšky 6 m lze aplikovat vzorová řešení. 

Při provádění je také nutné stanovit nadvýšenou niveletu vzhledem k následnému sednutí 

při zhutněním hutnícího prostředku (jedná se o 10–30% sednutí zemního tělesa). I při 

pečlivém zpracování násypů lze očekávat sedání až 5 %. Při provádění násypů je tedy 

zapotřebí pečlivě vést stavební deník a zapisovat do něj všechny okolnosti při provádění 

násypů, protože větší sedání může způsobit při dokončeném stavebním dílu značné 

komplikace. [117] 

Do stavebního deníku se především zapisuje: 

- druh hutnícího prostředku, 

- tloušťka jednotlivých vrstev, 

- počet pojezdů hutnícím prostředkem, 

- vlhkost zeminy, 

- (poměr mísení), 

- výsledky průběžných zkoušek prováděných na zemní pláni. 

Při provádění násypových těles nelze do nich ukládat potrubí z kameninových, 

betonových nebo litinových materiálů bez opatření. V případě uložení tohoto potrubí je 

nutné zřídit štěrkové nebo betonové lože.  

Umístění jednotlivých skládek nesmí tvořit zábrany pro povrchové vody stékající po 

terénu. [117] 

 

Obr. 138 Provádění zemního tělesa 

Zdroj: bagry.cz 
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Ovlivňující faktory pro návrh zemního tělesa: 

- hladina spodní vody, 

- druh zeminy v podloží, 

- druh násypu, 

- zatížení působící na zemní těleso.      

 

9.3 Materiály zemního tělesa 

Do zemního tělesa (kromě nepoužitelných zemin dle ČSN 73 6133) se používají skoro 

všechny druhy zemin a hornin (viz tabulka 16 „Použitelnost zemin pro stavbu zemního 

tělesa“). 

Použité materiály pro stavbu zemního tělesa musí být ekologicky nezávadné (nesmějí 

ohrozit složky životního prostředí, konkrétně podzemní vodu). Kritéria vhodnosti  

a použitelnosti materiálů pro stavbu zemního tělesa jsou obecně vymezena normami  

a technickými předpisy. [118] 

Obecné rozdělení násypů dle materiálů: 

- Zeminy neupravené 

- Zeminy upravené 

- Kamenitá sypanina 

- Sypanina z druhotných surovin 

- Geotextílie a další geosyntetické materiály 

 

9.3.1 Zeminy neupravené 

Násyp ze zeminy získané těžbou, přesunem a zhutněním bez dalších úprav (např. pojivy, 

vyztužením, lehkými materiály apod.) [118] 

 

9.3.1.1 Zatřídění a kritéria použitelnosti neupravených zemin 

Zeminy se orientačně dělí na: 

- Nepoužitelné 

- Nevhodné 

- Podmínečně vhodné 

- Vhodné 

 

 

 

 

[117] 

[118] 

[118] 
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Zdroj: Vypracováno autorem dle ČSN 73 6133. Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 

     Tab. 32 Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa 

Podmínky 

použití 

Nepoužitelné 

K jakémukoli 

použití 

Nevhodné 

K přímému použití bez 

úpravy 

Podmínečně vhodné 

K přímému použití bez 

úpravy 

Vhodné 

K přímému použití bez 

úpravy 

Nelze upravit 

běžnými 

technologiemi, 

použití se 

zpravidla 

vylučuje 

Musí se vždy upravit 

Podle dalších vlastností se 

rozhodne, zda lze použít 

přímo bez úpravy nebo zda 

se musí upravit 

Lze použít přímo bez 

úpravy 

Aktivní 

zóna 

Organické 

zeminy 

s obsahem 

organických 

látek větším 

než 6 %, 

bahna, 

rašelina, 

humus, ornice, 

jíl s extrémně 

vysokou 

plasticitou, 

hlína s nízkou 

plasticitou 

ML hlína s nízkou 

plasticitou, 

MI hlína se střední 

plasticitou, 

CL jíl s nízkou plasticitou, 

CI jíl se střední plasticitou, 

MH hlína s vysokou 

plasticitou, 

MV hlína s velmi vysokou 

plasticitou, 

CV jíl s velmi vysokou 

plasticitou, 

CH jíl s vysokou plasticitou 

S-F písek s příměsí 

jemnozrnné zeminy,  

MG štěrkovitá hlína,  

CG jíl štěrkovitý,  

MS hlína písčitá,  

CS jíl písčitý,  

SP písek špatně zrněný,  

SM písek hlinitý,  

SC písek jílovitý,  

GP štěrk špatně zrněný,  

GM štěrk hlinitý,  

GC štěrk jílovitý 

SW písek dobře zrněný,  

GW štěrk dobře zrněný,  

G-F štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy 

Násyp 

MH hlína s vysokou 

plasticitou, 

MV hlína s velmi vysokou 

plasticitou, 

CV jíl s velmi vysokou 

plasticitou, 

CH jíl s vysokou plasticitou 

MG štěrkovitá hlína,  

CG jíl štěrkovitý,  

MS hlína písčitá,  

CS jíl písčitý,  

SP písek špatně zrněný,  

SM písek hlinitý,  

SC písek jílovitý,  

GP štěrk špatně zrněný,  

GM štěrk hlinitý,  

GC štěrk jílovitý 

ML hlína s nízkou 

plasticitou, 

MI hlína se střední 

plasticitou, 

CL jíl s nízkou plasticitou, 

CI jíl se střední plasticitou, 

 

SW písek dobře zrněný,  

GW štěrk dobře zrněný,  

G-F štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy 

S-F písek s příměsí 

jemnozrnné zeminy 

  

 

9.3.2 Zeminy upravené 

Úprava zeminy pro stavbu zemního tělesa se provádí přidáním pojiva nebo mechanicky 

smísením s jinou granulometricky odlišnou zeminou. 
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Účely pro zlepšení zeminy: 

- zlepšení zpracovatelnosti, 

- snížení vlhkosti, 

- snížení namrzavosti, 

- zvýšení pevnosti. 

Úprava zemin se provádí za použití: 

- cementu, 

- vápna, 

- strusky, 

- hydraulického silničního pojiva, 

- popílku. 

9.3.3 Kamenitá sypanina 

Rozdělení: 

- Sypanina z tvrdých skalních hornin (více jak 50 % objemu násypu je tvořeno zrny 

větších než 63 mm). 

- Měkké skalní horniny (navětralé až zvětralé horniny). 

 

9.3.4 Sypanina z druhotných surovin 

Dělení podle materiálů: 

- popílek, 

- hlušinová sypanina, 

- recyklované materiály, 

- vysokopecní struska. 

Obr. 139 Úprava zeminy cementem 

Zdroj: geodrilling.cz 

[118] 

[118] 

[118] 
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9.3.4.1 Popílek 

Používá se popílek ze složišť po dostatečném odvodnění, anebo popílek z odběrných míst 

přímo z elektráren a tepláren. Popílek vytěžený ze složiště musí být těžen pouze nad 

hladinou vody. 

Dále se také můžou použít výrobky z popílku (produkty, které vznikají spalováním uhlí 

v teplárenských a energetických topeništích). Vlastnosti těchto produktů musí být 

prokázány dle příslušných předpisů. [118] 

 

9.3.4.2 Hlušinová sypanina 

Jedná se o horniny frakce 0–200 mm (při neupravených sypaninách až 500 mm). Kromě 

horniny nebo směsi hornin obsahuje obvykle i příměs jiných látek. Hlušinová sypanina 

má převážně charakter kamenité sypaniny s malou příměsí hlinitých a jílovitých částic. 

[118] 

Dělení podle vzniku: 

- rudná, 

- nerudná, 

- uhelná z hlubinných dolů, 

- uhelná z povrchových dolů. 

 

9.3.4.3 Recyklované materiály 

Recyklované materiály se dají použít pro stavbu zemního tělesa v případě, že neobsahují 

organické a minerální látky, které by eventuelně měly negativní vliv na životní prostředí. 

Dále nesmí obsahovat látky, které by působením klimatických vlivů měnily svůj objem 

pevnost a tvar. [118] 

Dělení recyklátů dle materiálu: 

- cihelný recyklát, 

- betonový recyklát, 

Obr. 140 Použití betonového recyklátu 

Zdroj: druhotnasurovina.mpo.cz 

[118] 

[118] 
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Zdroj: Vypracováno autorem dle geotextilie.cz 

- asfaltový recyklát. 

Vlastnosti betonového recyklátu při násypech: 

- snížení pevnosti v tlaku (10–15 %), 

- nižší modul pružnosti (15–20 %), 

- zvýšení součinitele dotvarování (až o 50 %), 

- zvýšení smršťování (20–40 %). 

 

9.3.4.4 Vysokopecní struska 

Použití pro stavbu zemního tělesa za předpokladu, že neobsahuje oxid vápenatý  

a nežádoucí minerální látky. Při návrhu násypu je třeba brát v úvahu zrnitost, 

vyluhovatelnost, rozpadavost a možný vznik objemových změn. Struska se používá 

v místech styku s cementobetonovými objekty. [118] 

 

9.3.5 Geotextílie a další geosyntetické materiály 

Geosyntetikou se rozumí funkční výrobky, u kterých je minimálně jedna část vyrobená 

ze syntetického nebo přírodního polymeru. Geosyntetika zlepšují únosnost a stabilitu 

zemního tělesa. [116] [118] 

      Tab. 33 Technické parametry geotextílie a geosyntetických materiálů 

TYP VÝROBKU IZOLACE 

ODDĚLENÍ 

VRSTEV, 

FILTRACE 

ODVODNĚNÍ OCHRANA 

OCHRANA 

PROTI 

POVRCHOVÉ 

EROZI 

VYZTU-

ŽOVÁNÍ 

Netkaná 

geotextílie 

 ✓ ✓ ✓   

Tkaná 

geotextílie 

 ✓    ✓ 

Geomříž      ✓ 

Geosíť   ✓    

Georohož   ✓  ✓  

Geobuňka     ✓ ✓ 

Polymerní 

geosyntetická 

izolace 

✓      

Jílová 

geosyntetická 

izolace 

✓      

Geokompozit  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Přírodní 

protierozní 

síť 

    ✓  

 

[118] 
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9.4 WEBFLOOR 

9.4.1 Základní charakteristika a popis technologie 

Název WEBFLOOR je označení technologie, která zajišťuje způsob plošného zakládání 

u podlahových konstrukcí pro průmyslové a občanské objekty za běžných i nepříznivých 

geologických podmínek podzákladí. Jedná se o patentovanou technologii pro zakládání 

podlahových konstrukcí, která získala ocenění hlavní cenou v soutěži VÝROBEK ROKU 

2009. 

Jedná se o sendvičové uspořádání horizontálních sanačních a konstrukčních vrstev. 

Hlavní stabilizační prvek je roznášecí souvrství mechanicky zpevněné buněčným 

zpevňovacím materiálem. Boční sevření výplně buněčným zpevňovacím materiálem 

dochází ke zvýšení tuhosti souvrství. Přetvárné a pevnostní vlastnosti tak přispívají 

k roznášení zatížení v podloží armované vrstvy. [119] [120] 

9.4.2 Názvosloví 

Geomříž (GGR) 

Plošná polymerní struktura sestávající se z pravidelné otevřené sítě celistvě spojených 

tahových prvků, které jsou vázány protlačením, lepením nebo provazováním, jejíž otvory 

jsou větší než složky. [116] 

 

Geobuňka (GCE) 

Geobuňka (buněčný systém) tvoří soustavu navzájem spojených povrchově 

texturovaných, perforovaných nebo hladkých pásů. Jednotlivé pásy jsou spojeny 

ultrazvukovým svarem do tvaru „včelí plástve“. Buněčný systém je vyroben  

z vysokohustotního polyethylenu HDPE, případně polypropylenu PP. Tento systém je 

Obr. 141 WEBFLOOR - rozhrnutí štěrkodrtě 

Zdroj: stavebnivyrobekroku.cz 
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využíván převážně pro aplikace zpevnění málo únosného podloží (železnice, dálnice, 

skládky apod.), sanace povrchových erozí svahů, zpevnění vodních koryt a kanálů  

a výstavbu opěrných stěn. [116] 

 

9.4.3 Způsob navrhování základové konstrukce 

Použití a dimenze jednotlivých konstrukčních prvků této technologie je závislá na mnoha 

vstupních parametrech. Skladba je navržena dle statického výpočtu. [119] [120] 

Posouzení statického výpočtu: 

- modulu přetvárnosti Edef,2 na jednotlivých vrstvách, 

- stanovení deformačního stavu prostředí (dle matematického modelu), 

- výpočet únosnosti konstrukce, 

- výpočet celkového sednutí, 

- výpočet součinitele pružného odporu atd. 

Hlavní aplikované materiály: 

- separační geotextílie, 

- buněčný zpevňovací materiál, 

- hutněné štěrkové vrstvy. 

9.4.3.1 Plošné zakládání 

Volba zvoleného systému závisí na zajištění spolehlivosti podlahy (zejména únosnost, 

sedání a naklonění). Štěrkový polštář bez mechanického armování je náročný na mocnost 

samotné štěrkové zeminové desky. Jako problém může nastat s deformacemi 

Obr. 142 WEBFLOOR - pokládka geobuněk 

Zdroj: benda-trade.cz 
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v neúnosných vrstvách podzákladí s ohledem na hloubku aktivní zóny přitížení. [119] 

[120] 

Realizace plošného zakládání: 

- roznášecí štěrkový polštář, 

- štěrkový polštář s mechanickým zpevněním (geosyntetika, geotextílie), 

- štěrkový polštář s chemickou stabilizací podzákladí (nejčastěji vápenná 

stabilizace). 

 

9.4.3.2 Hlubinné zakládání 

Hlubinné zakládání se realizuje při vyšším zatížením od konstrukce podlahy  

a v nepříznivém geologickém podzákladí stavby. [119] [120] 

Realizace hlubinného zakládání: 

- konsolidační zpevnění podloží štěrkovými pilíři, 

- konsolidační zpevnění podloží vibroflotací, 

- hloubkové zlepšení podzákladí vápennými pilíři, 

- kompaktní injektáž (inkluzivní pilíře). 

 

 

 

 

Obr. 143 WEBFLOOR – uložené geobuňky v hale 

Zdroj: benda-trade.cz 
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Zdroj: Vypracováno autorem dle stavebnivyrobekroku.cz 

9.4.4 Srovnání založení spodní stavby 

Konstrukce je aplikována na montovanou železobetonovou halu, která slouží pro 

mrazírenské účely. Vychází se ze srovnání, který uvádí výrobce. 

       Tab. 34 Srovnání založení spodní stavby 

TYP 

KONSTRUKCE 

ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE 

FRANKI 

TECHNOLOGIE 

WEBFLOOR 

Způsob založení Plošné založení Hlubinné založení Plošné založení 

Charakteristika 

konstrukce 

Sendvičový hutněný 

psefitický materiál 

Předrážené štěrkové pilíře 

+ štěrkový polštář 

Sendvičové psefitické 

vrstvy mechanicky 

zpevněné 

Mocnost 

konstrukce 
1,3 – 1,5 m 

Franki pilíře (hloubka  

2,5 m) 

Štěrkový polštář (mocnost 

0,8–1,0 m) 

0,8 m 

Náročnost 

realizace 

Návoz a hutnění 

jednotlivých vrstev 

Dvojitý technologický 

postup 

Časová náročnost 

Pokládka buněčného 

zpevňovacího materiálu 

(geobuňka) výšky 200 

mm 

Vybudování 0,6 m 

mocného štěrkového 

přesypu 

Ekonomická 

rozvaha 
61 % 100 % 51 % 

Grafické schéma 

konstrukce 

   

 

 

9.4.5 Postup výstavby 

Postup výstavby je aplikován na montovanou železobetonovou halu, která slouží pro 

mrazírenské účely. Vychází se z technologického předpisu, který je proveden od výrobce.  

Na sanovanou spáru byla rozprostřena a zahutněna drenážní vrstva tl. 250 mm tvořená 

štěrkodrtí frakce 32/63 mm. Nad drenážní vrstvou byl roztažen buněčný zpevňovací 

materiál výšky 200 mm. Následně proběhlo zasypání drceným lomovým kamenivem 

frakce 32/63 mm včetně 100 mm mocného přesypu kamenivem stejné frakce. Hutnění 

úrovně nad buněčným zpevňovacím materiálem výšky 200 mm bylo prováděno staticky.  
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Na vrstvu, armovanou buněčným zpevňovacím 

materiálem výšky 200 mm, byla rozprostřena svrchní 

konstrukční vrstva štěrkového polštáře z drceného 

lomového kameniva frakce 0/63 mm. Jednalo se o dvě 

realizované vrstvy v tl. 100 mm s celkovou mocností  

200 mm. Následně proběhla zatěžovací zkouška 

v náhodných místech po celé ploše haly s nutností splnění 

kritérií: 

Edef,2 > 80 MPa a n < 2,5. 

Dosažené hodnoty modulu přetvárnosti při prováděných 

statických zatěžovacích zkouškách byly v intervalu  

Edef,2 = 103,5–138,4 MPa, které výrazně převýšily 

uváděné požadavky statika. Poměr hodnot se pohyboval 

v intervalu n = 1,96 – 2,6. [120] 

 

Chronologický postup: 

- Zaválcování 15 cm mocné vrstvy psefitického materiálu frakce 32/63 mm. 

- Položení separační geotextílie na horizont zemní pláně. 

- Drenážní vrstva z hutněného psefitického materiálu frakce 32/63 mm o mocnosti 

25 cm. 

- Konstrukční vrstva z buněčného zpevňovacího materiálu výšky 200 mm se 

vsypem frakce 32/63 mm s mocností vrstvy 20 cm. 

- Přesyp vrstvy buněčného zpevňovacího materiálu výšky 200 mm kamenivem 

frakce 32/63 mm o mocnosti 10 cm. 

- Konstrukční vrstva z kameniva frakce 0/63 mm mocnosti 20 cm – hutněno ve 

dvou vrstvách po mocnostech 10 cm. 

- Shora uzavírací vrstva frakce 0/4 mm mocnosti 5 cm na úroveň základové spáry. 

 

9.5 Závěr, vyhodnocení alternativního založení spodní stavby 

Založení spodní stavby je velmi komplikovaný a složitý proces. Pro založení lze použít 

velmi široké spektrum množství materiálů. Volba použitého materiálu záleží především 

na technických parametrech a lokalitě stavby, zejména jestli se v dané blízkosti staveniště 

nachází odběrné místo pro daný materiál (kamenolom, pískovna atd.).  

Jednotlivé technologie pro srovnání z finančního a časového hlediska vycházejí z návrhu 

statika (geotechnika), který navrhne konstrukci spodní stavby. 

Jako alternativní metodu, kterou jsem detailně popisoval pro založení hrubé stavby, jsem 

si vybral patentovanou technologii WEBFLOOR od firmy BENDA Trade, s. r. o. Jedná 

se o moderní zakládání, které značně sníží tloušťku násypů a zvýší kvalitu základové 

spáry. Nevýhodou tohoto výrobku považuji dopravu geobuněk na staveniště, protože 

odběrné místo výrobku je pouze u zhotovitele. Další nevýhodou považuji pokládku 

geobuněk pouze proškolenými pracovníky BENDA Trade, s. r. o.  

[120] 

Obr. 144 WEBFLOOR - rozhrnutí 

štěrkodrtě 

Zdroj: benda-trade.cz 
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Pro srovnání s ostatními technologiemi jsem vycházel z materiálů od výrobce, kde došlo 

k podrobnému srovnání mrazírenské haly s ostatními technologiemi. Z hodnot vyplívá, 

že naměřená únosnost dosahovala velkých hodnot i přes celkovou malou tloušťku 

konstrukce spodní stavby. Daná technologie pak dosáhla 10% snížení finančních nákladů 

než v případě štěrkového polštáře.  

Celkově však tento výrobek, který není tolik znám, hodnotím velmi kladně a myslím si, 

že v budoucnosti najde velké uplatnění pro používání této technologie pro zakládání 

spodních staveb u velkoplošných hal a obytných domů. Jedná se tedy o nabídku trhu 

v rámci zakládání spodních staveb, nikoliv konkrétní řešení v rámci řešené investiční 

akce (z důvodu vysoké hladiny podzemní vody by v případě použití technologie 

WEBFLOOR, která prokazatelně snižuje tloušťku násypu, bylo nesmyslné). 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zabýval vybranou stavebně-technologickou částí projektu 

„ROZŠÍŘENÍ PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU BRNO-JIH, PI5“, konkrétně 

jsem se zaměřil na hrubou spodní stavbu a montáž železobetonového skeletu. Cílem pro 

vypracování práce bylo navržení co nejefektivnějšího technologického postupu 

s ohledem na volbu materiálu, konstrukce, technologie a časovou náročnost. 

V textové části mé práce jsem detailně zpracoval technickou zprávu zařízení staveniště, 

řešení dopravních vztahů pro přepravu materiálů a strojů, strojní sestavu, technologické 

předpisy, časový plán, položkový rozpočet, kvalitativní požadavky na stavbu, bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a alternativní založení spodní stavby. 

V průběhu vypracování jsem se také seznámil s novými programy. Jedná se  

o BUILDpower S, ve kterém jsem zpracoval položkový rozpočet. Druhým programem je 

CONTEC, ve kterém jsem vytvořil časový harmonogram a graf potřeby pracovníků pro 

montáž skeletu. Dále jsem pro vypracování výkresů a schémat použil program AutoCAD, 

textová část je vytvořena v kancelářském balíku Microsoft Office. 

Při detailnějším zpracování a prohlubování informací ohledně téhle problematiky jsem 

došel k vypracování stavebně-technologického projektu, při kterém se nečekaně na první 

pohled prolínají dvě technologické etapy – zemní práce a montáž skeletu. Jednotlivé 

technologické etapy jsou však pro co nejefektivnější výsledek také rozděleny do více fází, 

zejména vlivem menšího manipulačního prostoru v okolí a uvnitř budoucí stavby. Pro 

lepší pochopení problematiky jsem zpracoval množství schémat dílčích postupů 

stavebních prací, které doplňují textovou část. 

Pro vyřešení dílčích problémů jsem také spolupracoval s odborníky ze stavebnictví. 

Zejména zpracování detailu u soklu jsem konzultoval s odborníkem z firmy 

DEKTRADE, a. s. Při tvorbě položkového rozpočtu pro montáž skeletu mi byly 

poskytnuty orientační ceny od firmy Prefa Brno, a. s. Touhle cestou bych chtěl dotčeným 

osobám ještě jednou poděkovat. 

Zúčastnil jsem se také Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) s názvem práce 

„Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně“ v odborné 

sekci „Pozemní stavby a architektura“. V soutěži jsem se zaměřil na prezentaci mého 

stavebně-technologického řešení a alternativního založení spodní stavby. Vyhrál jsem 

oborové kolo a postoupil jsem do fakultního kola. 

Jsem velmi rád, že jsem mohl zpracovávat práci na zvolené téma pro montované 

konstrukce. Při vypracování jsem se naučil se zmíněnými novými programy, ale také 

jsem si prohloubil znalosti v programech jako jsou Microsoft Word, Microsoft Excel  

a AutoCAD. Výsledkem mé práce je několik desítek hodin strávených při psaní, rýsování, 

studování nových informací, počítání atd. Tahle velmi velká časová náročnost pro 

vypracování jednoho projektu mě naučila si důkladně rozvrhnout čas. 

Doufám, že při mé stavařské praxe se ještě dostanu k montovaným konstrukcím, protože 

mě tahle problematika velmi zajímá a touhle prací jsem si prohloubil mé dosavadní 

znalosti, které se původně týkaly především statického řešení. 
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SEZNAM ZKRATEK 
ČSN  česká státní norma 

ČSN EN převzatá 

(harmonizovaná) 

evropská norma 

ČSN EN ISO norma původně 

zpracovaná a vydaná 

v mezinárodní organizace 

– ISO a zároveň zařazena 

do systému českých a 

evropských norem 

m2         metr čtverečný 

m3    metr krychlový 

t   tuna 

mm    milimetr 

kg  kilogram 

MJ    měrná jednotka 

ZS    zařízení staveniště 

max.    maximální 

min.    minimální 

tl.   tloušťka 

dl.    délka 

km    kilometr 

hod    hodina 

min  minuta 

s   sekunda 

el.    elektrický 

Sb.    sbírka 

NV   nařízení vlády 

č.    číslo 

s. r. o.    společnost s ručením 

omezeným 

a. s.    akciová společnost 

obj.    objekt 

SDK   sádrokarton 

HTÚ    hrubé terénní úpravy 

NN    nízké napětí 

VO    veřejné osvětlení 

TUV    teplá užitková voda 

ZTI    zdravotně technické 

instalace 

VZT   vzduchotechnika 

ÚT   ústřední topení 

1NP   první nadzemní podlaží 

2NP    druhé nadzemní podlaží

atd.    a tak dále apod.    a podobně 

SoD  smlouva o dílo        ZTP       zvlášť těžké postižení 

ŽB   železobetonový        kce        konstrukce 

TI    tepelní izolace         např.       například 

TZ    technická zpráva 

prefa    prefabrikovaný 

PD    projektová dokumentace 

TP    technologický předpis 

cca   asi, přibližně 

OOPP  osobní ochranné pracovní 

  prostředky
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