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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 

výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Stavba se nachází v průmyslové zóně ve výše 

uvedeném městě v kraji Vysočina a tvoří ji dva hlavní stavební objekty. Prvním objektem 

je výrobní hala, kterou doplňuje administrativní budova. Stavba je založena na vrtaných 

pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet doplněný ocelovou konstrukcí 

pro montáž opláštění ze sendvičových panelů. Stavba je zastřešena jednoplášťovou 

plochou střechou. K objektu přiléhají zpevněné plochy, komunikace a parkoviště. 

V rámci stavebně technologického projektu bude vypracována technická zpráva, 

studie realizace hlavních technologických etap, časový a finanční plán pro jednotlivé 

objekty a propočet dle THU. Pro hlavní stavební objekty bude zpracován projekt zařízení 

staveniště s výkresy, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

a položkový rozpočet včetně výkazu výměr. Pro hlavní technologické etapy budou dále 

navrženy a posouzeny hlavní stavební mechanismy.  

Ke konci práce navážu na studii a budu se podrobněji zabývat realizací vrtaných 

pilot, pro kterou zpracuji technologický předpis, kontrolní a zkušební plán a plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Druhou podrobněji řešenou částí 

bude montovaný prefabrikovaný skelet, pro který bude zpracován technologický předpis. 
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1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Základní údaje o stavbě 

Název stavby:   Novostavba areálu firmy REAP investment s.r.o. 

Místo stavby:   Bystřice nad Pernštejnem 

Parcely:   2958/83, 2958/24 a 2958/34 v majetku investora 

Kraj:    Vysočina 

Katastrální území:  Bystřice nad Pernštejnem 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel: provozovna – výrobní a skladovací haly s administrativou 

Délka výstavby:  Objekt SO-01 + SO-02: březen 2020 až srpen 2021 

Cena výstavby:  Objekt SO-01 + SO-02: 84 617 551 kč bez DPH 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   REAP investment s.r.o., 

    Trnkova 3040/117d, 

    628 00 Brno-Líšeň 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   SANTIS a.s. 

    Brněnská 126/38 

    591 39 Žďár nad Sázavou 

    Tel.: 566 690 370-1 

Zastoupený:   Ing. Zdeňkem Tulisem 

Vypracoval 

Vedoucí architekt:  Ing. Arch. Martin Zezula 

Vedoucí inženýr:  Ing. Zdeněk Tulis 

Stupeň PD – dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

1.1.4 Základní informace o stavbě 

Charakteristika objektu 

• Zastavěná plocha 

Objekt SO-01   2 980 m2 
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Objekt SO-02   670 m2 

• Obestavěný prostor 

Objekt SO-01   23 840 m3 

Objekt SO-02   4 690 m3 

• Počet podlaží 

Objekt SO-01   1 

Objekt SO-02   2 

Funkční jednotky  3 

• FJ1 (výrobní plochy) 

Světlá výška   6,25 m 

Užitné plochy   1 450 m2 

• FJ2 (skladovací plochy) 

Světlá výška   6,25 m 

Užitné plochy   1 390 m2 

• FJ3 (administrativní plochy a sociální zázemí) 

Světlá výška   3,1 m 

Užitné plochy   1 370 m2 

Výška budovy 

Objekt SO-01   9,1 m 

Objekt SO-02   7,6 m 

• Půdorysné rozměry objektu 

Objekt SO-01   61,0 x 49,0 m 

Objekt SO-02   45,0 x 16,0 m 

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Stavební záměr je situován na pozemky v nově budované průmyslové zóně v jižní 

části města, která navazuje na stávající průmyslovou zónu. Stavební pozemky jsou mírně 

sklonité. Okolní zástavbu tvoří provozní stavby. Stavba je orientovaná k východní časti 

pozemku z důvodu možného rozšíření na jihovýchod a nejideálnějšího napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Půdorys výrobní a skladovací haly je obdélníkového tvaru o rozměrech 61 x 49 m, 

s výškou atiky cca 9,1 m. Administrativní budova má tvar písmene „Y“ o nejdelších 
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rozměrech stran 45 x 16 m. V hale jsou plochy určené pro skladování, výrobu, manipulaci 

a ostatní. V administrativní budově jsou plochy určené pro administrativu, sociální 

zázemí a ostatní. 

Hala je navržena jako dvoulodní, jednopodlažní. Lodě jsou od sebe odděleny 

dělicí stěnou. Jedna hala slouží pro výrobu a druhá pro skladování. Ve výrobní hale 

je navržen lehký mostový jeřáb. Součástí haly jsou vestavky pro skladování a kanceláře. 

Přístup do haly je přes administrativní budovu, dále třemi vraty a třemi dveřmi, které 

vedou do venkovního prostoru. 

Administrativa je navržena jako dvoupodlažní budova, kde jsou rozmístěny 

společenské prostory, sociální zázemí a kanceláře. Hlavní vchod do objektu je z východní 

strany z prostoru parkoviště. Vedlejší vchody jsou umístěny na východní a jižní straně. 

Oba objekty jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou. Objekty jsou 

založené na vrtaných pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný 

skelet, vyjma patek, které jsou navrženy jako monolitické. Skelet je opláštěn 

kovoplastickými sendvičovými panely. 

Přístup k objektu je řešen jako bezbariérový po chodníku, který vede přímo 

k navrženým parkovacím plochám. Parkovací plochy navazují na staveništní 

komunikace, které jsou navázány na místní komunikaci. 

1.2 Členění stavby na objekty 

Stavební objekty 

 SO-01 výrobní hala 

 SO-02 administrativní budova 

Inženýrské objekty 

 IO-01 příprava území + HTÚ 

 IO-02 terénní a sadové úpravy 

  IO-02.1 KTÚ 

  IO-02.2 sadové úpravy 

 IO-03 zpevněné plochy 

  IO-03.1 sjezd 

  IO-03.2 účelové komunikace a manipulační plochy 

  IO-03.3 parkoviště 

 IO-04 venkovní úpravy 
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  IO-04.1 oplocení 

  IO-04.2 opěrné zdi 

  IO-04.3 reklamní zařízení 

 IO-05 kanalizace 

  IO-05.1 dešťová kanalizace 

  IO-05.1.1 přípojka dešťové kanalizace 

  IO-05.1.2 vnitroareálová dešťová kanalizace 

  IO-05.1.3 retenční nádrž 

  IO-05.2 kanalizace splaškových OV 

  IO-05.2.1 přípojka splaškové kanalizace 
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  IO-06.1 přípojka vodovodu 
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 PS-NT03 nakládací technika 

 PS-NT04 technologická VZT 

 PS-NT05 tlakový vzduch 
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Diplomová práce je zaměřena především na stavební objekty SO-01 a SO-02. 

Na inženýrské objekty je zpracován časový a finanční plán stavby viz kapitola 4. Časový 

a finanční plán stavby – objektový. Provozní soubory nejsou v diplomové práci řešeny. 

1.3 Charakteristika stavebních objektů 

1.3.1 SO-01 Výrobní hala 

Výrobní hala je situována severně od administrativní budovy. K výrobní hale 

náleží dvě manipulační plochy. V severní části je navržena manipulativní plocha 

pro nákladní automobily, která dále navazuje na areálovou komunikaci, z které bude 

proveden výjezd na místní komunikaci. Druhá manipulační plocha je na východní straně 

budovy, určena pro drobné dodávky materiálu. Tato plocha bude dále navázána 

na parkoviště, areálovou komunikaci, která bude napojena taktéž na místní komunikaci. 

Hala je navržena jako dvoulodní, jednopodlažní, obdélníkového tvaru 

s jednoplášťovou plochou střechou. Lodě jsou od sebe odděleny dělicí stěnou. Jedna hala 

slouží pro výrobu a druhá pro skladování. Ve výrobní hale je navržen lehký mostový 

jeřáb. Součástí haly jsou vestavky pro skladování a kanceláře. Přístup do haly je přes 

administrativní budovu. Další přístupy jsou navrženy z venkovních prostor. 

Objekt bude založen na vrtaných pilotách, nosná konstrukce bude 

ze železobetonového prefabrikovaného skeletu, vyjma patek, které jsou navrženy jako 

monolitické. Skelet bude opláštěn kovoplastickými sendvičovými panely. 

1.3.2 SO-02 Administrativní budova 

Administrativní budova je situována mezi parkoviště a výrobní halu. 

K administrativní budově přiléhá zpevněná plocha, která dále navazuje na parkoviště 

a areálovou komunikaci, která je napojena na místní komunikaci. Administrativní budova 

je navržena jako nepodsklepená dvoupodlažní budova s jednoplášťovou plochou střechou 

ve tvaru písmene „Y“. Hlavní vchod do objektu je z východní strany, vedlejší vchody 

jsou umístěny na východní a jižní straně do venkovního prostoru. 

Nosná konstrukce, založení a opláštění objektu bude totožná s výrobní halou. 
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1.3.3 IO-01 Příprava území + HTÚ 

V rámci přípravy území dojde k sejmutí ornice z předpokládané plochy 

14 218 m2 o tloušťce 180 mm. Objem sejmuté ornice se přepokládá v množství 

2 559 m3. Přibližně 30 % bude uloženo na mezideponii pro využití v rámci IO-02.  

Zbývající množství ornice bude rozhrnuto na pozemky dle podmínek ZPF. Dále bude 

vyhotovená pasportizace okolí pro případné uplatňování škod ze stavební činnosti. 

V rámci HTÚ budou prováděny výkopy a násypy tak, aby bylo dosaženo pláně 

HTÚ dle projektové dokumentace. Výkopek se předpokládá v celém rozsahu nevhodný 

do násypů. Předpokládaný objem zeminy z výkopů je 3 140 m3. Z toho množství bude 

uloženo 325 m3 na mezideponii, pro využití v rámci KTÚ. Zbytek zeminy bude odvezen 

na skládku zeminy. Pro násypy v rámci HTÚ se počítá s dovozem 3 350 m3 velmi vhodné 

zeminy. V rámci HTÚ se dále počítá s plošnou sanací, provedení podkladních vrstev 

pod zpevněné plochy a zhotovení drenážního systému, který bude sloužit k odvodnění 

pláně HTÚ. 

1.3.4 IO-02 Terénní a sadové úpravy 

• IO-02.1 KTÚ 

Konečné terénní úpravy navazují na práce provedené v rámci IO-01. V rámci 

KTÚ budou dokončeny konečné figury, svahování a obsypy dle projektové dokumentace. 

• IO-02.2 Sadové úpravy 

Plochy určené k sadovým úpravám budou před rozprostřením ornice zahradnicky 

upraveny (porovnání, vyseparování většího kameniva, atd.). 

V rámci sadových úprav dojde k zatravnění ploch a výsadbě dřevin. Zatravněny budou 

veškeré plochy, kde bude rozprostřena ornice. Svahy budou zpevněny kokosovou 

geotextílií. 

1.3.5 IO-03 Zpevněné plochy 

Tato část řeší pouze konstrukci zpevněných ploch od pláně HTÚ. Předcházející 

zemní práce jsou řešeny v rámci IO-01. Před budováním konstrukcí zpevněných ploch 

musí být ověřeno, zda zemní pláň splňuje předepsané požadavky zhutnění. 

Plocha k zatravnění je 7 640 m2. 
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Kapacitní bilance 

Zpevněné plochy    3 290 m2 

 Cementový beton CB II  1 010 m2 

 Asfaltobeton ACO 11   1 110 m2 

 Zámková dlažba DL 60  170 m2 

 Zámková dlažba DL 80  100 m2 

 Vegetační zámková dlažba DL 80 900 m2  

 Silniční přídlažba SP 250/80  50 m2 

• IO-03.1 sjezd 

Sjezdem se rozumí napojení účelových komunikací budoucího objektu na nově 

budovanou místní komunikaci, která bude z asfaltobetonu. Konstrukce sjezdu je totožná 

s konstrukcí účelové komunikace. První sjezd bude sloužit pro zaměstnance a návštěvy. 

Druhý sjezd bude sloužit pro zásobování a jeho poloha je severně od prvního. 

• IO-03.2 účelové komunikace a manipulační plochy 

Liniové chodníky a prostor před vstupem do administrativní budovy budou 

s příčným spádem 2,0 – 3,0 %. Povrchová úprava těchto povrchů bude z betonové 

zámkové dlažby. 

Účelové komunikace budou mít šířku 6,0 m. Komunikace pro zásobování bude 

na severní části pozemku. Tato komunikace povede od sjezdu z místní komunikace 

směrem k zásobovací manipulační ploše. Druhou komunikací je komunikace 

pro návštěvy a zaměstnance, která se vede od sjezdu z místní pozemní komunikace 

k parkovišti před administrativní budovou. Účelové komunikace budou v 2,0 % příčném 

spádu a v maximálním podélném spádu 8,3 %. Povrchová úprava těchto komunikací bude 

z asfaltobetonu ACO 11 s betonovými obrubníky. 

Hlavní manipulační plocha je navržena u severovýchodní fasády haly. 

Manipulační plocha bude vyspádována příčně a podélně směrem k liniovým vpustím 

a k zatravněným plochám. Povrchová úprava této plochy bude z cementového betonu 

s betonovými obrubníky. 

• IO-03.3 parkoviště 

Parkoviště budou přístupné z účelové komunikace a budou disponovat kolmými 

stáními. Velikosti stání odpovídají ČSN 73 6056 pro osobní vozidla – 2,5 x 5,0 m. 

Součástí parkoviště jsou i dvě parkovací stání pro imobilní o rozměrech 3,5 x 5,0 m, které 
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budou značeny vodorovným i svislým dopravním značením. Parkoviště bude 

vyspádováno příčně ve 2,0 % směrem k účelové komunikaci. Povrchová úprava 

parkoviště bude z vegetační zámkové dlažby tl. 80 mm s betonovými obrubníky. 

Oddělení parkoviště od účelové komunikace bude pomocí betonové obruby osazené 

v úrovni účelové komunikace. Oddělení parkoviště od chodníků bude pomocí betonové 

obruby osazené 20 mm nad plochou parkoviště. 

1.3.6 IO-04 venkovní úpravy 

• IO-04.1 oplocení 

Oplocení je navržené pouze v místě zásobovacího dvora, kde bude navazovat 

na halu řešeného objektu. Výška oplocení bude 2,0 m. Oplocení bude v systému pletiva, 

prefabrikovaných podhrabových desek, sloupků, vzpěr, napínacích drátů a ostnatého 

drátu ve dvou řadách nad pletivem. Pletivo bude čtyřhranné a poplastované s 

velikostí ok 55 x 55 mm. 

Součástí oplocení bude typová mechanická otevírací brána. Na příjezdové 

komunikaci bude osazena posuvná, automatická brána šířky 8,5 m. Obě brány budou mít 

výplň ze stejného pletiva jako samotné oplocení. 

• IO-04.2 opěrné zdi 

Opěrná stěna bude umístěna na severozápadní straně pozemku v místě 

manipulační plochy.  Opěrná stěna bude mít půdorysný tvar „I“ o délce 25,0 m. Výška 

bude od 0 po 1,25 m nad úrovní terénu. Horní hrana opěrné zdi bude opatřena ocelovým 

zábradlím výšky 0,9 m. Samotná konstrukce opěrné zdi je navržena jako monolitická 

železobetonová stěna šířky 0,25 m na základové desce. Viditelné části stěny budou 

v pohledové kvalitě. 

• IO-04.3 reklamní zařízení 

V celém areálu budou umístěny následující reklamní zařízení. U sjezdu 

pro osobní automobily bude umístěn samostatný reklamní pylon z konstrukce ocelových 

profilů založených na betonových patkách v hloubce 1,4 m pod ÚT. Reklamní pylon bude 

mít výšku 7,0 m a šířku 4,0 m s pláštěm z kazetových plechových desek. Velikost loga 

na pylonu bude 4,0 x 2,0 m. Na administrativní budově bude osazeno svítící logo 

o rozměrech 4,0 x 1,0 m. Posledním reklamním zařízením jsou čtyři reklamní vlajkové 

stožáry o výšce 10,0 m umístěné na zelené ploše u vjezdu pro osobní automobily. Ocelové 
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stožáry budou přes zárubu a závitové tyče přikotveny do základové patky, která bude 

založena v hloubce 1,4 m pod ÚT. 

1.3.7 IO-05 kanalizace 

 Systém kanalizace bude oddílný. 

• IO-05.1 dešťová kanalizace 

o IO-05.1.1 přípojka dešťové kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace bude napojena z retenční nádrže do budované 

dešťové kanalizační stoky DN300 na pozemku investora, která je vedena podél navržené 

haly. Přípojka bude z PVC DN200 SN8 v minimálním sklonu 1,0 %. Délka přípojky bude 

18,5 m. Hloubka uložení přípojky bude dána nově budovanou dešťovou stokou. 

o IO-05.1.2 vnitroareálová dešťová kanalizace 

Dešťové vody budou odváděny ze zpevněných ploch a z plochých střech. U ploch 

pro dopravu v klidu osobních aut je navržena zasakovací dlažba, betonové prefabrikované 

uliční vpusti s litinovou mříží DN400, případně liniové žlaby. Pro plochy pojezdové jsou 

navrženy uliční vpusti a liniové žlaby. Některé části zpevněných ploch (cca 490 m2) 

budou odvodněny do okolních zatravněných ploch s následným vsakem do půdního 

pokryvu. 

Uliční vpusti a liniové žlaby budou napojeny na areálovou kanalizaci, na kterou 

bude napojena i dešťová voda z plochých střech. Areálová kanalizace bude u PVC KG 

SN8 pro uložení do země. Na kanalizaci budou osazeny betonové revizní šachty průměru 

1 000 mm. Hloubka uložení kanalizace bude v nezámrzné hloubce. 

- IO-05.1.3 retenční nádrž 

Vnitroareálová dešťová kanalizace bude svedena do retenční nádrže o objemu 

131 m3. Retenční nádrž bude vybudována v nepojízdné travnaté ploše. Retenční nádrž 

bude ze systému plastových akumulačních boxů, které budou obaleny svařovaným 

hydroizolačním souvrstvím. Skladba hydroizolačního souvrství od akumulačních boxů 

bude z ochranné geotextílie, na kterou bude navazovat svařovaná PVC fólie na kterou 

bude navazovat znovu ochranná geotextílie. 

Retenční nádrž bude odvětrána pomocí větracího komínku nad terén a dále bude 

mít bezpečnostní přepad pro případ havárie nebo extrémních klimatických podmínek.  
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• IO-05.2 kanalizace splaškových OV 

o IO-05.2.1 přípojka splaškové kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace bude vedena z čerpací stanice pomocí tlakového 

potrubí do připravené odbočky z nově budované kanalizační stoky. Přípojka je navržena 

ze svařovaného potrubí PE100 SDR11 63x5,8 PN16. Délka přípojky bude 21,1 m v 5,0% 

spádu. 

o IO-05.2.2 vnitroareálová splašková kanalizace 

Vnitroareálové splaškové stoky budou vedeny v zemi přímo do čerpací stanice 

odpadních vod, odkud budou přečerpány do veřejné stoky. Kanalizace bude z potrubí 

PE100 SDR 11 63x5,8 PN 16 pro uložení do země a dále bude opatřena revizními 

šachtami z betonových šachet o průměru 1 000 mm. Šachty, které budou umístěny 

v travnatých plochách budou v pochozím provedením, ostatní v pojezdovém. 

o IO-05.2.3 čerpací stanice OV 

V čerpací stanici budou osazena dvě čerpadla s vystrojením a příslušenstvím. 

Jímka bude umístěna v zeleném pásu a bude na ni osazen prachotěsný pojezdný 

uzamykatelný poklop. Odvětrání bude řešeno odvětráním vnitřní kanalizace. Pro obsluhu 

čerpací stanice bude zhotoven rozvaděč, který bude umístěn ve vstupní chodbě 

pro zaměstnance. 

1.3.8 IO-06 vodovod 

• IO-06.1 přípojka vodovodu 

Nová přípojka bude provedena z nově budovaného vodovodního řádu. Přípojka 

bude DN80, materiál PE100 SDR17 90x5,4 PN10 o celkové délce 14,0 m. Přípojka bude 

vedena v zeleném pásu do vodoměrné šachty, kde bude osazena vodoměrná sestava.  

• IO-06.2 vnitroareálový vodovod 

Vnitroareálový vodovod bude napojen ve vodoměrné šachtě za vodoměrnou 

sestavou. Ze šachty bude potrubí vedeno v zeleném pásu, poté pod vnitroareálovou 

komunikací a parkovištěm do administrativní budovy do technické místnosti, kde bude 

osazen hlavní uzávěr pro objekt. Přípojka pro objekt má navržený profil DN80. Druhá 

větev vnitroareálového vodovodu bude směřovat do požární nádrže viz IO-06.3 požární 

nádrž. 
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Vnitroareálový vodovod je uložen pod terénem v nezámrzné hloubce, tedy 

minimálně 1,2 m pod UT. Od hlavního řádu je potrubí kladeno ve spádu min 0,3 % 

k vypouštěcím místům. 

• IO-06.3 požární nádrž 

Pro požární nádrž bude zřízeno potrubí PE D40 (délka 10,4 m). Potrubí bude 

napojené ihned za vodoměrem z vodoměrné šachty. Objem požární nádrže byl stanoven 

dle ČSN 73 0873 na 35 m3. Ve vodoměrné šachtě bude osazen uzavírací ventil 

pro manuální dopouštění nádrže. Nádrž bude vybavena trvalým sacím potrubím DN100, 

vyústěným mimo parkoviště. Na sacím potrubí bude osazen sací koš, zpětná armatura, 

savicové šroubení a uzávěr pro snadné odvodnění. Šroubení bude umístěno cca 0,5 m 

nad terénem ve zděném sloupku. 

1.3.9 IO-07 plynovod 

• IO-07.1 přípojka plynovodu STL 

Přípojka STL plynovodu z PE100d90 bude vedena od nápojného bodu na STL 

plynovodu PE100d90 do plynoměrné skříně, která bude umístěna na hranici pozemku. 

V plynoměrné skříni bude umístěn hlavní uzávěr plynu, který bude volně přístupný 

z veřejného pozemku. Areálový plynovod bude veden z plynoměrné skříně do SO-01 

v potrubí PE100d90. Potrubí bude uloženo s minimálním krytím 1,0 m ve vozovce, 0,8 m 

v chodníku a 0,8 m v zatravněné ploše. Na potrubí bude připevněn signální vodič CYKY 

2,5 mm samolepicí páskou z umělé hmoty. 

1.3.10  IO-08 el. energie 

• IO-08.2 vnitroareálové vedení el. energie NN 

Z rozvaděče NN v trafostanici budou vedeny čtyři paralelní kabely typu 1-AYKY 

3x240+120 do rozvaděčové skříně, která je umístěna v SO-01.Kabely budou vedeny 

společně v zemním kabelovém výkopu. Kabely budou uloženy s minimálním krytím 1,0 

m ve vozovce, 0,7 m v chodníku a 0,7 m v zatravněné ploše.  

1.3.11  IO-09 sdělovací vedení 

• IO-09.1 přípojka datového vedení 

Přípojný bod pro sdělovací vedení nebyl v době tvorby projektové dokumentace 

znám a bude doplněn správcem sítě. Kabel datového vedení bude v místě parkoviště, 

komunikace a chodníku veden v chráničce HDP40. 
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1.3.12  IO-10 venkovní osvětlení 

• IO-10.1 neveřejné VO 

Venkovní osvětlení je navrženo pro parkoviště, chodníky a manipulační plochy. 

Napojení VO bude provedeno kabelem AYKY 4x25 z rozvaděče RH v hlavní rozvodně 

NN. Ovládáno bude automaticky pomocí soumrakových čidel. Kabely budou uloženy 

s minimálním krytím 1,0 m ve vozovce, 0,7 m v chodníku a 0,7 m v zatravněné ploše. 

Pod vozovkou budou vedeny v ochranné PVC trubce. Svítidla budou typu LED o výkonu 

45-50 W. Uzemnění stožárů bude provedeno zemním vodičem FeZn10, který propojí těla 

stožárů a zemnič rozvodů VO. 

1.4 Situace stavby 

Podrobnější informace viz kapitola č. 5. Projekt zařízení staveniště. 

1.4.1 Popis staveniště 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem, 

na parcelách č. 2958/3, 2958/24 a 2958/34. Pozemek byl doposud využíván 

pro zemědělské účely. Stavba je umístěna na okraji města Bystřice nad Pernštejnem 

v jeho jihozápadní části. Pozemek se nachází přibližně v 556 m n. m. a je v mírně 

svažitém terénu směrem dolů od přístupové komunikace k jeho jižní části. 

1.4.2 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavební pozemek bude z nově vybudované místní komunikace (ulice 

Výrobní), která dále navazuje na ulici Průmyslová a silnici II/388 (ulice Nádražní). 

Na staveniště budou zhotoveny dva vjezdy. Oba vjezdy budou opatřeny uzavíratelnou 

a uzamykatelnou bránou. Jižní vjezd bude sloužit jako hlavní vjezd po celou realizaci 

stavby. Severní vjezd bude využíván především pří zemních pracích a při realizaci hrubé 

stavby. V okolí stavby budou provedena dopravní omezení. 

Napojení na technickou infrastrukturu je zabezpečeno z nově budovaných 

veřejných inženýrských sítí. Zásobování pitnou vodou je zajištěno vybudováním 

staveništní přípojky, která bude později sloužit pro nový objekt. Napojení na elektrickou 

energii bude provedeno z nově vybudované trafostanice. 

1.4.3 Průzkumy a měření 

Pro daný objekt byl vyhotoven radonový průzkum společností VPGEO s.r.o. 

v březnu roku 2016, který zjistil střední radonový index pozemku. Druhým vyhotoveným 



- 26 - 

 

 

průzkumem je inženýrsko-geologický průzkum z dubna roku 2017, který zpracovala 

společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. IGP určil, že se jedná o složité základové 

poměry z důvodu nehomogenního geologického podloží a nerovnoměrného uložení 

skalního podloží. Součástí IGP byl hydrogeologický průzkum. Hydrogeologický 

průzkum nestanovil maximální hladinu podzemní vody. Podzemní voda byla zastižena 

ve vrtu V-1 v hloubce 2,0 m pod stávajícím terénem. Pro stavbu byl dále zhotoven 

průzkum dopravní, který zjišťoval současný stav provozu na komunikaci II/388 

a pedologický stav pro účely ZPF. 

Bližší informace o provedených průzkumech nebyly poskytovatelem projektové 

dokumentace zapůjčeny. 

1.5 Způsob realizace hlavních technologických etap objektu 

Způsob realizace hlavních technologických etap objektu bude podrobně řešen 

v kapitole 2. – Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 

1.6 Časový a finanční plán výstavby 

1.6.1 Časový plán výstavby 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Termín zahájení výstavby celého areálu 

je leden roku 2020, termín dokončení říjen roku 2021.  

Diplomová práce se zabývá hlavními stavebními objekty. 

 

• SO-01 + SO-02 Výrobní hala + admin. budova březen 2020 až srpen 2021 

o Spodní stavba    březen až červen 2020 

o Vrchní stavba    červen až listopad 2020 

o Dokončovací práce    srpen 2020 až srpen 2021 

• IO-01 Příprava území + HTÚ   leden až březen 2020 

• IO-02 Terénní a sadové úpravy   srpen až říjen 2021 

• IO-03 Zpevněné plochy    září až říjen 2021 

• IO-04 Venkovní úpravy    říjen 2021 

• IO-05 Kanalizace     únor 2020 

• IO-06 Vodovod     leden 2020 

• IO-07 Plynovod     únor 2020 

• IO-08 El. Energie     únor 2020 
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• IO-09 Sdělovací vedení    únor 2020 

• IO-10 Venkovní osvětlení    únor a říjen 2020 

 

Postup výstavby a dílčí termíny jsou podrobněji stanoveny v příloze č. P4.01 – 

Časový a finanční plán stavby – objektový. Podrobný harmonogram hlavních stavebních 

objektů je obsažen v příloze č. P7.01 – Časový harmonogram hlavních stavebních 

objektů. 

1.6.2 Finanční plán výstavby 

Finanční plán všech stavebních a inženýrských objektů byl zpracován na základě 

propočtu dle THU, který je v příloze č. P11.01 – Propočet dle THU. Hlavní stavební 

objekty SO-01 Výrobní hala a SO-02 Administrativní budova byly do časového 

a finančního plánu zapracovány na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

přílohy č. P11.02 – Položkový rozpočet hlavních stavebních objektů, který byl zpracován 

v programu BUILDpower S. 

Cena hlavních stavebních objektů je dle položkového rozpočtu 84 617 551 Kč 

bez DPH. Cena všech stavebních a inženýrských objektů činí 107 024 675 Kč bez DPH. 

Tato cena je bez provozních souborů. 

1.7 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

Podrobnější informace viz kapitola č. 5. Projekt zařízení staveniště. 

• Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude dodržována platná legislativa, budou dodržovány 

veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. 

V blízkém okolí se nenachází zástavba bytových ani rodinných domů. Stavba 

je realizována v nové průmyslové zóně a nebude mít negativní dopad na své okolí. 

V období sucha budou staveništní komunikace kropeny vodou, aby nedocházelo 

k šíření prachu do okolí staveniště. Blízké okolí staveniště může být výjimečně zatíženo 

zvýšenou prašností, hlukem a případně vibracemi od stavebních strojů, především 

při provádění zemních prací. Pracovní činnosti budou probíhat pouze v době od 7:00 

do 15:30. V ojedinělých případech se mohou práce protáhnout do pozdějších hodin, 

například při betonáži. 
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Veškeré materiály budou uskladňovány tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 

okolního prostředí. Například zakrytím plachtou či sítí nebo uzavřením 

do uzamykatelného kontejneru. 

V okolí stavby budou provedena dopravní opatření, viz bod 5.13 Zásady 

pro dopravně inženýrské opatření. 

Při realizaci stavebního díla bude produkován stavební a komunální odpad. Tyto 

odpady budou řádně tříděny a pravidelně odváženy na skládky, sběrné dvory a recyklační 

dvory. 

• Odpadové hospodářství 

Nakládání se vzniklým odpadem bude řešeno dle platné legislativy v aktuálním znění: 

• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů 

• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Na staveništi budou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a komunální odpad. 

Dále bude zajištěn velkoobjemový kontejner na suť. V případě potřeby budou umístěny 

další kontejnery pro jednotlivé technologické etapy. Umístění kontejnerů bude v blízkosti 

jižního vjezdu na staveniště a podél komunikace, aby byla minimalizována doprava 

po staveništi. Kontejnery budou pravidelně odváženy na skládku, sběrný či recyklační 

dvůr, podle kategorie odpadu. 

Látky jako pohonné hmoty, oleje, ředidla, nátěry atd. (nebezpečný odpad), jejichž 

rozlití by mohlo způsobit kontaminaci zeminy, budou skladovány v uzamykatelných 

skladech. Tyto látky budou z důvodu jištění uloženy na záchytných vanách. Ve skladu 

se budou preventivně nacházet bezpečnostní sady pro případ rozlití. Sklady, kde budou 

uskladněny nebezpečné odpady musí být řádně označeny podle výše uvedené legislativy. 

Po dosažení optimálního množství budou tyto odpady odvezeny mimo staveniště 

k dalšímu využití nebo k likvidaci. 

Všechny stroje musí být v řádném technickém stavu a kontrolovány proti úniku 

škodlivých látek, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy. Pod vozidla odstavená 

na parkovišti po delší časové období, budou umístěny záchytné vany. Na staveništi bude 

k dispozici přípravek pro zamezení šíření a dopadu na životní prostředí, pokud by i přes 

záchytné vany došlo k úniku provozních kapalin. 
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Při realizaci stavby bude vedena evidence množství a způsobu likvidace látek, 

uložení nebo jejich využití. Tato evidence musí být vedena a uchovávána po celou dobu 

výstavby. 

 

Předpokládané odpady vznikající pří výstavbě 

Materiál Zatřídění Klasifikace Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Odpadní obaly 

Papírové a lepenkové 

obaly 

15 01 01 O  X   

Plastové obaly 15 01 02 O  X   

Dřevěné obaly 15 01 03 O  X   

Kovové obaly 15 01 04 O X    

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

15 01 10 N Předání oprávněné osobě 

Stavební a demoliční odpady 

Beton 17 01 01 O  X   

Cihly 17 01 02 O  X   

Dřevo 17 02 01 O   X  

Sklo 17 02 02 O  X   

Plasty 17 02 03 O  X   

Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 

17 03 01 

17 03 02 O X    

Železo a ocel 17 04 05 O  X   

Kabely neuvedené pod 

17 04 10 

17 04 11 O   X  

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 

17 05 04 O   X  

Izolační materiály 

neuvedené pod číslem 

17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O  X X  
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Stavební materiály na 

bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O   X  

Směsné stavební odpady 

a demoliční odpady 

neuvedené pod 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O   X  

Komunální odpady 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O   X  

Tabulka č. 1 Předpokládané produkované odpady 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

 

Odvoz odpadů bude zajištěn společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 

se sídlem provozovny ve Žďáře nad Sázavou, která se zabývá komunálními službami 

a nakládáním s odpady. Sídlo provozovny je od staveniště vzdáleno přibližně 30 km. 

Odpad položky č. 17 05 04 Zemina a kamení bude odvážen na skládku zeminy do obce 

Věchnov vzdálené přibližně 5 km od staveniště. 

Realizace nově budovaného objektu nebude mít negativní vliv na okolní životní 

prostředí, nepředpokládá se ohrožení žádných rostlinných ani živočišných druhů. 

Realizace nevyžaduje žádné demoliční a asanační práce ani kácení dřevin. 

Stavba se nachází v průmyslové zóně na okraji města, tím je vyloučeno zatížení 

nejbližšího okolí hlukem a vibracemi. 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré činnosti na stavbě budou prováděny podle následujících předpisů v jejich 

aktuálním znění: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

Základní požadavky na dodržování zásad BOZP 

• oplocení obvodu celého staveniště, minimální výška oplocení 1,8 m 

• uspořádání zařízení staveniště dle výkresové dokumentace 

• dodržování dopravních předpisů, nejvyšší povolená rychlost 15 km/h 

• pravidelná prohlídka a údržba pracovních strojů 

• zvýšená pozornost při manipulaci s velkými břemeny 

• zákaz manipulace s břemeny nad zakázanými zónami 

• zákaz pohybu osob pod přepravovanými břemeny 

• dodržování pokynů obsluh strojů a užívání osobních ochranných pracovních 

pomůcek 

• zákaz skladování materiálů na staveništních komunikacích 

• evidence pracovníků 

• dodržování podmínek týkající se požární ochrany 

 

V buňce stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička a práškový hasicí přístroj. 

Dále zde budou uvedena důležitá telefonní čísla záchranného systému a návod 

pro poskytnutí první pomoci. Zhotovitelem bude zajištěna informovanost všech osob 

pohybujících se po pracovišti o provozu staveniště a o umístění tlačítka pro vypnutí 

elektrického proudu, které se nachází na hlavním staveništním rozvaděči. 

Bližší informace týkající se BOZP jsou zpracovány v příloze č. P13.01 Plán BOZP 

při práci na staveništi pro vrtané piloty.  
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2 Studie realizace hlavních technologických etap stavebních 

objektů 

Tato kapitola se zabývá studií realizace hlavních technologických etap stavebních 

objektů SO-01 a SO-02. Před realizací těchto objektů budou provedeny veškeré zemní 

práce v rámci IO-01, které spočívají v úpravě zemní plochy a následných násypů zemního 

tělesa do požadovaných figur a zhotovení drenážního systému. Na zemní plochu bude 

poté proveden násyp do úrovně pláně HTÚ (-0,970 až -0,700 m), který bude splňovat 

parametry dle PD. 

2.1 Výkopové práce 

2.1.1 Popis technologické etapy 

Zemní práce v rámci objektu SO-01 a SO-02 spočívají ve výkopech lokálních jam 

a rýh pro základové konstrukce (základové patky, základové nosníky, základové pasy, 

rampy, šachty a kanál). Výkop jam a rýh bude proveden z pláně HTÚ. 

2.1.2 Výkaz výměr 

Činnost Jednotka Množství 

Hloubení stavebních rýh a jam m3 975 

Tabulka č. 2 Výkaz výměr pro výkopové práce 

2.1.3 Postup provádění 

Vytyčení jam 

Geodet vytyčí stavební jámy pro jednotlivé základové kalichy. Obrysy 

jednotlivých kalichů budou označeny pomocí vápna, případně pomocí značkovacího 

spreje. 

• Hloubení stavebních jam – základové kalichy 

Stavební jámy pro kalichy budou hloubeny do hloubky -2,100, -2,000 a -1,500 m 

od projektové 0,000. Jámy pro kalichy budou hloubeny z úrovně pláně HTÚ (-970 až -

0,700 m), tudíž reálná hloubka jam na stavbě bude přibližně -1,300 až – 0,700 m. 

Pro hloubení jam bude zajištěn rypadlo-nakladač. Odvoz zeminy na skládku bude zajištěn 

pomocí nákladního automobilu. Dno stavební jámy bude očištěno po provedení pilot, 

těsně před zhotovením podkladního betonu pro základový kalich. 
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• Vytyčení rýh 

Geodet vytyčí stavební rýhy pro jednotlivé základové nosníky a základové pasy. 

Obrysy jednotlivých základových nosníků a pasů budou označeny pomocí vápna, 

případně pomocí značkovacího spreje. 

• Hloubení stavebních rýh 

Stavební rýhy pro základové nosníky a prahy budou hloubeny do hloubky -

1,000 m od projektové 0. Hloubka rýhy na stavbě bude cca -0,030 až -0,300 m od úrovně 

pláně HTÚ, v závislosti na umístění. Hloubení jam bude zajištěno rypadlo-nakladačem. 

Odvoz zeminy na skládku bude zajištěn pomocí nákladního automobilu. Dno stavební 

rýhy bude očištěno těsně před zhotovením podkladního betonu. Hloubení stavebních rýh 

bude realizováno po zhotovení základových kalichů. 

• Vytyčení rampy, šachet a kanálu 

Geodet vytyčí stavební rýhy pro rampu, šachtu a kanál. Obrysy jednotlivých 

konstrukcí budou označeny pomocí vápna, případně pomocí značkovacího spreje. 

• Hloubení pro rampu, šachty a kanál 

Stavební jámy pro jednotlivé konstrukce budou hloubeny do hloubky 

dle projektové dokumentace. Hloubení jam bude zajištěno rypadlo-nakladačem. Odvoz 

zeminy na skládku bude zajištěn pomocí nákladního automobilu. Dno stavební rýhy bude 

očištěno těsně před zhotovením podkladního betonu. Hloubení stavebních jam bude 

realizováno po provedení monolitických základových pasů. 

2.1.4 Mechanizace 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

• Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

• Geodetický set 

2.1.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Řidič rypadlo-nakladače 

• Řidiči nákladních automobilů pro odvoz zeminy 

• Geodet + pomocník 

• Pomocní pracovníci 
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2.1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

V rámci BOZP pro zemní práce je nutné navrhnout opatření pro zajištění proti 

pádu osob do hloubky, například zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od výkopu vysokým 

1,1 m, atd. Pro vstup a výstup ze stavební jámy patky a rýhy bude ve výkopu umístěn 

žebřík. Při výkopových pracích musí mít strojník dobrý výhled a přehled o počtu 

pracovníků, zároveň je zakázán výskyt ostatních pracovníků v nebezpečném dosahu 

stroje při práci. Stroje pro zemní práci musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od hrany 

výkopu. 

2.1.7 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací bude zkontrolována pláň HTÚ. Bude kontrolován rozsah 

pláně a její parametry dle PD. Bude kontrolováno vytyčení jednotlivých stavebních jam 

a rýh. U strojů pro zemní práce bude kontrolována jejich poloha při zemních pracích. 

Po provedení stavebních jam a rýh bude kontrolována jejich finální poloha, rozměr 

a hloubka. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

2.2 Základové konstrukce 

2.2.1 Popis technologické etapy 

Pro stavební objekty jsou navrženy hlubinné základy, konkrétně se jedná o vrtané 

piloty vetknuté do únosného podloží. Piloty budou ukončeny monolitickou hlavicí 

s kalichem z betonu C25/30-XC4-XA1-XF1 pro osazení prefabrikovaných sloupů. 

Na kalichy sloupů budou osazeny základové nosníky. Pod základovými nosníky bude 

provedena podbetonávka z betonu C16/20-XC2 do nezámrzné hloubky. Základy budou 

uzemněny pomocí zemnících destiček a dalších prvků podle PD. Základové nosníky 

a základové kalichy budou obsypány velmi vhodnou zeminou, která bude hutněna 

po vrstvách 300 mm. 

V rámci základových konstrukcí budou provedeny šachty, rampa a kanál. Tyto 

konstrukce budou monolitické železobetonové, z betonu C25/30-XC4-XA1-XF1 a oceli 

B500B. Podbetonávka bude z betonu C16/20-XC2. Tyto konstrukce budou obsypány 

velmi vhodnou zeminou, která bude hutněna po vrstvách 300 mm. 
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2.2.2 Výkaz výměr 

Položka Jednotka Množství 

Beton C25/30-XA1-XC4-XF1 pro piloty m3 255,73 

Výztuž pro piloty a základové kalichy z oceli B500B t 26,72 

Beton C16/20 XC2 pro podbetonávku základových nosníků 

a kalichů 

m3 43,61 

Bednění základových kalichů m2 529,83 

Beton C25/30-XC4-XA1-XF1 pro základové kalichy m3 118,49 

Bednění pro základové pasy, rampy, šachty a kanál m2 152,05 

Beton C25/30-XC4-XA1-XF1 pro základové pasy, šachty, 

kanál a rampu 

m3 37,2 

Výztuž pro základové pasy, rampu, šachty a kanál z oceli 

B500B 

t 2,42 

Zemina z vrtání pilot m3 243,65 

Zásyp kolem kalichů, prahů, pasů, rampy, šachet a kanálu m3 705 

Základové nosníky Ks 45 

Tabulka č. 3 Výkaz výměr pro základové konstrukce 

2.2.3 Postup provádění 

• Kontrola základové spáry 

o Základová spára musí být čistá a dostatečně únosná. Tato kontrola bude 

provedena před všemi pracemi. 

• Provedení pilot 

o Na pláni HTÚ, z které bude pilotáž prováděna, budou vytyčeny osy 

jednotlivých vrtaných pilot dle PD. 

o Vrtané piloty budou prováděny postupně dle jejich průměru. Jako první budou 

zhotoveny piloty o průměru 900 mm, dále piloty o průměru 1 200 mm a jako 

poslední piloty o průměru 600 mm. 

o V průběhu vrtání pilot bude vyvrtaná zemina nakládána rypadlo-nakladačem 

na nákladní automobil a odvážena na skládku. 

o Po vyvrtání piloty se osadí armokoš pilotovací soupravou a provede 

se betonáž z autodomíchávače. 

o Po zatvrdnutí betonu bude odbourána vrchní část pilot se znehodnoceným 

betonem a odvezena na skládku. 
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• Provedení základových kalichů 

o Kontrola očištění hlavy piloty a jejího okolí. 

o Provedení podkladního betonu pod základové kalichy. 

o Vytyčení základových kalichů. 

o Zřízení bednění a provedení výztuže. 

o Betonáž základových kalichů pomocí autodomíchávače a hutnění ponorným 

vibrátorem. 

o Ošetřování betonu a technologická přestávka. 

o Odbednění. 

• Montáž základových nosníků 

o Po osazení sloupů bude následovat montáž základových nosníků 

na odbedněné, dostatečně vyzrálé základové kalichy. 

o Před samotným osazením bude proveden podkladní beton pro základové 

nosníky. 

o Montáž základových nosníků pomocí autojeřábu. 

• Provedení základových pasů, rampy, šachet a kanálu 

o Provedení podkladního betonu pod základové pasy, rampu, šachty a kanál. 

o Vytyčení konstrukcí. 

o Zřízení bednění a provedení výztuže. 

o Betonáž základových pasů, rampy, šachet a kanálu pomocí autodomíchávače 

a hutnění čerstvého betonu ponorným vibrátorem. 

o Ošetřování betonu a technologická přestávka. 

o Odbednění. 

• Zásyp kolem základových kalichů, základových nosníků, pasů, rampy, 

šachet a kanálu 

o Po odbednění budou provedeny zásypy těchto konstrukcí velmi vhodnou 

zeminou pomocí rypadla-nakladače. 

o Zásypy budou hutněny hutnící technikou po vrstvách 300 mm. 

2.2.4 Mechanizace 

• Vrtná souprava Bauer BG 20H 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX/Caterpillar 444F 
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• Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

• Tahač Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Nooteboom 

• Nákladní automobil MAN TGS 35.440  - valník s hydraulickou rukou 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Autojeřáb Lienherr LTM 1055 

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

• Vibrační válec Wacker – RTX-SC3 

• Vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 6005 

• Geodetický set 

• Ponorný vibrátor 

2.2.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Geodet + pomocník 

• Betonáři 

• Armovači 

• Pomocní pracovníci 

• Tesaři (montáž a demontáž bednění) 

• Řidiči (nákladní automobil, autodomíchávač, tahač, rypadlo-nakladač) 

• Strojník (vrtná souprava, autočerpadlo) 

• Obsluha vibračního válce a pěchu 

2.2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při obsluze strojů musí mít strojník/řidič dobrý výhled, zároveň je zakázán výskyt 

ostatních pracovníků v nebezpečném dosahu stroje, pokud zrovna dochází k činnosti 

stroje. Strojník musí být informován o počtu pracovníků pohybujících se v ochranném 

pásmu stroje. Stroje musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu. Zákaz 

manipulace s břemenem nad zakázanou oblastí. Mechanizace musí být při montáži 

na předem určené zpevněné ploše, kde bude řádné stabilizována zapatkováním. 

2.2.7 Kontrola jakosti 

Před zahájením pilotáže bude zkontrolována správnost vytyčení pilot. Před 

zahájením betonáže je nutné zkontrolovat prostorovou tuhost a polohu bednění a ošetření 

odbedňovacím přípravkem. Dále je nutné zkontrolovat kvalitu a množství výztuže 
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a armokošů. V průběhu provádění bude kontrolována kvalita čerstvého betonu, poloha 

a provázanost výztuže. Při samotné betonáži bude prováděna kontrola hutnění betonu. 

Po obsypech základových konstrukcí bude kontrolováno hutnění těchto obsypů. 

Po zhotovení konstrukce bude kontrolována její geometrie dle PD. 

2.3 Svislé konstrukce 

Mezi svislé konstrukce jsou zařazeny vnitřní nosné konstrukce v podobě 

železobetonového prefabrikovaného skeletu a nosných ocelových konstrukcí, obvodový 

plášť v podobě kovoplastických sendvičových panelů a vnitřní příčky v podobě 

montovaných příček, zděných příček a přestavitelných montovaných příček. 

2.3.1 Popis technologické etapy 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

Nosný systém haly tvoří prefabrikované železobetonové sloupy v rozteči 

6,0 x 24,0 m – 2x s tím, že řada sloupů v ose D a E je po 12 m s průvlakem. Štítové sloupy 

jsou osazeny ve vzdálenostech 6,0 m.  Rozměry jednotlivých prvků jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci objektu. Sloupy budou vytvořeny v pohledové kvalitě. 

Nosný systém administrativní části tvoří taktéž prefabrikované železobetonové 

sloupy v rozteči 6,0 x 5,0 m. Rozměry jednotlivých prvků jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci objektu. Sloupy budou vytvořeny v pohledové kvalitě. 

Ocelová nosná konstrukce pro osazení opláštění je tvořena sloupy z uzavřených 

profilů. Ocelová konstrukce vestavků je taktéž navržena z uzavřených profilů. Ocelové 

sloupy doplňují sloupy železobetonové na rozteč 6,0 m pro osazení obvodového pláště. 

Rozměry jednotlivých prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci objektu.  

b) Obvodový plášť 

Obvodový plášť je navržen ze sendvičových kovoplastických panelů tl. 150 mm, 

šířky 6,0 m a šířky 1,15 mm kladených vodorovně. Panely budou montovány 

k železobetonovým sloupům a ocelovým paždíkům. 

Soklová část je řešena základovými nosníky doplněnými o monolitické základové 

konstrukce. Monolitické části budou v pohledové kvalitě. Prefabrikované základové 

nosníky budou opatřeny tepelným izolantem XPS tl. 50 a 150 mm a mozaikovou 

omítkou. 
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c) Vnitřní příčky 

Vnitřní příčky jsou zhotoveny na základě požadavků investora v několika 

variantách. 

V administrativní části jsou použity montované SDK příčky v několika 

variantách. Dále jsou zde využity přestavitelné montované příčky v systému. Nosnou část 

tvoří hliníková konstrukce, která je opláštěna kompozitovými deskami, případně SDK 

deskami. Součástí těchto příček jsou hliníkové dveře a prosklení dvojsklem. 

V hale jsou použity montované příčky ze sendvičových kovoplastických panelů, 

které jsou montovány na ocelovou konstrukci. Panely budou kladeny vodorovně. 

Ve vestavcích budou SDK příčky. 

Mezi objektem haly a administrativy bude zhotovena dělící příčka z keramických 

tvárnic tl. 200 mm včetně překladů. Na keramické tvárnice bude provedena sádrová 

omítka. 

2.3.2 Výkaz výměr 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

Položka Jednotka Množství 

Sloupy železobetonové – hala (Beton C35/45 XC4-XF2, 

výztuž B500B 

ks 29 

Sloupy železobetonové – administrativa (Beton C35/45 

XC4-XF2, výztuž B500B 

ks 62 

Ocelové sloupy – hala (ocel S235) t 6,02 

Tabulka č. 4 Výkaz výměr vnitřních nosných konstrukcí 

b) Obvodový plášť 

Položka Jednotka Množství 

Ocelové konstrukce pro obvodový plášť t 15,97 

Fasádní sendvičový panel m2 2112,74 

Tabulka č. 5 Výkaz výměr obvodového pláště 

c) Vnitřní příčky 

Položka Jednotka Množství 

Keramické zdivo tl. 200 mm m2 218,33 

Fasádní sendvičový panel m2 811,13 

Ocelová konstrukce pro vnitřní panely (ocel S235) t 2,30 
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Systémové montované příčky – přestavitelné m2 284,25 

SDK příčka, 2x opláštěná, tl. 100 mm m2 99,52 

SDK příčka, 2x opláštěná, tl. 150 mm m2 123,16 

SDK příčka, 2x opláštěná, tl. 205 mm, dvoj. oc. kce m2 39,97 

SDK příčka, 1x opláštěná, tl. 100 mm m2 996,61 

SDK příčka, 2x opláštěná, tl. 75 mm m2 389,44 

Tabulka č. 6 Výkaz výměr vnitřních příček 

 

2.3.3 Postup provádění 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

• Osazení železobetonových sloupů 

o Před osazením sloupu dojde k očištění dna kalichu. 

o Výškové vytyčení polohy sloupu – osazení distanční podložky potřebné šířky. 

o Pomocí autojeřábu bude osazen sloup do připraveného zvlhčeného kalichu. 

Sloup bude odebírán přímo z valníku, případně ze skládky prefabrikátů. 

o Sloup se v kalichu zajistí pomocí klínů. 

o Zbývající prostor kolem klínů se vyplní betonovou zálivkou, která se následně 

zhutní. 

• Osazení ocelových sloupů 

o Ocelové sloupy jsou osazeny na základové patky bez kalichů pomocí 

autojeřábu ze skládky materiálů. 

o Výškové vytyčení polohy sloupu. 

o Vyrovnání kotevní patky podlitím. 

o Kotvení sloupu bude provedeno přes patní plech, který bude přikotven 

dodatečně osazenými kotvami pomocí chemické kotvy. 

b) Obvodový plášť 

• Montáž ocelové konstrukce 

o Pomocí závitových matic bude zhotovena ocelová konstrukce pro fasádní 

panely. 

o Části kotvené do železobetonu budou kotvené pomocí chemických kotev. 

• Montáž fasádních panelů 

o Před montáží fasádních panelů bude kompletně zhotovena ocelová konstrukce 

pro opláštění. 
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o Montáž fasádních panelů bude probíhat z montážní nůžkové plošiny 

za pomoci manipulátoru. 

o V místech kotvení do železobetonu budou panely kotveny pomocí 

samořezných šroubů. 

o V místě kotvení na ocelovou konstrukci budou panely kotveny pomocí 

samořezných sloupů případně systémovými prvky dle dodavatele panelů. 

o Postup výstavby bude od základových nosníků směrem k atice. 

c) Vnitřní příčky 

• Montáž keramického zdiva 

o Vytyčení konstrukce podle projektové dokumentace. 

o První řada cihel bude položena do zakládací malty, místa otvorů budou 

vynechané. 

o Zdění dalších řad bude probíhat na maltu pro tenké spáry, je nutné dodržovat 

vazbu zdiva. 

o Po dovršení výšky 1,3 m bude pro další postup zřízeno lešení se zábradlím 

proti pádu osob. 

o V místě otvorů budou uloženy systémové překlady do maltového lože. 

• Montáž kovoplastických panelů 

o Montáž panelů bude probíhat po zhotovení průmyslové podlahy a jejím 

vyzrání. 

o Postup montáže je totožný s montáží fasádních panelů. 

• Montáž přestavitelných montovaných příček 

o Přestavitelné příčky budou montovány po zhotovení cementových potěrů 

po uplynutí doby technologické přestávky. 

o Příčky budou kotveny za pomocí systémových kotev do podlahy a stropů. 

• Montáž sádrokartonových příček 

o Sádrokartonové konstrukce budou prováděny po zhotovení vodorovných 

nosných konstrukcí, ale před zhotovením cementových potěrů. 

o Podle projektové dokumentace bude vyměřena konstrukce. 

o Na nosnou vodorovnou konstrukci a strop budou připevněny CW profily 

opatřeny těsnící páskou. 

o Do připravených CW profilů se ukotví svislé UV profily. 
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o Zhotovený rastr se opláští SDK deskou z jedné strany. 

o Po jednostranném opláštění se vloží izolace, případně provedou rozvody 

instalací a provede se záklop z druhé strany. 

o U dvojitého opláštění se osadí na první vrstvu vrstva druhá, která bude osazena 

tak, aby došlo k prostřídání spár. 

o V místě zařizovacích předmětů bude nosná konstrukce zesílena. 

o Po opláštění se spáry upraví tmelením a broušením. 

2.3.4 Mechanizace 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

• Autojeřáb LIEBHER LTM 1055 

• Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Ponorný vibrátor Wacker – IREN 45 

• Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 

• Geodetický set 

b) Obvodový plášť 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Nůžková plošina Skyjack SJ8841RT 

• Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 

c) Vnitřní příčky 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Nůžková plošina Skyjack SJ8841RT 

• Bloková pila Norton Clipper Jumbo 651 

• Nákladní automobil MAN TGS 35.440 - valník s hydraulickou rukou 

• Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 

2.3.5 Personální obsazení 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

• Vedoucí pracovní čety 

• Obsluha autojeřábu 

• Geodet s pomocníkem 

• Vazač 



- 46 - 

 

 

• Montážník 

• Řidiči (nákladní automobil, autodomíchávač) 

• Pomocní pracovníci 

b) Obvodový plášť 

• Vedoucí pracovní čety 

• Montéři stěnových panelů 

• Montéři ocelové konstrukce 

• Řidiči (manipulátor, tahač) 

• Pomocní pracovníci 

c) Vnitřní příčky 

• Vedoucí pracovní čety 

• Montéři stěnových panelů 

• Montéři ocelové konstrukce 

• Řidiči (manipulátor, nákladní automobil) 

• Sádrokartonáři 

• Montéři přestavitelných příček 

• Pomocní pracovníci 

2.3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při obsluze strojů musí mít strojník/řidič dobrý výhled, zároveň je zakázán výskyt 

ostatních pracovníků v nebezpečném dosahu stroje, pokud zrovna dochází k činnosti 

stroje. Manipulace se zavěšeným břemenem nesmí být prováděna nad místy, kde se trvale 

zdržují pracovníci a mimo obvod staveniště. Při montáži se pracovníci nesmí pohybovat 

pod zavěšeným prvkem. Stroje musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu. 

Lešení musí být opatřeno zábradlím výšky 1,1 m a podlahovou zarážkou. Maximální 

hmotnost břemena neseného na žebříku je 15 kg. Montáž bude probíhat z plošin, platí 

přísný zákaz montáže ze žebříků. 

2.3.7 Kontrola jakosti 

a) Vnitřní nosné konstrukce 

Před zahájením prací bude zkontrolována poloha základových kalichů. 

Při montáži je nutné kontrolovat svislost a výškové usazení jednotlivých sloupů 

a především, zda je daný sloup osazován na příslušené místo. Po ukončení procesu bude 
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kontrolováno provedení v souladu s projektovou dokumentací, svislost a výškové osazení 

sloupů. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

b) Obvodový plášť 

Před zahájením prací bude zkontrolována rovinnost železobetonových 

a ocelových konstrukcí. Při montáži panelů je nutné kontrolovat uložení panelu, zdali 

je daný spoj těsný. Po ukončení procesu je nutné zkontrolovat, zda byly práce provedeny 

dle projektové dokumentace. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

c) Vnitřní příčky 

Před zahájením prací musí být zkontrolována rovinnost, správnost a úplnost 

železobetonových konstrukcí. Dále bude kontrolována kvalita a množství dováženého 

materiálu. Při montáži panelů je nutné kontrolovat uložení panelu, zdali je daný spoj 

těsný. Během montáže příček a zdění je nutné kontrolovat svislost, rovinnost a postup dle 

PD, zejména vynechání otvorů pro dveře, případně okna, a dodržení jejich rozměrů. 

Výstupní kontrolou bude kontrola geometrie a úplnost podle PD. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

2.4 Vodorovné konstrukce 

Mezi vodorovné konstrukce jsou zařazeny vodorovné nosné konstrukce a desky 

na zemině.  

2.4.1 Popis technologické etapy 

a) Vodorovné nosné konstrukce 

Mezi vodorovné nosné konstrukce jsou zařazeny vodorovné prvky skeletu 

a stropní konstrukce. Mezi stropní konstrukce skeletu, které budou realizovány, patří 

prefabrikované železobetonové, monolitické železobetonové a plechobetonové desky. 

Na zabudované sloupy objektu haly budou v dalším kroku uloženy střešní 

nosníky, ztužidla, průvlaky pro osazení vazníků a sedlové střešní vazníky. Rozměry 

jednotlivých prvků dle PD. V části administrativní budovy budou po osazení sloupů 

v 1. NP, v dalším kroku uloženy průvlaky s ozuby a ztužidla. Na průvlaky budou uloženy 

prefabrikované předpjaté stropní panely SPIROLL tl. 200 mm. Po osazení sloupů 2. NP 

budou osazeny průvlaky s ozubem a ztužidla pro 2. NP. Na průvlaky budou uloženy 

prefabrikované předpjaté stropní panely SPIROLL. Do spár mezi stropní panely bude 

vložena kleštinová výztuž a spára bude zalita zálivkovou maltou. Veškeré prvky skeletu 

jsou z betonu C35/45 s výztuží z oceli B500B. Ve vstupní části administrativy 
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je navržena monolitická stropní deska tloušťky 270 mm v 1. NP a 250 mm v 2. NP 

z betonu C30/37-XC2 a výztuže B500B. Monolitické stropní desky jsou spřaženy 

s prefabrikovanou částí pomocí vylamovací výztuže, umístěné v průvlacích. Monolitické 

stropní desky budou vytvořeny v pohledové kvalitě betonu. 

Ztužení skeletu haly v rovině střechy bude pomocí ocelové konstrukce tyčovými 

ocelovými prvky přes nachystané kotevní desky pro zavětrování. Zavětrování bude 

v krajních polích. 

Pro vestavky budou zřízeny ocelové nosné vodorovné konstrukce z válcovaných 

profilů. Stropní konstrukce vestavků bude provedena plechbetonovou deskou. 

Na válcované profily bude provedeno bednění z trapézových plechů 40/160 tl, 1,00 mm 

s nadbetonávkou tl. 40 (60) mm z betonu C25/30-XC2, který bude vyztužený kari sítí 

o průměru výztuže 8 mm a velikostí ok 150/150 mm. 

b) Desky na zemině 

Podkladní deska je navržena v prostoru administrativy. Podkladní deska 

je navržena v tl. 100 mm z monolitického betonu, vyztuženého kari sítí s průměry 

výztuže 6 mm a velikostí ok 150/150 mm. Deska je navržena jako jeden dilatační celek. 

Skladba pod podkladní deskou je z hutněné konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tl. 350 mm 

na zemní pláni HTÚ. Další vrstvy tvoří podkladní beton z betonu C16/20-XC2 v tl. 100 

mm, penetrace asfaltovou emulzí, hydroizolace tl. 4 mm. Na hydroizolaci bude 

železobetonová deska z betonu C25/30-XA1-XC4-XF1 v tl. 100 mm s výztuží B500B. 

Deska bude dilatována od sloupů, stěn a základů. 

V prostoru haly je navržena průmyslová podlaha s rozptýlenou výztuží 

v tl. 300/220 mm z betonu C25/30-XC2. Deska bude dovyztužena tyčovou výztuží a kari 

sítěmi dle PD. Deska bude dilatována v běžné rozteči 6 x 6 m. Deska bude dále dilatována 

od sloupů, stěn a základů. Skladba pod podkladní deskou se skládá z hutněné konstrukční 

vrstvy ze štěrkodrti v tl. 300-380 na zemní pláni HTÚ. Další vrstvy tvoří podkladní beton 

z betonu C16/20-XC2 v tl. 100 mm, penetrace asfaltovou emulzí, hydroizolace tl. 4 mm. 

Na hydroizolaci bude provedena finální průmyslová podlaha. 
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2.4.2 Výkaz výměr 

a) Vodorovné nosné konstrukce 

Položka Jednotka Množství 

Dodávka prvků skeletu m3 302,73 

Stropní prefabrikované panely SPIROLL m2 915,62 

C30/37-XC2 – monolitické stropní konstrukce m3 83,06 

Bednění stropní ŽB monolitické konstrukce m2 361,2 

Výztuž stropní ŽB monolitické konstrukce B500B t 10,32 

Ocelové konstrukce – ocel S235 t 23,18 

Trapézový plech TR 40/160 tl. 1,0 mm m2 198,58 

Nadbetonávka TR plechů, Beton C20/25-XC2 m3 18,72 

Výztuž plechbetonových stropů – kari sítě 150/150 t 1,15 

Tabulka č. 7 Výkaz výměr vodorovných nosných konstrukcí 

b) Desky na zemině 

Položka Jednotka Množství 

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti m3 1417,82 

Podkladní beton C16/20-XC2 m3 372,24 

HI – modifikovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm t 2,30 

Drátkobeton z betonu C25/30-XC2 m3 703,29 

Beton C25/30-XA1-XC4-XF1 - administrativa m3 72,18 

Výztuž základových desek t 6,73 

Tabulka č. 8 Výkaz výměr desek na zemině 

2.4.3 Postup provádění 

a) Vodorovné nosné konstrukce 

• Vodorovné prvky skeletu budou montovány za pomoci autojeřábu po zhotovení 

sloupů. Jako první bude montován skelet administrativní části v pořadí: průvlaky, 

ztužidla a SPIROLLY. Stejný postup bude následovat v druhém patře skeletu. 

Po zhotovení skeletu administrativy bude montován skelet haly v pořadí: ztužidla, 

střešní nosníky, průvlaky a vazníky. 

• Po montáži železobetonových prvků bude montováno zavětrování z ocelové 

konstrukce. 

• Monolitická stropní konstrukce bude realizována po zhotovení montovaného 

skeletu z důvodu potřeby spřažení vylamovací výztuží, která je v průvlacích. 
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Jako první bude zřízeno bednění stropní desky, následovat bude vyvázání výztuže 

a betonáž za pomoci autočerpadla. Po technologické přestávce bude provedena 

stropní konstrukce ve 2. NP 

• Po zhotovení průmyslové podlahy budou provedeny ocelové konstrukce 

vestavků. Na vodorovné válcované nosníky bude osazen trapézový plech, výztuž, 

bednění a v posledním kroku bude provedena betonáž za pomoci pístového 

čerpadla. 

b) Desky na zemině 

• Bude provedena kontrola zemní pláně HTÚ, míra zhutnění a rozsah musí 

odpovídat PD. Před realizací musí být osazeny základové nosníky. 

• Realizace konstrukční vrstvy ze štěrkodrti o požadované tloušťce. Konstrukční 

vrstva bude zhutněna pomocí hutnící techniky na požadovanou hodnotu dle PD. 

• Po provedení dilatace od základů a sloupů bude zhotoven podkladní beton. 

• Po vyzrání podkladního betonu se provede penetrace betonu asfaltovou emulzí. 

• V dalším kroku budou nataveny celoplošně asfaltové pásy s dostatečnými 

přesahy. 

• Na provedenou hydroizolaci budou umístěny distanční podložky, na které 

se položí kari sítě pro vyztužení podlahy. 

• S pomocí autodomíchávačů a pístového čerpadla bude prováděna betonáž. 

• Průmyslová podlaha bude realizována za pomocí finišeru, po zavadnutí bude 

průmyslová podlaha vyhlazena hladičkami a v posledním kroku budou 

po technologické přestávce provedeny dilatační spáry za pomoci řezačky spár. 

• Podkladní deska v administrativě bude rovnána pomocí vibrační lišty. 

2.4.4 Mechanizace 

a) Vodorovné nosné konstrukce 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Autojeřáb LIEBHER LTM 1055 

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

• Autočerpadlo Schwing S 42 SX 

• Nůžková plošina Skyjack SJ8841RT 

• Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO 
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• Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P718 TD 

• Vibrační lišta Wacker P 35A 

b) Desky na zemině 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

• Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

• Vibrační válec Caterpillar CB24B 

• Vibrační deska Wacker DPU5545He 

• Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 

• Vibrační lišta Wacker P 35A 

• Finišer Somero S-940 

• Dvourotorová rotační hladička Halcon Duplo G-20H 

• Krajová hladička betonu Halcon 60 G-4H 

• Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 

• Geodetický set 

2.4.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Geodet + pomocník 

• Vazači 

• Montážníci 

• Betonáři 

• Řidiči (nákladní automobil) 

• Obsluha strojů (autojeřáb, hladičky, finišer, řezačka, autodomíchávač) 

• Pomocní pracovníci 

2.4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při obsluze strojů musí mít strojník/řidič dobrý výhled, zároveň je zakázán výskyt 

ostatních pracovníků v nebezpečném dosahu stroje, pokud zrovna dochází k činnosti 

stroje. Žádný pracovník se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Manipulace 

se zavěšeným břemenem nesmí být prováděna nad místy, kde se trvale zdržují pracovníci 
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a mimo obvod staveniště. Železobetonový skelet bude opatřen prvkem hromadné 

ochrany. Montáž bude probíhat z plošin, platí přísný zákaz montáže ze žebříků. 

2.4.7 Kontrola jakosti 

a) Vodorovné nosné konstrukce 

Před zahájením činností bude provedena kontrola stavu předchozích konstrukcí, 

na které se činností navazuje. Veškeré konstrukce musí být v takovém stavu, 

aby se mohlo začít s dalšími pracemi. Před realizací ocelových konstrukcí musí být 

provedeny konstrukce podlah, které budou dostatečně vyzrálé. Před montáží 

vodorovných prvků skeletu musí být osazeny veškeré sloupy. Před realizací 

monolitických stropních konstrukcí musí být dokončeny práce na montáži skeletu. 

V průběhu realizace bude kontrolována především kvalita prováděných prací. 

U montáže skeletu a ocelové konstrukce kvalita spojů jednotlivých prvků a rovinnost, 

u monolitického stropu bude kontrolováno bednění, dostatečné krytí a provedení výztuže, 

následně hutnění a kvalita betonu. 

Po ukončení prací bude kontrolována rovinnost, hladký povrch výsledné 

konstrukce a soulad s projektovou dokumentací. Maximální odchylka jsou +/- 2 mm na 

2 m lati. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

b) Desky na zemině 

Před začátkem činnosti bude provedena kontrola zemní pláně HTÚ, která musí 

být zhutněna dle požadavků PD. Dále bude kontrolována kvalita a množství dováženého 

materiálu. 

V průběhu realizace bude kontrolován soulad s PD, budou měřeny jednotlivé 

tloušťky vrstev konstrukcí. Při hydroizolaci bude kontrolována kvalita provedení spojů. 

U výztuže bude kontrolováno dodržení krytí a rozmístění dle PD. Vždy bude kontrolován 

stav konstrukce před realizací nové činnosti, ke které dá vždy pokyn vedoucí pracovník. 

Je tedy nutné dodržovat technologické přestávky. 

Po ukončení prací bude kontrolována rovinnost a hladký povrch výsledné 

konstrukce. Maximální odchylka jsou +/- 2 mm na 2 m lati. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 
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2.5 Schodiště 

2.5.1 Popis technologické etapy 

V administrativním objektu jsou navržena tři železobetonová prefabrikovaná 

schodiště, která budou osazena při montáži skeletu. Schodišťové rameno bude uloženo 

na pomocnou ocelovou konstrukci a na železobetonový monolitický průvlak. 

2.5.2 Výkaz výměr 

Položka Jednotka Množství 

Rameno železobetonového prefabrikovaného schodiště – 

beton C35/45-XC2, výztuž B500B 

ks 6 

Tabulka č. 9 Výkaz výměr schodiště 

2.5.3 Postup provádění 

• Před montáží je nutné zkontrolovat stav konstrukcí, které jsou nezbytně nutné 

pro osazení schodiště, konkrétně se jedná o podkladní desku, průvlaky a ocelovou 

konstrukci. Bude provedeno zaměření výškové úrovně pro případné vyrovnání. 

• Schodišťové rameno bude osazeno přímo z nákladního automobilu, případně 

ze skládky materiálů pomocí autojeřábu. 

• Schodiště se bude ukládat do předem připraveného maltového lože. 

• Kotvení schodiště bude prováděno pomocí kotevních destiček a spojek. 

 

2.5.4 Mechanizace 

• Autojeřáb LIEBHER LTM 1055 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Geodetický set 

• Svářečka 

2.5.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Vazači 

• Montážníci 

• Pomocní dělníci 

• Geodet + pomocník 
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2.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Viz bod 2.4.6. 

2.5.7 Kontrola jakosti 

Před montáží je nutné zkontrolovat stav konstrukcí, které jsou nezbytně nutné 

pro osazení schodiště, konkrétně se jedná o podkladní desku, průvlaky a ocelovou 

konstrukci. Bude provedeno zaměření výškové úrovně pro případné vyrovnání. 

V průběhu montáže je nutné zkontrolovat kvalitu spojů a výškové usazení schodiště. 

Výstupní kontrolou bude kontrola geometrie a provedení dle PD. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

2.6 Zastřešení 

2.6.1 Popis technologické etapy 

Oba stavební objekty jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou 

lemovanou atikami o proměnné výšce cca 0,210 – 0,910 mm v různých spádech 

dle projektové dokumentace.  

Nosnou konstrukci zastřešení haly tvoří železobetonové vazníky, na které jsou 

přikotveny trapézové plechy. Na trapézový plech je umístěna parozábrana v podobě 

samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu. První vrstva tepelné izolace bude 

provedena z desek z minerální vlny tl. 30 + 30 mm křížem kladenými. Druhá vrstva 

tepelné izolace bude tvořena deskami EPS 150 S křížem kladenými po vrstvách 

60 + 60 mm. Tepelná izolace a hydroizolace je oddělena separační netkanou textilií. 

Hydroizolace bude z mPVC fólie k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm. Všechny vrstvy 

budou přikotveny ocelovými kotvami s antikorozní úpravou do trapézového plechu. 

Nosnou konstrukci administrativy tvoří prefabrikovaná železobetonová stropní 

deska doplněná monolitickou železobetonovou stropní deskou. Betonové konstrukce 

budou natřeny penetrační asfaltovou emulzí, na kterou bude nataven modifikovaný 

asfaltový pás tl. 3,0 mm. Tepelná izolace je tvořena spádovými deskami EPS 150S 

o minimální tloušťce 200 mm. Izolace bude kladena ve křížem kladených vrstvách. 

Tepelná izolace a hydroizolace je oddělena separační netkanou textilií. Hydroizolace 

bude z mPVC fólie k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm. Všechny vrstvy budou 

přikotveny ocelovými kotvami s antikorozní úpravou do betonové stropní konstrukce. 
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Zastřešení přístřešku bude pomocí trapézových plechů ve spádu 3,0 %, kotvených 

do nosné ocelové konstrukce. Voda bude odváděna pomocí žlabů a svodů do jednotné 

dešťové kanalizace. 

Součástí zastřešení bude provedení veškerých oplechování, lemování, anténního 

stožáru apod., dále provedení certifikovaného zádržného systému proti pádu osob, který 

bude využíván již při realizaci zastřešení. K provedení prostupů, koutů, rohů apod. bude 

využito systémových prvků. 

Odvodnění střechy haly a administrativy bude zajištěno vyhřívanými gravitačními 

střešními vtoky do vnitřního odvodňovacího systému, který ústí do jednotné dešťové 

kanalizace. Dále budou do atiky umístěny pojistné přepady dle PD. 

Veškeré materiály budou na střechu přepravovány pomocí manipulátoru. 

2.6.2 Výkaz výměr 

Položka Jednotka Množství 

Trapézový plech TR 160/250 tl. 1.13 mm m2 3 017,54 

Parotěsná zábrana – samolepící SBS modifikovaný 

asfaltový pás tl. 4,0 mm 

m2 3159,86 

TI – desky z minerální vlny tl. 30+30 mm křížem kladené m2 3022,57 

TI – desky ESP 150 S tl 60+60 mm křížem kladené m3 362,71 

Separační fólie 150 g/m2 m2 3159,86 

HI – fólie mPVC tl. 1,5 mm m2 3159,86 

Tabulka č. 10 Výkaz výměr – zastřešení haly (ST1) 

Položka Jednotka Množství 

Nosná konstrukce  Viz vod. konstrukce 

Parotěsná zábrana – samolepící SBS modifikovaný 

asfaltový pás tl. 3,0 mm 

m2 749,81 

TI – desky ESP 150S ve spádu min tl. 100+100 mm křížem 

kladené  

m3 364,54 

Separační fólie 150 g/m2 m2 749,81 

HI – fólie mPVC tl. 1,5 mm m2 749,81 

Tabulka č. 11 Výkaz výměr –- zastřešení administrativy (ST2) 

Položka Jednotka Množství 

Nosná konstrukce  Viz vod. konstrukce 

Ocelový trapézový plech TR 50/250 tl. 1,00 mm m2 175,55 

Tabulka č. 12 Výkaz výměr – zastřešení přístřešku (ST3) 
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2.6.3 Postup provádění 

a) Zastřešení haly 

• Bude provedena kontrola připravenosti železobetonových vazníků. 

• Montáž trapézových plechů bude za pomoci manipulátoru dopravena do montážní 

pozice a následné kotvení bude provedeno pomocí samořezných šroubů. 

• Pro osazení světlíku budou zhotoveny výměny. 

• Na trapézové plechy budou za studena lepeny asfaltové pásy sloužící jako 

parotěsná zábrana. Pro přechod na atiku budou využity atikové klíny. 

• Na parotěsnou vrstvu bude položena tepelná izolace. Desky budou kladeny 

ve dvou vrstvách tak, aby došlo k převázání spár. 

• Na TI se umístí separační vrstva, na kterou bude navazovat finální hydroizolační 

vrstva, která bude mechanicky kotvena k podkladu a spojována teplovzdušným 

svařováním. 

• Na zhotovenou TI bude ihned instalována hydroizolace, aby nemohlo dojít 

k jejímu poškození v případě deště. 

b) Zastřešení administrativy 

• Bude provedena kontrola prefabrikované a monolitické stropní konstrukce, která 

musí být dostatečně vyzrálá a mít předepsanou vlhkost. 

• Tato plocha bude následně natřena asfaltovou emulzí. 

• Po zaschnutí emulze na ni bude tavena parotěsná zábrana v podobě asfaltového 

pásu. 

• Další postup viz zastřešení haly.  

c) Zastřešení přístřešku 

• Bude provedena kontrola nosné ocelové konstrukce. 

• Na ocelovou konstrukci budou kotveny trapézové plechy, za pomoci 

manipulátoru, pomocí samořezných šroubů. 

2.6.4 Mechanizace 

• Nákladní automobil MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

• Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO 

• Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 
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2.6.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Izolatéři (parozábrany, TI, HI) 

• Vazač 

• Montéři trapézových plechů 

• Pomocní pracovníci 

• Řidiči nákladních automobilů 

• Obsluha strojů (manipulátor, plošina) 

2.6.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou povinni nosit základní OPP a helmu pro práci 

ve výškách. U lehkých materiálů je nutné zajistit bezpečné skladování, aby nemohlo dojít 

k odlétnutí a jeho pádu ze střešní konstrukce. Při montáži trapézových plechů a provádění 

skladby střešní konstrukce budou pracovníci užívat ochranný postroj chránící proti pádu 

osob při výškových pracích. Pokládka trapézových plechů začne z pracovní plošiny, 

kdy dojde i k montáži záchytného systému pro budoucí objekt. Následně se pracovníci 

budou kotvit pomocí těchto bodů a pokládka bude následovat z trapézových plechů. 

V místě světlíků bude osazena záchytná síť. 

2.6.7 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací je nutné zkontrolovat vyzrálost a rovinnost stropní 

monolitické desky v objektu administrativy. Dále bude prováděna kontrola množství, 

kvality a uskladnění dodávaného materiálu. 

Při samotné montáži bude kontrola zaměřena na kvalitu prováděných prací, tím 

se rozumí správné natavení asfaltových pásů, podélné a čelní přesahy, kotvení tepelné 

izolace a hydroizolace. Dále bude provedena kontrola provedených detailů v koutech, 

rozích, u atiky a u světlíků. V celé ploše bude kontrolován spád dle PD. 

Po dokončení prací bude zkontrolována celistvost a neporušenost hydroizolace. 

Kontrola provedených spojů hydroizolace například zkouškou špachtlí. Dále bude 

provedena kontrola spádu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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2.7 Podlahy 

2.7.1 Popis technologické etapy 

V halovém objektu je navržena podlahová deska s rozptýlenou výztuží, více viz 

bod 2.4 Vodorovné konstrukce. V plochách pro výrobu a ve skladu výrobků je navržena 

nášlapná vrstva ze syntetické stěrky. V prostoru skladování hořlavých kapalin je navržena 

antistatická stěrka. Součástí prací bude osazení dilatačních lišt a realizace soklíků 

s požlábkem do výšky 60 mm. Šířka stěrky bude 8-9 mm. 

V administrativním objektu jsou podlahy navrženy podle způsobu využití 

jednotlivých místností. V hygienickém zázemí, schodištích, zádveří a chodbách 

je navržena syntetická stěrka. V prostorech s tekoucí vodou bude použita vodotěsná 

stěrka. Součástí prací bude osazení dilatačních lišt a realizace soklíků s požlábkem 

do výšky 60 mm. Stěrka bude provedena ve vrstvě tloušťky 5-6 mm. V reprezentativních 

prostorech a některých kancelářích bude použito vysokozátěžové PVC. Sekretariát, 

ředitelská kancelář, jednací místnost a meeting room budou opatřeny nášlapem z vinylu. 

Část sociálního zázemí bude opatřena keramickou dlažbou. Spolu s nášlapnými vrstvami 

budou montovány přechodové lišty a soklíky. 

Skladba podlah v 1. NP administrativní budovy bude provedena na betonovou 

desku vyztuženou kari sítí. Skladba podlahy v 2. NP bude provedena na železobetonovou 

konstrukci, více viz bod 2.4 Vodorovné konstrukce. 

Skladba podlah v 1. NP má navrženou tloušťku 150 mm. Součástí skladby 

je tepelná izolace tl. 80, 70, 50 mm (polystyren EPS 150 S), PE fólie a litá cementová 

mazanina C30 F6tl. 70, 65, 60, 55 mm v závislosti na navrženou skladbu. Součástí 

některých skladeb je i vyrovnávací stěrka, případně hydroizolační stěrka a nášlapná 

vrstva. 

Skladba podlah v 2. NP má navrženou tloušťku 100 mm. Součástí skladby 

je vyrovnávací litý cementový potěr C30 F6 tl. 20 mm, kročejová izolace (extrudovaný 

polyetylen tl. 5 mm), PE fólie a litá cementová mazanina C30 F6 tl. 70, 65, 60 mm 

v závislosti na navrženou skladbu. Součástí některých skladeb je i vyrovnávací stěrka, 

případně hydroizolační stěrka a nášlapná vrstva. 

Skladba podlahy balkonu je navržena ve složení ochranné textilie 500 g/m, 

přes kterou bude provedena hydroizolace v podobě mPVC fólie tl. 1,5 mm pro 

mechanické kotvení. Na HI vrstvu bude položena betonová dlažba tl. 50 mm na podložky. 
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2.7.2 Výkaz výměr 

Položka Jednotka Množství 

Litá cementová mazanina C30 F6 tl. 70 mm m2 380,39 

Litá cementová mazanina C30 F6 tl. 65 mm m2 704,97 

Litá cementová mazanina C30 F6 tl. 60 mm m2 198,63 

Litá cementová mazanina C30 F6 tl. 55 mm m2 10,06 

Vyrovnávací litý cementový potěr C30 F6 tl. 20 mm m2 577,31 

Separační PE fólie m2 1025,15 

Kročejová izolace tl. 5 mm m2 873,76 

Tepelná izolace podlah m2 660,6 

Syntetická stěrka m2 3348,93 

Vysokozátěžové PVC m2 667,35 

Vinyl m2 186,71 

Podlahové soklíky m 582,97 

Keramická dlažba m2 19,16 

Betonová dlažba tl. 50 mm na podložky 500 x 500 mm m2 20,2 

Tabulka č. 13 Výkaz výměr podlah 

2.7.3 Postup provádění 

a) Hala 

• Před zahájením bude nutné zkontrolovat stav železobetonové konstrukce 

(rovinnost, vlhkost, vyzrálost). 

• Železobetonový povrch bude upraven pomocí tryskacího zařízení. 

• Po otryskání bude provedena stěrka včetně soklíků. 

b) Administrativa 1. NP 

• Před zahájením bude nutné zkontrolovat stav železobetonové konstrukce 

(rovinnost, vlhkost, vyzrálost) a kompletnost sádrokartonových příček 

a veškerých rozvodů vedených v podlaze. 

• Dilatace příček a sloupů od podlahové konstrukce pomocí dilatačního pásku 

tl. 10 mm. 

• Na připravenou železobetonovou desku bude uložena tepelná izolace, která 

se poté zakryje separační fólií. 

• Další vrstvu bude tvořit litá cementová mazanina, která bude na stavbu dovážena 

pomocí autodomíchávačů a na pracoviště pomocí pístového čerpadla. Cementová 

mazanina je zpracovávána pomocí nivelační hrazdy takzvaným „vlněním“. 
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• Po technologické přestávce budou realizovány nášlapné vrstvy podlah. 

Před realizací nášlapných vrstev je vždy nutné zkontrolovat vlhkost podlahy. 

V případě potřeby budou povrchy podlahy vyrovnány samonivelační stěrkou. 

• Posledním krokem bude osazení přechodových lišt a realizace soklíků. 

c) Administrativa 2. NP 

• Před zahájením bude nutné zkontrolovat stav železobetonové konstrukce 

(rovinnost, vlhkost, vyzrálost). 

• Dilatace příček a sloupů od podlahové konstrukce pomocí dilatačního pásku 

tl. 10 mm. 

• V dalším kroku bude provedena vyrovnávací vrstva pomocí litého cementového 

potěru tl. 20 mm. 

• Následovat bude technologická pauza, v které se provedou veškeré rozvody, které 

budou v podlaze vedeny. 

• Po technologické přestávce bude položena kročejová izolace, na kterou se umístí 

separační fólie. 

• Další postup je totožný s postupem v 1. NP. 

2.7.4 Mechanizace 

• Nákladní automobil MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou 

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

• Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P718 TD 

• Tryskací zařízení Contec MODUL 350 

2.7.5 Personální obsazení 

• Vedoucí pracovní čety 

• Obsluha pístového čerpadla 

• Izolatér pro tepelnou a kročejovou izolaci 

• Řidič nákladního automobilu a autodomíchávače 

• Podlaháři pro nášlapné vrstvy podlah 

• Podlaháři pro lité vrstvy podlah 

• Obsluha tryskacího zařízení 

• Pomocní pracovníci 
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2.7.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

V rámci této etapy je největším rizikem pád do betonu a zranění od výztuže. Tyto 

rizika budou řešeny OOPP. 

2.7.7 Kontrola jakosti 

Před zahájením prací je nutné zkontrolovat vyzrálost, vlhkost a rovinnost 

železobetonové konstrukce. Musí být zhotoveny sádrokartonové příčky. Povrchy musí 

splňovat rovinnost +/- 5 mm na 2 m lati, musí být čisté a bez trhlin. Dále bude 

kontrolována kvalita a množství dováženého materiálu. 

V průběhu prací je nutné sledovat kvalitu provádění jednotlivých vrstev skladeb 

podlahy. Před realizací nášlapných vrstev je nutné dodržet technologickou přestávku 

a s pokládkou začít až při dovolené vlhkosti betonové mazaniny. 

Po zhotovení bude kontrolována celistvost, neporušenost a rovinnost, 

kde je maximální přípustná odchylka 2 mm na 2 m lati. 

2.8 Dokončovací práce 

2.8.1 Úpravy povrchů 

• Kovové konstrukce 

Kovové konstrukce budou žárově zinkované a opatřeny nátěrem dle umístění, 

v barvě dle výběru investora. 

• Vnitřní povrchy 

Sádrokartonové povrchy budou opatřeny disperzním, otěruvzdorným nátěrem bílé 

barvy. 

Vnitřní omítky budou provedeny na oddělující stěnu haly a administrativy 

z keramických bloků. Bude použita strojní sádrová omítka. 

Vnitřní obklady budou provedeny z keramických obkladů cementovým tmelem. 

Při provádění budou použity rohové a ukončovací lišty. Odstíny obkladů a spár 

dle výběru investora. 

• Vnější povrhy 

Vnější omítky budou mozaikové, provedeny na soklovou část v systému 

na polystyrén. 
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Vnější obklad je proveden na administrativní části z kovoplastických panelů 

tl. 4 mm zavěšených na nosný hliníkový rošt. Barva modrá, přesný odstín bude upřesněn 

investorem.  

2.8.2 Výplně otvorů 

• Okna 

Plastové okenní pásy s polepem v odstínu bílé a antracitové (interiér/exteriér) 

s izolačním dvojsklem/trojsklem. 

• Vnitřní dveře 

Dřevěné, světle šedé do kovové zárubně. Ocelové dveře v antracitovém odstínu 

do ocelové rámové zárubně. Dveře budou součástí systémových montovaných stěn a 

sanitárních příček dle dodavatele systému. Prosklené hliníkové dveře v hliníkové rámové 

zárubni ve variantě s/bez nadsvětlíky. 

• Vchodové dveře 

Prosklená stěna s automatickými hliníkovými dveřmi v antracitovém odstínu, 

s izolačním trojsklem a dvoukřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem, ručně ovládané, 

v antracitovém odstínu, s izolačním trojsklem. 

• Vrata 

Průmyslová sekční vrata ocelová zinkovaná v antracitovém odstínu, částečně 

prosklená, opatřená elektropohonem a ručním pohonem. 

• Světlíky 

V objektu haly budou 2 střešní obloukové pásové nosníky. Nosnou konstrukci 

bude tvořit hliníkový rám s podélnými rozpěrami. Zasklení bude provedeno 

polykarbonátovou deskou v opálové barvě. Součástí světlíků budou otevírací segmenty 

na elektropohon. 

Na objekt administrativy budou umístěny dva bodové hliníkové světlíky s tepelně 

izolačním trojsklem s elektropohonem. 

2.8.3 Izolace 

• Tepelné izolace 

Základové nosníky, základové pásy, šachty, rampa a kanál budou izolovány XPS 

deskami. Izolace střechy viz bod 2.6 Zastřešení. Tepelná izolace podlah viz 

bod 2.7 Podlahy. 
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• Izolace proti vodě a radonu 

Hydroizolace střešního pláště viz bod 2.6 Zastřešení. Hydroizolace 

a protiradonová izolace viz bod 2.4 Vodorovné konstrukce. 

• Akustické izolace 

Kročejová izolace v administrativní části bude řešena kročejovou izolací 

z extrudovaného polyetylenu tl. 5 mm. Dozvuk bude vyřešen pomocí podvěsného 

akustického podhledu. 

2.8.4 Podhledy 

• Sádrokartonové pohledy 

Sádrokartonové desky budou kotveny k ocelovému rastru dle systému výrobce. 

Druh desek bude dán umístěním v daném prostoru (do vlhka apod.) a požadavky PD 

(požární odolnost apod.). Spáry budou opatřeny bandáží a tmeleny. Před malbou budou 

spoje přebroušeny. 

• Akustické podhledy 

Akustické podhledy budou umístěny v prostoru kanceláří, jednacích místností 

a showroomu v objektu administrativy. Akustické desky budou vkládány do 

připraveného ocelového rastru.  



- 64 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

 

 

OBSAH 

3 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras .......................... - 66 - 

3.1 Umístění stavby ........................................................................................... - 66 - 

3.2 Napojení na technickou infrastrukturu ........................................................ - 67 - 

3.3 Dopravní omezení ....................................................................................... - 67 - 

3.4 Legislativní náležitosti při přepravě ............................................................ - 69 - 

3.5 Dopravní trasy ............................................................................................. - 71 - 

3.5.1 Stavební materiál ................................................................................. - 71 - 

3.5.2 Dodávka betonu ................................................................................... - 72 - 

3.5.3 Dodávka výztuže .................................................................................. - 73 - 

3.5.4 Autojeřáb Liebherr LTM 1055 ............................................................ - 74 - 

3.5.5 Vrtná souprava ..................................................................................... - 74 - 

3.5.6 Prefabrikované prvky ŽB skeletu ........................................................ - 75 - 

 

  



- 66 - 

 

 

3 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

3.1 Umístění stavby 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem, 

na parcelách č. 2958/3, 2958/24 a 2958/34. Pozemek byl doposud využíván 

pro zemědělské účely (orná půda), nenachází se v záplavovém území a nachází 

se v mírně sklonitém terénu. Stavba je umístěna na okraji města Bystřice nad Pernštejnem 

v jeho jihozápadní části.  

Přístup na stavební pozemek bude z nově navržené místní komunikace na silnici 

II/388. Okolí stavby tvoří stávající průmyslové objekty. 

Navržená stavba se nachází v zastavitelném území s využitím – výroba 

a skladování a je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

 

Obrázek č. 1 Umístění stavby – širší vztahy [44] 

směr Nové  

Město na Moravě 
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Obrázek č. 2 Ortofoto mapa části města s umístěním stavby [44] 

3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu je zabezpečeno z nově budovaných 

veřejných inženýrských sítí. Zásobování pitnou vodou je zajištěno vybudováním 

staveništní přípojky, která bude později sloužit pro nový objekt. Napojení na elektrickou 

energii bude provedeno z nově budované trafostanice. Z této trafostanice bude natažena 

staveništní přípojka do staveništního rozvaděče, který je umístěn u skladovacích 

kontejnerů. Z tohoto rozvaděče budou vedeny další rozvody pro podružné rozvaděče. 

Z důvodu nemožnosti napojení se na splaškovou kanalizaci bude v blízkosti sociálního 

zázemí zřízena dočasná jímka, která bude pravidelně vyvážena.  

Přístup na stavební pozemek bude z nově navržené místní komunikace (ulice 

Výrobní), která dále navazuje na ulici Průmyslová a silnici II/388 (ulice Nádražní). 

Na staveniště povedou dva vjezdy. Oba vjezdy budou opatřeny uzavíratelnou 

a uzamykatelnou bránou. Jižní vjezd bude sloužit jako hlavní vjezd po celou dobu 

realizace stavby. Severní vjezd bude využíván především pří zemních pracích 

a při realizaci hrubé stavby. 

Napojení na technickou infrastrukturu je podrobně rozebráno v kapitole 5. Projekt 

zařízení staveniště. 

3.3 Dopravní omezení 

Realizace stavebního díla bude mít negativní vliv na místní komunikaci (ulice 

Výrobní) a na silnici II/388 (ulice Nádražní).  
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Na ulici Výrobní budou v obou směrech před vjezdy na staveniště umístěna 

dopravní značení IP 22 – změna organizace dopravy „Pozor! Vjezd a výjezd vozidel 

stavby“, B 20a – 30 – nejvyšší povolená rychlost 30 km/h a B 28 – zákaz zastavení. 

V obou směrech za vjezdy bude umístěno značení B 26 – konec všech zákazů. U obou 

vjezdů budou osazeny dopravní značky B 20a – 15 – nejvyšší dovolená rychlost 15 km/h 

(povolená rychlost vozidel na staveništi), B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovým 

značením E 13 – mimo vozidel stavby. 

Na ulici Nádražní budou v obou směrech před odbočkou na ulici Výrobní 

umístěna dopravní značení IP 22 – změna organizace dopravy „Pozor! Vjezd a výjezd 

vozidel stavby“, B 20a – 30 – nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. V obou směrech 

za křižovatkou bude umístěno značení B 26 – konec všech zákazů. 

Pří výjezdu ze staveniště budou u výjezdů osazeny značky P 6 – stůj, dej přednost 

v jízdě. 

Návrh dopravního značení je znázorněn v příloze č. P3.01 – Koordinační situace 

širších vztahů. 

 

Seznam a počet použitých dopravních značení 

• IP 22 – změna organizace dopravy „Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby“ – 4 ks 

• B 28 – zákaz zastavení – 2 ks 

• B 20a – 30 – nejvyšší povolená rychlost 30 km/h – 2 ks  

• B 20a – 15 – nejvyšší povolená rychlost 15 km/h – 2 ks  

• B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovým značením E 13 – mimo vozidel 

stavby – 2 ks 

• B 26 – konec všech zákazů – 2 ks 

• P 6 – stůj, dej přednost v jízdě – 2 ks 
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Obrázek č. 3 Širší dopravní situace v okolí stavby [44] 

3.4 Legislativní náležitosti při přepravě 

Veškerá přeprava strojů po pozemních komunikacích se řídí zákonem č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích. 

Limity pro nadrozměrnou přepravu jsou stanoveny vyhláškou č. 209/2018 Sb., 

o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 

 

Limity dle vyhlášky: 

• Maximální hmotnost soupravy 48 t 

• Délka soupravy s návěsem 16,50 m 

• Výška jízdní soupravy tažného vozidla s návěsem 4,08 m 

• Šířka vozidel 2,55 m 

 

Náklad o celkové hmotnosti soupravy nad 60 t je možné povolit pouze 

za předpokladu, že nejde snížit hmotnost soupravy a zároveň je povinnost vypracovat 

statické posouzení, zda zatížitelnost mostů a únosnost vozovek vydrží realizaci přepravy. 

V případě že některý parametr není splněn, je nutné zažádat o přepravní povolení 

na základě §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v aktuálním znění. 
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Obrázek č. 4 Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu [45] 
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Povolení vydávají jednotlivé správní úřady: 

• 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 

Veškeré potřebné údaje pro vydání povolení jsou stanoveny vyhláškou č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v aktuálním znění. 

3.5 Dopravní trasy 

V této kapitole budou popsány a posouzeny dopravní trasy pro nejdůležitější 

a nejrizikovější dodávky. 

3.5.1 Stavební materiál 

Stavební materiál bude dopravován ze stavebniny PRO-DOMA v Bystřici 

nad Pernštejnem, sídlící na adrese Rácová 1505, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Trasa 

je dlouhá 3,5 km a cesta bude trvat přibližně 5 minut. 

Přeprava stavebního materiálu bude zajištěna nákladním automobilem MAN TGS 

35.440 – valník s hydraulickou rukou. Drobný stavební materiál bude zajištěn dodávkou. 

Jedná se o standardní nákladní dopravu po silnici I. a II. třídy, a není tedy nutné 

dopravní trasu posuzovat, jelikož se na ní nenachází žádné kritické úseky. 
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Obrázek č. 5 Dopravní trasa ze stavebnin [44] 

3.5.2 Dodávka betonu 

Čerstvý beton bude dodáván z nejbližší betonárny, kterou je TBG PKS a.s., 

členská betonárna skupiny Českomoravský beton. Adresa betonárny je Průmyslová 1414, 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Trasa je dlouhá 400 m a cesta bude trvat přibližně 

1 minutu.  

Přeprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávači typu MAN TGA 

32.440 MIX. Vzhledem k velmi krátké vzdálenosti se nepředpokládá, že by mohla být 

překročena maximální doba transportu betonu. Na trase se nenachází žádná kritická 

místa, která by bylo nutné posoudit. 
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Obrázek č. 6 Dopravní trasa z betonárny [44] 

 

3.5.3 Dodávka výztuže 

Betonářská výztuž bude dodávána z prodejny hutního materiálu ZZN ze Žďáru 

nad Sázavou. Adresa prodejny je Jihlavská 16, 591 01 Žďár nad Sázavou. Trasa je dlouhá 

28 km a cesta bude trvat přibližně 37 minut. 

Veškerá přeprava betonářské výztuže, včetně již zhotovených armokošů, bude 

dopravována nákladním automobilem MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou. 

Z důvodu vedení trasy po silnici I. a II. třídy není potřeba dopravní trasu 

posuzovat. 

 

Obrázek č. 7 Dopravní trasa z prodejny hutního materiálu [44] 
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3.5.4 Autojeřáb Liebherr LTM 1055 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055 bude zapůjčen z firmy Autojeřáby Odehnal 

se sídlem v Újezdu u Boskovic, č.p. 95. Trasa je dlouhá přibližně 44 km a odhadovaná 

doba cesty je 1 hodina a 10 minut. 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055 je konstruován tak, aby splňoval podmínky 

standardní přepravy po vlastní ose. Téměř celá trasa autojeřábu je vedena po silnici I. a 

částečně II. třídy, a není tedy potřeba posuzovat žádná kritická místa. 

 

Obrázek č. 8 Dopravní trasa z půjčovny autojeřábu [44] 

3.5.5 Vrtná souprava 

Pro pilotáž byla vybrána vrtná souprava Bauer BG 20, která bude zapůjčena 

z firmy CT Project s.r.o. Sídlo firmy se nachází v Brně na ulici Drážní 1152/11, 

627 00 Brno. Délka trasy na staveniště je 73,5 km a předpokládaný čas je 1 hodina a 

45 minut. Pro přepravu byla navržena trasa po silnici I. třídy z důvodu větší únosnosti 

mostů. 
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Obrázek č. 9 Dopravní trasa pilotovací soupravy [44] 

Vrtná souprava bude převážena pomocí tahače Mercedes Benz 3351 s Goldhofer 

STZ-L 4-41/80 o maximální užitečné hmotnosti 60 tun, čímž splňuje parametr pro převoz 

soupravy. 

Celková hmotnost soupravy přesáhne hmotnost 60 tun, čímž vznikne povinnost 

pro podání žádosti o povolení k přepravě nadměrného nákladu a vypracování statického 

posouzení, zda zatížitelnost mostů a únosnost vozovek vydrží realizaci přepravy. 

3.5.6 Prefabrikované prvky ŽB skeletu 

Veškeré prvky železobetonového prefabrikovaného skeletu budou dodány 

společností Prefa Brno a.s. se sídlem společnosti Kulkova 4232/10, 615 Brno. Doprava 

materiálu bude probíhat ze závodu v Kuřimi, který sídlí na adrese Blanenská 1190, 664 34 

Kuřim. Délka trasy na staveniště je 51,7 km a odhadovaná doba přepravy je přibližně 

1 hodina a 10 minut. 
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Celá objednávka musí být zadána v dostatečném předstihu, aby se prefabrikáty 

stihly vyrobit a byly dodrženy veškeré termíny. 

 

Obrázek č. 10 Dopravní trasa – prefabrikované ŽB prvky [44] 

Veškeré prvky budou dopravovány pomocí tahače MAN TGA 18.480 XLX BLS 

s návěsem RH125P, vyjma střešních vazníků. Doprava klasickým tahačem nebude 

posuzována, jelikož se jedná o standardní nákladní dopravu. Cesta navíc povede 

kompletně po silnici I. třídy a nepředpokládají se žádné kritické úseky. 

Doprava střešních vazníků bude probíhat pomocí tahače Mercedes Benz 3351 

s 2x teleskopickým podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-41/80 o maximální ložné ploše 

37 m a užitečné hmotnosti 60 t. V jedné dodávce budou tedy dodány 2 vazníky. Z důvodu 

rozměru dopravní soupravy přesahující 16,5 m a hmotnost 48 t bude nutné zajistit 

povolení k přepravě nadměrného nákladu. Pro přepravu bude zajištěna odborná firma 

zajišťující doprovod nadměrných a nadrozměrných nákladů, která se postará 

o bezproblémový průjezd kritickými místy. 
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4 Časový a finanční plán stavby – objektový 

Časový a finanční plán objektový je v příloze č. P4.01 – Časový a finanční plán 

stavby – objektový. Časový plán se zabývá postupem výstavby dílčích stavebních 

a inženýrských objektů a dále jejich dobou trvání. Finanční plán navazuje na časový 

a zabývá se finanční náročností stavby dle jednotlivých měsíců, čtvrtletí a roků. Tento 

plán dále zobrazuje součtový graf měsíčních nákladů. 

Časový a finanční plán byl zpracován na základě propočtu dle THU uvedeného 

v příloze č. P11.01 – Propočet dle THU. Hlavní stavební objekty SO-01 Výrobní hala 

a SO-02 Administrativní budova byly do časového a finančního plánu zapracovány 

na základě položkového rozpočtu viz příloha č. P11.02 – Položkový rozpočet hlavních 

stavebních objektů a časového harmonogramu viz příloha č. P7.01 – Časový plán 

hlavních stavebních objektů. 
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5 Projekt zařízení staveniště 

5.1 Úvod 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem 

na parcelách č. 2958/3, 2958/24 a 2958/34. Pozemek byl doposud využíván 

pro zemědělské účely. Stavba je umístěna na okraji města Bystřice nad Pernštejnem 

v jeho jihozápadní části. Pozemek se nachází přibližně v 556 m. n. m. a je v mírně 

svažitém terénu směrem dolů od přístupové komunikace k jeho jižní části. 

5.2 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Přípojky pro zařízení staveniště musí být vybudovány před samotnou realizací 

zařízení staveniště. V této kapitole budou dimenzovány přípojky pro zařízení staveniště. 

5.2.1 Elektrická energie 

Přípojka elektrické energie bude počítána pro období, kdy je předpokládán 

největší odběr elektrické energie vlivem souběžné práce několika strojů a zařízení. 

Výpočet je kalkulován pro nejméně příznivý stav podle přílohy č. P6.01 – Časový plán 

nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů, konkrétně se jedná o období montáže 

skeletu a zdění dělicí stěny mezi halou a administrativní budovou. Položkou „ostatní 

spotřebiče“ se rozumí drobné spotřebiče, které nejsou obsaženy v časovém nasazení 

strojů a zařízení. Může se jednat například o brusky, vrtačky, bourací kladiva apod. Příkon 

těchto spotřebičů byl odhadnut. Položkou „ostatní příslušenství“ se rozumí například 

rychlovarná konvice, lednice apod. Příkon těchto spotřebičů byl odhadnut. 

Příkon pro elektromotory strojů 

Položka Příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkový 

příkon [kW] 

Bloková pila 2,2 1 2,2 

Ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 

Svářečka 4,0 2 8,0 

Ostatní spotřebiče 8,0 - 8,0 

Instalovaný příkon elektromorů P1 19,7 

Tabulka č. 14 Příkon pro elektromotory strojů 
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Instalovaný příkon vnitřních prostor 

Položka Příkon 

[kW] 

Množství [ks] Celkový příkon 

[kW] 

Kancelář – osvětlení 0,072 3 0,22 

Kancelář – vytápění 2 3 6 

Kancelář – 

příslušenství 

1,5 3 4,5 

Šatna – osvětlení 0,072 2 1,5 

Šatna – vytápění 2 2 4 

Šatna – příslušenství 1,5 2 3 

Sanita – vytápění 2+1 1 3 

Sanita – osvětlení 0,072 1 0,07 

Sklad materiálu – 

osvětlení 

0,072 2 0,15 

Instalovaný příkon vnitřních prostor P2 22,44 

Tabulka č. 15 Příkon vnitřního osvětlení buněk 

Instalovaný příkon osvětlení vnějších prostor 

Položka Příkon 

[kW] 

Množství 

[ks] 

Celkový 

příkon [kW] 

Led reflektor 0,03 4 0,12 

Halogenový reflektor 0,4 2 0,8 

Instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor P3 0,92 

Tabulka č. 16 Instalovaný příkon osvětlení vnějších prostor 

Výpočet spotřeby elektrické energie 

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

kde: 

S – elektrický příkon (kW) 

k – 1,1 součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10 %) 

0,5 – součinitel současnosti elektrických motorů 

0,8 – součinitel současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – součinitel současnosti vnějšího osvětlení 

0,7 – fázový posuv 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW) 

P2 – instalovaný výkon vnitřních prostor (kW) 

P3 – instalovaný výkon osvětlení venkovních prostor (kW) 
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𝑆 = 1,1 ∗ √((0,5 ∗ 19,7 + 0,8 ∗ 22,4 + 1,0 ∗ 0,92)2 + (0,7 ∗ 19,7)2) 

𝑆 = 35,02 𝑘𝑊 

 

Ve špičce byl stanoven elektrický příkon na 35,02 kW. Na staveništi bude 

používáno napětí 400/230 V. 

5.2.2 Voda 

Výpočet množství vody pro potřeby staveniště je stanoven spotřebou vody 

pro provozní účely a pro sociální a hygienické. Pro provozní účely bude vybrána doba, 

kdy dochází k ošetřování betonových podlah v hale, jelikož se jedná o období, 

kdy dochází k její největší spotřebě. Spotřeba vody pro sociální a hygienické potřeby 

je vypočtena z období, kdy se na staveništi zdržuje nejvíce pracovníků. 

Voda pro provozní účely 

Činnost Měrná 

jednotka 

Množství Střední 

norma 

[l/mj] 

Množství 

[l] 

Ošetřování betonu (Desky – hala) m2 2880 10,0 28 880 

Mytí nářadí ks 10 5,0 50 

Celkové množství vody Sv 28 930 

Tabulka č. 17 Spotřeba vody pro provozní účely 

Výpočet spotřeby vody pro provozní účely 

𝑄𝑎 =
𝑆𝑣 ∗ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
 

𝑄𝑎 =
28930 ∗ 1,5

8 ∗ 3600
 

𝑸𝒂 =1,51 l/s 

Qa– množství vody (l/s) 

Sv – spotřeba vody za den (l) 

kn– koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro technologický proces – 1,5 (-) 

t – čas odběru vody (h) – doba pracovní doby 8 hodin 
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Voda pro sociální a hygienické účely 

Činnost Měrná 

jednotka 

Množství Střední 

norma 

[l/mj] 

Množství [l] 

Hygienické účely 1 osoba 23 35,0 805 

Sprchy 1 osoba 23 45,0 1 035 

Celkové množství vody Q 1 840 

Tabulka č. 18 Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely 

Výpočet spotřeby vody pro sociální a hygienické účely 

𝑄𝑏 =
𝑆𝑣 ∗ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
 

𝑄𝑏 =
1840 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
 

𝑸𝒃 = 0,17 l/s 

Qa– množství vody (l/s) 

Sv – spotřeba vody za den (l) 

kn– koeficient nerovnoměrnosti odběru vody pro sociální a hygienické účely (-) – 2,7 

t – čas odběru vody (h) 

 

Celkové množství spotřeby vody 

𝑄𝑐 = (𝑄𝑎 + 𝑄𝑏) ∗ 1,2 

𝑄𝑐 = (1,51 +  0,17) ∗ 1,2 

𝑸𝒄 = 𝟐, 𝟎𝟐 l/s 

Koeficient 1,2 - +20 % z důvodu nepředvídatelné situace a ztrát 

Spotřeba vody Q [l/s] 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 

Jmenovitá světlost ["] 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 

Jmenovitá světlost mm] 20 25 32 40 50 

Tabulka č. 19 Dimenze potrubí 

Celkové množství spotřeby vody je 2,02 l/s, minimální dimenze vodovodní 

přípojky je DN50. Velikost vodovodní přípojky pro budoucí objekt je navržena 

jako DN80. 
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5.3 Odvodnění staveniště 

K odvodnění zemní pláně je navržen drenážní systém dle projektové 

dokumentace, část IO-01 Příprava území + HTÚ. Zemní pláň bude v 1% spádu svahovaná 

k drenážnímu systému. Drenážní systém je navržen z drenážního potrubí uloženého 

do štěrku frakce 16-32 mm. Drenážní potrubí je navrženo z perforovaného PVC 

a je uloženo v minimálním spádu 0,5 %. Minimální hloubka uložení drenáže je 50 cm. 

Drenážní potrubí bude odvádět případnou dešťovou vodu mimo zařízení staveniště tak, 

aby nemohlo docházet k jeho podmáčení, kde se bude volně vsakovat. 

V případě výskytu dešťové vody ve výkopech pro základové patky nebo prahy 

bude voda svedena do nejhlubšího místa, odkud bude kalovým čerpadlem odčerpána 

a hadicemi odvedena na místa, kde může docházet k volnému vsakování. 

Staveniště se nachází pouze v mírném svahu, není tedy nutné provádět opatření 

před nekontrolovaným odtokem dešťových vod na sousední pozemky. Stejně tak není 

nutné provádět opatření, před přitékající vodou na staveniště z okolních pozemků. 

V místech zpevněných ploch a staveništních komunikací se bude dešťová voda 

vsakovat přes konstrukční vrstvu těchto ploch do podloží. 

5.4 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavební pozemek bude z nově vybudované místní komunikace (ulice 

Výrobní), která dále navazuje na ulici Průmyslová a silnici II/388 (ulice Nádražní). 

Na staveniště budou zhotoveny dva vjezdy. Oba vjezdy budou opatřeny uzavíratelnou 

a uzamykatelnou bránou. Jižní vjezd bude sloužit jako hlavní vjezd po celou dobu 

realizace stavby. Severní vjezd bude využíván především pří zemních pracích 

a při realizaci hrubé stavby. V okolí stavby budou provedena dopravní omezení. 

Podrobnější informace k dopravnímu omezení v místě stavby viz kapitola 3. Koordinační 

situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

Napojení na technickou infrastrukturu je zabezpečeno z nově budovaných 

veřejných inženýrských sítí. Zásobování pitnou vodou je zajištěno vybudováním 

staveništní přípojky, která bude později sloužit pro nový objekt. Napojení na elektrickou 

energii bude provedeno z nově vybudované trafostanice. 
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5.4.1 Staveništní inženýrské sítě 

a) Přípojka elektrické energie 

Odběrné místo elektrické energie pro zařízení staveniště bude zrealizováno z nově 

vybudované trafostanice. Z této trafostanice povede přípojka do hlavního staveništního 

rozvaděče, který je umístěn u skladovacích kontejnerů. Z tohoto rozvaděče budou 

napojeny šatny, sanitární buňka a buňka stavbyvedoucího. Z hlavního staveništního 

rozvaděče dále povedou rozvody pro podružné rozvaděče elektrické energie po staveništi. 

Vedení z trafostanice do hlavního rozvaděče je vedeno v podzemí v minimální hloubce 

50 cm. V místě staveništní komunikace bude vedení vedeno v chráničce. Z hlavního 

staveništního rozvaděče budou kabely vedeny po zemi. V místě staveništních komunikací 

musí být kabely chráněny proti poškození, například kabelovými mosty 

Přípojka včetně elektroměru musí zůstat funkční po celou dobu výstavby. 

Při likvidaci staveniště budou veškeré staveništní rozvody odstraněny. 

b) Přípojka vodovodu 

Staveništní přípojka vodovodu s vodoměrem pro zařízení staveniště bude zřízena 

v místě projektované vodovodní přípojky pro stavební objekt, jelikož bude po dokončení 

staveniště dále využívána pro stavební objekt. Z vodoměrné šachty povedou staveništní 

rozvody k sanitární buňce, čistící zóně a k odběrnému místu pro potřeby staveniště. 

Při odběru vody z odběrného místa, musí být hadice v místě staveništní komunikace 

chráněny proti poškození, například kabelovými mosty. 

Přípojka staveništního rozvodu bude funkční po celou dobu stavby. Při likvidaci 

staveniště budou staveništní rozvody odstraněny. 

c) Přípojka kanalizace 

Z důvodu tlakové kanalizace pro budoucí objekt nemůže být zařízení staveniště 

napojeno na splaškovou kanalizaci. Pod sanitární buňkou bude umístěn fekální kontejner. 

5.5 Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Při provádění stavby bude dodržována platná legislativa, budou dodržovány 

veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. 

V blízkém okolí se nenachází zástavba bytových ani rodinných domů. Stavba 

je realizována v nové průmyslové zóně, a nebude mít tedy negativní dopad na své okolí. 

V období sucha budou staveništní komunikace kropeny vodou, aby nedocházelo 

k šíření prachu do okolí staveniště. Blízké okolí staveniště může být výjimečně zatíženo 
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zvýšenou prašností, hlukem a případně vibracemi od stavebních strojů, především 

při provádění zemních prací. Pracovní činnosti budou probíhat pouze v době od 7:00 

do 15:30. V ojedinělých případech se mohou práce protáhnout do pozdějších hodin, 

například při betonáži. 

Veškeré materiály budou uskladňovány tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 

okolního prostředí. Například zakrytím plachtou či sítí, nebo uzavřením 

do uzamykatelného kontejneru. 

V okolí stavby budou provedena dopravní opatření, viz bod 5.13 Zásady dopravně 

inženýrské opatření této zprávy. 

5.6 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice a kácení dřevin 

Realizovaná stavba ani okolí staveniště nevyžadují žádné asanace, demolice 

a kácení dřevin, jelikož původní využití pozemku bylo pro zemědělství, konkrétně se zde 

nachází orná půda. 

V okolí staveniště se nenacházejí žádné vzrostlé stromy, u kterých by byla nutná 

jejich ochrana před zatížením stavbou. 

Z prostoru staveniště budou v případě potřeby odstraněny veškeré náletové 

dřeviny, a to v rámci přípravy území. 

Před zahájením zemních prací v rámci HTÚ a přípravy území bude provedena 

skrývka ornice. 

Staveniště bude po celém svém obvodu opatřeno mobilním oplocením o výšce 

2,0 m se dvěma vjezdovými branami, které budou uzamykatelné. 

Vozidla před opuštěním staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo 

ke znečišťování přilehlých komunikací, zejména při zemních pracích. K tomuto účelu 

bude připravena čistící zóna u severního vjezdu na staveniště. Pokud by i tak došlo 

ke znečištění komunikace, dojde neprodleně k jejímu očištění. Součástí čisticí zóny bude 

i odlučovač ropných látek. 

Pro oplachování a čištění autodomíchávačů bude na staveništi zřízena ocelová 

vana opatřená plachtou. Voda bude průběžně odčerpávaná a předána výrobci čerstvého 

betonu, pro její ekologickou likvidaci. Usazený sediment bude po zaschnutí recyklován. 

V nádrži je nutné sledovat stav vody před možným únikem vody.  
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Látky, jako jsou pohonné hmoty, oleje, ředidla, nátěry atd., jejichž rozlití 

by mohlo způsobit kontaminaci zeminy, budou skladovány v uzamykatelných skladech. 

Tyto látky budou z důvodu jištění uloženy na záchytných vanách. Ve skladu se budou 

preventivně nacházet bezpečnostní sady pro případ rozlití. 

5.7 Maximální zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště je pro výstavbu prostorově dostačující, nebude tedy nutné 

žádných záborů mimo staveništní plochy. V napojovacích místech na místní komunikaci 

se nevyskytují žádná odstavná parkoviště ani chodníky. 

5.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě 

Při realizaci stavebního díla bude produkován stavební a komunální odpad. Tyto 

odpady budou řádně tříděny a pravidelně odváženy na skládky, sběrné dvory a recyklační 

dvory. 

Nakládání se vzniklým odpadem bude řešeno dle platné legislativy v aktuálním 

znění: 

• Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• Vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů 

• Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Na staveništi budou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a komunální odpad. 

Dále bude zajištěn velkoobjemový kontejner na suť. V případě potřeby budou umístěny 

další kontejnery pro jednotlivé technologické etapy. Umístění kontejnerů bude v blízkosti 

jižního vjezdu na staveniště a podél komunikace, aby byla minimalizována doprava 

po staveništi. Kontejnery budou pravidelně odváženy na skládku, sběrný či recyklační 

dvůr, a to podle kategorie odpadu. 

Látky, jako jsou pohonné hmoty, oleje, ředidla, nátěry atd. (nebezpečný odpad), 

jejichž rozlití by mohlo způsobit kontaminaci zeminy, budou skladovány 

v uzamykatelných skladech. Tyto látky budou z důvodu jištění uloženy na záchytných 

vanách. Ve skladu se budou preventivně nacházet bezpečnostní sady pro případ rozlití. 

Sklady, kde budou uskladněny nebezpečné odpady, musí být řádně označeny podle výše 
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uvedené legislativy. Po dosažení optimálního množství budou tyto odpady odvezeny 

mimo staveniště k dalšímu využití nebo k likvidaci. 

Všechny stroje musí být v řádném technickém stavu a kontrolovány proti úniku 

škodlivých látek, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy. Pod vozidla odstavená 

na parkovišti po delší časové období budou umístěny záchytné vany. Na staveništi bude 

k dispozici přípravek pro zamezení šíření a dopadu na životní prostředí pro případ, že by 

i přes záchytné vany došlo k úniku provozních kapalin. 

Při realizaci stavby bude vedena evidence množství a způsobu likvidace látek, 

jejich uložení nebo využití. Tato evidence musí být vedena a uchovávána po celou dobu 

výstavby. 

 

Předpokládané odpady vznikající pří výstavbě 

• Viz Tabulka č. 1. Tabulka předpokládaných produkovaných odpadů, str. 29. 

 

Odvoz odpadů bude zajištěn společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 

se sídlem provozovny ve Žďáře nad Sázavou, která se zabývá komunálními službami 

a nakládáním s odpady. Sídlo provozovny je od staveniště vzdáleno přibližně 30 km. 

Odpad položky č. 17 05 04 Zemina a kamení bude odvážen na skládku zeminy do obce 

Věchnov vzdálené přibližně 5 km od staveniště. 

5.9 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Skrývka ornice bude provedena v rámci IO-01 Příprava území + HTÚ o mocnosti 

180 mm dle geologického průzkumu. Část ornice bude uložena na severní straně 

pozemku a následně využita pro ohumusování v rámci IO-02 Terénní a sadové úpravy. 

Maximální výška uložení ornice na mezideponii je 1,5 m. Zbylá část ornice bude 

rozprostřena na jiné pozemky podle požadavků ZPF. 

V rámci přípravy území a provádění základů hlavních stavebních objektů bude 

vytěženo celkem 4 358 m3. Dle PD se jedná převážně o nevhodnou zeminu, proto bude 

4 033 m3 zeminy převezeno na skládku zeminy. Skládka zeminy se nachází v obci 

Věchnov vzdálené přibližně5 km od staveniště. Z celkového množství vytěžené zeminy 

se předpokládá s uložením 325 m3 na mezideponii v severní části staveniště. Zemina bude 

uložena v maximálně výšce 2,5 m pro strojní odebírání. Tato uložená zemina bude 

využita pro konečné terénní úpravy v rámci IO-02 Terénní a sadové úpravy. Pro násypy 
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a obsypy v rámci SO-01 Výrobní hala a SO-02 Administrativní budova bude nutné dovézt 

705 m3. 

Typ Množství [m3] Celkem [m3] Skládka [m3] Mezideponie 

[m3] 

Ornice (IO-01 Příprava území a HTÚ) 

Ornice 2 559 2 559 1 828* 731 

Zemina (IO-01 + SO-01 + SO-02) 

HTÚ 3 140  

4 358 

 

4 033 

 

325 Základy 975 

Piloty 243 

Tabulka č. 20 Množství vytěžené zeminy 

*) ornice bude rozprostřena na jiné pozemky podle ZPF 

Objekt Typ zeminy Množství [m3] Celkem [m3] Dodávka [m3] 

SO-01 

 +  

SO-02 

Velmi 

vhodná 

zemina 

 

705 

 

705 

 

705 

Tabulka č. 21 Požadavky na dovoz zeminy 

5.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Realizace nově budovaného objektu nebude mít negativní vliv na okolní životní 

prostředí, nepředpokládá se ohrožení žádných rostlinných ani živočišných druhů. 

Realizace nevyžaduje žádné demoliční, asanační práce ani kácení dřevin. 

Stavba se nachází v průmyslové zóně na okraji města, tím je vyloučeno zatížení 

nejbližšího okolí hlukem a vibracemi. V případě dlouhotrvajícího sucha bude prašnost 

omezena pomocí kropení. 

Vozidla před opuštěním staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo 

ke znečišťování přilehlých komunikací, a to zejména při zemních pracích. K tomuto 

účelu bude připravena čisticí zóna u severního vjezdu na staveniště. Pokud by i tak došlo 

ke znečištění komunikace, dojde neprodleně k jejímu očištění. Součástí čisticí zóny 

je také odlučovač ropných látek. 

Všechny stroje musí být v řádném technickém stavu a kontrolovány proti úniku 

škodlivých látek, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy. Pod vozidla odstavená 

na parkovišti po delší časové období budou umístěny záchytné vany. Na staveništi bude 

k dispozici přípravek pro zamezení šíření a dopadu na životní prostředí pro případ, 
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že by i přes záchytné vany došlo k úniku provozních kapalin. Záchytné vany budou 

použity i při doplňování paliva. 

Pro oplachování a čištění autodomíchávačů bude zřízena na staveništi ocelová 

vana opatřená plachtou. Voda bude průběžně odčerpávána a předána výrobci čerstvého 

betonu pro její ekologickou likvidaci. Usazený sediment bude po zaschnutí recyklován. 

V nádrži je nutné sledovat stav vody před možným únikem vody. V této vaně budou dále 

čištěny pracovní pomůcky. 

Látky, jako jsou pohonné hmoty, oleje, ředidla, nátěry atd., jejichž rozlití 

by mohlo způsobit kontaminaci zeminy, budou skladovány v uzamykatelných skladech 

v uzavíratelných obalech. Tyto látky budou z důvodu jištění uloženy na záchytných 

vanách. Ve skladu se budou preventivně nacházet bezpečnostní sady pro případ rozlití. 

Všechny stroje musí být v řádném technickém stavu a kontrolovány proti úniku 

škodlivých látek, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy. Pod vozidla odstavená 

na parkovišti po delší časové období budou umístěny záchytné vany. Na staveništi bude 

k dispozici přípravek pro zamezení šíření a dopadu na životní prostředí pro případ, že by 

i přes záchytné vany došlo k úniku provozních kapalin. 

Nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby bude probíhat dle bodu 

5.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě této technické 

zprávy. 

Staveniště bude oploceno, aby bylo zamezeno vstupu „třetím“ osobám. Minimální 

výška oplocení je 1,8 m. 

5.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů 

 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Předpokládá se, že na staveništi bude více zhotovitelů, tudíž je nutné dle zákona 

č. 309/2006 sb., §14 odstavec 1., aby zadavatel stavby písemně určil počet koordinátorů. 

Vzhledem k druhu, velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci bude stačit jeden 

koordinátor BOZP. Koordinátor BOZP bude určen během přípravy stavby. 
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Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Dle zákona č. 309/2006 sb., §15 odstavec 2 je nutné zpracovat plán BOZP 

v případě, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce a činnosti jsou dány 

právním předpisem Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č.5.  

Pří výstavbě objektu v Bystřici nad Pernštejnem budou realizovány následující 

rizikové práce: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 

Na základě skutečnosti, že při realizaci objektu budou prováděny práce 

ze seznamu prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, musí být zpracován plán BOZP. 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré činnosti na stavbě budou prováděny podle následujících předpisů, 

v aktuálním znění. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 



- 94 - 

 

 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

Základní požadavky na dodržování zásad BOZP 

• oplocení obvodu celého staveniště, minimální výška oplocení 1,8 m 

• uspořádání zařízení staveniště dle výkresové dokumentace 

• dodržování dopravních předpisů, nejvyšší povolená rychlost 15 km/h 

• pravidelná prohlídka a údržba pracovních strojů 

• udržování pořádku na staveništi 

• zvýšená pozornost při manipulaci s velkými břemeny 

• zákaz manipulace s břemeny nad zakázanými zónami 

• zákaz pohybu osob pod přepravovanými břemeny 

• dodržování pokynů obsluhy strojů a užívání osobních ochranných pracovních 

pomůcek 

• zákaz skladování materiálů na staveništních komunikacích 

• evidence pracovníků 

• dodržování podmínek týkajících se požární ochrany 

 

V buňce stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička a práškový hasicí přístroj. 

Dále zde budou uvedena důležitá telefonní čísla záchranného systému a návod 

pro poskytnutí první pomoci. Zhotovitelem bude zajištěna informovanost všech osob 

pohybujících se po pracovišti o provozu staveniště a o umístění tlačítka pro vypnutí 

elektrického proudu, které se nachází na hlavním staveništním rozvaděči. 

Bližší informace týkající se BOZP jsou zpracovány v příloze č. P13.01 Plán BOZP 

při práci na staveništi pro vrtané piloty. 

5.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jelikož při výstavbě nebudou dotčeny žádné okolní stavby, není nutné navrhovat 

a provádět žádné bezbariérové úpravy. V okolí staveniště se nenachází žádné chodníky 

pro chodce. 
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5.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Realizace stavebního díla bude mít negativní vliv na místní komunikaci (ulice 

Výrobní) a na silnici II/388 (ulice Nádražní).  

Na ulici výrobní bude v obou směrech před vjezdy na staveniště umístěno 

dopravní značení upozorňující na probíhající stavební práce. Dále zde bude upravena 

rychlost na hodnotu 30 km/h. Takto upravená rychlost bude i na navazující silnici II/388 

(ulice Nádražní). V okolí stavby bude zákaz zastavení a upozornění na vjezd a výjezd 

vozidel stavby. 

Před branou na staveniště bude umístěna značka zakazující vjezd vozidel, mimo 

vozidel stavby. 

Podrobné řešení dopravně inženýrských opatření je zpracováno 

v kapitole 3 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, kterou 

je i příloha č. P3.01 – Koordinační situace širších vztahů. 

5.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění stavby není třeba stanovovat žádné speciální podmínky. 

5.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Termín zahájení výstavby je leden roku 

2020, termín dokončení je říjen roku 2021. Diplomová práce je zaměřena na hlavní 

stavební objekty. 

 

• SO-01 + SO-02 Výrobní hala + admin. budova březen 2020 až srpen 2021 

o Spodní stavba    březen až červen 2020 

o Vrchní stavba    červen až listopad 2020 

o Dokončovací práce    listopad 2020 až srpen 2021 

• IO-01 Příprava území + HTÚ   leden až březen 2020 

• IO-02 Terénní a sadové úpravy   srpen až říjen 2021 

• IO-03 Zpevněné plochy    září až říjen 2021 

• IO-04 Venkovní úpravy    říjen 2021 

• IO-05 Kanalizace     únor 2020 

• IO-06 Vodovod     leden 2020 

• IO-07 Plynovod     únor 2020 
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• IO-08 El. Energie     únor 2020 

• IO-09 Sdělovací vedení    únor 2020 

• IO-10 Venkovní osvětlení    únor a říjen 2020 

 

Postup výstavby a dílčí termíny jsou podrobněji stanoveny v příloze č. P4.01 – 

Časový a finanční plán stavby – objektový. Podrobný harmonogram stavebních objektů 

je obsažen v příloze č. P7.01 – Časový plán hlavních stavebních objektů. 

5.16 Objekty zařízení staveniště 

Rozmístění objektů zařízení staveniště je znázorněno v příloze č. P5.01 – Zařízení 

staveniště pro zemní práce a vrtané piloty a č. P5.02 – Zařízení staveniště pro hrubou 

stavbu. 

5.16.1  Oplocení 

Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob pomocí mobilního 

oplocení výšky 2,0 m. Systém oplocení je ze systémových dílců a nosných patek, které 

zajišťují stabilitu systému, a ocelových spojek pro spojování polí. Oplocení může být 

v případě potřeby opatřeno plachtou chránící okolní prostředí před prašností. Z důvodu 

realizace stavby v průmyslové zóně daleko od obytných budov se toto opatření 

nepředpokládá. Součástí oplocení budou dvě uzamykatelné brány šířky 6,0 m. 

U staveništních bran budou umístěny cedule „!!POZOR STAVBA!!“. Staveništní 

oplocení bude na staveništi po celou dobu výstavby. 

 
Obrázek č. 11 Mobilní staveništní oplocení [46] 

Parametry: 

• délka pole    3 500 mm 
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• výška pole    2 000 mm 

• hmotnost    17 kg 

• celková délka oplocení  511,4 m 

 

 

Obrázek č. 12 Informační cedule !!POZOR STAVBA!! [47] 

5.16.2 Kontejnerová sestava 

Kontejnerová sestava bude dodána společností Pegas container s.r.o. Kontejnery 

budou uloženy na zhutněný podklad ze štěrkodrti a na silniční panely. Kontejnerová 

sestava se bude nacházet v jižní části pozemku. Počty kontejnerů se budou měnit 

v závislosti na prováděné etapě. První etapou zařízení staveniště bude spodní stavba. 

Druhou etapou bude vrchní stavba a dokončovací práce 

a) Návrh kontejnerové sestavy 

Návrh kontejnerové sestavy bude proveden na základě počtu pracovníků, 

viz příloha č. P7.02 – Bilance pracovníků hlavních stavebních objektů. Pro spodní stavbu 

je maximální počet pracovníků 8 + 1x stavbyvedoucí a + 1x mistr, pro vrchní stavbu 

20 pracovníků + 1x stavbyvedoucí + 2x mistr a pro dokončovací práce 17 pracovníků 

+ 1x stavbyvedoucí a + 2x mistr. 

Návrh kanceláří 

Stavbyvedoucí 5-20 m2  1x stavbyvedoucí –> 5-20 m2 

Mistr   6-10 m2  2x mistr  –> 12-20 m2 

Kancelářský kontejner pro stavbyvedoucího – 1x kancelář 14,75 m2 

Kancelářský kontejner pro mistry – 1x kancelář 14,75 m2 
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Návrh šaten 

• Spodní stavba 

Pracovníci  1,25 m2  8x pracovník  –> 10 m2 

Šatna pro pracovníky – 1x šatna 14,75 m2 

• Vrchní stavba 

Pracovníci  1,25 m2  20x pracovník  –> 25 m2 

Šatna pro pracovníky – 2x šatna 14,75 m2 

• Dokončovací práce 

Pracovníci  1,25 m2  17x pracovník  –> 21,25 m2 

Šatna pro pracovníky – 2x šatna 14,75 m2 

Stanovení počtu zařizovacích předmětů a návrh hygienického kontejneru 

Požadavky  na 10 osob 1 umyvadlo 

  na 15 osob min. 1 sprcha 

  1 WC sedadlo na 10 osob 

  2 WC sedadla na 11 až 50 osob 

  počet pisoárů stejný jako sedadel 

• Spodní stavba 

Minimálně: 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC sedadlo, 1x pisoár – 1x sanitární kontejner 

• Vrchní stavba 

Minimálně: 3x umyvadlo, 2x sprcha, 2x WC sedadlo, 2x pisoár – 1x sanitární kontejner 

• Dokončovací práce 

Minimálně: 2x umyvadlo, 2x sprcha, 2x WC sedadlo, 2x pisoár – 1x sanitární kontejner 

 

Hygienický kontejner bude na staveništi po celou dobu výstavby. Pod hygienický 

kontejner bude umístěn fekální tank o objemu 10 m3, a to z důvodu nemožnosti připojení 

hygienického zázemí na kanalizační řád. 

• Frekvence vyvážení fekálního tanku 

Nejkritičtější objem spotřeby vody pro sociální a hygienické účely je 1 840 litrů 

za jeden pracovní den. 

Výpočet doby naplnění tanku 10/1,84 = 5,4 dnů 
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Podle výpočtu bude frekvence vyvážení 1x týdně. Na stavbě bude pravidelně 

kontrolována hladina splašků a v případě potřeby budou tyt vyváženy odbornou firmou. 

 

b) Navržená kontejnerová sestava 

Kancelářský kontejner pro stavbyvedoucího 

Kancelářský kontejner typu PC – 6 bude sloužit jako kancelář a šatna 

pro stavbyvedoucího. Kontejner bude na staveništi po celou dobu výstavby. 

 

Obrázek č. 13 Kancelář stavbyvedoucího – typ PC – 6 [48] 

Technické parametry: 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 300 kg 

Vybavení: 2x zářivka 36W s krytem, 2x zásuvka, 1x zásuvka na topení, 1x vypínač, 

2x plastové okno 900/1200 mm, otvíravě/sklopné s plastovou roletou, 

1x elektrický přímotop 2 kW, 1x venkovní dveře pozinkované 875/2000 

mm, 1x zádveří, 1x vnitřní dveře 875/2000 mm, stůl, skříň, židle, 

rychlovarná konvice 

Varianta: vybavení kontejneru bude v zrcadlené variantě oproti obrázku 

 

Kancelářský kontejner pro mistry 

Kancelářský kontejner typu PC – 1 bude sloužit jako kancelář a šatna pro mistry 

a bude na staveništi po celou dobu výstavby. 
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Obrázek č. 14 Kancelář pro mistry – typ PC – 1 [48] 

Technické parametry: 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 300 kg 

Vybavení: 2x zářivka 36W s krytem, 2x zásuvka, 1x zásuvka na topení, 1x vypínač, 

1x plastové okno 900/1200 mm, otvíravě/sklopné s plastovou roletou, 

1x elektrický přímotop 2 kW, 1x venkovní dveře pozinkované 875/2000 

mm, 1x zádveří, 1x vnitřní dveře 875/2000 mm, dva stoly, židle, skříň, 

rychlovarná konvice 

 

Kontejner pro porady 

Kontejner typu PC – 1 bude využíván při poradách a kontrolních dnech, 

jako zázemí pro jejich účastníky, a při jednáních. Dále bude využíván při jednáních a jako 

zázemí pro účastníky výstavby (koordinátora BOZP, projektanta apod.). Kontejner 

pro porady bude na staveništi po celou dobu výstavby. Nad vstupem bude zřízen 

přístřešek. 
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Obrázek č. 15 Kontejner pro porady – typ PC – 1 [48] 

Technické parametry: 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 300 kg 

Vybavení: 2x zářivka 36 W s krytem, 2x zásuvka, 1x zásuvka na topení, 1x vypínač, 

1x plastové okno 900/1200 mm, otvíravě/sklopné s plastovou roletou, 

1x elektrický přímotop 2 kW, 1x venkovní dveře pozinkované 875/2000 

mm, stoly, židle, skříň, věšák 

 

Šatna pro pracovníky 

Šatna pro pracovníky bude na staveništi po celou dobu výstavby. Počet šaten 

se bude lišit dle prováděné etapy. Nad vstupem bude zřízen přístřešek. 

 

Obrázek č. 16 Šatna pro pracovníky – typ PC – 1 [48] 
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Technické parametry: 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 300 kg 

Vybavení: 2x zářivka 36 W s krytem, 2x zásuvka, 1x zásuvka na topení, 1x vypínač, 

1x plastové okno 900/1200 mm, otvíravě/sklopné s plastovou roletou, 

1x elektrický přímotop 2 kW, 1x venkovní dveře pozinkované 875/2000 

mm, stůl, židle, rychlovarná konvice, skříňky 

 

Hygienický kontejner 

Hygienický kontejner typu PC – 8 bude na staveništi po celou dobu výstavby. 

Pod hygienický kontejner bude umístěn fekální tank typu 1/F o objemu 10 m3, 

a to z důvodu nemožnosti připojení hygienického zázemí na kanalizační řád. Pro přístup 

do kontejneru budou nainstalovány ocelové schůdky a nad vstupem zřízen přístřešek. 

 

Obrázek č. 17 Hygienický kontejner – typ PC – 8 [48] 

Technické parametry 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 500 kg 

Vybavení: 2x zářivka 36 W s krytem do vlhka, 2x zásuvka na topení, 5x zásuvka 

k umyvadlu, 1x zásuvka pro bojler, 2x vypínač, 3x plastové okno, 
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600/400 mm, sklopné, 1x elektrický přímotop 2 kW, 1x elektrický 

přímotop 1 kW, 1x venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm,1x vnitřní 

dveře 875/2000 mm, 2x WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou 

na vodu, držák na papír, háček na ručník, 6x porcelánové umyvadlo 

(studená/teplá voda), 2x porcelánový pisoár se zástěnou, 2x sprchovací 

kabina s plastovým závěsem, 1x bojler 200 l, 2x podlahová výpusť 

5.16.3  Skladový kontejner 

Pro skladování drobného materiálu a materiálů, které je nutné chránit 

před povětrnostními vlivy, budou na staveniště umístěny dva skladové kontejnery. 

V těchto kontejnerech budou dále umístěny menší stroje a nářadí. 

 

Obrázek č. 18 Skladový kontejner – typ 1/P [49] 

Technické parametry: 

• délka     6 058 mm 

• šířka     2 438 mm 

• výška     2 820 mm 

• hmotnost    2 500 kg 

Vybavení: 1x dvoukřídlá ocelová vrata 2 290/2 295 mm s gumovým těsněním 

a tyčovým uzavíráním, 4x pákové madlo s otvory na zámek 

5.16.4 Kontejnery na odpad 

Na staveništi bude umístěn kontejner na odpad ze stavební činnosti a dále 

kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery budou pravidelně vyváženy 

specializovanou firmou. 

a) Kontejner na stavební suť 
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Technické parametry: 

• objem     5 m3 

• rozměry (D x Š x V)   3 400 x 2 100 x 1 000  mm 

• příslušenství    dvoukřídlá vrata, plachta pro zakrytí 

• počet kusů    1 

 

Obrázek č. 19 Kontejner na stavební suť [50] 

b) kontejnery na tříděný a komunální odpad 

Technické parametry: 

• objem     1 100 l 

• rozměry (D x Š x V)   1 370 x 1 070 x 1 465 mm 

• kategorie odpadů   plast, papír, sklo, komunální odpad 

• počet kusů    4 (pro každou kategorii 1 kus) 

 

Obrázek č. 20 Kontejnery na tříděný a komunální odpad [51] 

5.16.5  Staveništní rozvaděč 

Na staveništi bude osazen hlavní staveništní rozvaděč v blízkosti buňky 

stavbyvedoucího, ze kterého budou napojeny ostatní buňky na další podružné rozvaděče. 

Součástí hlavního staveništního rozvaděče je elektroměr. 
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Obrázek č. 21 Hlavní staveništní rozvaděč – ilustrační foto [52] 

5.16.6  Staveništní osvětlení 

Na staveništi budou přítomny halogenové a LED reflektory pro případ, 

že by nebylo dosaženo optimálních pracovních podmínek denním světlem. 

5.16.7  Výplachová vana 

Pro oplachování a čištění autodomíchávačů bude na staveništi zřízena ocelová vana 

opatřená plachtou. Voda bude průběžně odčerpávaná a předána výrobci čerstvého betonu 

pro její ekologickou likvidaci. Usazený sediment bude po zaschnutí recyklován. V nádrži 

je nutné sledovat stav vody před jejím možným únikem.  

5.16.8 Čisticí zóna 

Čisticí zóna bude umístěna před výjezdem ze staveniště u severně položené brány. 

Čisticí zóna bude průjezdná. Systém se skládá z přejezdového roštu, akumulační vany, 

sedimentační nádrže a filtračního systému, díky kterému je možné využít až 80 % použité 

vody. Vysokotlaký čistič není součástí systému. Čisticí zóna bude průjezdná. 

Sedimentační nádrž bude pravidelně vyvážena k recyklaci. 

5.16.9 Vysokotlaký čistič Mazzoni FX4000 TST (200/900) 

K čisticí zóně bude osazen vysokotlaký čistič pro umývání strojů, které opouští 

staveniště. 

Technické parametry: 

• maximální tlak   200 bar 

• průtok     900 l/hod 

• Příkon     5,5 kW 
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Obrázek č. 22 Vysokotlaký čistič Mazzoni FX4000 TST (200/900) [53] 

5.16.10 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace je navržena v plném rozsahu s budoucími zpevněnými 

plochami, a bude tedy využito jejich podkladních vrstev, které na staveništi zůstanou 

až do samotné realizace finálních povrchů. Podkladní vrstvy budou upřesněny 

projektovou dokumentací. 

V některých místech musí být staveništní komunikace rozšířena oproti budoucím 

zpevněným plochám, především kvůli lepším poloměrům otáčení pro dopravní 

prostředky. V těchto místech bude staveništní komunikace zřízena z betonového 

recyklátu o tloušťce 180 mm. 

Inženýrské sítě pod staveništní komunikací musí být chráněny proti poškození. 

Staveništní přípojka bude vedena v chráničce. Tažené hadice, případně kabely vedoucí 

po staveništní komunikaci musí být chráněny proti poškození například kabelovými 

mosty. 

5.16.11Skládka materiálu 

Velikost skládky materiálu závisí na aktuálně prováděné etapě. Skládka přímo 

navazuje na staveništní komunikaci. Skládka materiálu se nachází v místě budoucí 

zpevněné plochy, a bude tedy využito podkladní vrstvy, která bude upřesněna 

projektovou dokumentací. Skládka materiálů bude zpevněná, odvodněná a dostatečně 

únosná. 

5.16.12 Schodišťová věž 

Schodišťová věž bude sloužit pro přístup pracovníků na střechu haly pro období 

realizace střešního pláště. 
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5.17 Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS 

Orientační náklady na zařízení staveniště jsou počítány pouze pro dobu realizace 

hlavních stavebních objektů. Většina objektů zařízení staveniště bude zhotovena 

před realizací hlavních stavebních objektů a většina bude odstraněna až po ukončení 

veškerých inženýrských objektů. 

Název Množství 

[MJ] 

Cena MJ 

[Kč] 

Doba 

[měsíc] 

Cena 

[Kč] 

Pzn. 

Mobilní oplocení 512 m 1,0 Kč/den 18 276 480 1 

Kanceláře 3 3 600 

Kč/měsíc 

18 194 400 2,3 

Šatna – spodní a vrchní 

stavba + dokončovací práce 

1 ks 3 500 

Kč/měsíc 

18 63 000 2,3 

Šatna – vrchní stavba + 

dokončovací práce 

1 ks 3 500 

Kč/měsíc 

15 52 500 3 

Hygienický kontejner 1 ks 6 600 

Kč/měsíc 

18 118 800 2,3 

Fekální tank 1 ks 3 100 

Kč/měsíc 

18 55 800 2,3,4 

Skladový kontejner1 1 ks 2 900 

Kč/měsíc 

17 49 300 4 

Skladový kontejner 2 1 ks 2 900 

Kč/měsíc 

15 43 500 4 

Kontejner na suť 1 ks 3 200 

Kč/měsíc 

17 54 400 4 

Kontejner na tříděný odpad 4 ks 950 

Kč/měsíc 

17 64 600 4 

Kontejner na komunální 

odpad 

1 ks 950 

Kč/měsíc 

17 16 150 4 

Staveništní komunikace 175 t 250Kč/t - 43 750 2,5 

Staveništní rozvaděč 3 ks 1 300 

Kč/měsíc 

18 23 400 2 

Rozvody el. energie 139,6 m 900 Kč/m - 125 640 2 

Rozvody vodovodu 120 m 1 730 

Kč/m 

- 207 600 2 

Spotřeba el. energie 3 360 

kWh/měsíc 

4,2 

Kč/kWh 

18 254 016 6 

Spotřeba vody 70 

m3/měsíc 

40 Kč/m3 18 50 400 6 

Staveništní osvětlení 6 1 500 

Kč/stavba 

- 9 000 2 

Čisticí zóna 1 22 000 

Kč/měsíc 

3 66 000 2 

Údržba komunikací - - - 80 000 7 

Tabulka č. 22 Orientační náklady na ZS hlavních stavebních objektů 
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Poznámky 

1 – cena za pronájem včetně dopravy, montáže, demontáže, 2 vjezdových bran 

a informačních cedulí zhotovena pro realizaci předcházejících inženýrských objektů 

2 – objekty ZS pro realizaci inženýrských objektů před začátkem realizace 

hlavních stavebních objektů 

3 – cena včetně dopravy, montáže a demontáže 

4 – cena za dopravu, montáž, demontáže a pravidelnou likvidaci odpadů 

5 – cena za rozšíření staveništní komunikace, zbytek komunikací bude v místech 

budoucích zpevněných ploch, a bude tedy využito jejich podkladních vrstev 

6 – cena za spotřeby vody a elektrické energie je pouze orientační, přesná cena 

bude stanovena při vyúčtování služeb, při výpočtu byla uvažována průměrná spotřeba 

hodnota 3,5 m3/den vody a 20 kWh/den elektřiny 

7 – z důvodu využití konstrukční vrstvy budoucích zpevněných ploch 

pro staveništní komunikaci byla odhadem stanovena cena pro její sanaci před realizací 

zpevněných ploch, náklady budou upřesněny před samotnou sanací po zjištění reálného 

stavu  

 

Odhadovaná cena zařízení staveniště pro hlavní stavební objekty je 1 868 720 Kč 

bez DPH. Při výpočtu nebylo uvažováno s použitím vlastních objektů zhotovitele vyjma 

tlakového čističe. Při využití vlastních prostředků by výsledná cena byla řádově o několik 

stovek tisíc menší. 

Dle položkového rozpočtu je cena hlavních stavebních objektů 84 617 551 Kč 

bez DPH. Obvyklá hodnota zařízení staveniště objektu na „zelené louce“ je 2,5 % z ceny 

díla, v našem případě tedy 2 115 364 Kč bez DPH. 

5.18 Orientační lhůty budování a likvidace ZS 

Většina objektů zařízení staveniště bude zhotovena před realizací hlavních 

stavebních objektů a většina bude odstraněna až při dokončování inženýrských objektů. 

Práce na hlavních stavebních objektech budou zahájeny 26. 3. 2020 a ukončeny 

17. 8. 2021. 
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Název Doba budování 

[dny] 

Datum začátku 

budování 

Datum 

likvidace 

Mobilní oplocení 2 2. 1. 2020 30. 10. 2021 

Kanceláře 1 6. 1. 2020 30. 10. 2021 

Šatna – spodní a vrchní 

stavba + dokončovací práce 

1 7. 1. 2020 30. 10. 2021 

Šatna – vrchní stavba + 

dokončovací práce 

1 1. 6. 2020 30. 10. 2021 

Hygienický kontejner 1 8. 1. 2020 30. 10. 2021 

Fekální tank 1 1. 6. 2020 30. 10. 2021 

Skladový kontejner 1 1 1. 4. 2020 30. 10. 2021 

Skladový kontejner 2 1 1. 6. 2020 30. 10. 2021 

Kontejner na suť 1 1. 4. 2020 30. 10. 2021 

Kontejner na tříděný odpad 1 1. 4. 2020 30. 10. 2021 

Kontejner na komunální 

odpad 

1 1. 4. 2020 30. 10. 2021 

Staveništní komunikace 5 13. 1. 2020 6. 9. 2021 

Staveništní rozvaděč 1 6. 1. 2020 30. 10. 2021 

Rozvody el. energie 1 7. 1. 2020 30. 10. 2021 

Rozvody vodovodu 1 8. 1. 2020 30. 10. 2021 

Staveništní osvětlení 1 2. 1. 2020 30. 10. 2021 

Čistící zóna 1 7. 1. 2020 29. 5. 2020 

Skládka materiálu 1 13. 1. 2020 6. 9. 2021 

Tabulka č. 23 Orientační lhůty budování a likvidace objektů ZS 
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6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

6.1 Hlavní stavební stroje 

V této kapitole budou navrženy hlavní stavební stroje a mechanismy včetně jejich 

časového nasazení na stavbu v příloze č. P6.01 – Časový plán nasazení hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Níže uvedené stroje jsou pouze pro realizaci hlavních 

stavebních objektů. 

Součástí kapitoly jsou přílohy č. P6.02 – Posouzení autojeřábu – administrativa, 

č. P6.03 – Posouzení autojeřábu – hala a č. P6.04 – Posouzení dosahu autočerpadla. 

6.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 

Autojeřáb bude využíván především při montáži železobetonového 

prefabrikovaného skeletu. 

 

Parametry: 

• Maximální nosnost    55 t 

• Teleskopický výložník   10,5 – 40 m 

• Pohon      6 x 6 x 6 

• Hmotnost jeřábu    36 t 

• Protiváha     12,0 t 

• Maximální rychlost    80 km/h 
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Rozměry: 

 

Obrázek č. 23 Autojeřáb Liebherr LTM  1055 – rozměry [54] 

 

Obrázek č. 24 Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 [54] 

6.1.2 Vrtná souprava Bauer BG 20H 

Vrtná pilotovací souprava bude provádět pažené vrtané základové piloty 

o průměrech 600, 900 a 1200 mm. 

 

Parametry: 

• Provozní hmotnost    54,3 t 

• Jmenovitý výkon motoru   146 kW 

• Hladina akustického tlaku   113 dB 
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• Maximální šířka piloty   1 500 mm 

• Maximální šířka piloty s pažením  1 200 mm 

• Maximální hloubka piloty   21,5 m 

• Celková provozní výška   21,83 m 

• Celková provozní šířka   3 m 

 

Dopravní rozměry: 

 

Obrázek č. 25 Vrtná souprava Bauer BG 20H – rozměry 1 [55] 

 

Obrázek č. 26 Vrtná souprava Bauer BG 20H – rozměry2 [55] 

6.1.3 Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

Rypadlo-nakladač bude sloužit pro nakládání zeminy na nákladní automobil 

během zemních prací. Bude využíván při zemních pracích v rámci HTÚ, přípravy území 

a u konečných terénních a sadových úprav. Díky multifunkčnosti stroje může být dále 

využíván pro rozvoz výztuže do pilot a přesun bednění a veškerých paletových materiálů. 

 

Parametry: 

• Provozní hmotnost    8 435 kg 

• Jmenovitý výkon motoru   81 kW 

• Rypná síla lopaty    54,31 kN 
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Obrázek č. 27 Rypadlo-nakladač JCB 4CX – rozměry [56] 

 

• (A) Celková přepravní délka   5,91 m 

• (G) Výška po střechu kabiny   3,03 m 

• (H) Celková přepravní výška   3,97 m 

• (K) Šířka lopaty    2,33 m 

• (K) Šířka lopaty – volitelná   2,44 m 

 

Obrázek č. 28 Rypadlo-nakladač JCB 4CX – pracovní rozměry [56] 

• (A) SAE Maximální hloubka výkopu 4,32 m 

• (B) Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol 6,74 m 

• (C) Dosah v úrovni povrchu od osy otoče 5,4 m 
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• (D) Dosah v plné výšce od osy otoče 2,82 m 

• (E) Boční dosah od osy stroje  6,02 m 

• (F) SAE Provozní výška   5,45 m 

• (G) Max. nakládací výška   3,84 m 

• (G) SAE nakládací výška   3,39 m 

• (H) Celkový příčný posuv rypadla  1,16 m 

• Maximální výška zdvihu vidlí  3, 28 m 

6.1.4 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz zeminy na mezideponii, skládku 

a bude jím dovážen materiál pro sanace a násypy. 

 

Parametry: 

• Užitečné zatížení    19 750 kg 

• Pohon kol     6x6 

• Výkon motoru    300 kW 

• Rozvor     3 440 + 1 320 mm 

• Maximální technická přípustná hmotnost 30 000 kg 

• Maximální rychlost    85 km/hod 

• Objem korby     10 m3 

 

Obrázek č. 29 Rozměry automobilu Tatra Phoenix 6x6 [57] 
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Obrázek č. 30 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 [57] 

6.1.5 Tahač Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-41/80 

Tato navržená souprava je navržena pro dovoz a odvoz strojů, které nejsou 

technicky uzpůsobeny pro pohyb po vlastní ose v silniční dopravě a pro převoz vazníků. 

Parametry soupravy umožňují v jedné dodávce převézt 2 vazníky. 

 

Parametry: 

• Výkon motoru    375 kW 

• Druh paliva     Nafta 

• Pohon      6x4 

• Technická nosnost    60 tun 

• Délka ložné plochy    15,0 – 37,0 m 

• Šířka ložné plochy    3,0 m 

• Výška ložné plochy    885 +130/-70 mm 

• Podvalník     2x teleskopicky výsuvný 
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Obrázek č. 31 Tahač Mercedes Benz 3351 [58] 

 

Obrázek č. 32 podvalník Goldhofer STZ-L 4-41/80 [59] 

6.1.6 Nákladní automobil MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil MAN TGS 35.440 bude sloužit pro dopravu materiálu 

ze stavebnin a bednění. 

 

Parametry: 

• Výkon motoru    324 kW 

• Druh paliva     Nafta 

• Pohon      8x4 

• Celková hmotnost    32 000 kg 

• Délka ložné plochy    8 000 mm 

• Šířka ložné plochy    2 230 mm 

• Šířka vozidla     2 490 mm 

• Únosnost hydraulické ruky – maximální 5 390 kg 

• Únosnost HR při maximálním vyložení 1 010 kg 

• Dosah ruky – maximální   10,1 m 
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Obrázek č. 33 Nákladní automobil MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou [60] 

6.1.7 Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

Nákladní automobil MAN TGA 18.480 XLX BLS s tahačem RH125P bude 

využíván k dopravě železobetonových prefabrikátů, trapézových plechů, výztuže 

a ocelové konstrukce z prodejny hutního materiálu a panelů pro opláštění. 

 

Parametry tahače: 

• Výkon motoru    358 kW 

• Palivo      Nafta 

• Šířka      2 495 mm 

• Délka      5 885 mm 

• Výška      4 000 mm 

• Rozvor     3 600 mm 

• Užitečné zatížení    18 000 kg 

• Maximální rychlost     90 km/hod 
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Obrázek č. 34 Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS [61] 

Parametry návěsu: 

• Celková technická hmotnost   39 000 kg 

• Celková povolená hmotnost soupravy 42 000 kg 

• Ložná plocha (D x Š)    13 620 x 2 480 mm 

• Hmotnost návěsu    5 600 kg 

• Celková šířka     2 550 mm 

 

Obrázek č. 35 Návěs RH125P [62] 

6.1.8 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu čerstvého betonu z betonárny 

na stavbu. 

 

Parametry: 

• Výkon motoru     324 kW 
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• Jmenovitý objem    9 m3 

• Maximální rychlost    85 km/h 

 

Obrázek č. 36 Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX [63] 

Parametry nástavby: 

• Jmenovitý objem    9 m3 

• Geometrický objem    15 810 l 

• Vodorys     10 390 l 

• Stupeň plnění     56,9 % 

• Sklon bubnu     11,2 ° 

• Hmotnost nástavby     3 470 kg 

• Průměr bubnu  (A)    2 300 mm 

• Výška násypky (B)    2 474 mm 

• Průjezdná výška (C)     2 534 mm 

• Výsypná výška (D)    1 089  

 

 

Obrázek č. 37 Schéma nástavby autodomíchávače [63] 
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6.1.9 Autočerpadlo Schwing S 42 SX 

Autočerpadlo bude využito pro betonáž monolitických železobetonových stropů 

v administrativní části budovy. 

 

Parametry: 

• Vertikální dosah    42,2 m 

• Horizontální dosah    38,10 m 

• Počet sekcí (ramen)    4 

• Rozbalovací výška    9,6 m 

• Akční rádius     2x 365 ° 

• Dopravní potrubí    DN 125 

• Rozměry předních a zadních podpěr  8,3 m 

Parametry čerpadla: 

• Typ      P2023 

• Pohon      636 l/min 

• Dopravní válce    230 x 2 000 mm 

• Dopravní výkon    161 m3/h 

• Dopravní tlak     85 bar 

• Počet zdvihů     32 za minutu 

 

Obrázek č. 38 Autočerpadlo Schwing S 42 SX [64] 

6.1.10 Užitkový vůz Ford Transit 2,4 TDDI 

Užitkový vůz bude využíván pro přepravu drobného materiálu, nářadí 

a ochranných pomůcek. 

 

Parametry: 

• Výkon motoru    81 kW 
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• Palivo      Nafta 

• Užitná hmotnost    1 200 kg 

• Objem nákladového prostoru   10,5 m3 

• Počet míst k sezení    3 

 

Rozměry nákladového prostoru: 

 

Obrázek č. 39 Užitkový vůz Ford Transit 2,4 TDDI – rozměry nákladového prostoru [65] 

6.1.11 Vibrační válec Caterpillar CB24B 

Tento vibrační válec bude sloužit pro zhutnění konstrukční štěrkopískové vrstvy 

pod základovou deskou. 

 

Parametry: 

• Výkon motoru    24,4 kW 

• Pracovní šířka     1 200 mm 

• Provozní hmotnost    2,7 – 2,9 t 

• Amplituda     0,53 mm 

• Frekvence     63 Hz 

• Skrápění     Ano 
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Rozměry: 

 

Obrázek č. 40 Vibrační válec Caterpillar CB24B [66] 

• (1) Skrápění     Ano 

• (2) Celková šířka    2 575 mm 

• (3) Celková šířka    1 312 mm 

• (4) Šířka válce    1 200 mm 

• (5) Přepravní výška    2 600 mm 

• (6) Rozvor     1 800 mm 

• (7) Světlá výška pod rámem válce  620 mm 

• (8) Světlá výška pod rámem   285 mm 

 

Obrázek č. 41 Vibrační válec Caterpillar CB24B [66] 
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6.1.12 Vibrační válec Wacker – RTX-SC3 

Vibrační válec bude využíván pro hutnění zeminy při násypech kolem 

základových patek a základových nosníků. Dále bude využíván při realizaci přípojek. 

 

Parametry:  

• Provozní hmotnost    1 467 kg 

• Rozměry (D x Š x V)    1 853 x 820 x 1 270 mm 

• Průměr bandáže    520 mm 

• Šířka bandáže minimální   560 mm 

• Šířka bandáže maximální    820 mm 

• Jízdní rychlost vpřed    1,5 km/h 

• Jízdní rychlost vzad    1,5 km/h 

• Poloměr otáčení    1 600 mm 

• Plošný výkon maximální   990 m2/h 

• Stoupavost max. (bez vibrací)   50 % 

• Stoupavost max. (s vibracemi)   45 % 

• Provozní výkon    15,5 kW 

• Typ paliva     nafta 

• Spotřeba paliva    4,5 l/h 

• Objem nádrže     24 l 

 
Obrázek č. 42 Vibrační válec Wacker – RTX-SC3 [67] 
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6.1.13 Vibrační deska Wacker DPU5545He 

Tato vibrační deska bude využita k hutnění štěrkopískového polštáře 

pod základovou deskou kolem železobetonových patek a základových prahů.  

 

Parametry: 

• Provozní hmotnost    424 kg 

• Odstředivá síla    55 kN 

• Velikost základní desky (š x d)  440 x 900 mm 

• Tloušťka základní desky   12 mm 

• Výška bez vodicí oje    790 mm 

• Rozšířená pracovní šířka   600 mm 

• Frekvence      69 Hz 

• Chod vpřed max.    27 m/min 

• Plošný výkon maximální   980 m2/h 

• Dopravní rozměry (V x D x Š)  1 514 x 1 048 x 780 mm 

• Palivo      nafta 

• Maximální výkon motoru   7 kW 

• Spotřeba paliva    1,6 l/h 

• Objem palivové nádrže   5 l 

 

Obrázek č. 43 Vibrační deska Wacker DPU5545He [68] 
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6.1.14 Vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 6005 

Vibrační pěch bude využíván pro hutnění násypů a obsypů kolem základových 

konstrukcí, především pak kolem základových patek. 

 

Parametry: 

• Hmotnost     70 kg  

• Výkon      2,7 kW  

• Palivo      Benzín 

• Hutnící síla     15 kN 

• Pracovní rychlost    15-18 m/min  

• rozměry hutnící desky (Š x D)  280 x 330 mm  

• hladina akustického výkonu/tlaku  106/92 dB  

• rozměry stroje (D x Š x V)   726 x 345 x 1 060 mm 

 
Obrázek č. 44 Vibrační pěch Husqvarna Atlas Copco LT 6005 [69] 

6.1.15 Manipulátor Manitou MT 1440 SLT 

Teleskopický manipulátor bude využíván u montáže ocelové konstrukce 

při montáži obvodových panelů a dále bude sloužit pro manipulaci a přepravu materiálu. 

 

Parametry: 

• Výkon      74,5 kW 

• Maximální rychlost    25 km/h 

• Maximální výška zdvihu   13 600 mm 
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• Maximální nosnost    4 000 kg 

• Provozní hmotnost    10 790 kg 

• Typ paliva     Nafta 

• Délka x šířka     6 090 x 2 400 mm 

• Rozměr při stabilizaci   6 090 x 3 820 mm 

 

 

Obrázek č. 45 Manipulátor Manitou MT 1440 SLT [70] 

6.1.16 Nůžková plošina Skyjack SJ8841RT 

Nůžková montážní plošina bude využita především pro montáž obvodového 

pláště objektu. Díky velkému koši vzniká dostatečně velký manipulační prostor 

pro dělníky. Plošina bude dále využita pro montáž oken a venkovních žaluzií. 

 

Parametry: 

• Maximální pracovní výška   14,5 m 

• Maximální výška plošiny    12,5 m 

• Minimální výška plošiny   1,75 m 

• Rozměry plošiny    5,7/8.14 x 1,7 m 

• Maximální hmotnost nákladu  681 kg 

• Přepravní rozměry    3,71 x 2,21 m 

• Vlastní hmotnost    6 173 kg 

• Provedení     4 x 4 

• Palivo      Nafta 
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Obrázek č. 46 Nůžková plošina Skyjack SJ8841RT [71] 

6.1.17 Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO 

Kloubová plošina bude využita pro montáž prefabrikovaného skeletu a ocelové 

konstrukce pro opláštění. Tento typ byl zvolen z důvodu, že neklade požadavky 

na rovinnosti terénu, které nebude při realizaci skeletu dosáhnuto. 

 

Parametry: 

• Pracovní výška    16,30 m 

• Stranový dosah    8,30 m 

• Nosnost koše     230 kg 

• Rozměry koše     1,3 x 0,8 m 

• Hmotnost     6 650 kg 

• Přepravní délka    5,05 m 

• Přepravní šířka    2,30 m 

• Přepravní výška    2,40 m 

• Palivo      Nafta 
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Obrázek č. 47 Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO [72] 

6.1.18 Bloková pila Norton Clipper Jumbo 651 

Bloková pila bude využívána pro řezání keramických bloků. 

 

Parametry: 

• Průměr kotouče x vrtání   650 x 25,4 mm  

• Max. délka řezu    500 mm  

• Hlavní motor stolové pily   400 V / 32 A / 14 kVA 

• Příkon      2,2 kW  

• Rozměr stolu     600 x 500 mm  

• Otáčky pily     1350 / min.   

• Výkon pily     5500 W  

• Rozměry pily     1700 x 800 x 1480 mm  

• Hmotnost pily     212 kg  

• Maximální výška materiálu   280 mm  

• Maximální hloubka řezu   265 mm 
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Obrázek č. 48 Bloková pila Norton Clipper Jumbo 651 [73] 

6.1.19 Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P718 TD 

Pístové čerpadlo bude sloužit pro přepravu čerstvého betonu při realizaci podlah. 

 

Parametry: 

• Dopravní výkon    18 m3/hod 

• Dopravní tlak      68 bar 

• Maximální zrnitost materiálu   32 mm 

• Hmotnost     2 320 kg 

• Palivo      Nafta 

• Dosah hadice     až 100 m 

 
Obrázek č. 49 Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD [74] 
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6.1.20 Strojní omítačka Filamos Master 

Strojní omítačka je určená k realizaci vnitřních strojních omítek. 

 

Parametry: 

• Výkon      5-45 l/min 

• Dopravní vzdálenost    cca 40 m 

• Dopravní výška    cca 20 m 

• Pracovní tlak      max. 30 bar 

• Výkon hlavního motoru    5,5 kW 

• Výkon vedlejšího motoru   1,1 kW 

• Kompresor     250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 

• Požadovaný tlak vody   3 bar 

• Příkon      6,6 kW 

• Rozměry DxŠxV    1420 x 660 x 1540 mm 

• Plnicí výška     1010 mm 

• Objem násypky     130 l 

• Hmotnost bez kompresoru    170 kg 

 

Obrázek č. 50 Strojní omítačka Filamos Master [75] 

 

 



- 133 - 

 

 

6.1.21 Ponorný vibrátor Wacker–IREN 45 

Ponorný vibrátor bude využíván pro vibrování monolitických železobetonových 

konstrukcí. 

 

Parametry: 

• Výkon      5–45 l/min 

• Průměr tělesa     45 mm 

• Délka tělesa     382 mm 

• Hmotnost tělesa    3,5 kg 

• Provozní hmotnost s ochr. hadicí 18 m 25,2 kg 

• Průměr působení    60 cm 

• Vibrace     12 000 za 1 min 

• Příkon      1,5 kW 

• Připojovací kabel    15 m 

 

Obrázek č. 51 Ponorný vibrátor Wacker– IREN 45 [76] 

 

6.1.22 Vibrační lišta Wacker P 35A 

Vibrační lišta bude určena pro vibrování čerstvého betonu při betonáži základové 

desky a stropních železobetonových monolitických konstrukcí. 

 

Parametry 

• Provozní hmotnost    15,5 kg 

• Odstředivá síla    55 kN 
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• Zdvihový objem    35,8 m3 

• Délka      1 117 mm 

• Šířka      889 mm 

• Palivo      benzín 

• Výkon motoru    1,2 kW 

• Spotřeba paliva    0,6 l/h 

• Objem palivové nádrže   0,65 l 

• Nastavovací profil SBW12F (D x Š)  3 700 x 165 mm 

 
Obrázek č. 52 Vibrační lišta Wacker P 35A [77] 

6.1.23 Finišer Somero S-940 

Finišer bude používán při realizaci drátkobetonových podlah. Součástí dodávky 

finišeru bude samonivelační 3 m lišta. 

 

Parametry: 

• Šířka (bez lišty)   1 450 mm 

• Délka     3 350 mm 

• Výška (bez sloupků)   1 500 mm 

• Hmotnost    805 kg 

• Palivo     Nafta 

• Výkon     18 kW 

• Produktivita    460 m2/hod 

• Pracovní záběr   3 000 mm 
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Obrázek č. 53 Finišer Somero S940 [78] 

6.1.24 Dvourotorová rotační hladička Halcon Duplo G-20H 

Dvourotorová rotační hladička bude využita pro vyhlazení povrchu 

drátkobetonové průmyslové podlahy. 

 

Parametry: 

• Hmotnost     310 kg 

• Průměr rotoru     900 mm 

• Počet rotoru     2 ks 

• Rozměry (D x Š x V)    1 950 x 980 x 1 100 mm 

• Výkon      14,5 kW 

• Palivo      Benzín 

 

Obrázek č. 54 Dvourotorová rotační hladička Halcon Duplo G-20H [79] 
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6.1.25 Krajová hladička betonu Halcon 60 G–4H 

Krajová rotační hladička bude využita pro vyhlazení povrchu drátkobetonové 

průmyslové podlahy v hůře dostupných místech, především po obvodu a kolem sloupů. 

 

Parametry: 

• Hmotnost     71 kg 

• Průměr rotoru     600 mm 

• Rozměry (D x Š x V)    890 x 650 x 840 mm 

• Výkon      3 kW 

• Palivo      Benzín 

 

Obrázek č. 55 Krajová hladička betonu Halcon 60 G–4H [80] 

 

6.1.26 Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 

Řezačka spár je určena pro realizaci spár v průmyslové podlaze. 

 

Parametry: 

• Rozměry pilového kotouče   400 x 25,4 mm  

• Řezná rychlost    2600 min.   

• Max. hloubka řezu    145 mm  

• Palivo      Benzín 

• Výkon řezače     6,6 kW  

• Hmotnost     93 kg 
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Obrázek č. 56 Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 [81] 

6.1.27 Tryskací zařízení Contec MODUL 350 

Tryskací zařízení je určeno pro úpravu průmyslové drátkobetonové podlahy před 

finální stěrkovou vrstvou. 

 

Parametry: 

• Rozměry (D x Š x V)    1 100 x 1 850 x 550 mm 

• Hmotnost     405 kg 

• Pracovní šíře     350 mm 

• Příslušenství     externí průmyslový vysavač 

 
Obrázek č. 57 Tryskací zařízení Contec MODUL 350 [82] 
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6.1.28 Tepelný agregát Master BV170 E 

Pro případné vyhřívání vnitřního prostředí pro provádění prací v zimním období. 

 

Parametry: 

• Provozní hmotnost    15,5 kg 

• Objem nádrže     65 l 

• Průtok vzduchu    1 800 m3/hod 

• Výkon topení     47 kW 

• Spotřeba paliva    3,9 l/hod 

• Příkon      0,8 kW 

• Palivo      nafta 

• Rozměry (D x Š x V)    1330 x 660 x 1000 mm 

 

Obrázek č. 58 Tepelný agregát Master BV170 E [83] 
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6.2 Ostatní stavební stroje, přístroje, nástroje a nářadí 

• Nivelační přístroj s příslušenstvím 

• Rotační laser s příslušenstvím 

• Spádová stavební míchačka 

• Elektrické míchadlo 

• Svářečka 

• Úhlová bruska 

• Příklepová vrtačka 

• Aku-vrtačka 

• Stavební kolečko 

• Motorová pila 

• Paletový vozík 

• Kalové čerpadlo 

• Klempířské nářadí 

• Žebříky 

• Lešení 

• Průmyslový vysavač 

• Horkovzdušný svařovací automat 

• Schodišťová věž 
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7 Časový plán hlavních stavebních objektů 

Hlavní stavební objekty SO-01 a SO-02 jsou realizovány v jedné etapě. Součástí 

této diplomové práce je zpracovaný podrobný časový plán v příloze č. P7.01 – Časový 

plán hlavních stavebních objektů. Na základě časového plánu a postupu prací byla 

vypracována bilance potřeby pracovníků a časové nasazení strojů pro hlavní stavební 

objekty. Bilance pracovníků je znázorněna v příloze č. P7.02 – Bilance pracovníků 

hlavních stavebních objektů, časové nasazení strojů v příloze č. P6.01 – Časové nasazení 

strojů. Časový harmonogram byl zpracován v programu MS Project. Pro jednotlivé práce 

byly převzaty normohodiny z rozpočtového programu BUILDpower S a programu 

CONTEC. U některých položek byly normohodiny upřesněny na základě zkušeností 

firem z praxe, které se danými činnostmi zaobírají. V časovém plánu jsou zohledněny 

technologické přestávky a klimatické podmínky. V rámci zjednodušení nejsou 

uvažovány státní svátky, kromě období Vánoc. 
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8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro etapu pilotáže 

Plán zajištění materiálových zdrojů je vyhotoven pro plynulý průběh etapy 

pilotáže. Plán byl sestaven na základě časového harmonogramu, podle kterého budou 

práce na pilotách zahájeny 26. 3. 2020 a dokončeny 17. 4. 2020 viz příloha č. P7.01 – 

Časový plán hlavních stavebních objektů a z postupu montáže viz příloha č. P11.03. –

Výkaz výměr je určen na základě položkového rozpočtu viz příloha č. P11.02 – 

Položkový rozpočet hlavních stavebních objektů. 

Den Materiál Množství Piloty Datum 

dodání 

Datum zabudování 

1 Armokoš 30 ks P10 – 30x 26. 3. 2020 26. 3. - 2. 4. 2020 

1 Beton 16,83 m3 P10 – 5x 26. 3. 2020 26. 3. 2020 

2 Beton 16,83 m3 P10 – 5x 27. 3. 2020 27. 3. 2020 

3 Beton 16,83 m3 P10 – 5x 30. 3. 2020 30. 3. 2020 

4 Beton 16,83 m3 P10 – 5 ks 31. 3. 2020 31. 3. 2020 

5 Beton 16,83 m3 P10 – 5 ks 1. 4. 2020 1. 4. 2020 

6 Beton 16,83 m3 P10 – 5 ks 2. 4. 2020 2. 4. 2020 

6 Armokoš 17 ks P01 – 1x, 

P02 – 13x, 

P04 – 3x 

2. 4. 2020 2. 4. – 8. 4. 2020 

7 Beton 16,83 m3 P01 – 1x, 

P02 – 4x 

3. 4. 2020 3. 4. 2020 

8 Beton 11,71 m3 P02 – 4x 6. 4. 2020 6. 4. 2020 

9 Beton 11,71 m3 P02 – 4x 7. 4. 2020 7. 4. 2020 

10 Beton 13,91 m3 P02 – 1x, 

P04 – 3x 

8. 4. 2020 8. 4. 2020 

 Armokoš 28 ks P05 – 6x, 

P03 – 5x, 

P11,12 – 1x, 

P06 – 5x,  

8. 4. 2020 9. 4.  – 17. 4. 2020 

11 Beton 23,41 m3 P05 – 3x 9. 4. 2020 9. 4. 2020 

12 Beton 23,41 m3 P05 – 3x 10. 4. 2020 10. 4. 2020 

13 Beton 23,41 m3 P03 – 4x 13. 4. 2020 13. 4. 2020 

14 Beton 17,56 m3 P03 – 1x, 

P11 – 1x, 

P12 – 1x 

14. 4. 2020 14. 4. 2020 

15 Beton 8,60 m3 P06 – 4x 15. 4. 2020 15. 4. 2020 

16 Beton 8,79 m3 P06 – 1x, 

P07 – 4x  

16. 4. 2020 16. 4. 2020 

17 Beton 7,56 m3 P08 – 2x, 

P09 – 4x 

17. 4. 2020 17. 4. 2020 

Tabulka č. 24 Plán zajištění materiálu pro pilotáž 
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Specifikace materiálu: 

• beton pro piloty C25/30-XA1-XC4-XF1 

• armokoše z výztuže B500B – rozměry dle výrobní dokumentace 

 

Armokoše pro piloty budou uskladněny na skládce materiálu a postupně naváženy 

rypadlo-nakladačem na pilotovací rovinu. Dodávka armokošů včetně distančních 

koleček. 

V případě změny v době provádění, případně prohloubení vrtů nebo jakékoliv 

další události bude plán materiálů operativně upravován. 
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9 Technologický předpis pro vrtané piloty 

9.1 Obecné informace 

9.1.1 Obecné informace o stavbě 

Stavební záměr je situován na pozemky v nově budované průmyslové zóně v jižní 

části města, která navazuje na stávající průmyslovou zónu. Stavební pozemky jsou mírně 

sklonité. Okolní zástavbu tvoří provozní stavby. Stavba je orientovaná k východní časti 

pozemku z důvodu možného rozšíření na jihovýchod a nejideálnějšího napojení 

na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Půdorys výrobní a skladovací haly je obdélníkového tvaru o rozměrech 61 x 49 m 

s výškou atiky cca 9,1 m. Administrativní budova má tvar písmene „Y“ o nejdelších 

rozměrech stran 45 x 16 m. V hale jsou plochy určené pro skladování, výrobu, manipulaci 

a ostatní. V administrativní budově jsou plochy určené pro administrativu, sociální 

zázemí a ostatní. 

Hala je navržena jako dvoulodní, jednopodlažní. Lodě jsou od sebe odděleny 

dělicí stěnou. Jedna hala slouží pro výrobu a druhá pro skladování. Ve výrobní hale 

je navržen lehký mostový jeřáb. Součástí haly jsou vestavky pro skladování a kanceláře. 

Přístup do haly je přes administrativní budovu. Dále třemi vraty a třemi dveřmi, které 

vedou do venkovního prostoru. 

Administrativa je navržena jako dvojpodlažní budova, kde jsou plánovány 

společenské prostory, sociální zázemí a kanceláře. Hlavní vchod do objektu je z východní 

strany z prostoru parkoviště. Vedlejší vchody jsou umístěny na východní a jižní straně. 

Oba objekty jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou. Objekty jsou 

založené na vrtaných pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný 

skelet, vyjma patek, které jsou navrženy jako monolitické. Skelet je opláštěn 

kovoplastickými sendvičovými panely. 

Přístup k objektu je řešen jako bezbariérový po chodníku, který vede přímo 

k navrženým parkovacím plochám. Parkovací plochy navazují na staveništní 

komunikace, které jsou vázány na místní komunikaci. 
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9.1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zabývá realizací vrtaných pilot s pažením z ocelových 

výpažnic. Dle projektové dokumentace jsou navrženy piloty o průměrech 600, 900 

a 1 200 mm z betonu C25/30-XA1-XC4-XF1 s výztuží B500B. Piloty budou vetknuty 

do únosného podloží. Minimální délka pilot průměru 600 mm bude 3,5 m, průměru 

900 mm 4,0 m a průměru 1 200 m 4,5 m. Pilotáž bude prováděna ze zhutněné 

pláně HTÚ (-0,970 až -0,700 m), která bude realizována při realizaci IO-01. Jelikož se 

hlava pilot nachází pod úrovní pláně HTÚ, bude využita metoda s hluchým vrtáním. 

Takzvané hluché vrtání je vzdálenost mezi projektovou hlavou piloty (úroveň odbourání) 

po úroveň zemní pláně. Hloubený vrt se bude postupně pažit ocelovou pažnicí. Piloty 

budou vrtány rotačně pomocí vrtného hrnce, případně vrtací korunky s břity. 

Do zhotoveného vrtu se osadí armokoš a začne se s ukládáním betonu, při kterém se bude 

postupně vytahovat pažnice. Po zatvrdnutí betonu se provede úprava hlavy piloty.   

9.2 Materiál, doprava a skladování 

9.2.1 Materiály 

• Dodavatelé 

Dodavatelé stavebních materiálů jsou řešeny v kapitole 3. Koordinační situace 

stavby se širšími vztahy dopravních trasy, bod 4. Dopravní trasy. 

• Výpis materiálů 

Výztuž pro piloty bude dodávaná ve formě armokošů přímo od dodavatele. 

Vytěžená zemina se bude odvážet na skládku zeminy v obci Věchnov, vzdálené přibližně 

5 km od místa stavby. Celková délka výztuže je 335,1 m. 

Hlavní materiály Jednotka Množství 

Beton C25/30-XA1-XC4-XF1 pro piloty m3 255,73 

Výztuž pro piloty B500B t 15,33 

Zemina z vrtání pilot m3 243,65 

Tabulka č. 25 Výpis materiálů – piloty 

Pro předepsané krytí výztuže50 mm budou použity distanční kolečka, které budou 

již v dodávce armokošů.Po 2,5 metrech budou vždy osazeny 3 kusy koleček. 
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9.2.2 Doprava materiálu 

Podrobná specifikace stavebních strojů je řešena v kapitole č. 6 Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanizmů. 

• Primární doprava materiálu 

Pro odvoz zeminy bude využíván nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6. 

Pro přepravu armokošů pilot, včetně distančních kroužků, Tahač MAN TGA 18.480 XLX 

BLS s návěsem RH125P. Čerstvý beton bude zajištěn autodomíchávačem MAN TGA 

32.440 MIX. 

• Sekundární doprava materiálu 

Nakládání zeminy a manipulace s armokoši bude zajištěna rypadlo-nakladačem 

JCB 4CX. Samotné usazení armokoše do vrtu bude zajištěno pomocí pilotovací soupravy 

Bauer BG 20H. Drobný stavební materiál bude dopraven pomocí koleček. 

9.2.3 Skladování materiálů 

Vytěžená zemina z vrtů bude odvážena na skládku zeminy nacházející se v obci 

Věchnov vzdálené přibližně 5 km od místa stavby. Armokoše budou skladovány 

na zarovnané, odvodněné a zpevněné ploše v místě zařízení staveniště, případně přímo 

na upravené pláni HTÚ, ze které bude pilotáž prováděna. Armokoše budou podloženy 

tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu se skladovací plochou. V případě potřeby budou 

armokoše chráněny plachtou před deštěm. Armokoše musí být opatřeny štítky, 

aby nemohlo dojít k záměně a skladovány tak. Skladování bude prováděno v takovém 

pořadí, v jakém bude využívána. Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 

kontejneru. 

9.3 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště 

9.3.1 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde těsně před zahájením prací na realizaci pilot. 

Při převzetí musí být zhotoveny inženýrské objekty podle přílohy č. 4. Časový a finanční 

plán stavby – objektový. Pracoviště musí být vyklizené, zemní pláň dostatečně zhutněná 

podle požadavků PD, Edef2 = min 60MPa. Dále bude provedena kontrola projektované 

výšky pláně, která má projektovanou hodnotu -0,970 až -0,700 m 

od projektové 0,000= 555,500 m n. m. Práce na vrtaných pilotách mohou začít 

až po odstranění případných vad. 
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Převzetí pracoviště probíhá za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru 

investora a zástupce firmy realizující etapu vrtaných pilot. O převzetí pracoviště bude 

sestaven protokol, který bude součástí stavebního deníku. 

9.3.2 Připravenost staveniště 

Celé staveniště bude oplocené. Součástí oplocení budou dvě uzamykatelné brány 

pro vjezd a výjezd vozidel ze stavby/na stavbu. Na staveništi budou již zřízené staveništní 

komunikace a skladovací plochy, obytné kontejnery, hygienický kontejner, skladovací 

kontejner, odpadní kontejnery, výplachová vana a čisticí zóna. Na staveniště bude zajištěn 

přívod elektrické energie a vody z veřejné sítě. Podrobné informace o výše zmíněném 

zařízení staveniště viz kapitola 5. Projekt zařízení staveniště, případně příloha č. P5.01 – 

Zařízení staveniště pro zemní práce a vrtané piloty. 

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je navržena od pondělí do pátku, a to od 7:00 do 15:30 

s půlhodinovou přestávkou. Úprava pracovní doby bude v případě potřeby záviset 

na termínech dokončení. Při zhoršené viditelnosti bude pracoviště osvětleno LED 

reflektory. Stavební práce budou probíhat pouze za přípustného počasí tak, aby nebyla 

ovlivněna kvalita prací a zdraví lidí pohybujících se na staveništi.  

9.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Práce musí být přerušeny v případě výskytu trvalého deště nebo bouřky. Betonáž 

lze bez problému provádět v rozmezí teplot mezi 5 °C a 30 °C. Při poklesu teploty 

pod 5 °C lze betonáž provádět pouze v případě, pokud lze zajistit příslušná opatřeni. 

Je třeba kontaktovat betonárnu, zda dokáže vyrobit čerstvý beton z cementu s vysokou 

počáteční pevností bez příměsí, nebo zda disponuje urychlující přísadou do betonu. 

Pokud teplota klesne pod -10 °C, budou veškeré práce zastaveny. 

Maximální rychlost větru je 11 m/s, minimální viditelnost je 30 m. Při překročení 

těchto hodnot budou veškeré práce ukončeny. 

9.5 Personální obsazení 

Na průběh realizace pilot bude dohlížet stavbyvedoucí, případně mistr. Všechny 

osoby musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnění k vykonávaní příslušné práce 

v podobě platných průkazů. 
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9.5.1 Vedení hlavního zhotovitele 

• Stavbyvedoucí:   1 

• Mistr:     1 

9.5.2 Pracovní četa pro pilotáž 

• Vedoucí pracovní čety  1 

• Vrtmistr (obsluha vrtné soupravy) 1 

• Řidič nákladního automobilu  1 

• Obsluha rypadlo-nakladače  1 

• Betonář    1 

• Vazač     1 

9.5.3 Ostatní pracovníci 

• Geodet     1 

• Pomocník geodeta   1 

• Obsluha autodomíchávače  1 

9.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

9.6.1 Stroje 

Podrobná specifikace stavebních strojů je řešena v kapitole č. 6 Návrh hlavních 

stavebních materiálů a strojů. 

• Tahač Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-41/80 

o Přeprava pilotovací soupravy – 1 ks 

• Vrtná souprava Bauer BG 20H 

o Vrtání pilot, usazení armokošů, vytažení pažnic – 1 ks 

• Rypadlo-nakladač JCB 4CX 

o Nakládání zeminy, přesun armokošů – 1 ks  

• Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

o Odvoz zeminy na skládku – 1 ks 

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

o Přesun čerstvého betonu na staveniště – 1 ks 

• Tahač MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P 

o Doprava armokošů na staveniště – 1 ks 
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9.6.2 Nářadí a pracovní a měřící pomůcky 

Nářadím, pracovními a měřicími pomůckami rozumíme mechanické a elektrické 

nástroje pro realizaci pilot. Mezi tyto stroje patří benzínové bourací kladivo, kterým bude 

ubourána znehodnocená hlava, svářečka, digitální teodolit, lopata, krumpáč, stavební 

kolečko, vodováha, nivelační laser, měřicí pásmo, metr, kladivo a další. 

9.6.3 Ochranné pomůcky 

Pracovníci musí disponovat osobními ochrannými pomůckami, mezi které řadíme 

pracovní obuv, přilbu, brýle, rukavice, pracovní oděv a reflexní vestu. Při svařování musí 

pracovník užívat svářečskou kuklu. Při výskytu v blízkosti hlučných strojů musí být 

pracovníci vybaveni ochrannými sluchátky. 

9.7 Pracovní postup 

9.7.1 Vytyčení pilot 

Před samotným zahájením vrtání je nutné přesně vytyčit polohu jednotlivých pilot 

podle projektové dokumentace. Vytyčení provede geodet za pomoci asistenta totální 

stanicí. V místě osy piloty bude zatlučen kolík z betonářské oceli d = 20 mm do 2/3 délky, 

která bude minimálně 300 mm. Viditelná část se označí voděodolným reflexním sprejem. 

V části administrativy bude pro větší přehlednost vedle kolíku položena cihla z důvodu 

hustějšího výskytu pilot, aby nemohlo dojít k porušení kolíku při pojezdech strojů. 

Pro označení budou použity tři různé barvy, které budou značit 3 různé průměry pilot. 

Geodet musí stavbyvedoucího seznámit s jednotlivým značením. S vrtáním je potřeba 

začít co nejdříve po vytyčení, aby nemohlo dojít k poškození kolíku. Vytyčení se bude 

průběžně kontrolovat. Z důvodu zrušení kolíku při prvním návrtu je nutné osu piloty 

stabilizovat osazením 4 pomocných kolíků. 

9.7.2 Vrtání pilot 

Jako první budou prováděny piloty o průměru 900 mm v administrativní budově. 

Pilotovací souprava začne vrtat piloty na ose 1a, počínaje pilotou na ose A1 po osu A4. 

Obdobným postupem budou piloty prováděny na ose 1b, 1c a 1d. Následovat budou piloty 

na severozápadní části administrativy až po severovýchodní část administrativy. Další 

piloty průměru 900 budou prováděny v objektu haly v severovýchodním rohu na ose C 

od osy 13 po osu 3, poté se plynule naváže na osu 3 a budou se realizovat piloty od osy 

C1 po osu D3.  
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V dalším kroku budou realizovány piloty průměru 1 200 mm na ose E od osy 

3 po osu 13, dále na ose D od osy 13 po osu 3, poslední 1 200 mm pilotou bude pilota 

u průsečíku os B a 2.  

Realizace 600 mm pilot bude započata na ose E od osy 4 po osu 12, následovat 

budou piloty na ose 13. Práce budou ukončeny čtyřmi pilotami v severovýchodním rohu 

haly. Postup pilotáže je znázorněn v příloze č. P11.03 – Postup pilotáže. 

Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu bude pro vrtání použit vrtný 

hrnec neboli šapa. Pro dokončení vrtu u paty piloty bude zapotřebí práce dokončit vrtací 

korunkou opatřenou speciálními břity pro vrtání skalních hornin. Při nesouladu skladby 

podloží s inženýrsko-geologickým průzkumem budou veškeré práce ukončeny a další 

postup prací bude muset být projednán se statikem a geotechnikem. 

Pažení pilot bude zajištěno pomocí ocelových pažnic, kdy je první pažnice 

opatřena korunkou. Osazení pažení bude probíhat pomocí soupravy, která disponuje 

dostatečným kroutícím momentem.  Při hloubení vrtu dochází k posunu pažnice do vrtu. 

Až když je pažnice přibližně 300 mm nad plání HTÚ, dojde k připojení nového kusu 

pomocí systémových zámků. Takto se pokračuje až do výsledné hloubky piloty. 

Před samotným vrtáním je důležitá kontrola vrtné soupravy, osazení pažnic, 

průměr vrtacího nástroje a jejich osazení. 

Před pilotáží se vrtná souprava postaví k místu piloty a kolmo k vytyčenému bodu 

spustí vrtný nástroj k vrtání. Po naplnění vrtného zařízení dojde kroutivým pohybem 

k jeho vytažení a pomocí vyklápěcího dna se vyprázdní. V případě možnosti nájezdu 

automobilu k vrtací soupravě dojde k vyprázdnění přímo na jeho korbu, nebo bude 

zemina vyprázdněna na zem a pomocí rypadlo-nakladače naložena na nákladní automobil 

a odvezena na skládku. 

9.7.3 Přípravné práce před armonávím a betonáží 

Z IGP se nepředpokládá výskyt podzemní vody a průsak vody do vrtů. Pro případ 

potřeby bude nachystáno ponorné čerpadlo k případnému čerpání vody. Po provedení 

vrtu na požadovanou hloubku bude provedeno očištění vrtu pomocí vrtného hrnce 

s rovným dnem. Správného začištění je docíleno pomocí nízkých otáček o malém 

přítlaku. Po začištění dna se přeměří hloubka vrtu pomocí laserového dálkoměru 

a provede se kontrola s PD. 
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9.7.4 Osazení armokošů 

Do připraveného vrtu budou osazeny kompletně zhotovené armokoše, jejichž 

součástí budou i umělá distanční kolečka pro dodržení minimálního krytí výztuže 

(od vnitřní hrany pažnice), které je podle projektové dokumentace 50 mm. Armokoš 

nesmí být nijak znečištěn. Označený armokoš pro konkrétní pilotu bude dopraven k vrtu 

ze skládky materiálu pomocí rypadlo-nakladače. Poté se pomocí háku zavěsí 

na pilotovací soupravu, která ho zvedne do svislé polohy a následně usadí do vrtu. Výztuž 

bude vyčnívat nad hlavu piloty podle předepsané kotevní délky. 

9.7.5 Betonáž pilot 

Ihned po osazení vrtu armokošem proběhne betonáž čerstvým betonem 

dovezeným z místní betonárny. Práce musí být naplánovány tak, aby se v jeden den celý 

proces pilotáže dokončil, a nezůstal tak vrt bez výztuže a vybetonování (pracovní spáry 

nejsou dovoleny). Betonáž bude probíhat z autodomíchávače přes usměrňovací roury 

s násypkou, která usměrňuje proud betonu do vrtu tak, aby nedošlo k jeho roztřídění. 

V případě nepředpokládaného výskytu podzemní vody se bude betonovat pomocí 

sypákové roury zasahující až na dno vrtu. Spoje těchto rour musí být vodotěsné. 

Při betonáži se budou roury postupně vytahovat tak, aby byly stále minimálně 2 metry 

pod hladinou čerstvého betonu. Roura musí mít vnitřní průměr roven maximálně 

0,6x vnitřního průměru armokoše. Hlava pilot bude ukončena pod rovinou pláně HTÚ 

a bude tedy nutné průběžně kontrolovat výšku hlavy piloty. Ta bude ukončena přibližně 

200 mm nad projektovanou úrovní hlavy piloty. 

9.7.6 Vytažení pažnic 

Neprodleně po skončení betonáže proběhne vytažení ocelových pažnic z pilot 

pomocí pomocných lan soupravy. Pro vytahování bude využit rotační kříž pro snadnější 

uvolnění pažnic. Při vytahování dojde k uvolnění prostoru za rubem pažnice a následně 

se tento prostor zaplní čerstvým betonem. Tento stav je nutné sledovat a v případě potřeby 

se musí dorovnat hladina betonu do projektované výšky. 
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Obrázek č. 59 Schéma postupu vrtaných pilot [84] 

9.7.7 Dokončovací práce 

Po vyhloubení jam pro základové kalichy se provede odbourání znehodnocené 

hlavy piloty pomocí benzínového vrtacího kladiva. Při odbourání hlavy piloty nesmí dojít 

k poškození piloty. Vyčnívající výztuž bude opatřena plastovými krytkami chránícími 

pracovníky před úrazem. Odbouraná suť bude ukládána do kontejneru a po naplnění 

odvezena k recyklaci. 

9.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prováděna ve třech stupních. Mezi tyto kontroly řadíme 

kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. Podrobný výpis kontroly kvality je zpracován 

v samostatné kapitole č. 11 – Kontrolní a zkušební plán kvality pro vrtané piloty. 

9.8.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

• Kontrola připravenosti staveniště 

• Kontrola předcházející etapy 

• Kontrola materiálů 

• Kontrola strojů a mechanizace 

• Kontrola vytyčení pilot 

• Kontrola pracovníků 

9.8.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 
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• Kontrola provádění vrtu 

• Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

• Kontrola armokošů (stav + osazení) 

• Kontrola ocelového pažení 

• Kontrola čerstvého betonu 

• Kontrola betonáže 

• Kontrola ošetřování 

• Kontrola úpravy hlavy piloty 

• Kontrola odvozu zeminy 

9.8.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrie 

• Kontrola pevnosti betonu 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou zpracovány 

v kapitole č. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu v bodě č. 1.7 

– Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky. 

Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro vrtané piloty jsou 

zpracovány v samostatné příloze č. P13.01 – Plán BOZP při práci na staveništi pro vrtané 

piloty. 

9.10 Ochrana životního prostředí 

V této části je řešena pouze ochrana životního prostředí při realizaci pilot. Ochrana 

životního prostředí je podrobněji rozebrána v kapitole č. 5 – Projekt zařízení staveniště. 

Při provádění stavby bude dodržována platná legislativa, budou dodržovány 

veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Stavba bude realizována 

v nové průmyslové zóně a nebude mít negativní dopad na své okolí ani z hlediska hluku. 

Všechny stroje musí být v řádném technickém stavu a kontrolovány proti úniku 

škodlivých látek, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy. Pod vozidla odstavená 

na parkovišti po delší časové období budou umístěny záchytné vany. Záchytné vany 

budou dále využívány při doplňování paliva na staveništi. 
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Pro oplachování a čištění autodomíchávačů bude na staveništi zřízena výplachová 

vana, pro znečištěná vozidla bude k dispozici čisticí zóna, aby nebyla znečišťována 

komunikace u staveniště. 

Při realizaci etap bude vedena evidence množství a způsobu likvidace a uložení 

odpadu nebo jeho využití. Tato evidence musí být vedena a uchovávána po celou dobu 

výstavby. 

 

Nakládání se vzniklým odpadem bude řešeno dle platné legislativy v aktuálním 

znění: 

• zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

• vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů 

• vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Předpokládané odpady vznikající pří realizaci pilot 

Materiál Zatřídění Klasifikace Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Odpadní obaly 

Stavební a demoliční odpady 

Beton 17 01 01 O  X   

Železo a ocel 17 04 05 O  X   

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 

17 05 04 O   X  

Komunální odpady 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O   X  

Tabulka č. 26 Předpokládané odpady vznikající pří realizaci pilot 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

V případě výskytu dalšího odpadu bude tento odpad zatříděn do příslušné 

kategorie a určí se způsob nakládání s tímto odpadem.  
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10 Technologický předpis prefabrikovaný montovaný skelet 

10.1 Obecné informace 

10.1.1  Obecné informace o stavbě 

Obecné informace o stavbě jsou uvedeny v kapitole č. 9 Technologický předpis 

pro vrtané piloty – bod 9.1.1 Obecné informace o stavbě. 

10.1.2  Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zabývá montáží železobetonového prefabrikovaného 

skeletu na hlavních stavebních objektech. Nosnou konstrukci skeletu tvoří sloupy 

čtvercového a obdélníkového půdorysu osazené do monolitických kalichových patek. 

Na monolitické patky budou uloženy základové prefabrikované nosníky. Montáž skeletu 

je rozdělena na dvě etapy. V první etapě bude zhotovena kompletní nosná konstrukce 

administrativní části a v druhé etapě montáž skeletu haly. V administrativní části budou 

na sloupy uloženy prefabrikované ŽB průvlaky. Průvlaky jsou navrženy ve tvaru 

obráceného písmene T v mezilehlých polích a písmene L pro pole krajní. Na průvlaky 

budou uložena ŽB prefabrikovaná ztužidla a předpjaté stropní panely SPIROLL 

tl. 200 mm. Jako poslední proběhne montáž prefabrikovaného schodiště. V tomto pořadí 

bude zhotoveno nejdříve 1. NP a následně 2. NP. Po kompletní montáži administrativní 

části bude realizována část výrobní haly. Na sloupy budou postupně osazována ztužidla 

na jihovýchodní straně, střešní nosníky na severozápadní straně, průvlaky 

na severovýchodní straně a uvnitř objektu a jako poslední budou na průvlaky uloženy 

střešní vazníky. Krajní pole budou doplněna o příčné ztužení v podobě ocelové 

konstrukce. 

10.2 Materiál, doprava a skladování 

10.2.1 Materiály 

Dodavatelé stavebních materiálů jsou řešeni v kapitole č. 3. Koordinační situace 

stavby se širšími vztahy dopravních tras, konkrétně v bodě č. 4. Dopravní trasy. 

10.2.1.1 Hlavní materiál 

Ve výpise nejsou uvedeny polohy kotevních desek. Tyto prvky budou upřesněny 

ve výrobní dokumentaci dodavatele skeletu, společně s velikostí a umístěním otvorů 
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pro TZB ve střešních vaznících a průvlacích. Ve výrobní dokumentací budou dále 

upřesněny konzoly sloupů pro jeřábovou dráhu a veškerá další atypická provedení prvků. 

VÝPIS SLOUPŮ 

Ozn. Popis Délka (mm) Počet 

Hala 

S01 Sloup 400 x 600 9 850 1 

S02 Sloup 400 x 600 8 850 8 

S03 Sloup 400 x 600 8 850 1 

S04 Sloup 400 x 500 8 960 4 

S05 Sloup 400 x 500 9 250 2 

S06 Sloup 500 x 600 8 850 8 

S07 Sloup 500 x 600 9 850 1 

S08 Sloup 500 x 600 8 850 1 

S09 Sloup 400 x 600 8 850 1 

S10 Sloup 500 x 600 8 850 1 

S11 Sloup 500 x 600 8 850 1 

Administrativa 

S12 Sloup 400 x 400 4 350 26 

S13 Sloup 400 x 400 3 100 30 

S14 Sloup 800 x 400 4 480 1 

S15 Sloup 400 x 400 4 350 2 

S16 Sloup 400 x 400 4 350 2 

S17 Sloup 400 x 400 3 250 1 

Tabulka č. 27 Výpis sloupů 

 

VÝPIS ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Hala 

Z01 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 600 6 

Z02 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 600 1 

Z03 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 500 3 

Z04 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 625 1 

Z05 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 675 1 

Z06 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 675 8 

Z07 Základový nosník 200 x 1 200 x 6 075 1 

Z08 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 850 1 

Z09 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 850 1 
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Z10 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 850 2 

Z11 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 850 1 

Z12 Základový nosník 200 x 1 200 x 5 600 1 

Administrativa 

Z13 Základový nosník 200 x 580 x 2 000 1 

Z14 Základový nosník 200 x 580 x 4 600 5 

Z15 Základový nosník 200 x 580 x 5 600 11 

Z16 Základový nosník 200 x 580 x 2100 1 

Tabulka č. 28 Výpis základových nosníků 

 

VÝPIS ZTUŽIDEL 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Hala 

ZT1 Ztužidlo 250 x 450 x 6 190 1 

ZT2 Ztužidlo 250 x 450 x 5 980 9 

Administrativa 

ZT3 Ztužidlo 250 x 450 x 5600 30 

Tabulka č. 29 Výpis ztužidel 

 

VÝPIS STŘEŠNÍK NOSNÍKŮ 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Hala 

N01 Střešní nosník 250 x 450 x 6 020 1 

N02 Střešní nosník 250 x 450 x 5 980 4 

N03 Střešní nosník 250 x 450 x 5 980 3 

Tabulka č. 30 Výpis střešních nosníků 

 

VÝPIS PRŮVLAKŮ 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Hala 

PR1 Průvlak 400/280 x 1 000 x 11 740 2 

PR2 Průvlak 400/280 x 1 000 x 11 790 8 

Administrativa 

PR3 Průvlak 550 x 400 x 7 350 2 

PR4 Průvlak 700 x 400 x 7 350 4 

PR5 Průvlak 550 x 400 x 5 600 1 
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PR6 Průvlak 550 x 400 x 5 600 1 

PR7 Průvlak 700 x 400 x 7 350 1 

PR8 Průvlak 700 x 400 x 7 450 1 

PR9 Průvlak 550 x 400 x 5 600 1 

PR10 Průvlak 550 x 400 x 5 600 1 

PR11 Průvlak 700 x 400 x 7 450 2 

PR12 Průvlak 550 x 400 x 7 450 2 

PR13 Průvlak 700 x 400 x 15 400 1 

PR14 Průvlak 550 x 400 x 5 600 1 

PR15 Průvlak 550 x 400 x 7 450 1 

PR16 Průvlak 700 x 400 x 15 400 4 

PR17 Průvlak 550 x 400 x 15 400 2 

PR18 Průvlak 700 x 400 x 7 350 1 

PR19 Průvlak 700 x 400 x 15 400 1 

PR20 Průvlak 700 x 400 x 7 450 1 

Tabulka č. 31 Výpis průvlaků 

U průvlaků šířky 700 mm je provedeno oboustranné vybrání pro uložení panelů, 

u průvlaků šířky 550 mm pouze jednostranné. U průvlaků ve střední části administrativy 

bude umístěna vylamovací výztuž. 

VÝPIS STŘEŠNÍK VAZNÍKŮ 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Hala 

V01 Střešní nosník 500/200 x 2 000 x 24 000 14 

V02 Střešní nosník 500/200 x 2 000 x 24 000 6 

Tabulka č. 32 Výpis střešník vazníků 

 

SCHODIŠŤOVÉ RAMENO 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Administrativa 

SR1 Schodišťové rameno s 

mezipodestou 

1 200 x – x 3 720 6 

Tabulka č. 33 Výpis schodišťových ramen 
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STROPNÍ PANELY SPIROLL 

Ozn. Popis Rozměry Š x V x D (mm) Počet 

Administrativa 

Podrobný výpis panelů, včetně výměn apod., bude uveden ve výrobní dokumentaci 

Tabulka č. 34 Výpis stropních panelů 

ZAVĚTROVÁNÍ – OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Ozn. Profil Délka Hmotnost 

Hala 

- Průměr 114 x 6,3 330,6 5 969,85 

Tabulka č. 35 Hmotnost ocelové konstrukce zavětrování 

10.2.1.2 Doplňkový materiál 

Mezi doplňkový materiál patří dřevěné klíny na fixaci sloupu, distanční ocelové 

vložky, suchá pytlovaná betonová směs pro zmonolitnění spojů, ocelová zálivková výztuž 

a zálivkový jemnozrnný beton třídy C20/25-XC1 s maximální velikostí kameniva 8 mm. 

Dodávka zálivkové výztuže a zálivkového betonu bude upřesněna po dodání výrobní 

dokumentace. Ostatní doplňkový materiál bude dodáván operativně podle potřeb stavby. 

10.2.2  Doprava materiálu 

Podrobná specifikace stavebních strojů je řešena v kapitole č. 6 Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanizmů. 

• Primární doprava materiálu 

Železobetonové prvky skeletu a panely SPIROLL budou na staveniště dováženy 

pomocí nákladního automobilu MAN TGA 18.480 XLX BLS s návěsem RH125P. 

Doprava střešních vazníků bude z důvodu jejich rozpětí zajištěna nákladním 

automobilem Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-41/80. Čerstvý 

beton bude dopraven autodomíchávačem MAN TGA 32.440 MIX. Výztuž, prvky 

ocelové konstrukce a suchá betonová směs pro výrobu zálivky budou dopraveny pomocí 

nákladního automobilu MAN TGS 35.440 s hydraulickou rukou. 

• Sekundární doprava materiálu 

Autojeřáb Liebherr LTM 1055 zajistí vykládání prefabrikovaných prvků 

z návěsu. Prvky budou ukládány na skládku a následně budou přepraveny na místo 

montáže. Střešní vazníky budou přepraveny na místo montáže přímo z podvalníku. 

Přepravu pracovníků na místo montáže zajistí dvě kloubové montážní plošiny. Doprava 
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čerstvého betonu na místo uložení bude zajištěna pomocí autočerpadla. Pro montáž 

ocelové ztužující konstrukce bude využito teleskopického manipulátoru. 

10.2.3  Skladování materiálů 

ŽB prefabrikované prvky budou uloženy na skládkách v místě montáže, 

skladovací plochy jsou znázorněny v příloze č. P12.04a až P12.04f. Skladovací plocha 

musí být dostatečně únosná, zpevněná a odvodněná. Pro zajištění plynulosti montáže 

budou prvky naváženy v dostatečném předstihu před montáží. Prvky budou uloženy 

v takovém pořadí, v jakém budou montovány. Všechny prvky budou uloženy v poloze, 

ve které budou montovány do konstrukce, vyjma sloupů a schodišťových ramen, které 

budou uloženy ve vodorovné poloze. Prvky budou uloženy na dřevěných hranolech 

150 x 150 mm. Při pokládce prvků na sebe budou použity dřevěné prokladky výšky 

100 mm pro možnou manipulaci s vázacími prostředky. Prokladky budou umístěny 

v místě manipulačních závěsů, případně v 1/10 rozpětí od obou líců prvku. Prokladky 

musí být umístěny v jedné svislé ose. Maximální výška skladovaných prvků je 1,8 m. 

Mezi skladovanými prvky musí být dostatečný manipulační prostor minimálně 600 mm. 

Ocelové pruty a prvky ocelové konstrukce pro zavětrování budou uloženy 

na zpevněné, dostatečně únosné a odvodněné skládce na dřevěných hranolech 

150 x 150 mm. Ocelová výztuž a ocelové prvky musí být chráněny proti povětrnostním 

vlivům a označeny identifikačním štítkem. 

Drobný materiál společně s pytlovanou směsí bude skladován v uzamykatelných 

skladových kontejnerech. 

10.3 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště 

10.3.1 Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde těsně před zahájením prací na montáži skeletu 

ve smluvím termínu vyplívajícím z harmonogramu stavebních prací. K datumu převzetí 

musí být ukončeny veškeré práce na předcházejících pracích. Konkrétně musí být 

zhotovené monolitické základové kalichy a výkopy s podbetonávkou pro základové 

nosníky. Kalichy i podbetonávky musí být dostatečně vyzrálé. K převzetí pracoviště 

dojde až po úspěšně provedené kontrole, která se bude zabývat rovinností, čistotou, 

shodou s PD, pevností betonu a výškovou polohou kalichů. Veškeré práce mohou začít 

až po odstranění případných vad a nedodělků. 



- 168 - 

 

 

Převzetí pracoviště probíhá za účasti stavbyvedoucího, statika, technického 

dozoru investora a zástupce montážní firmy. O převzetí pracoviště bude sestaven 

protokol, který bude součástí stavebního deníku. 

10.3.2 Připravenost staveniště 

Celé staveniště bude oplocené. Součástí oplocení budou dvě uzamykatelné brány 

pro vjezd a výjezd vozidel ze stavby/na stavbu. Na staveništi budou již zřízené staveništní 

komunikace a skladovací plochy, obytné kontejnery, hygienický kontejner, skladovací 

kontejner, odpadní kontejnery a výplachová vana. Na staveniště bude zajištěn přívod 

elektrické energie a vody z veřejné sítě. Podrobné informace o výše zmíněném zařízení 

staveniště viz kapitola 5. Projekt zařízení staveniště, případně příloha č. P5.02 – Zařízení 

staveniště pro hrubou stavbu. 

10.4 Pracovní podmínky 

10.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je navržena od pondělí do pátku, a to od 7:00 do 15:30 

s půlhodinovou přestávkou. Úprava pracovní doby bude v případě potřeby záviset 

na termínech dokončení. Stavební práce budou probíhat pouze za přípustného počasí tak, 

aby nebyla ovlivněna kvalita prací a zdraví osob pohybujících se na staveništi. Mezi 

nepříznivé podmínky se řadí bouřky, vytrvalý déšť, sněžení nebo tvorba námrazy. 

10.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Práce musí být přerušeny v případě výskytu trvalého deště nebo při bouřce. 

Montáž lze bez problému provádět v rozmezí teplot mezi 0 °C a 30 °C. Nesmí však dojít 

k námraze prvku. 

Maximální rychlost větru pro montáže je 8 m/s, minimální viditelnost je 30 m. 

Při překročení těchto hodnot budou veškeré práce ukončeny. 

Ukládání betonu lze bez problémů provádět v rozmezí teplot mezi 5 °C a 30 °C. 

Při poklesu teploty pod 5 °C lze betonáž provádět pouze v případě, pokud lze zajistit 

příslušná opatření. Je třeba kontaktovat betonárnu, zda dokáže vyrobit čerstvý beton 

z cementu s vysokou počáteční pevností bez příměsí nebo disponuje urychlující přísadou 

do betonu. Pokud teplota klesne pod -10 °C, budou veškeré práce zastaveny. 
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10.5 Personální obsazení 

Na průběh montáže prefabrikovaného sketlu bude dohlížet stavbyvedoucí, 

případně mistr. Všechny osoby musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnění 

k vykonávání příslušné práce v podobě platných průkazů. Všichni pracovníci budou 

seznámeni s projektovou dokumentací, postupem realizace, proškoleni o BOZP 

a o používání osobních ochranných pomůcek. Účast na školení bude potvrzena podpisem 

do záznamového archu. 

10.5.1 Vedení hlavního zhotovitele 

• Stavbyvedoucí:   1 

• Mistr:     1 

10.5.2 Pracovní četa pro montáž 

• Vedoucí pracovní čety  1 

• Jeřábník    1 

• Obsluha manipulátoru  1 

• Vazač     2 

• Svářeč     2 

• Montážník    2 

• Pomocný pracovník   1 

10.5.3 Ostatní 

• Řidič nákladního automobilu  1 

• Řidič autodomíchávače  1 

• Řidič/obsluha autočerpadla  1 

10.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

10.6.1 Stroje 

Podrobná specifikace stavebních strojů je řešena v kapitole č. 6 Návrh hlavních 

stavebních materiálů a strojů. 

• Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 

o Skládání a montáž prefabrikátů – 1 ks 

• Tahač Mercedes Benz 3351 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-41/80 

o Přeprava střešních vazníků – 1 ks 
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• Nákladní automobil MAN TGS 35.440 – valník s hydraulickou rukou 

o Doprava materiálu ze stavebnin a prodejny hutního materiálu – 1 ks  

• Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 

o Přesun čerstvého betonu na staveniště – 1 ks 

• Autočerpadlo Schwing S 42 

o Ukládání betonu na do konstrukce – 1 ks 

• Kloubová plošina HA 16 RTJ PRO 

o Doprava pracovníku k místu montáže – 2 ks 

• Nůžková plošina Skyjack SJ8841 RT 

o Doprava pracovníků k místě montáže OK – 1 ks 

• Teleskopický manipulátor Manitou MT 1440 STL 

o Pro montáž ocelové ztužující konstrukce – 1 ks 

• Ponorný vibrátor Wacker – IREN 45 

o Hutnění čerstvého betonu – 1 ks 

• Svařovací agregát 

• Vazačské prostředky (vahadlo, samosvorné kleště, dvojzávěs, čtyřzávěs, apod) 

10.6.2 Nářadí a pracovní a měřící pomůcky 

Nářadím, pracovními a měřicími pomůckami rozumíme mechanické a elektrické 

nástroje pro montáž skeletu. Mezi tyto stroje patří stavební míchačka, stavební kolečko, 

vodováha, nivelační laser, měřicí pásmo, metr, kladivo, kleště, hliníková lať a další. 

10.6.3 Ochranné pomůcky 

Pracovníci musí disponovat osobními ochrannými pomůckami, mezi které řadíme 

pracovní obuv, přilbu pro práce ve výšce, brýle, rukavice, pracovní oděv a reflexní vestu. 

Při svařování musí pracovník užívat svářečskou kuklu a oděv s reflexními prvky. 

10.7 Pracovní postup 

Před samotným začátkem montáže bude nutné provést kontrolu základových 

kalichů. Na základě projektové dokumentace bude provedena kontrola výšky a polohy 

kalichu. Dále bude provedena kontrola pevnosti patky. 

Montáž skeletu bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude provedena 

montáž skeletu administrativní části a ve druhé výrobní haly.  



- 171 - 

 

 

Část administrativy bude montována ze dvou pozic autojeřábu. Polohy autojeřábu 

jsou zakresleny v příloze č. P6.02 – Posouzení autojeřábu – administrativa. Z těchto poloh 

budou postupně montovány jednotlivé prvky. Jako první proběhne montáž sloupů, 

následně montáž základových nosníků a průvlaků. Na osazené průvlaky budou ukládána 

ztužidla a stropní panely. Posledními osazovanými prvky 1. NP budou schodišťová 

ramena. Následně proběhne zmonolitnění stropní konstrukce. Postup montáže bude 

totožný pro 2. NP, kromě montáže základových nosníků a schodišťových ramen, které 

jsou montovány pouze v rámci 1. NP. 

Po kompletní montáži výrobní haly bude provedena montáž prvků na objektu 

výrobní haly. Pro jednotlivé osazování prvků byla zpracována schémata postupu 

výstavby, která jsou součástí příloh. V prvním kroku bude provedena montáž sloupů, 

následně montáž základových nosníků, ztužidel na jihovýchodní straně, střešních nosníků 

na severozápadní straně a průvlaků na straně severovýchodní a uvnitř haly. V posledním 

kroku budou montovány střešní vazníky, které se budou ukládat na průvlaky. Po montáži 

železobetonových prefabrikátů proběhne v krajních polích montáž ocelové konstrukce 

pro ztužení v příčném směru. 

10.7.1 Montáž sloupů 

Před usazením sloupu do kalichové patky proběhne odstranění případných nečistot 

z kalichu a dojde k přeměření jeho výškové úrovně. Před zdvihnutím sloupu 

se na všechny jeho strany vyznačí osy v podélném i příčném směru a proběhne očištění 

osazované části. Osy musí být tak dlouhé, aby byly čitelné po celou dobu montáže 

do kalichu. Přes montážní otvor bude ke sloupu upevněn vázací mechanismus. Jeřábník 

opatrně a plynule vyzvedne sloup do svislé polohy přibližně 300 mm nad úroveň terénu. 

V této poloze bude sloup do té doby, než dojde k jeho ustálení. Po ustálení bude sloup 

opatrně přesunut ke kalichu za navigace vazače tak, aby nedošlo k jeho poškození. Sloup 

musí být osazen do navlhčeného kalichu s předem vyrovnaným dnem na správnou 

výškovou úroveň. Po osazení sloupu na dno kalichu bude sloup pomocí klínů z tvrdého 

dřeva vyrovnán do svislé polohy. Vyklínování bude provedeno mezi stěnou sloupu 

a kalichu. Po kontrole svislosti a polohy sloupu dojde k uvolnění závěsu jeřábu. V dalším 

kroku bude provedena zálivka dutiny kalichu zálivkovým jemnozrnným betonem třídy 

C20/25-XC1 s maximální velikostí kameniva 8 mm. Zálivkový beton se zhutní pomocí 

ponorného vibrátoru. Po nabytí 70% pevnosti se odstraní klíny a otvory po klínech 
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se zalijí stejným zálivkovým betonem.  Předpokládaná doba nabytí 70% pevnosti jsou tři 

dny. Případně se doba nabytí zjistí výpočtem. 

Osazení sloupu ve 2. NP administrativní budovy proběhne obdobným způsobem. 

Sloup bude uložen do cementové malty a pomocí klínů se ustálí do svislé polohy a přes 

kotevní desky na patě sloupu se provaří na vyčnívající výztuž z 1. NP. 

10.7.2 Montáž základových nosníků 

Základové nosníky budou osazovány na základové patky. Prvky musí být v místě 

styčné plochy očištěny a neporušeny. Po ukotvení základového nosníku ke zvedacímu 

mechanismu bude proveden takzvaný mikrozdvih. Základový nosník se pomocí 

autojeřábu dopraví na osazované místo. Při osazení bude zapotřebí hlídat směrové 

a výškové osazení. Základový nosník bude osazen na cementovou maltu a pomocí 

kotevních destiček přivařen na kotevní prvek sloupu. 

10.7.3 Montáž průvlaků 

Počáteční postup bude totožný se základovými nosníky (uvázání, mikrozdvih, 

opatrný přesun k místu zabudování). Průvlaky budou usazeny na vyčnívající výztuž 

sloupu, je tedy nutné dbát na přesné osazení tak, aby výztuž prošla kotevními otvory 

v průvlaku a nebyla průvlakem poškozena, jelikož bude dále využita pro kotvení sloupů 

ve 2. NP (pouze v případě administrativy). Stykovací plochy musí být před montáží 

očištěny a na hlavě sloupu bude vytvořeno maltové lože pro osazení. Tloušťka maltového 

lože bude 20 mm. Montáž prvku bude probíhat z montážních plošin. Po osazení 

se z průvlaku uvolní závěsy a svářeči svaří spoje výztuže. Posledním krokem bude zalití 

spoje betonovou zálivkou. Montáž průvlaků začne na stejném místě, kde byl osazen první 

sloup, aby byla zajištěna dostatečná technologická přestávka (minimálně 24 hodin). Spoje 

mezi dvěma průvlaky budou svařeny pomocí ocelových desek. Místo spoje bude zalito 

ocelovou zálivkou. 

10.7.4 Montáž ztužidel 

Montáž ztužidel bude obdobná jako u průvlaků. V administrativní části budou 

ztužidla osazena na L nebo T průvlaky a v případě výrobní haly na ozuby sloupů 

na vyčnívající výztuž. Počáteční postup bude totožný se základovými nosníky (očištění, 

uvázání, mikrozdvih, opatrný přesun k místu zabudování). Ztužidla jsou osazována 

z montážních plošin. Montážníci navedou ztužidlo přes kotevní výztuž sloupu do lože 
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z cementové malty tloušťky 20 mm. V posledním kroku dojde ke zmonolitnění spoje 

jemnozrnnou betonovou zálivkou třidy C20/25-XC1. 

10.7.5 Stropní panely 

Montáž panelů bude zahájena v místě uložení prvního průvlaku. Počáteční postup 

bude totožný s předchozími montážemi (očištění, kontrola, uvázání, mikrozdvih, opatrný 

přesun k místu zabudování). Panely budou usazovány pomocí samosvorných kleští. 

Před montáží budou panely opatřeny plastovými ucpávkami vylehčovacích otvorů, 

aby se zamezilo nadměrnému zatékání betonu do dutin. První panel bude uložen 

za pomoci kloubové plošiny. Pokládka dalších dílců se bude řídit kladečským výkresem. 

Při dodržení BOZP mohou být další panely osazovány z již položených panelů. Panely 

budou ukládány do lože z cementové malty tl. 20 mm. Po uložení všech panelů bude 

do vzniklých spár mezi panely uložena betonářská výztuž o průměru 8 mm a provede 

se zálivka jemnozrnným čerstvým betonem C20/25 o maximální velikosti zrna 8 mm. 

Výztuž bude navzájem stykována mezi sebou a mezi ostatní vyčnívající výztuží. Spáry 

musí být před betonáží dostatečně zvlhčeny a vyčištěny. Při betonáži se kontroluje poloha 

výztuže. V případě vychýlení bude pomocí háků vrácena na původní pozici. V případě 

nepříznivých vlivů je potřeba zálivku chránit a ošetřovat. Panely lze vystavit většímu 

zatížení po nabytí 70% pevnosti. Při běžných podmínkách bude dosaženo této hodnoty 

přibližně po 3 dnech. Pevnost lze určit na základě výpočtu. 

10.7.6 Střešní nosníky 

Střešní nosníky jsou navrženy pouze na severozápadní části výrobní haly. Postup 

montáže střešních vazníků je totožný s postupem montáže ztužidel na výrobní hale. 

10.7.7 Střešní vazníky 

Střešní vazníky budou osazovány přímo z nákladního automobilu. 

Před samotným zdvihem bude provedena vizuální kontrola prvku. Stykovací plochy 

prvku budou očištěny. Vazníky budou osazovány do lože z cementové malty tl. 20 mm. 

Vazači ukotví dvojzávěs s háky za montážní body vazníku. Provede se takzvaný 

mikrodzvih a po ustálení se vazník přepraví k místu zabudování. Montáž bude probíhat 

z kloubových plošin. Střešní vazníky jsou osazovány na průvlaky z vyčnívající kotevní 

výztuže.  Po osazení budou osazovací otvory vazníku zality jemnozrnnou betonovou 

zálivkou C20/25-XC1. 
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10.7.8 Schodiště 

Před montáží schodiště musí být zhotovena pomocná ocelová konstrukce v úrovni 

mezipodesty, na kterou bude schodišťové rameno osazeno. Před montáží proběhne 

kontrola prvku a stykovacích ploch. Počáteční postup bude totožný s předchozími 

montážemi (očištění, uvázání, mikrozdvih, opatrný přesun k místu zabudování). 

Jako první bude vždy osazeno nástupní rameno, které se osadí na předem nachystanou 

nosnou ocelovou konstrukci na pryžové podložky tloušťky 8,0 mm. Po usazení bude 

schodiště přivařeno pomocí kotevních prvků k ocelové konstrukci. Výstupní rameno 

bude osazeno na ocelovou konstrukci a na kotevní výztuž prefabrikovaného průvlaku. 

V místě ocelové konstrukce bude rameno uloženo na pryžovou podložku, v místě 

průvlaku na cementové lože tl. 20 mm. Po osazení bude schodišťové rameno přivařeno 

pomocí kotevních prvků k ocelové konstrukci a v místě průvlaku bude spoj zmonolitněn 

cementovou zálivkou. 

10.7.9 Montáž ocelového zavětrování 

Montáž ocelové konstrukce bude provedena z montážních plošin za asistence 

teleskopického manipulátoru. Ocelové prvky budou přivařeny ke stykovacím deskám 

zabudovaným v prefabrikovaných prvcích. Postup montáže bude proveden dle 

montážního schématu. 

 

10.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontrola kvality bude prováděna ve třech stupních. Mezi tyto kontroly řadíme 

kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. Podrobný výpis jakosti kontroly kvality nebyl 

v diplomové práci zpracován. 

10.8.1 Vstupní kontrola 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

• Kontrola připravenosti staveniště 

• Kontrola předcházející etapy 

• Kontrola materiálů 

• Kontrola strojů a mechanizace 

• Kontrola pracovníků 
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10.8.2 Mezioperační kontrola 

• Kontrola klimatických podmínek 

• Kontrola zavěšení dílce 

• Kontrola osazení dílce 

• Kontrola styků 

• Kontrola svarů 

• Kontrola postupu montáže 

10.8.3 Výstupní kontrola 

• Kontrola geometrie 

• Kontrola shody s projektovou dokumentací 

10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou zpracovány 

v kapitole č. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu v bodě č. 1.7 

Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky. 

Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro montážní práce 

nejsou řešeny. Při zpracování plánu BOZP pro montáž skeletu by se vycházelo 

z následujících bodů: 

• Ochrana proti pádu u schodiště a při montáži stropních panelů v úrovni stropu 

• Manipulace s břemeny 

• Vazačské prvky 

• Komunikace mezi jeřábníkem a navigátorem 

• Nepříznivé povětrnostní situace 

• Vytyčení ochranného pásma a OOPP při svařování 

• Kontrola strojů a zařízení 

• Práce ve výškách 

10.10 Ochrana životního prostředí 

V této části je řešena pouze ochrana životního prostředí pro montáž skeletu. 

Ochrana životního prostředí je podrobněji rozebrána v kapitole č. 5. Projekt zařízení 

staveniště 
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Ochrana životního prostředí pro etapu montáže skeletu se částečně shoduje 

s ochranou životního prostředí, která je zpracována v kapitole č. 9 Technologický předpis 

pro vrtané piloty, bod č. 9.10 Ochrana životního prostředí. 

 

Předpokládané odpady vznikající pří montáži skeletu 

Materiál Zatřídění Klasifikace Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Odpadní obaly 

Papírové a lepenkové 

obaly 

15 01 01 O  X   

Plastové obaly 15 01 02 O  X   

Dřevěné obaly 15 01 03 O  X   

Stavební a demoliční odpady 

Beton 17 01 01 O  X   

Dřevo 17 02 01 O   X  

Železo a ocel 17 04 05 O  X   

Komunální odpady 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O   X  

Tabulka č. 36 Předpokládané odpady vznikající pří realizaci pilot 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

V případě výskytu dalšího odpadu, bude tento odpad zatříděn do příslušné 

kategorie a určí se způsob nakládání s tímto odpadem. 
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11 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 

11.1 Vstupní kontrola 

11.1.1 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a vedoucí pracovník dodavatele 

vrtných prací provedou za spoluúčasti projektanta kontrolu projektové dokumentace. 

Bude kontrolována úplnost, rozsah a platnost PD. PD musí být provedena dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. PD musí být 

vypracována dle platných norem a vyhlášek. V případě potřeby vyzve zhotovitel 

objednatele k doplnění chybějících dokumentů. Dále bude provedena kontrola platnosti 

stavebního povolení a smlouvy o dílo. Z provedených kontrol bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

11.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Při kontrole připravenosti staveniště bude kontrolováno zabezpečení staveniště, 

přístup na staveniště a další náležitosti podle technické zprávy zařízení staveniště 

a výkresu zařízení staveniště. Další kontrolou bude vytyčení inženýrských sítí 

na staveništi, aby nemohlo dojít k jejich porušení. Nezbytnou kontrolou je kontrola 

staveništní komunikace pro vjezd na pilotovací rovinu. V okolí staveniště bude 

zkontrolováno dopravní značení a umístění informativní cedule v místě bran. Brány musí 

být uzamykatelné. 

Výsledky kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

11.1.3 Kontrola předcházející etapy 

Bude kontrolováno provedení prací na předcházejícím inženýrském objektu, 

konkrétně IO-01 Příprava území a HTÚ. Proběhne kontrola skrývky ornice, konkrétně 

rozsah a mocnost musí odpovídat PD. Kontrola proběhne pomocí měřicích pomůcek. 

U plánu HTÚ bude geodetem pomocí nivelačního přístroje zkontrolována výšková 

úroveň, která by měla být -0,970 až -0,700 od projektové 0,000 = 555,500 m n. n. 

Maximální možná odchylka je 40 mm. Geotechnická laboratoř ověří únosnost zemní 

pláně, zdali dosahuje zhutnění na Edef2= min. 60 MPa. Výsledky všech kontrol musí 

souhlasit s PD. 
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Kontroly se bude účastnit stavbyvedoucí, geodet, TDS, vedoucí pracovník 

dodavatele vrtných prací a vedoucí pracovník předcházející etapy. O kontrole a zkoušce 

únosnosti bude proveden zápis do stavebního deníku 

11.1.4 Kontrola materiálů 

Kontrola materiálu bude prováděna vždy při příjezdu na stavbu. Kontrola bude 

probíhat na základě shody objednávacího listu s dodacím listem. U armokošů se vizuálně 

zkontroluje přítomnost identifikačního štítku, specifikace materiálu, průměry 

jednotlivých prvků, počet a stav. Délka a průměry jednotlivých výztuží budou 

kontrolovány namátkově. Povrch výztuže by neměl být zkorodovaný ani jinak znečištěný. 

Další kontrolou bude kontrola uložení materiálu na skládce. Výztuž musí být podložena 

dřevěnými podložkami 100 x 100 mm po takové vzdálenosti, aby nedocházelo k jejich 

deformaci prohnutím. Drobný materiál bude uložen v zamykatelných skladech. 

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí a mistr, kteří následně zapíší výsledek 

kontroly do stavebního deníku. 

Kontrole kvality čerstvého betonu se věnuje bod č. 11.2.6 Kontrola čerstvého 

betonu. 

11.1.5 Kontrola strojů a mechanizace 

Každý den před započetím prací bude mistrem, případně strojníkem, vizuálně 

zkontrolován technický stav strojů, množství provozních kapalin, funkčnost výstražných 

signálů a zda nedochází k úniku provozních kapalin. Po skončení prací se provede 

kontrola, zda jsou stroje odstaveny na určeném místě a zajištěny proti pohybu 

a neoprávněné manipulaci. Na vrtné soupravě bude provedena kontrola vázacích 

prostředků, jako jsou háky a lana. U strojů musí být platné veškeré servisní prohlídky.  

11.1.6 Kontrola vytyčení pilot 

Před zahájením vrtných prací bude zkontrolována poloha vytyčení osy piloty dle 

PD. Povolená odchylka v ose hlavy piloty je +/- 25 mm v horizontálním a +/- 5 mm 

ve svislém směru. 

Kontrola bude provedena geodetem za přítomnosti stavbyvedoucího, vedoucího 

pracovníka vrtných prací, TDS, případně pověřeného pracovníka stavbyvedoucím. 

Záznam o průběhu kontroly bude uveden do stavebního deníku 
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11.1.7 Kontrola pracovníků 

Kontrolu způsobilosti pracovníků provádí stavbyvedoucí, mistr nebo koordinátor 

bezpečnosti práce. U pracovníků budou kontrolovány strojní průkazy, certifikáty a další 

potřebná oprávnění k jimi vykonávané činnosti. Bude provedena kontrola seznámení 

pracovníků s technologickým postupem a proškolení o BOZP a rizik hrozících při práci. 

V průběhu pracovní činnosti mohou být provedeny namátkové zkoušky na přítomnost 

alkoholu, případně na další zakázané látky. Při pohybu pracovníků bude kontrolováno 

využívání OOPP. 

O výsledku zkoušky na zakázané látky a ostatních kontrolách bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Klimatické podmínky budou kontrolovány na základě naměřených teplot vzduchu 

během dne. Určené hodiny pro měření jsou v 7, 12, 17 a 21 hodin. Tyto teploty se budou 

pravidelně zaznamenávat do stavebního deníku Práce musí být přerušeny v případě 

výskytu trvalého deště nebo při bouřce. Betonáž lze bez problému provádět v rozmezí 

teplot mezi +5 °C a +30 °C. Při poklesu teploty pod +5 °C lze betonáž provádět pouze 

v případě, pokud lze zajistit příslušná opatřeni. Je třeba kontaktovat betonárnu, 

zda dokáže vyrobit čerstvý beton z cementu s vysokou počáteční pevností bez příměsí 

nebo disponuje urychlující přísadou do betonu. Při poklesu teploty pod mínus 10 °C, 

budou veškeré práce ukončeny. 

Maximální rychlost větru je 11 m/s, minimální viditelnost je 30 m. Při překročení 

těchto hodnot budou veškeré práce ukončeny. 

11.2.2 Kontrola provádění vrtu 

Pří provádění vrtu bude stavbyvedoucím, případně jeho zástupcem (mistr) 

a vrtmistrem kontrolováno, zda se práce provádějí dle technologického předpisu 

a schématu postupu vrtné soupravy. Svislost vrtu je kontrolována elektronickým 

systémem, který musí být kalibrován. Maximální možná odchylka hloubky vrtu 

je přibližně +/- 100 mm. Maximální možná odchylka polohy vrtu je 0,05 x d, maximálně 

však 100 mm, nestanoví-li projektová dokumentace jinak. Pro svislost piloty je povolena 

odchylka 2,0 % na 1 metru. Kontrola může být provedena vodováhou. Po dovršení 

požadované délky bude zkontrolována úroveň dna a provedení vyčištění. 
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O provedených zkouškách bude proveden zápis do montážního deníku. 

11.2.3 Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu 

Při provádění vrtu bude stavbyvedoucím, geologem, vrtmistrem a TDS 

kontrolována skladba vytěžené zeminy. Vytěžená zemina by měla odpovídat 

geologickému profilu dle IGP. Dále bude kontrolována hladina podzemní vody. 

V případě změny základových poměrů je nutné pozastavit práce a nově vzniklou situaci 

konzultovat se statikem a geotechnikem. 

O stavu zeminy a podzemní vody bude proveden zápis do montážního deníku. 

11.2.4 Kontrola armokošů (stav + osazení) 

Před samotným osazením zkontroluje mistr, zda armokoš odpovídá dané pilotě, 

kontrola bude provedena pomocí štítku na armokoši. Další nezbytnou kontrolou 

je kontrola technického stavu a počtu distančních koleček. Armokoš nesmí být znečištěn 

a na povrchu nesmí být viditelná koroze. Proběhne vizuální kontrola spojů a tuhosti 

armokoše. Před zvednutím armokoše vrtnou soupravou se překontroluje uvázání k vrtné 

soupravě. Po usazení armokoše do vrtu se zkontroluje výšková úroveň armokoše. 

Povolená odchylka je +- 150 mm. 

Kontroly armokoše provádí vrtmistr, stavbyvedoucí a TDS. 

11.2.5 Kontrola ocelových pažnic 

Při kontrole pažnic se kontroluje jejich technický stav, počet kusů pro daný vrt, 

rozměr a stav korunky na prvně osazované pažnici. Při osazení pažnice se kontroluje 

správné ukotvení k předcházející pažnici. Pažnice musí být skladovány ve stabilní poloze, 

aby nehrozilo riziko úrazu pracovníků. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí, případně jím pověřený mistr a výsledek 

kontroly bude zapsán do montážního deníku. 

11.2.6 Kontrola čerstvého betonu 

Kontrola čerstvého betonu proběhne na základě kontroly shody mezi objednaným 

betonem dle PD a dodacím listem. Dále proběhne kontrola množství dodaného betonu, 

doby namíchání, doby transportu a zpracování. Mezi namícháním a uložením by neměla 

být překročena doba 90 minut. U náhodných dodávek bude provedena zkouška 

konzistence sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – část 2: 
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Zkouška sednutím. Zatřídění do jednotlivého stupně proběhne na základě normy ČSN 

EN 206-1 - Beton; Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Hodnoty pro jednotlivé konzistence dle zkoušky sednutím kužele S1=10-40 mm, 

S2=50-90 mm, S3=100-150 mm, S4=160-210 mm, S5>220 mm. 

Po úspěšném provedení zkoušky může začít betonáž. V případě, že zkouška 

nevyhoví, se dodávka čerstvého betonu nepřijme. Kontroly se účastní stavbyvedoucí, 

mistr, TDS a obsluha autodomíchávače a o jejím výsledku bude proveden zápis 

do montážního deníku. 

11.2.7 Kontrola ukládání betonu 

Betonáž musí být provedena v co nejkratším čase po osazení výztuže. 

Stavbyvedoucí, případně jím pověřený mistr, bude kontrolovat, zda ukládání čerstvého 

betonu probíhá pomocí usměrňovací roury s násypkou. Výška pro ukládání je maximálně 

1,5 m. Dále bude kontrolována výška hlavy piloty. Výška hlavy piloty bude přibližně 

100-150 mm nad projektovanou úrovní z důvodu následného odstranění znečištěného 

betonu. Výška hladiny vody je kontrolována před i po vytažení pažnic. Před odjezdem 

autodomíchávače bude kontrolováno, zda jeho oplach probíhá do výplachové vany 

a nedochází ke znečištění jejího okolí. 

O kontrole a případných odchylkách bude proveden záznam do montážního 

deníku 

11.2.8 Kontrola ošetřování piloty  

V případě poklesu teploty pod +5 °C budou piloty chráněny před únikem tepla 

zakrytím vrtu geotextilií. V silných mrazech by byly použity vyhřívané stany. 

11.2.9 Kontrola úpravy hlavy piloty 

Z důvodu hluchého vrtu bude pilota nadbetonována a po odkopu stavební jámy 

bude část hlavy odbourána. Odbourání musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození piloty 

pod odbourávanou částí. Výšková úroveň hlavy piloty je dána PD, možná odchylka 

je +40 mm a -70 mm. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí, případně mistr a TDS. Výsledek kontroly bude 

zapsán do montážního deníku. 
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11.2.10 Kontrola odvozu zeminy 

Mistr bude kontrolovat množství odvážené zeminy na skládku, zda nedochází 

k přeložení nákladního automobilu a zda nebude po cestě na skládku docházet ke ztrátám 

zeminy a znečištění komunikace. Dále bude kontrolována čistota nákladních vozidel, 

které vjíždí na komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečištění. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

11.2.11 Kontrola odpadů 

Stavbyvedoucí, případně mistr, kontroluje, jestli je nakládáno s odpady 

na staveništi dle příslušných zákonů a vyhlášek. Doklady o likvidaci budou uchovávány 

po celou dobu výstavby. O průběhu kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 

11.3 Výstupní kontrola 

11.3.1 Kontrola geometrie 

Stavbyvedoucí společně s autorským dozorem a TDS provedou závěrečnou 

kontrolu stavu pilot, konkrétně rovinnost hlavy piloty, výskyt trhlin, případně dalších vad. 

Možná výšková odchylka hlavy piloty od PD je +40 mm a -70 mm. Střed piloty by měl 

být v toleranci +/- 15 mm od projektovaného středu. 

11.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu bude provedena na základě zkoušky v lisu dle ČSN EN 

12 390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu. Během betonáže bude odebrán vzorek čerstvého 

betonu minimálně pro 3 zkušební tělesa, kterými budou krychle o hraně 150 mm. Vzorky 

budou po 28 dnech podrobeny zkoušce v akreditované laboratoři. 

V případě, že zkoušky nevyhoví, bude statikem navržen postup sanace. Výsledek 

zkoušky bude zapsán do stavebního deníku. 
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12 Propočet dle THU, položkový rozpočet hlavních stavebních 

objektů, schéma postupu pilotáže, schéma montáže skeletu 

12.1 Propočet dle THU 

Propočet dle THU je zpracován v samostatné příloze č. P12.01 – Propočet 

dle THU. Propočet byl zpracován v programu BUILDpower S. 

12.2  Položkový rozpočet hlavních stavebních objektů 

Položkový rozpočet byl zpracován pro hlavní stavební objekty navrhovaného 

objektu. Tento rozpočet, včetně výkazu výměr, byl zpracován v programu 

BUILDpower S. Položkový rozpočet je uveden v příloze č. P12.02 Položkový rozpočet 

hlavních stavebních objektů. 

12.3 Schéma postupu pilotáže 

Pro vypracování plánu zajištění materiálových zdrojů bylo zapotřebí vypracovat 

schéma postupu pilotáže. Výše uvedené schéma bylo nápomocné také pro technologický 

předpis pro vrtané piloty a je uvedeno v samostatné příloze č. P12.03 – Schéma postupu 

pilotáže. 

12.4 Schéma montáže skeletu 

Pro optimální návrh a posouzení autojeřábu byly vypracovány schémata montáže 

skeletu haly, které byly následně využity pro technologický předpis montáže 

prefabrikovaného montovaného skeletu. Celkem bylo vypracováno 6 různých schémat, 

které jsou uvedeny v samostatných přílohách č. P12.04a až P12.04f.  
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13 Plán BOZP při práci na staveništi pro vrtané piloty 

Výše uvedený plán BOZP je zpracován v samostatné příloze č. P13.01 – Plán 

BOZP při práci na staveništi pro vrtané piloty. 
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ZÁVĚR 

Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu výrobní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Při práci jsem se snažil volit optimální 

způsoby provádění pro hladký průběh výstavby. 

Práce obsahuje samotnou technickou zprávu ke stavebně technologickému 

projektu, která se zabývá základními informacemi o stavbě. Další kapitolou byla studie 

realizace hlavních technologických etap, ve které jsou stanoveny potřebné náležitosti 

pro další zpracování. V rámci koordinační situace byly řešeny jednotlivé dodávky 

materiálu a poloha stavby a s tím související omezení. Dále byl řešen projekt zařízení 

staveniště, jehož součástí je technická zpráva a výkresy. Nedílnou součástí je také časový 

a finanční plán pro jednotlivé objekty a podrobný časový plán hlavních stavebních 

objektů, na které je práce zaměřena. Časový plán byl vytvořen v programu Microsoft 

Project. V práci jsou zpracovány dva technologické předpisy: První předpis je zaměřený 

na vrtané piloty a druhý na prefabrikovaný montovaný skelet. Technologický předpis 

pro vrtané piloty je rozšířen o kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Pro hlavní stavební objekty jsou navrženy hlavní stavební stroje 

a mechanismy a jejich plán nasazení a také položkový rozpočet hlavních stavebních 

objektů s výkazy výměr. Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpowerS. 

V tomto programu byl dále zpracován propočet dle THU. Pro potřeby práce byly 

vypracovány různé výkresy a schémata, které byly vytvořeny v programu AutoCAD. 

Při zpracovávání diplomové práce jsem využíval vlastní školou a praxí nabité 

znalosti a také znalosti, které mi během konzultací předávala paní Ing. Jitka Vlčková, 

Ph.D. Díky této práci jsem prohloubil své dosavadní znalosti a naučil se mnoho nových 

věcí, které využiji pro svůj další rozvoj v životě a ve stavební praxi. 
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SEZNAM ZKRATEK 

%  procento 

°C  stupeň Celsia 

apod.  a podobně 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca  přibližně 

cm  centimetr 

č. p.  číslo popisné 

č.  číslo 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČSN  Česká státní norma 

dB  decibel 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPH  daň z přidané hodnoty 

el.  elektrické 

EPS  pěnový expandovaný polystyren 

FAST  fakulta stavební 

hl.  hlavní 

hod.  hodina 

HTÚ  hrubé terénní úpravy 

IGP  inženýrsko-geologický průzkum 

IO  inženýrský objekt 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

k. ú.  katastrální území 

Kč  Koruna česká 

kg  kilogram 

km  kilometr 

ks  kus 

KTÚ  konečné terénní úpravy 

kW  kilowatt 

l  litr 

l/h  litry za hodinu 

LED  světelná dioda 

m n. m. metrů nad mořem 

m  metr 

m. j.  měrná jednotka 

m/min  metry za minutu 

max.  maximum 
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min.  minimum 

mm  milimetr 

Mpa  megapascal 

mPVC  měkčený polyvinylchlorid 

N  nebezpečný odpad 

např.  například 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

O  ostatní odpad 

OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

Ozn.  Označení 

p. č.  parcelní čislo 

PD   projektová dokumentace 

PS  provozní soubor 

PVC  polyvinylchlorid 

Sb.  sbírky 

SD  stavební deník 

SDK  sádrokarton 

SO  stavební objekt 

Š x V x D šířka x výška x délka 

t  tuna 

TDS  technický dozor stavebníka 

THU  technicko-hospodářský ukazatel 

tl.  tloušťka 

TP  technologický předpis 

TZ  technická zpráva 

ul.  ulice 

UT  upravený terén 

ÚT  úroveň terénu 

ÚT  úroveň terénu 

VN  vysoké napětí 

VO  veřejné osvětlení 

VUT  Vysoké učení technické 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZS   zařízení staveniště 

ŽB  železobeton 
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