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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zpracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro 

novostavbu Administrativní a výrobní budovy firmy GRADIOR TECH a.s. Stavba se nachází v 

průmyslovém areálu Královopolská v městské části Brno – Královo pole. Stavba je celkem 

rozdělena na 6 stavebních objektů. Orientační časový a finanční plán se zaměřuje na stavbu jako 

celek. Dále se diplomová práce v dílčích bodech stavebně technologického projektu detailněji 

zaměřuje na stavební objekt administrativní budovy, který je založen na vrtaných pilotách. Na 

těchto pilotách jsou vynešeny kalichové patky pro osazení sloupů, na nichž jsou osazeny průvlaky 

společně s rámy a stropními panely. Objekt je různorodý a obsahuje jak prefabrikovaná, tak i 

monolitické konstrukce. 

Klíčová slova 

Administrativní budova, stavebně technologický projekt, vrchní stavba, železobetonová 

prefabrikovaná konstrukce, návrh zdvihacího mechanismu. 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the processing of selected parts of the construction technology 

project for the New office and manufacturing building of GRADIOR TECH a.s. The building is 

located in the Královopolská industrial park in Brno - Královo pole. The construction is divided 

into 6 buildings. The indicative time and financial plan focuses on the building as a whole. 

Furthermore, the diploma thesis focuses in detail on the construction technology project project in 

detail on the building of the office building, which is based on drilled piles. On these piles, the cup 

feet for pillar fitting are placed on which the beams are fitted together with frames and ceiling 

panels. The building is diverse and contains both prefabricated and monolithic structures. 

Key words 

Office building, construction technology project, superstructure, prefabricated reinforced 

concrete structure, design of lifting mechanism. 
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ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt vybraných částí pro 

novostavbu Administrativní a výrobní budovy firmy GRADIOR TECH a.s. Stavba se nachází v 

průmyslovém areálu Královopolská v městské část Brno – Královo pole. Stavba je rozdělena na 

celkem 6 stavebních objektů, z toho jsou 4 hlavními stavebními celky. Práce řeší časový a finanční 

plán detailně zaměřený na administrativní budovu a orientačně se zabývá i stavebním celkem, z 

toho je následně patrný postup výstavby objektů.  

V dalších částech se projekt zaobírá administrativní budovou a řeší se zadané technologické 

procesy. Administrativní budova je založená na pilotách, které vynáší kalichy, na nichž jsou 

osazeny základové prahy. Hrubá vrchní stavba je prefabrikovaná skeletová i s menšími 

monolitickými konstrukcemi. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 

TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
Pro celou kapitolu č. 1 bylo čerpáno z projektové dokumentace [1]. 

1.1 Identifikační údaje 

V následující podkapitole jsou vypsány identifikační údaje o stavbě, žadateli a zpracovateli 

dokumentace. 

1.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby 

Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH, a.s., Brno – Královo pole 

 Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Stavba bude vystavěna na parcelách č. 4122/1, 4122/69 a 4122/70, spadající do katastrálního 

území Královo Pole. Toto území se nachází v uzavřeném areálu firmy Královopolská, a.s. 

a v současnosti obsahuje nevyužívané průmyslové budovy a zpevněné plochy. V celém areálu se 

nachází komunikace, po nichž jsou uvedené pozemky dobře přístupné. 

1.1.2 Údaje o žadateli 

GRADIOR TECH a.s., Křižíkova 188/68A, 660 90 Brno, IČ: 63473542  

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Atelier WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno, Žabovřesky 

Hlavní inženýr projektu a kontaktní osoba: Ing. Radek Maleček 

1.2 Údaje o území 

1.2.1 Rozsah řešeného území 

Území dotčené stavbou se nachází v uzavřeném areálu a v současnosti se na něm nachází 

nevyužívané budovy a zpevněné plochy uvedené níže: 

 stávající budova bývalé rozvodny, parcelní číslo 4122/70, k.ú. Královo Pole 

 stávající budova bývalého skladu parcelní číslo 4122/69, k.ú. Královo Pole 

 přístřešky ocelové a budovy bez parcelního čísla 

 stávající zpevněné plochy z žulových kostek a betonové vozovky 
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Před vlastní výstavbou bude provedena demolice stávajících objektů, které jsou řešeny jako 

ocelová hala s příhradovými střešními vazníky s dřevěným zastřešením a plechovou krytinou a s 

obvodovým pláštěm zděným z režného zdiva, dále zděná hala s dřevěnými příhradovými vazníky 

a dřevěným zastřešením s plechovou krytinou, a lehké ocelové trubkové přístřešky s pláštěm 

a zastřešením z vlnitých ocelových plechů. 

Okolo staveniště jsou areálové rozvody vlastněné firmou Královopolská, a.s.: 

 areálová jednotná kanalizace DN 400 mm (podzemní) 

 areálový rozvod vody (podzemní) 

 areálový rozvod VN 6kV (podzemní) 

 areálový nadzemní rozvod plynu 

1.2.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Podle zákona č. 20/1987 sb., § 14 odst. 1 a 2 není podle státní památkové péče daná lokalita 

kulturní památkou ani územím spadajícím pod památkovou ochranou.   

Zájmová oblast se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.3 Údaje o stavbě 

1.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, ta je členěna 6 dílčích objektů. Podrobný popis je k nahlédnutí v  

tab. 1-1. 

1.3.2 Účel užívání stavby 

Firma GRADIOR TECH a.s. nabízí služby od navrhování až po realizaci technologií pro 

divadla, kina, kulturní zařízení, amfiteátry, multifunkční haly a další. Příkladem těchto technologií 

jsou jevištní technologie (tahy, lanování, opony, osvětlovací mosty), jevištní mechaniku (otočná 

jeviště, pódia a orchestřiště, zdvihací a mobilní plošiny), řídicí systémy, osvětlení 

a elektroakustiku. 

 

SO01 – Administrativní budova 

Administrativní budova je účelně navržena, aby zajistila zázemí zaměstnancům technického 

oddělení, obchodního oddělení, výrobního oddělení, vedení společnosti a také sociální zázemí pro 

zaměstnance z výroby.  

 

SO02 – Výrobní a montážní hala 

Účelem výrobní a montážní haly je vytvořit prostor pro montáž a výrobu. Po obvodě haly jsou 

rozmístěny jednotlivá pracoviště: 
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 Dělení materiálu (vodní paprsek, řezání, stříhání) 

 Obrábění (soustruh, frézka, vrtačka) 

 Tvarování materiálu (ohýbání, ohraňování) 

 Tryskání (tryskací box 4,2 x 6,7 m) 

Střed haly bude sloužit k montáži a výrobě dílčích celků a vytváří dostatečný prostor pro 

konečné sestavení celků do finálního stavu. 

 

SO03 – Hala s lakovací kabinou 

Tato hala je účelně navržena pro povrchovou úpravu výrobků a prvků. 

 

SO04 – Trafostanice 

Objekt je vestavěn mezi objekty SO01 a SO03. Uvnitř bude osazeno trafo a rozvody VN a NN. 

 

SO05 – Úprava areálových komunikací 

Nově navržené areálové komunikace budou provedené z betonové zámkové dlažby. 

A stávající komunikační plochy tvořené žulovou dlažbou budou opraveny a případně upraveny. 

Dále do těchto ploch spadají parkoviště, okapové chodníky z kačírku a chodníky ze zámkové 

dlažby. 

 

SO06 – Přípojky 

Stavba bude připojena na areálové rozvody. Připojení se bude týkat vodovodu, plynovodu, 

kanalizace a elektřiny. 

1.3.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny navrhované objekty jsou trvalého charakteru. 

1.3.4 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Celkový předpoklad délky výstavby je 11 měsíců. Objektový časový plán viz P03_ČASOVÝ 

A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ a podrobný objektový časový plán pro SO01 

viz samostatná příloha P7_ČASOVÝ PLÁN. 

1.3.5 Orientační náklady 

Pro SO01 – Administrativní budovu je zpracován položkový rozpočet a náklady jsou 

23 748 668 Kč včetně DPH. Ostatní objekty byly propočítány dle THÚ. Celková orientační cena 

celé stavby vychází na 67 926 207 Kč.  

Položkový rozpočet SO01 viz samostatná příloha P12_Položkový rozpočet_SO01.pdf a Výkaz 

výměr a náklady pro celou stavbu jsou zahrnuty v kapitole 3. 
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1.3.6 Materiálová a konstrukční charakteristika 

 Založení objektů 

SO 01 Administrativní budova 

SO 02 Výrobně-montážní hala 

SO 03 Hala s lakovací kabinou 

SO 04 Trafostanice 

Založení objektů stavby je navrženo na základě statického posouzení a inženýrsko-

geologického průzkumu. Provedeno bude na pilotách o průměru průměru Ø 900-1200 mm, 

zhotovených z betonu C30/37, třída prostředí XF4, a s vyztužením z oceli B500B (10 505.9). 

Pilotovací pláň bude zhotovena z hutněného recyklátu o mocnosti 200 mm. Takto provedenými 

pilotami budou podporovány monolitické železobetonové kalichy, jejichž úroveň horní hrany bude 

sjednocena na výšku -0,500 m. Naopak spodní hrana monolitických kalichů sjednocena nebude, 

provedena bude ve dvou úrovních a to -1,750 a -2,300. Podkladní vrstva betonu bude provedena 

pod kalichy z betonu C12/15 o tl. 100 mm tak, že pilota nebude přebetonována (tzn. beton bude 

proveden okolo zhlaví v úrovni horní hrany). Mezi kalichy budou dále osazeny prefabrikované 

železobetonové prahy o výšce 1050 mm, v lokálních částech budou prahy zhotoveny monoliticky. 

Tyto osazené prefabrikované železobetonové prahy je možné přejíždět mechanizací pouze 

v místech k tomu určených a podbetonovaných prostým betonem C16/20, prostředí XC2, jak je 

patrné z výkresu zařízení staveniště (příloha P05_SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ). Výztuž 

z pilot musí být do kalichů vodivě provařená pro budoucí navaření zemnícího vedení.  

Nosná konstrukce podlah bude zhotovena z drátkobetonové monolitické desky z betonu FC 

27/30-3/0,4-2,5, třídy prostředí XD1, XC3, s ocelí B500B (10 505.9). Z důvodu zajištění únosnosti 

zemní pláně v celé ploše je v části pod administrativní budovou navržen násyp z hutněného štěrku 

o tl. 400 mm a pod halami o minimální tloušťce 600 mm, hutněn po vrstvách o max. tloušťce 200 

mm. Nad kalichy bude deska více vyztužena svařovanými KARI sítěmi. Tloušťka desek je jednotná 

a to 200 mm. Vzhledem k charakteru provozu bude podlaha v halách doplněna o řadu 

technologických prohlubní a kanálů. Dilatační pásky tl. 10 mm z expandovaného polyetylenu 

budou provedeny kolem sloupů a stěn.  

 Svislé konstrukce 

SO 01 Administrativní budova 

Nosný systém administrativní budovy je navržen jako skeletový příčný, ze železobetonových 

prefabrikovaných sloupů 400 x 400 mm, v modulovém rastru 6,0 x 6,0 m, které budou osazeny do 

vyhotovených monolitických kalichů.  

Sloupy v obou podlažích jsou dimenzovány pro případnou nástavbu 3. NP. Dvousložková 

cementová hydroizolační stěrka bude aplikována na sloupy od paty do výšky 150 mm nad 

hydroizolační folii. Při výrobě sloupů do nich bude osazeno veškeré kování pro dodatečné kování 

paždíků, sloupků, výměn apod.  

 



22 

Obvodový plášť tl. 120 mm bude tvořen z tepelně izolačních panelů s PIR jádrem a bude 

opláštěn ocelovým plechem s polyesterovým nástřikem. Na vnitřní straně bude provedena SDK 

předstěna, vnější strana bude opláštěna zavěšenými plechovými fasádními lamelami. Ze strany 

trafostanice budou použity fasádní panely s požární odolností EI30 DP1 do výšky +4,100 m, které 

budou systémově navazovat na panely s PIR jádrem.  

Příčky budou zhotoveny z keramických příčkovek tl. 80, 115 a 140 mm nebo SDK s vloženou 

minerální izolací o minimální tloušťce 60 mm a Rw min. 45 dB. Předstěny kryjící obezdívky nebo 

instalace jsou navrženy ze sádrokartonu. Příčka oddělující administrativní budovu, výrobní halu 

a trafostanici bude z broušených keramických tvárnic na celoplošné lepidlo, tl. 300 mm, U = 0,50 

W/m2K. 

Atiky budou tvořeny izolačními panely stejně jako obvodový plášť, vynesení bude zajištěno 

ocelovými sloupky přivařenými z boku ke kotevním deskám na sloupech.  

 

SO 02 Výrobně-montážní hala 

SO 03 Hala s lakovací kabinou 

Nosný systém hal je navržen jako příčný skelet ze železobetonových prefabrikovaných sloupů 

400 x 400 mm až 700 x 1000 mm, v modulovém rastru 6,0 x 5,5 až 6,0 m, které budou osazeny do 

vyhotovených monolitických kalichů. Ve výrobně-montážní hale budou instalovány sloupy 

opatřené konzolami s kováním pro osazení nosníků pro dvě jeřábové dráhy. Stejně jako 

v administrativní budově budou sloupy opatřeny od paty sloupu do výšky 150 mm nad 

hydroizolační folii dvousložkovou cementovou hydroizolační stěrkou. Při výrobě sloupů do nich 

bude osazeno veškeré kování pro dodatečné kování paždíků, sloupků, výměn apod.  

Obvodový plášť tl. 100 mm bude tvořen z tepelně izolačních panelů s PIR jádrem a bude 

opláštěn ocelovým plachem s polyesterovým nástřikem. Na vnitřní straně bude provedena SDK 

předstěna, vnější strana bude opláštěna zavěšenými plechovými fasádními lamelami. 

Ve výrobně montážní hale je navržena strojovna vysokotlakého čerpadla, jejíž nosná 

konstrukce bude z ocelových profilů s opláštěním ze sendvičových panelů tl. 80 mm se zvýšeným 

akustickým útlumem.  

V hale s lakovací kabinou je navržen sklad a míchárna barev. Nosná konstrukce vestavku bude 

zhotovena z ocelových profilů (s protipožární ochranou) a opláštění tl. 80 mm ze sendvičových 

panelů. U konstrukce tohoto vestavku je vyžadována požární odolnost směrem do haly REI 90, 

směrem do exteriéru (obvodová stěna) EI 45 DP3. 

Atiky budou vyneseny ocelovými sloupky přivařenými z boku ke sloupům, a zhotoveny z PIR 

panelů, stejně jako obvodový plášť.  

SO 04 Trafostanice 

Stěnový nosný systém je navržen z keramických broušených tvárnic tl. 300 mm na 

celoplošnou lepicí maltu. Exteriérová stěna trafostanice bude z vnější části obložena sendvičovými 

panely s jádrem z polyisokyanurátu (PIR) tl. 100 mm. Poslední horní fasádní PIR panel ze strany 

exteriéru bude podporován ocelovými sloupky o rozměrech 50/50/3 mm kotvenými z horní strany 

do železobetonového věnce. 
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Vnitřní příčky budou zhotoveny z broušených keramických příčkovek tl. 140 mm. Příčky 

budou v horní části ukončeny železobetonovým věncem o výšce 250 mm z betonu C16/20, 

prostředí XC2, s vloženou výztuží R10. 

V místě snížené podlahy v rozvodně VN je navržena vnitřní přizdívka hydroizolace 

z betonových, betonem (C16/20 XC2, výztuž svisle 2ΦR12 po 200 mm) vylévaných tvárnic 

tl. 150 mm, která zároveň nese zdvojenou podlahu. Horní část přizdívky bude ukončena ŽB 

věncem z betonu C20/25, prostředí XC2, s vloženou vodorovnou výztuží 2ΦR10. Při betonáži 

věnce budou uloženy 3 nosné válcované profily I 100, které budou vynášet zdvojenou podlahu. 

Nosníky budou na druhé straně navařeny na kotevní desky.  

Prostor mezi horní hranou stěn a stropním trapézovým plechem bude požárně utěsněn 

nehořlavou, tuhou minerální plstí a okraj stěn oplechován. 

 Vodorovné konstrukce 

SO 01 Administrativní budova 

Stropní konstrukce obou podlaží bude zhotovena kombinací příčných železobetonových 

prefabrikovaných průvlaků a železobetonových prefabrikovaných panelů doplněny filigránovými 

stropy s dobetonávkou. Průvlaky jsou ve spodní části opatřeny kováním a konzolami pro osazení 

stropních panelů. 

V místě arkýře bude zhotoven filigránový strop s nadbetonávkou, který přechází ve zcela 

monolitickou železobetonovou konzolu podlahy arkýře. V místě balkónu bude konzola oddělena 

prvkem pro přerušení tepelného mostu. 

Strop nad 2.NP je opatřen ocelovými konzolami, které tak vynáší strop arkýře. Stropní konzoly 

jsou osazeny na kování, kterým jsou obvodové průvlaky vybaveny již z výroby. Pro zmírnění 

kroucení průvlaků je lokálně navržen filigránový strop s monolitickou nadbetonávkou, který 

staticky působí jako protiváha stropním konzolám arkýře. Konstrukce stropu nad 2.NP je 

dimenzována i s ohledem na případnou nástavbu dalšího podlaží. 

Překlady ve zděných příčkách jsou keramické prefabrikované ploché. 

SO 02 Výrobně-montážní hala 

SO 03 Hala s lakovací kabinou 

Nosná stropní konstrukce tvoří i konstrukci střechy. Ta je tvořena z ŽB prefabrikovaných 

vazníků uložených do drážek v hlavě sloupů. Ve výrobně-montážní hale je jejich rozpon 24 m se 

světlou výškou po vazník 10,7 m (vyšší část haly), resp. 7,05 m (nižší část haly), v hale s lakovací 

kabinou je rozpon vazníků 17,3 m se světlou výškou po vazník 5,55 m. V podélném směru budou 

v halách instalována ztužidla.  

V modulové ose „5“ nebude vazník, ale jen ztužidla vynesená konzolami na sloupech 

modulové ose „6“. 

Na vazníky bude uložen pozinkovaný trapézový plech TR150/280/0,88 mm s povrchovou 

úpravou bílého nástřiku odstínu RAL 9010. 
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Ve vyšší části výrobně-montážní haly bude střešní světlík. Ten bude vynesen ocelovými 

výměnami mezi vazníky v modulových osách „A“ až „B”. Střešní světlík v nižší části haly mezi 

osami „D“ až „G“ bude samonosný uložený z vazníku na vazník. V modulové ose „C“ této haly je 

navržen masivní nosník ze prefabrikovaného železobetonu podporující nosník jeřábové dráhy. 

Ztužení nosníku bude ocelovou konstrukcí. 

V hale s lakovací kabinou budou mezi vazníky v modulových osách „2“ až „5“ uloženy 

ocelové výměny pro provedení prostupu pro vzduchotechniku lakovací kabiny. 

SO 04 Trafostanice 

Strop trafostanice je navržen z pozinkovaného trapézového plechu TR150/280/1,55 mm 

s požární odolností REI30 a bílým nástřikem RAL 9010Plech bude uložen na železobetonový 

ztužující věnec trafostanice nad zděnou stěnou a protilehlou obvodovou stěnou. 

Obvodové stěny (zděné) budou ukončeny ztužujícím železobetonovým monolitickým věncem 

z betonu C25/30, prostředí XC1. 

Příčky budou ukončeny v horní části železobetonovým věncem o výšce 250 mm z betonu 

C16/20, prostředí XC2 s vloženou výztuží 2ΦR10. 

Překlady ve zděných stěnách budou prefabrikované keramické. 

Nosná konstrukce podlahy v rozvodně VN bude zhotovena z ocelové konstrukce z profilů I100 

a rozebíratelného profilovaného plechu tloušťky 4 mm. 

 

 Konstrukce zastřešení 

SO 01 Administrativní budova 

Nosná konstrukce střechy je tvořena stropem 2.NP. Střecha pro administrativní budovu je 

řešena jako plochá jednoplášťová nevětraná. Na nosnou konstrukci střechy je provedena 

vyrovnávací vrstva z cementového potěru. Dále je navržena parotěsná vrstva z nataveného SBS 

modifikovaného pásu a podklad je penetrován asfaltovým nátěrem. Na parotěsnou vrstvu jsou 

lepeny na lepidlo PUK EPS desky, které tvoří spádovou vrstvu. Hydroizolace z mPVC fólie 

tl. 1,8 mm a oboustranně chráněna geotextílií, která je přitížena stabilizační vrstvou formou 

kačírku. Hydroizolace bude vytažena na atikové oplechování.  

Nosná konstrukce střechy arkýře je tvořena ocelovými konzolami. Na které jsou montovány 

OSB desky tl. 22 mm. Je nutné dbát zvýšenou pozornost při provádění parozábrany a dokonalé 

omezení tepelných mostů. Hydroizolace je z UV stabilní fólie z PVC tl. 1,5 mm. 

SO 02 Výrobně-montážní hala 

SO 03 Hala s lakovací kabinou 

Střecha je také řešena jako jednoplášťová nevětraná. Na nosnou konstrukci bude provedena 

vrstva modifikovaného samolepícího pásu z asfaltu, která bude plnit funkci parotěsnou. Na tuto 

vrstvu budou kladeny tepelně izolační spádové desky z EPS 100. Na tepelnou izolaci bude 

mechanicky kotvena do nosné konstrukce trapézového plechu přes separační geotextilii 

hydroizolace na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Střešní fólie bude vytažena na atiku a napojena na 

oplechování atiky.  
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Na střeše haly SO03 bude hromosvod, a prostupy vzduchotechniky. Všechny prostupy střechy 

budou utěsněny systémovými průchodkami, manžetami apod. 

SO 04 Trafostanice 

Nosnou konstrukci tvoří strop nad 1.NP. Střecha je opět řešena jako jednoplášťová nevětraná. 

Na nosnou konstrukci přiléhá parotěsná izolace z modifikovaného asfaltového samolepícího pásu, 

na kterou bude uložena tepelná izolace ve dvou vrstvách. První vrstva bude z minerální vlny 

a druhá z EPS 100 a 200. Je požadováno, aby skladba byla v požární odolnosti REI30. 

Hydroizolace bude z fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm a bude přes geotextilii mechanicky kotvena 

do nosného trapézového plechu. Fólie bude vytažena na okolní stěny a napojena na oplechování 

okraje střechy. 

1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Tab. 1-1: Zatřídění stavebních objektů podle JKSO 

č. o. název objektu JKSO Název z JKSO 

SO01 
Administrativní 
budova 8016141 

Budovy pro řízení, správu a administrativu 4 | svislá nosná 
konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

SO02 
Výrobní a montážní 
hala 8112341 

Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami 4 | svislá nosná 
konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

SO03 
Hala s lakovací 
kabinou 8116941 Haly pro skladování a úpravu produktů ostatní 

SO04 Trafostanice 81224 Budovy transformeroven a měníren 

SO05 
Úprava areálových 
komunikací 8225571 Plochy odstavné (i parkovací) 

SO06 Přípojky - vodovod 
8271111 

Řady vodovodní přívodní a zásobovací  | z trub z plastových 
hmot a sklolaminátu 

  Přípojky - kanalizace 
8272111 

do DN 100 - Sítě kanalizační  | z trub z plastových hmot a 
sklolaminátu 

  Přípojky - plyn 
8275221 

do DN 300 - Sítě plynovodní | z trub z plastových hmot a 
sklolaminátu 

  Přípojky - elektřina 8287211 VN - Rozvody kabelové silnoproudé VN 

1.5 Popis území stavby 

Stavební pozemek tvoří parcely č. 4122/1, 4122/69 a 4122/70 spadající do katastrálního území 

Královo Pole. Území dotčené stavbou se nachází v uzavřeném areálu firmy Královopolská, a.s. a 

v současné době se na něm nachází nevyužívané průmyslové budovy a zpevněné plochy: 

 stávající budova bývalé rozvodny, parcelní číslo 4122/70, k ú. Královo Pole 
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Obr. 1-3: Stávající zpevněné plochy z žulových kostek a betonové vozovky 

Území je dobře přístupné po areálových komunikacích. 

 

1.5.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území spadá do k. ú. Královo Pole. Posuzovaný pozemek se nachází v jihozápadní 

části areálu Královopolské strojírny. 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí řeky Svratky.  

Obr. 1-1: Stávající budova bývalého skladu parcelní číslo 4122/69, k.ú. Královo Pole 

Obr. 1-2: Přístřešky ocelové a budovy bez parcelního čísla 
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Skalní podloží na lokalitě je vyneseno horninami brněnského masívu biotitickým 

granodioritem, které je překryto neogenními spodnobádenskými vápnitými jíly. V nejsvrchnější 

části profilu se nacházejí antropogenní navážky. 

 

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

stavebně historický průzkum apod.) 

Na území plánované stavby byly provedeny vrty inženýrsko-geologického průzkumu. Na 

území byly vyvrtány 4 sondy označeny VS 1 – VS 4 s hloubkou 15 až 25 m pod terén. Sondami 

byl získán dostatečný přehled o geologické situaci v daném prostoru. 

 

Obr. 1-4: Situace geologických sond na zájmovém území [1] 
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Závěr inženýrsko-geologického průzkumu 

Provedenými vrtanými sondami byly zjištěny mírně složité stavebně geologické poměry 

staveniště. Pod rovinatým terénem se nachází vrstvy zemin, navážek a rostlého terénu uložené 

kontinuálně, kdy se jejich mocnost i charakter v rámci posuzované plochy téměř nemění. Podzemní 

voda se vyskytuje na puklinovém systému jednak v části u povrchu ve spodní části zóny zvětrávání 

a pak hlouběji na významnějších trhlinách. 

1.5.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nachází ochranné pásmo podzemního vedení jednotné veřejné kanalizace DN 

1700 mm ve správě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Objekt se nachází cca 35 m od velkého 

městského okruhu. Tvar ochranného pásma je patrný ze situačních výkresů. 

Kolem staveniště jsou areálové rozvody vlastněné firmou Královopolská, a.s.: 

 areálová jednotná kanalizace podzemní DN 400 mm 

 areálový rozvod vody podzemní  

 areálový podzemní rozvod VN 6kV 

 areálový nadzemní rozvod plynu 

1.5.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba, která se nachází v sídlištní zástavbě, neovlivní okolní krajinu, přírodu ani vodní zdroje. 

Stavba sebou nepřináší žádné požadavky na ochranná pásma. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Stavba se nenachází na území s rizikem sesuvu půdy. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Stavba se nenachází v seismicky aktivním území. 

1.5.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Lokalita pro stavbu byla investorem vybrána, jelikož se nachází ve stávajícím uzavřeném 

areálu fy Královopolská, a.s. Na řešeném území se ve stávajícím stavu nacházejí nevyužívané 

průmyslové objekty ohraničené areálovými komunikacemi. 

Navržený objekt je jednoduchého tvaru, kdy jej lze půdorysně uzavřít do čtverce, který je 

vhodně osazen na místo stávajícího bloku nevyužívaných průmyslových budov. Umístěním stavby 

bude vhodně využit volný prostor vzniklý po odstranění budov včetně napojení na areálové 

komunikace. 

1.5.6 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Činnost zemních strojů a mechanismů nebude v období výstavby časově omezena. Je 

provedena hluková studie, která ukazuje zatížení hlukem v průběhu výstavby i za případného 

opatření protihlukové stěny. Investicí jsou demolice a odstranění ekologické zátěže stávajících 

objektů. 
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1.6 Celkový popis stavby 

1.6.1 Účel užívání stavby 

Viz kapitola 1.3.2 

1.6.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V lokalitě stávajícího areálu firmy Královopolské, a.s. je navržena novostavba 

administrativně-výrobní budovy. Jsou to části areálu nevyužívaného území s průmyslovými 

stavbami, kontaminované či jinak neefektivní (brownfield), jež nelze využít bez procesu 

regenerace. 

Dle požadavků investora, jenž se rozhodl pro vybudování nové administrativně průmyslové 

budovy respektujíc stávající účel využitelnosti území, dojde k  postupné regeneraci při odstranění 

ekologické zátěže a nevyužitelnosti stávajících staveb i celého areálu KPS. a.s. 

Regenerace bude mít na areál striktně pozitivní dopad vlivem odstranění stávajících 

ekologických zátěží, aniž by byla ovlivněna jakoukoliv novou zátěží. Budova, vytvářejíc uzavřený 

monoblok s vlastním zázemím – hygienickými zařízeními, parkováním, odpadovým 

hospodářstvím atp. bude tímto efektivně upravena a restrukturalizována. 

 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Řešení architektonického určení stavby (průmyslového objektu) je poplatné nejen 

reprezentativnímu vystupování budovy, ale modernímu vizuálně exponovanému hledisku, jelikož 

se nachází v blízkosti velkého městského okruhu. 

Objekt lze půdorysně uzavřít do tvaru čtverce s dělící prolukou mezi halou s lakovací kabinou 

a administrativní budovou. Funkčně a hmotově jsou jednotlivé provozy  SO 01 až SO 04 odděleny 

– představují samostatné hranoly, kdy jejich kompozice rozdílných objemů dociluje uspokojivého 

estetického dojmu. Nepravoúhlý arkýř rozbíjí hranolovou uniformitu v úrovni 2.NP administrativní 

budovy. 

Od výrobní části je dvoupodlažní administrativní budova SO 01 oddělena odlišnou strukturou 

fasády tvořenou ocelovými fasádními lamelami s barevným polyesterovým nástřikem. Opláštění 

velkorozponovými panely s PIR jádrem výrobní části bude, také polyesterovým barevným 

nástřikem. Objekt bude mít plochou střechou. 

1.6.3 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných ČSN, zákonů a vyhlášek. Budou splněny a zapracovány 

požadavky všech dotčených orgánů a správců sítí. 

Navrhované řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby a č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  
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Pro bezproblémové bezbariérové užívání byla navržena následující opatření: 

 bezbariérový přístup do 1.NP (haly, administrativní budova)  

 v celém 1.NP objektu budovy je možnost zaměstnat osobu těžce pohybově postiženou;  WC 

je pro tělesně postižené (vybavení: čl. 5.1.2, 5.1.5 a 5.1.6 přílohy 3 vyhlášky 398/2009 Sb.), 

podlaží je kompletně bezbariérové a dveře umožňují montáž madel ve výšce 800 mm nad 

podlahou, příp. samozavíračů. 

 pro vstupní dveře: čl. 5.1.3 přílohy 3 vyhlášky 398/2009 Sb. 

 pro osazení WC a nouzovou signalizaci: čl. 5.1.4 přílohy 3 vyhlášky 

398/2009 Sb. 

 veškeré prosklené dveře budou kontrastně označeny v souladu s čl. 3.2 přílohy 3 vyhlášky 

398/2009 Sb a to ve výšce 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm. 

 v areálu je parkoviště vozidel (20 míst + 1 pro osoby ZTP); parkovací stání pro invalidy 

bude značeno svislým dopravním značením (IP12 s dodatkem symbolu pro osoby na 

vozíku) a vodorovným DZ (V10f). 

1.6.4 Technická a technologická zařízení 

Z popisu působnosti firmy Gradior TECH a.s. je zřejmé, že objekty budou obsahovat velké 

množství výrobních technologií. Pro technologická a technická zařízení je podrobně sepsána 

dokumentace podle požadavků objednatele, která ale není součástí stavebně technologického 

projektu. 

Například: 

 mostové jeřáby v halách 

 tryskací box 

 stroj na řezání vodním paprskem 

 lakovací kabina včetně příslušenství 

 elevátor 

 dopravník abraziva 

1.6.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Radon 

Po demolici stávajících budov a odstranění zpevněných ploch bude zpracován radonový 

průzkum, což při stávající zástavbě není možné. Proti radonu je navržena HDPE fólie jako izolace 

splňující ochranu proti vysokému radonovému indexu. Po radonovém průzkumu bude návrh 

izolace cíleně upraven. 

 Agresivní spodní vody 

Na piloty v hloubkách od 6 do 7,5 m bude působit podzemní voda středně agresivně. 

 Seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. 

 Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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 Povodně 

Stavba se nenachází v povodňovém území. 

 Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází na území s rizikem sesuvu půdy. 

 Ochranná pásma 

Na pozemku je jednotná veřejná kanalizace DN 1700 mm (Správa Brněnských vodáren 

a kanalizací, a.s.) v ochranném pásmu cca 35 m od velkého městského okruhu. Poloha ochranného 

pásma je patrna ze situačních výkresů. 

Kolem staveniště jsou areálové rozvody vlastněné firmou Královopolská, a.s.: 

 areálová jednotná kanalizace podzemní DN 400 mm 

 areálový rozvod vody podzemní  

 areálový podzemní rozvod VN 6kV 

 areálový nadzemní rozvod plynu 

 

1.6.6 Ochrana obyvatelstva  

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní obrany. 

Objekt svým charakterem a využitím není hrozbou pro závažné havárie. 

Zóny havarijního plánování se neřeší a není nutné plnit zvláštní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. 
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3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY – OBJEKTOVÝ 
Časový a finanční plán stavby – objektový je řeší tabulky na obr. 3-1 a obr. 3-2. 

 

Obr. 3-1: Data pro časový a finanční plán stavby 
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Obr. 3-2: Časový a finanční plán stavby - objektový 
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4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 

4.1 Demolice 

4.1.1 Členění demolovaných stávajících objektů 

D01 – Objekt kompresovny 

D02 – Objekt výroby těsnění 

D03 – Objekt sklad stavebnin 

D04 – Ocelový přístřešek (samostatný u stěny sousedního objektu) 

D05 – Zpevněné plochy a HTÚ 

D06 – Technologické jímky 

4.1.2 Postup demolice 

Před započetím demolic musí být vyznačeny a zaslepeny sítě technické infrastruktury, a to 

nadzemní i podzemní. Vyznačeny a vytyčeny musí být i inženýrské sítě. Důvodem je předejití 

jejich poškození. 

Objekty D01 – D04 určené k demolici budou odstraněny postupným rozebíráním od vrchu 

dolů jednotlivě, aby bylo možné jednodušeji separovat materiály různých druhů. Na demolici 

budov bude přímo navazovat odstranění ekologické zátěže. Pro odstranění ekologické zátěže je 

nutná samostatná dokumentace, která bude zajišťovat bezpečnou dekontaminaci stavebních 

konstrukcí a podloží v přímé blízkosti, kde se nachází a bezpečné nakládání s ekologicky 

nebezpečným odpadem. Zpevněné plochy jsou betonové různého stáří a užíváním poškozené. 

Odstranění bude probíhat za pomocí kladiva. 

Objekty nejsou velkého rozsahu, a proto není nutno zpracovávat schéma postupu demolic 

a postačují údaje v technické zprávě. 

4.1.3 Stroje a technika 

Budovy budou bourány postupně shora dolů demoličním bagrem. Pro ocelové konstrukce je 

třeba hydraulických nůžek. Traktorbagr s kladivem rozruší zpevněné plochy a také je i odstraní 

a naloží. 

4.2 Zemní práce a založení 

4.2.1 Časový sled činností 

Po demolicích a odstranění ekologické zátěže proběhne srovnání pláně. Prohlubně 

odstraněných jímek budou dosypány a zhutněny recyklátem. Následně bude vytvořena hutněná 

pilotážní plošina z betonového recyklátu mocnosti 200 mm. Poté budou prováděny vrtnou 

soupravou velkoprůměrové vrtané piloty 900-1200 mm. Výkopek z pilot bude všechen odvezen na 

skládku.  
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Následovat bude odkopání okolí pilot na úroveň dna podkladního betonu pro kalichové patky 

a rýhy pro základové prahy a pasy pro základy pod schodiště. Odbourají se hlavy pilot na úroveň 

dna kalichových patek. Odtěžená zemina se odveze na skládku, na stavbě zůstane pouze množství 

nutné pro zpětné zasypání patek. Provede se podkladní beton, kterým se nesmí přebetonovat piloty 

a pod monolitické prahy. Následně se provede bednění patek a betonáž. Na to se navatuje bednění 

a betonáž monolitických prahů, které jsou určeny pro pojezd mechanizace. Po nich se vytvoří 

základové pasy pro schodiště a nakonec se osadí prefabrikované patky.  

Pak se vytvoří v ploše zeminová deska, která bude vytvořena hutněným násypem kameniva 

frakce 32/63 mm. Zeminová deska bude mocnosti 400 mm a hutnění proběhne po 200 mm 

vrstvách. Na zeminovou desku bude vybetonována železobetonová deska s rozptýlenou výztuží 

a vyztužená v okolí sloupů KARI sítěmi. 

4.2.2 Postup prací 

Vrtání pilot, kalichy a prahy budou začínat ze severní strany objektu, která přiléhá k objektu 

SO02. Tyto objekty mají společně patky, takže patky SO02 budou betonovány nakonec a současně 

tak plynule přejdou práce na spodní stavbě na objekt SO01. Dále se bude postupně pokračovat 

směrem na jih. 

4.2.3 Stroje a technika 

Vrtná souprava, rypadlo, automobilní jeřáb, betonový mix, nákladní automobil, svářecí 

agregát. 

4.3  Hrubá vrchní stavba 

4.3.1 Časový sled činností 

Nejprve se osadí sloupy 1.NP a kolem sloupů se oddilatuje ŽB deska miralonovými pásky 

tl. 5 mm. Na sloupy se postupně začnou osazovat průvlaky a nosníky. Mezi modulové osy 1 a 2 se 

nejprve osadí první schodišťová stěna a pak rameno, dále druhá schodišťová stěna a na ni 

mezipodesta. Nakonec výstupní rameno schodiště na předem připravený nosník. Pak se už jen 

postupně vedle sebe naskládají stropní panely SPIROLL. Na jihovýchodním rohu jsou umístěny 

filigránové stropy, kde bude jejich dobetonávka přecházet v monolitickou deskou, která bude 

vynášet půdorysně vystupující arkýř. Nejprve se tedy provede bednění desky arkýře a provede se 

vyztužení a betonování desky i nadbetonování filigránů a zálivkou SPIROLLů. Po technologické 

přestávce se osadí balkonová deska a stejným způsobem se bude postupovat v montáži 2.NP. 

Sloupy, průvlaky a rámy, stropní desky SPIROLL s ocelovými výměnami, filigránové stropy 

a osazení konzol pro vynesení stropu arkýře a nakonec zálivka stropních panelů a nadbetonávka 

filigránů. 

4.3.2 Postup prací 

Směr postupu je obdobný jako u spodní stavby. Začínat se bude na severní straně přiléhající 

k objektu SO02 a postupně se hadovitě bude postupovat k jižní volné straně. Tento postup platí jak 

pro svislé, tak i pro vodorovné prvky vrchní stavby. 
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4.3.3 Stroje a mechanizace 

Automobilní jeřáb, čerpadlo betonu, betonový mix, svářecí agregát. 

4.4 Střecha 

4.4.1 Časový sled činností 

Nosná konstrukce střechy je již vytvořena stropem 2.NP. Provede se podezdívka světlíků 

z pórobetonových tvárnic a zároveň bude probíhat montáž atikových sloupků z nosných 

válcovaných profilů. Aby nepršelo do budovy, tak se osadí světlíky a poté se vytvoří vyrovnávací 

vrstva z cementového potěru tl. 50 mm. Na to přijde parotěsná vrstva ve formě nataveného SBS 

modifikovaného asflatového pásu na předem napenetrovaný povrch vyrovnávací vrstvy. Následuje 

lepení tepelné izolace střechy na lepidlo PUK v části administrativní budovy. Dále se namontují 

OSB desky na atikové sloupky a na konzoly arkýře a vytvoří nosnou vrstvu střechy nad arkýřem. 

Mezi konzoly se vkládá měkká kamenná vlna tl. 140 mm a pod kamennou vlnou je na spodní OSB 

desce parostěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou. Na OSB desky se nalepí na lepidlo PUK 

tepelná izolace z tuhých desek z kamenné vlny a jako poslední vrstva je hydroizolační fólie z 

PVC-P vyztužená polyesterovou tkaninou a odolná proti UV záření. Pak se práce přesouvají nad 

administrativní budovu, kde se provede hydroizolace fólií PVC-P vyztužená skelnou tkaninou a HI 

bude chráněna z obou stran geotextílií. V poslední fázi zbývá rozhrnout stabilizační vrstvu 

(kačírek) z říčního kameniva frakce 16/32 mm po ploše střechy nad administrativní budovou. 

4.4.2 Postup prací 

V případě provádění střechy je nutné dodržet správné technologické postupy, avšak počáteční 

místo lze zvolit libovolně. Musí se dbát na návaznost činností 

4.4.3 Stroje a mechanizace 

Automobilní jeřáb, montážní plošina, nákladní automobil, multivak pro transport říčního 

kameniva na střechu, svářecí agregát. 

4.5 Obvodový plášť 

4.5.1 Časový sled činností 

Nejdříve je nutné si rozměřit kotvící místa pro montáž zavěšených fasádních lamel. Jádro bude 

tvořené z tepelně izolačních PIR panelů tl. 120 mm a opláštění ocelovým plechem s polyesterovým 

nástřikem tl. 70 mm. Z interiéru bude zaklopeno SDK deskami. 

4.5.2 Postup prací 

Postupovat se bude od objektu SO02 na východní straně. Dále se bude pokračovat na jižní 

fasádu a skončí se na západní straně. V tomto směru se bude postupovat po obvodě budovy a to od 

spodní úrovně směrem nahoru, kde se bude napojovat na konstrukci střechy. Po montáži 

obvodového pláště se osadí hliníkové sestavy. 
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4.5.3 Stroje a mechanizace 

Jeřáb, montážní plošina, vrtačka, úhlová bruska, vrtačka s příslušenství pro vrtání do betonu, 

nivelační přístroj a totální stanice. 
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5 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

HRUBOU VRCHNÍ STAVBU – VÝKRESOVÁ 

DOKUMENTACE, ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A 

LIKVIDACE OBJEKTŮ ZS, OBJEKTY ZS 
Výkres zařízení staveniště je v příloze: 

 P05_SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.pdf 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Název stavby 

Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH, a.s., Brno – Královo pole. 

5.1.2 Místo stavby 

Stavba bude vystavěna na parcelách č. 4122/1, 4122/69 a 4122/70, spadající do katastrálního 

území Královo Pole. Toto území se nachází v uzavřeném areálu firmy Královopolská, a.s. 

a v současnosti obsahuje nevyužívané průmyslové budovy a zpevněné plochy. V celém areálu se 

nachází komunikace, po nichž jsou uvedené pozemky dobře přístupné. 

5.1.3 Základní údaje 

Podle objektového časového plánu lze vidět, že se začne s výstavbou objektu SO02. V době 

provádění hrubé vrchní stavby Administrativní budovy, na kterou se detailněji zaměřuje tato práce, 

bude již vrchní stavba haly stát a budou se provádět dokončovací práce. 

Administrativní budova bude mít 2 nadzemní podlaží. Z výkresu lze vidět, že se částečně 

využívají plochy, na kterých budou stát objekty trafostanice a haly s lakovací kabinou. Plochy 

budou využívány ke skladování materiálu a případně pro montování bednících dílů. 

5.2 Časový plán budování a likvidace ZS 

Zařízení staveniště se bude měnit a přizpůsobovat v závislosti na prováděných pracích. Týká 

se to skládek materiálů, protože prostor se bude měnit vzhledem k tomu, že se stavba skládá ze 

4 hlavních objektů. Ale umístění buněk zůstane, změní se maximálně jejich počet, protože potřeba 

je závislá na počtu pracovníků, kteří se budou fyzicky podílet na stavbě. 

 

Obr. 5-1: Časový plán budování a likvidace pro celou stavbu 
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Likvidace se vyplatí až na konci dané etapy. Sice jsou zde časové mezery, ale nevyplatilo by 

se na tak krátký časový horizont ZS pro spodní stavbu nebo vrchní likvidovat a pak znovu budovat. 

Protože všechny objekty se postupně budou stavět, tak aby vznikly co nejmenší časové proluky. 

5.3 Objekty zařízení staveniště 

Počet objektů pro výkresovou dokumentaci je pro hrubou vrchní stavbu SO01 – 

Administrativní budovy a průměrný počet pracovníků je 10 a na tento počet jsou objekty navrženy. 

5.3.1 Sanitární buňka 

Sanitární buňka bude sloužit pro hygienické účely pro pracovníky na stavbě. Vzhledem 

k tomu, že kanalizační šachta je na komunikaci za vlečkovou kolejí, tak je voleno řešení fekálního 

tanku, protože napojení by bylo nákladné a složité. Sanitární buňka bude stát na fekálním tanku o 

objemu 9 m3 a o vyvážení a servis se bude starat firma s touto specializací. 

Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm 

Základní vybavení: 3 sanitární okna, venkovní ocelové dveře, mezistěna s dveřmi 

Sprchový segment: 2 sprchovací kabiny, el. boiler, 4 umyvadla se zrcadly, 2 věšáky 

WC segment: 2 toaletní kabiny se záchodovou mísou, 2 pisoáry 

 

Obr. 5-2: Půdorys sanitární buňky SAN – 600 [2] 

  

Návrh:   1 umyvadlo na 10 osob – VYHOVUJE 

   1 sprcha na 10 osob – VYHOVUJE 

   1 WC a pisoár – VYHOVUJE 

Předimenzování je záměrné vzhledem k dalším etapám a účasti více pracovních čet zároveň. 

5.3.2 Obytná buňka 

Rozměry buňky vychází z norem ISO a jsou kompatibilní se světovou dodávkou kontejnerů 

dle těchto norem. Tento kontejner bude sloužit jako šatna pro pracovníky a jako místo pro pobyt 

v obědové přestávce a pro úschovu osobních věcí. 
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Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm; plocha buňky = 15 m2 

Základní vybavení: uzamykatelné venkovní dveře, plastové okno, dřevěná podlaha 

 

 

Obr. 5-3: Rozměry obytné buňky [3] 

Návrh:  1,5 m2 na osobu – 10 x 1,5 = 15 m2 VYHOVUJE 

Ve výkresu jsou zakresleny 2 buňky vzhledem k současnému působení více pracovních čet.

  

5.3.3 Kontejner pro skladování nářadí a velmi drobného materiálu 

Rozměry buňky vychází z norem ISO a jsou kompatibilní se světovou dodávkou kontejnerů 

dle těchto norem. Tento kontejner je vhodný pro skladování materiálu, nářadí i menších přístrojů a 

malého materiálu. 

Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm; plocha buňky = 15 m2 

Základní vybavení: dvoukřídlá ocelová vrata s bezpečnostním zámkem, ocelová nebo 

dřevěná podlaha  

 

Obr. 5-4: Rozměry skladového kontejneru [3] 
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5.3.1 Buňka vedení stavby 

Spojením dvou obytných kontejnerů bez dělící stěny mezi nimi vznikne prostor, který bude 

využit pro vedení stavby. Pracoviště pro stavbyvedoucí, zázemí pro kontrolní dny a pro jednání se 

subdodavateli.  

Venkovní rozměry: 6058 x 4876 x 2600 mm 

Základní vybavení: venkovní ocelové dveře, elektroinstalace, standartní izolace, předsíňka, 

2 okna s roletami 

 

Obr. 5-5: Rozměry buňky pro vedení stavby [4] 

 

5.3.2 Mobilní WC 

Mobilní toaleta vybavená dvojitým větráním a umyvadlem. Umyvadlo je dostatečně velké, 

aby se dali ruce umýt až po lokty. O pravidelný servis se bude starat firma poskytující pronájem. 

Venkovní rozměry: 1200 x 1200 x 2300 mm 

Základní vybavení: fekální nádrž na 250 l, dvojité odvětrání, zrcadlo, věšák, zásobní čisté 

vody pro mytí rukou na 60 l, dávkovač mýdla 
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Obr. 5-6: Mobilní WC [5] 

5.3.3 Mobilní oplocení 

Staveniště je z důvodu bezpečnosti zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Na oplocení bude 

připevněno značení „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ s kontakty na zodpovědné osoby a 

s doporučením pracovního ochranného vybavení. Oplocení je skládáno z dílů velikosti 2 m na 

výšku a na šířku 3,472 m. Osazeny budou do betonových bloků. 

 

 

Obr. 5-7: Kontejner pro drobný odpad [6], [7] 
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5.3.4 Kontejnery na odpad 

Pro drobný odpad se používají klasické pojízdné kontejnery z pozinkované oceli, viz obr. 5-8. 

Jednotlivé kontejnery budou kvůli třídění odpadu náležitě označeny. 

 

Obr. 5-8: Kontejner pro drobný odpad [8] 

Obr. 5-9 znázorňuje kontejner pro odpad bez suti. Pro dobrou přístupnost disponuje sklopnou 

bočnicí. Na obr. 5-10 je zobrazen kontejner s dvoukřídlými vraty na suť a betonový odpad. 

 

Obr. 5-9: Rozměry kontejneru na objemný odpad [9] 

 

Obr. 5-10: Rozměry kontejneru s dvoukřídlými vraty [9] 
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6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU 

ETAPU SPODNÍ STAVBY 
Tato kapitola podrobněji popisuje stroje, přístroje, ochranné pomůcky a nářadí, které budou na 

stavbě využity. 

6.1 Stroje 

V této podkapitole je uveden seznam použitých strojů společně s jejich parametry. V této 

kapitole bylo čerpáno z [10]. 

6.1.1 Autodomíchávač na podvozku Mercedes-Benz Actros 3348S 

Autodomíchávač slouží k dopravě betonové směsi, byl zvolen z důvodu malého rádia zatočení 

a zároveň dostatečného pracovního objemu. Základní parametry jsou čerpány z [11]: 

Celková výška:  4000 mm 

Pracovní objem:  7 m3  

Max. hmotnost:  32 t 

Poloměr zatáčení:  16 m 

 
Obr. 6-1: Schéma podvozku Mercedes Actros 3348S [11] 

 

 

Obr. 6-2: Ilustrační obrázek autodomíchávače na podvozku Mercedes Actros 3348S [12] 
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6.1.2 Mercedes-Benz Actros 2641 Palfinger PK16502 s valníkem a jeřábem 

Nákladní vozidlo Mercedes-Benz Actros 2641 slouží k dopravě výztuží a obdobného 

materiálu na stavbu. Dostatečná nákladní plocha, hydraulické rameno, díky němuž lze samostatně 

nakládat a vykládat převážený materiál, je společně s dalšími dobrými parametry hlavním 

důvodem ke zvolení tohoto vozidla. Základní parametry dle [13] jsou: 

Výška vozidla:  3,2 m (nenaloženo) 

Délka vozidla:  10 m 

Max. hmotnost:  37 840 kg 

Poloměr zatáčení:  20 m 

 

Obr. 6-3: Schéma podvozku Mercedes Actros 2641 Palfinger [13] 

 

 

Obr. 6-4: Mercedes-Benz Actros 2641 Palfinger PK16502 s jeřábem a valníkem [14] 
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6.1.3 MAN TGS 40.400 BB-WW 6x4 s korbou 

Tento nákladní automobil bude dopravovat stavební materiály na stavbu. Zvolen byl pro 

nadprůměrný přepravní objem, dostatečnou nosnost a nižší rádius zatáčení. Zároveň bude tento typ 

nákladního automobilu využit pro odvoz odkopané zeminy, která se nevyužije pro zásypy na 

příslušnou skládku. Základní parametry dle [15] jsou: 

Délka vozidla:  8,3 m 

Max. hmotnost:  44 t 

Poloměr zatáčení: 18,2 m 

 

 

Obr. 6-5: Náhled na MAN TGS 40.400 BB-WW 6x4 s korbou [15] 
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6.1.4 Vrtná souprava BAUER BG 18 H 

Hlavní kritéria pro volbu vrtné soupravy 

byly průměr pilot a maximální vrtná hloubka.  

 Vrtná souprava typu BAUER BG 18 H 

tyto kritéria splňuje. Při použití vrtného 

nástroje BK 200/368/3/24 může být průměr 

piloty až 1200 mm, bez obalu dokáže souprava 

vrtat dokonce průměr 1500 mm. Vrtná hloubka 

s tímto vrtným nástrojem dosahuje maximálně 

25 m. Dle datasheetu Bauer [16] má tyto 

technické parametry: 

Hmotnost    52 t 

Výška    19,13 m 

Výška ve složeném stavu 3,4 m 

Točivý moment (300 bar) 178 kNm 

Maximální rychlost rotace 56 ot/min 

Maximální hloubka vrtu   25 m 

 

   

 

Obr. 6-7: Složená vrtná souprava Bauer BG 18 H připravená k přepravě [17] 

Obr. 6-6: Vrtná souprava Bauer BG 18 H [17] 
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 Nadrozměrná doprava 

Dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsou dány maximální parametry, při 

kterých není doprava charakterizována jako nadrozměrná. 

Jelikož jsou tyto parametry překročeny, konkrétně hmotnost a délka soupravy při přepravě 

vrtné soupravy, pro bezproblémový převoz musí být dodržena vyhláška, a je tedy nutné vyhovět 

všem nařízením a pokynům.  

Porovnání vyhlášky s reálnými parametry jízdní soupravy při převozu vrtné soupravy: 

 Délka: 18,21 m     dle vyhlášky 16,5 m   

 Šířka: 3 m     dle vyhlášky 3 m   

 Výška: 3,6 m + 0,5 m podvalník  dle vyhlášky 4 m + 2% 

 Hmotnost: 52 t     dle vyhlášky 48 t 

 Hmotnost celé jízdná soupravy: 52 t + 22,5 t + 24 t = 98,5 t 

6.1.5 Tahač Mercedes Benz Actros MP3 4160 pro nízkoplošní podvalník 

Tahač Mercedes Benz Actros MP3 4160-2650LS/33 byl zvolen k nízkoplošnému podvalníku 

jako stroj osvědčený z praxe. Disponuje motorem V8 a výkonem 370 kW, poloměr zatáčení je 8 m 

[18]. 

 

 

Obr. 6-8: Tahač Mercedes Benz Actris MP3 4160-2650LS/33 [18] 

 

6.1.6 Nízkoplošní podvalník Nooteboom Lowbed 2+4 

Tento nízkoplošný podvalník je vhodným řešením přepravy vrtné soupravy. Ta má ve 

složeném stavu na délku 18,2 m a hmotnost přibližně 52 t, podvalník má tedy pro oba významné 

parametry dostatečné rezervy, viz základní parametry stroje [19]. Souprava samotná dokáže na 

valník najet, není tedy potřeba žádný pomocný stroj. Upevnění pro transport následně provedou 

školení pracovníci. 
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Základní technické parametry dle [20]: 

Nosnost:  107 t 

Délka:  27 m 

Poloměr otáčení:  16,5 m 

Ovládání všech náprav – usnadnění manévrování 

 

 

Obr. 6-9: Nízkoplošní podvalník Nooteboom Lowbed 2+4 [20] 

6.1.7 Kolový nakladač 436e HT Agri s vysokým zdvihem 

Pro převoz materiálu, úpravu terénu, rozhrnování štěrku, nakládání výkopu a k podobných 

technickým pracím byl vybrán kolový nakladač 436e HT Agri s vysokým zdvihem. Použita je 

rychloupínací univerzální lžíce se zuby o maximálním objemu 2,6 m3. Výkon samotného nakladače 

je 132 kW (177 koní) a maximální provozní hmotnost dosahuje 16,897 t [21]. Dále budou pro 

kolový nakladač připraveny paletové vidle s rychloupínáním, pomocí nichž bude na staveništi 

přepravován potřebný materiál. 

Tab. 6-1: Základní parametry pro Kolový nakladač 436e HT Agri s vysokým zdvihem [21] 

M Max. výklopný úhel [°] 45 

N Úhel naklopení při max. zdvihu [°] 60 

O Úhel naklopení při převozu [°] 54 

P Úhel naklopení u země [°] 45 

Q Překládací výška [m] 4,41 

R Výklopná výška [m] 3,33 

S Podkopová hloubka [m] 0,11 

T Dosah při výklopné výšce [m] 1,29 

  Max. dosah (45°) [m] 2,63 
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Obr. 6-10: Kolový nakladač 436e HT Agri s vysokým zdvihem  [21] 

6.1.8 Zeminový vibrační válec Caterpillar CS44 

Pro rovnání povrchu vrstev a hutnění na potřebnou hodnotu byl zvolen zeminový vibrační 

válec Caterpillar CS44 o výkonu 75 kW [22]. 

Pracovní šířka:  1676 mm 

Provozní hmotnost: 7,2 t 

Duální amplituda: 0,84 a 1,67 mm 

Frekvence:  23,3 – 31,9 Hz 

 

Obr. 6-11: Caterpillar CS44 [22] 
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6.1.9  JCB RÝPADLO – NAKLADAČ 3CX SITEMASTER 

Více účelový stroj pro širokou paletu činností. Rovněž jako kolový nakladač 436e HT Agri 

disponuje rychloupínáním a vidlemi. Vhodný pro přepravu materiálů a výkopové práce.  

Pracovní šířka:   2,35 m 

Provozní hmotnost:  8,07 t 

Max. kapacita nakladače: 1 m3 

Max. hloubka výkopu: 5,97 m 

 

Obr. 6-12: Caterpillar CS44 [23] 

 

6.1.10  Ruční vibrační válec NTC VVV 700/22 

Benzínový vibrační válec je určený k hutnění podkladních vrstev ze sypkých materiálů, 

zejména se jedná o dokončovací a méně rozlehlé práce. Přehled parametrů dle [24]: 

Hmotnost:  875 kg 

Frekvence:  55 Hz 

Rychlost vpřed: 0 – 4,7 m/s 

Rychlost vzad: 0 – 2 m/s 

Palivo:  benzín 
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Obr. 6-13: Ruční vibrační válec NTC VVV 700/22 [24] 

6.1.11 Betonové čerpadlo CIFA K31L 

Mobilní betonové čerpadlo CIFA K31L bude na stavbě využito k čerpání betonové směsi na 

určené místo. Použit bude model HP1608EC disponující vyšším výtlačným tlakem betonu oproti 

verzi HP1606EC [25]. 

Kapacita zásobníku betonu:  550 l 

Maximální výtlačný tlak:  80 bar 

Maximální objemový průtok: 160 m3/h 

 

 

Obr. 6-14: Betonové čerpadlo CIFA K31L [25] 
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Obr. 6-15: Rozměry a dokumentace betonového čerpadla CIFA K31L [25] 

6.1.12 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 

Pro výškovou manipulaci byl vybrán klasický čtyř nápravový autojeřáb LTM 1090/2 od firmy 

LIEBHERR. Disponuje výložníkem dlouhým 52 m, dále má 19 m nadstavec výložníku. Nosnost 

90 tun je dostačující pro potřeby této stavby [26]. 

Základní parametry dle datasheetu [26]: 

 Maximální nosnost:   90 t (v rozsahu 3 m) 

Provozní hmotnost:   48 t 

Celková protiváha:   20 t 

 Teleskopické rameno:   11,7 – 52 m 

 Mřížový výložník:   10,8 – 19 m 

 Příhradový přídavný výložník: 10,4 – 18 m 

 

Obr. 6-16: Boční pohled na autojeřáb LIEBHERR LTM 1090/2 [26] 
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Byl vytvořen návrh zdvihacího mechanismu, tento návrh je určují tab. 6-2 a na tab. 6-3. Dále 

byla vytvořena křivka únosnosti v závislosti na vyložení jeřábu v programu AutoCAD, tato 

úměrnost je zobrazena na obr. 6-17. 

Umístění autojeřábu je patrné z přílohy P05_SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.pdf 

 

Obr. 6-17: Křivka únosnosti v závislosti na vyložení jeřábu LIEBHERR LTM 1090/2 [27] 
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Tab. 6-2: Návrh zdvihacího mechanismu – kritické prvky 

KRITICKÉ PRVKY 

označení délka  šířka výška 
BETON zabudované 

kování 
vyztuženost 

hmotnost 
celkem objem 

/ 1ks 

SO01 popis typ značka [mm] [mm] [mm] [m3] [kg/ks] [kg/m3] [t] 

KP_1 nejvzdálenější sloup S26 4940 400 400 0,79 20,0 230,0 2,177792 

KP_2 nejtěžší průvlak PR18 6190 700 500 2,04 60,0 280,0 5,738345 

KP_3 
nejtěžší, 

nejvzdálenější 
průvlak PR23 6190 700 500 1,82 30,0 280,0 

5,090434 

KP_4 nejbližší sloup S20.1z 4390 400 400 0,72 0,0 300,0 2,019220 

 

Tab. 6-3: Návrh zdvihacího mechanismu – dimenzování 

DIMENZOVÁNÍ 

  

vzdálenost vyložení únosnost potřebná únosnost 
výsledek 

[m] [m] [t] [t] 

KP_1 26,5 - 30 30,2 - 33,9 5,1 - 4,4 2,2 VYHOVUJE 

KP_2 11,72 19,1 19,2 5,7 VYHOVUJE 

KP_3 23,6 30,2 6,1 5,1 VYHOVUJE 

KP_4 8,5 15,4 14,6 2,0 VYHOVUJE 

 

6.1.13 Nůžková montážní plošina Genie GS-2669 DC 

Pro práci ve výškách byla zvolena montážní plošina Genie GS-2669 DC, která je poháněna 

čtyřmi motory s pozitivním řízením trakce [28]. 

Maximální pracovní zdvih:  9,75 m 

Maximální nosnost:  680 kg 

Rychlost plošiny - složené: 5,6 km/h 

Rychlost plošiny - vysunuté: 0,5 km/h 

 

Obr. 6-18: Nůžková montážní plošina Genie GS-2669 DC [28] 
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6.2 Přístroje 

 Svářečka na fólii 

 Ponorný vibrátor 

 Vibrační lať 

 Úhlová bruska 

 Přímočará pila 

 Okružní pila 

 Vysokotlaká myčka (omývání techniky při výjezdu ze stavby) 

 Krumpáč 

 Lopata 

 Kladivo 

 Pilník 

 Šroubovák 

 Nivelační přístroj 

 Totální stanice 

 Kladivo vrtací 

 Vrtačka s příklepem 

 Kotouče 

 Ohýbačka na výztuž 

 Pásmo 

 Olovnice 

 Metr 

 Kombinované kleště 

 Vodováha 

6.3 Ochranné pomůcky a ochranný oděv 

 Pracovní oděv s reflexními prvky 

 Ochranná přilba 

 Pracovní obuv s kovovou špičkou 

 Pracovní rukavice 

 Reflexní vesta 

 Ochranná přilba 

 Ochranné brýle 

 Protihluková sluchátka 

 Svářečská kukla 

 Ochranný oděv pro svářeče 

 Ochrana kloubu (nákoleníky apod.) 

 Respirátor 

 

 

  

Obr. 6-19: Ilustrační obrázek ochranného 

oděvu dělníka na stavbě, upraveno z [29] 
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7 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU - TECHNOLOGICKÝ NORMÁL A 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Časový harmonogram a technologický normál byl vytvořen v programu Contec. Normohodiny 

do programu byly převzaty z programu BUILDpowerS. Vytvořený časový harmonogram a 

technologický normál jsou k nahlédnutí v přílohách: 

 P07_ČASOVÝ PLÁN.pdf 

 P07_TECHNOLOGICKÝ NORMÁL.pdf 
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8 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 

PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU 
Materiál s výkazem výměr je pro potřeby stavby rozdělen do 5 částí dodávky. Součástí 

dodávek je uvažování předzásobení, aby nedocházelo k prodlevám v důsledku absence stavebních 

materiálů. Jelikož byl v programu BUILDpowerS vytvořen položkový rozpočet s výkazem výměr, 

byl tento software využit i k plánu materiálových zdrojů. 

 P08_MATERIÁLOVÉ ZDROJE_1. MĚS.pdf 

 P08_MATERIÁLOVÉ ZDROJE_2. MĚS.pdf 

 P08_MATERIÁLOVÉ ZDROJE_3. MĚS.pdf 

 P08_MATERIÁLOVÉ ZDROJE_4. MĚS.pdf 

 P08_MATERIÁLOVÉ ZDROJE_5. MĚS.pdf 
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9 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO HRUBOU VRCHNÍ 

STAVBU 

9.1 Obecné informace o stavbě 

Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH, a.s., Brno v Králově poli. 

Stavba je situována v průmyslovém areálu Královopolská a.s., na parcelách 4122/1, 4122/69, 

4122/70 v katastrálním území Královo Pole. Účelem administrativní budovy je zajistit zázemí pro 

zaměstnance v různých odděleních. Oddělení, pro které zajistí administrativní budova zázemí, jsou 

technické oddělení, obchodní oddělení, výrobní oddělení, vedení společnosti a sociální zázemí pro 

zaměstnance ve výrobě. 

Nosný systém je příčný skelet, který tvoří prefabrikované železobetonové sloupy o rozměrech 

400 x 400 mm. Sloupy budou osazeny do kalichových patek. Modulová síť pro skelet je 6 x 6 m. 

9.2 Materiály 

Materiály použité pro hrubou vrchní stavbu jsou zahrnuty v bodě 8. Zajištění materiálových 

zdrojů a také v příloze P12_Položkový rozpočet_SO01.pdf.  

Hlavním prvkem pro vrchní stavbu jsou prefabrikované železobetonové prvky. Prvky jsou 

podrobně obsaženy v položkovém rozpočtu. Beton pro tyto prvky je navržen v pevnostních třídách 

C 40/50 – XC1, C 35/40 – XC1, C 30/37 – XC1 a ocel pro vyztužení třídy 10505(R). Ocel ve formě 

válcovaných profilů pro ocelové konstrukce je jakostní třídy S235JR.  

9.2.1 Primární doprava 

Primární doprava bude zajištěna výrobcem nebo dodavatelem materiálu. V případě, že 

výrobce nebude schopen zajistit dopravu na staveniště, tak si dopravu musí zajistit realizační firma, 

která bude na místě generálního dodavatele stavby. 

9.2.2 Sekundární doprava 

Dopravené prvky budou složeny na předem připravených zpevněných plochách určených pro 

skladování materiálu. Tyto plochy jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště. Z dopravního 

prostředku bude materiál/dílce skládán pomocí jeřábu na určené plochy, pokud nebude dopravní 

prostředek vybaven mechanickým ramenem. Další menší manipulace zajistí JCB traktorbagr 

s vidlemi pro montáž nebo kolový nakladač. 

9.2.3 Skladování 

Prefabrikované prvky skeletu budou na podklady skladovány na ploše 27 x 6 metrů. Na této 

ploše bude vytvořeno takzvané předzásobení pro stavbu. Takže stavba není přímo závislá na časové 

přesnosti dopravy materiálu. Materiál bude průběžně dopravován na stavbu a skladován na 

zpevněných plochách a z nich jeřábem odebírán a osazován na konečné místo. Velmi drobný 

materiál může být skladován v uzamykatelné buňce s nářadím. Dále je vytvořena plocha v místě 

budoucí trafostanice pro méně prostorově náročné prvky o ploše 4,3 x 6 m.  
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Výztuž bude skladována na zpevněných plochách na stavbě na dřevěných podkladcích 

100 x 100 mm takovým způsobem, aby byl zamezen kontakt výztuže se zemí a nedocházelo 

k deformacím výztuže. Při nepříznivém počasí (déšť) je nutné přikrýt výztuž plachtou tak, aby se 

zamezilo přímému kontaktu vlhkosti. 

9.3 Převzetí a vybavenost staveniště 

Převzetí pracoviště bude po spodní stavbě. Budou provedeny kalichové patky, osazeny 

a dobetonovány základové prahy.  

Staveniště je oploceno po obvodě, to je patrné z výkresu zařízení staveniště. Dále zde budou 

buňky sloužící jako šatna pro pracovníky, hygienická buňka, mobilní toaleta a zdvojená buňka pro 

vedení stavby. Dále bude přistavena i uzamykatelná buňka pro uschování nářadí a drobných 

přístrojů a velmi drobného materiálu. V této fázi budou provedeny i zpevnění plochy pro 

skladování materiálu a zpevněné plochy sloužící pro vjezd do staveniště.  

Napojení na elektrickou energii bude z vedlejší ho objektu, který se nachází na parcele 4122/66 

a spadá o vlastnictví společnosti SUB FORM s.r.o. V objektu bude osazen elektroměr pro měření 

odběru pro stavbu. Vedle buňky vedení stavby je rozvodná skříň pro další napojení na elektrickou 

energii. 

Napojení na pitnou vodu bude z vodoměrné šachty, na kterou se napojí hygienická buňka 

a dále je odběrné místo vody přivedeno po obvodě haly SO02. 

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Instruktáž pracovníků 

Všichni zaměstnanci jsou povinni používat ochranné osobní pracovní prostředky a zároveň 

musí projít školením bezpečnosti a potvrdit podpisem do knihy bezpečnosti. Pracovníci provádějící 

činnosti vyžadující kvalifikaci, musí mít platné průkazy a oprávnění k výkonu dané činnosti. 

9.4.2 Podmínky provádění 

Nejdůležitějšími pracovními podmínkami, které ovlivňují tuto stavební činnost, jsou 

povětrnostní podmínky. Montážní práce se nesmí realizovat při větru, který přesahuje rychlost 

8 m/s. Dále je nepřípustné vykonávat montáže při snížené viditelnosti způsobené prudkým deště, 

sněžením, hustou mlhou nebo v noci nebo večerních hodinách bez osvětlení.  

9.5 Pracovní postup 

9.5.1 Montáž sloupů 

Sloupy budou montovány do kalichových patek. Před osazením sloupů se provede příprava, 

která spočívá ve vyrovnání dna kalichu na betonovou zálivkou stejné pevnostní třídy jako sloup. 

Dále se ocelovými podložkami vypodloží dno do požadované výšky. Na horní plochu kalichové 

patky se značkovacím sprejem naznačí přesná poloha moulových os.  
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Na ocelový trn se vloží o montážního ocelového otvoru, na který se navlečou oka zvedacích 

lan. Před zdvihem ještě kvalifikovaný vazač zkontroluje zavěšení a samotný prvek. Se sloupem se 

pak v závěsu bude manipulovat ve svislé poloze a vazač pak jasně určí místo, kam se sloup bude 

osazovat. Sloup se osadí podle PD a zkontroluje se ještě jeho orientace. Spustí se do 

předpřipraveného kalichu, kde je podkladní betonová zálivka a poloha se zajistí pomocí dřevěných 

klínů. 

Dále se pozice sloupu změří totální stanicí a sloup se ustaví přesně do požadované polohy. Pak 

se kalich zalije betonem stejné pevnostní třídy, jako je sloup. Velikost zrna kameniva bude 

maximálně 8 mm. Zálivka se nakonec zhutní ponorným vibrátorem tak, aby se všechen vzduch 

dostal ven. 

Po týdnu od zalití sloupu se vytáhnou dřevěné klíny a vzniklé díry se dobetonují. Sloupy 2.NP 

montovány na Čapkův spoj a zásady manipulace jsou stejné. Otvory průvlaku prochází výztuž pro 

stykování s výztuží sloupu 2.NP. 

 

Obr. 9-1: Konstrukční řešení styku průvlaku nad sloupem [29] 

9.5.2 Montáž průvlaků, rámů 

Manipulace s průvlaky a rámy bude za pomoci DEHA závěsů. Prvky před osazením musí 

očištěny a vizuálně zkontrolovány. 

K montáži bude využita nůžková montážní plošina a z plošiny budou prováděny montážní 

práce a stykování průvlaků a rámů. Očistí se ložné plochy a připraví se betonová zálivka, osadí se 

průvlak na vyčnívající výztuž sloupu a na ložnou maltu. Pak se podle montážních detailů provede 

nastykování prvků, které by mělo zajišťovat tuhý spoj. 

9.5.3 Montáž stropních panelů SPIROLL 

Manipulace s panely SPIROLL bude realizována samosvornými kleštěmi. Vazač panel uchytí 

do kleští a jeřábník panel zvedne a jako u ostatních prvků proběhne očištění a vizuální kontrola. 

Navíc se ještě nasadí ucpávky dutin v čelech panelu. 
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Obr. 9-2: Manipulace pomocí samosvorných kleští [29] 

Na očištěnou a navlhčenou plochu konzol průvlaků nebo nosníků se do maltového lože 

tl. 10 mm MC10 uloží panely. Následně se provede zálivka do čistého a navlhčeného podkladu. 

Zálivka musí být betonem minimálně třídy C 16/20 a zrno maximální velikosti 8 mm. V 2.NP 

budou provedeny ocelové výměny pro světlíky. 

9.5.4 Montáž filigránů a betonáž desky arkýře 

Filigránové stropní dílce lze montovat jeřábem za pomocí vahadla nebo manipulačních lan. 

Ukládají se do cementového maltového lože vedle sebe a každý filigránový díl se po osazení ihned 

podepře stojkami. Je navrženo vykonzolování stropu nad 1.NP a to je pomocí filigránů 

s nadbetonávkou a monolitickou deskou tl. 200 mm. Podle výkresů se filigrány spřáhnou výztuží 

nejen mezi sebou, ale i s monolitickou deskou arkýře. Pak s nadbetonávkou dojde ke zmonolitnění. 

Nadbetonávka a betonáž desky konzoly arkýře bude v jednom záběru.  

9.6 Personální obsazení 

Pracovní četu pro hrubou vrchní stavbu tvoří 4 pracovníci. 

Složení čety se skládá: 

 1 mistr – dohlíží a je zodpovědný za provedené práce, kontroluje jakost 

 1 jeřábník – musí mít platný strojní průkaz 

 2 montážníci – pracovníci se svářečským průkazem 

 1 vazač – pomocný pracovník, který zavěšuje prvky na jeřáb 

9.7 Stroje a nářadí 

Stroje a nářadí jsou podrobně rozvedeny v bodě 6 Návrh hlavní stavebních strojů  

a mechanismů. Pro hrubou vrchní stavbu je třeba zdvihací mechanismu, nakladač pro 

vnitrostaveništní dopravu a nákladní automobil pro mimostaveništní dopravu.  
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9.8 Bezpečnost a zdraví při práci 

Bezpečnost je řešena formou rizik a protiopatření pro hrubou vrchní stavbu. 

Rizika a protiopatření pro práce ve výškách: 

 Pád pracovníků z volného okraje po obvodu konstrukce. 

 

Opatření: Toto riziko bude eliminováno kolektivně a to tak, že po obvodě nadzemních 

podlaží, i v místě otvoru pro schodiště, bude zřízeno systémové zábradlí. Zábradlí bude 

výšky 1,14 metrů a sloupky zábradlí 1,2 metrů. Ochranné zábradlí bude vybavené 

ochrannými mřížemi. Sloupky budou osazeny po osové vzdálenosti 2,5 metrů a při 

převislých koncích i v rozích konstrukce stropní desky. 

 

 Pád předmětů ze stavební konstrukce. 

 

Opatření: Ochranné zábradlí bude vybaveno integrovanou zarážkou u podlahy. Při 

práci na okraji stropu může být zábradlí nadzvednuto, ale pouze dočasně v trvání provádění 

potřebných prací. Pod pracovištěm musí být v tuto dobu provedeno opatření, aby nedošlo 

vcházení osob do prostor možného pádu, například páskou s upozorněním zákazu vstupu. 

 

 Pád při montáži zábradlí. 

 

Opatření: Správné používání prvků osobního zajištění v podobě záchytného postroje, 

návodu použití a řádná údržba a kontroly prostředků osobní ochrany. Dále je třeba dbát na 

správnou a bezpečnou volbu místa upevnění. Kotvící bod musí být schválen bezpečnostním 

technikem, případně ověřený statikem, aby nedošlo k uvolnění kotvícího zařízení.  

 

Pokud by došlo k pádu, musí být vhodně navržena délka lana s ohledem na náraz na 

překážky pod místem práce. Pokud je možné, tak využít k ukotvení místo na úrovní 

pracovníka, aby se eliminoval „kyvadlový efekt“. Postroj bude vybaven i tlumičem pádu, 

aby nedošlo k poranění páteře a dalším zraněním v důsledku dynamického rázu pádu do 

volného prostoru zároveň s navržením délky lana, tak aby pád nebyl delší než 1 metr. 

 

 Práce při odebírání břemen jeřábem. 

 

Opatření: Při manipulaci musí být břemeno vhodně zajištěno. Práce může být mimo 

jiné prováděna za předepsané viditelnosti a povětrnostních podmínek. Pracovníci se nesmí 

nacházet pod břemenem. Musí mít reflexní prvky, aby obsluha jeřábu měla povědomí o 

pozici pracovníků. Žádní pracovníci se nesmí nacházet a ani procházet pod vyložením 

jeřábu a pod břemenem.  

Při odstranění zábradlí pro transport břemen a materiálu bude ihned po ukončení 

transport zábradlí opět namontováno do původní polohy.  
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 Kvalifikace pracovníků. 

 

Opatření: Pracovníci budou řádně proškoleni o zásadách bezpečnosti práce. Profese, u 

kterých je nutná kvalifikace, musí mít platné průkazy/certifikace. O souhlasu a seznámením 

s bezpečnostními zásadami bude proveden podpis do protokolu. 

 

 Drobná poranění. 

 

Opatření: Ochranné pomůcky a ochranný oděv v podobě ochranné přilby, pracovní 

obuvi s kovovou špičkou, reflexní vesty, pracovních rukavic, protihlukových sluchátek, 

ochranných brýlí, svářečská kukla a svářečský oděv, ochrany kloubů (nákoleníky), 

respirátorů. Vše se bude používat dle konkrétní pracovní činnosti. 

 

 Poranění o konstrukce. 

 

Opatření: Veškerá vyčnívající výztuž, ostré rohy, špatně viditelné překážky a hrany 

budou označeny a zviditelněny, aby nedocházelo k úrazům zapříčiněných špatnou 

viditelností nebo neopatrností. 

9.9 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

9.9.1 Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu, které předchází demolice stávajících budov a dále k likvidace 

ekologické zátěže. Nachází se v něm nevyužívané průmyslové budovy a zpevněné plochy. Jedná 

se o budovy bývalé rozvodny, bývalý sklad a přístřešky z oceli a budovy bez parcelních čísel.  

Účelem administrativní budovy je zajistit zázemí pro zaměstnance v různých odděleních. 

Oddělení, pro které zajistí administrativní budova zázemí, jsou technické oddělení, obchodní 

oddělení, výrobní oddělení, vedení společnosti a sociální zázemí pro zaměstnance ve výrobě. 

Nosný systém je příčný skelet, který tvoří prefabrikované železobetonové sloupy o rozměrech 

400 x 400 mm. Sloupy budou osazeny do kalichových patek. Modulová síť pro skelet je 6 x 6 m. 

9.9.2 Zastavěná plocha, obestavěný prostor 

Celková plocha pozemku 2640 m2 

Zastavěná plocha:  

Objekty SO 01-04  SO01 495,2 m2 

     SO02 1018,8 m2 

     SO03 438,4 m2 

     SO04 29,1 m2 

     Celkem 1981,5 m2 (zastavěnost 75%) 
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9.9.3 Zabránění erozi půdy během výstavby 

Staveniště je dopravně napojeno areálovými komunikacemi, které jsou navrženy na pojezd 

těžkých strojů. Připojení areálu na veřejnou dopravní infrastrukturu je prostřednictvím stávajícího 

vjezdu s vrátnicí na severní straně řešeného území, ul. Křižíkova. U vjezdu bude vytvořena 

odstavná plocha pro vozila vyjíždějící ze stavby. Zde se budou omývat kola, aby bylo zabráněno 

znečištění veřejných komunikací. 

Stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 

případnou likvidaci úniku ropných látek. V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná 

zemina neprodleně odstraněna a uložena v lokalitě určené k těmto účelům. Na staveništi musí být 

dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií.  

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 

v dokonalém technickém stavu. 

Při betonáži bude pod autodomíchávačem geotextílie, aby nedocházelo ke znečištění okolí 

betonáže zbytky čerstvého betonu. Na staveništi bude i oplachová jímka, kde se bude uskutečňovat 

výplach bubnu techniky pro transport betonu. Jímka musí být vodotěsná. 

9.9.4 Ochrana ornice 

Ornice se na území novostavby nacházet nebude. Nový výrobní areál se nachází v zastavěné 

části průmyslového areálu Královopolská a.s. Proto je nutné před vlastní výstavbou provést 

demolici stávajících budov. 

9.9.5 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně pohonných hmot pro stavební 

mechanismy. 

Část pozemku a budov je zasažena ekologickou zátěží (olejové jímky). Proto při demolici a po 

ní (před vlastní výstavbou) musí dojít k odstranění této ekologické zátěže specializovanou firmou. 

9.9.6 Prevence proti znečištění ovzduší 

Budou dodrženy limity stanovené zákonem č.201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší a související 

předpisy. Životní prostředí nebude stavbou narušeno, zájmy ochrany ovzduší a podzemních vod 

nebudou stavbou dotčeny.  

Pro minimalizaci prašnosti v důsledku stavební činnosti se oplocení, které je okolo celé stavby, 

překryje geotextílií. V geotextílii budou v ploše vytvořeny průduchy, aby vlivem silného větru 

nedošlo k převrhnutí oplocení. 

Veškeré materiály budou skladovány dle pokynů výrobce a stavební odpad bude skladován 

v uzavřených a předepsaných k tomu určených kontejnerech. 

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude 

prováděno skrápění příslušných ploch. 
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9.9.7 Vypracování plánu opatření povrchové dešťové vody 

Staveniště má relativně rovinatý charakter, odtok dešťové vody mimo staveniště se 

nepředpokládá. Po odstranění stávajících objektů a odstranění ekologické zátěže bude mít srážková 

voda možnost přirozeně zasakovat do podloží. Případné odvodnění stavební jámy a výkopů bude 

navrženo operativně při výstavbě a lze jej realizovat lokálními čerpacími jímkami, odkud bude 

voda odváděna do areálové jednotné kanalizace. 

9.9.8 Odpady vznikající při stavbě  

Odpady vznikající při stavbě musí dodavatel třídit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci 

odpadů s oprávněnými firmami se dokládají u kolaudace. Nerecyklovatelný nespalitelný odpad 

bude odvezen na skládku k tomuto účelu určenou. 

Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov, sklo a komunální odpad) a bude 

odvezen do sběrny. Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny. Nebezpečné odpady 

budou likvidovány odbornou firmou. 

Shromažďovací prostředky – nádoby – na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 

nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 

Tab. 9-1: Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů dle vyhl. 93/2016 Sb. 

Katalog.č.  Název druhu odpadu Kategorie 

 15 Odpadní obaly  

 15 01  Obaly   

 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O – SAKO 

 15 01 02 plastový obal O – SAKO 

 15 01 03 dřevěný obal O – SAKO 

 15 01 04  kovový obal O – SAKO 

 15 01 05  kompozitový obal O – SAKO 

 15 01 06  směsný obal O – SAKO 

 15 01 10  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N – SKLÁDKA NO. 

 15 02  Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina   

 15 02 02 Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N – SKLÁDKA NO. 

 17 Stavební a demoliční odpady  

 17 01 Beton, cihly, tašky, keramika  

 17 01 01 beton O – RECYKLACE 

 17 01 02 cihla O – SKL 

 17 01 03 tašky a keramika O – SKL 

 17 01 06 směsi obsahující nebezpečné látky N – SKLÁDKA NO. 

 17 01 07 směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek neuvedené pod č. 17 01 06 O 
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 17 02  Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 dřevo O – SAKO 

 17 02 02 sklo O – SAKO 

 17 02 03 plast O – SAKO 

 17 04 Kovy  

   

 17 04 02 hliník O – SAKO 

 17 04 05 železo a ocel O – SAKO 

 17 05  Zemina  

 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N – SKLÁDKA NO. 

 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 

 17 06  Izolační materiály  

 17 06 03 izolační materiály obsahující nebezpečné látky N – SKLÁDKA NO. 

 17 06 02 izolační materiály neuvedené pod č.17 06 03 O 

 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

 17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N – SKLÁDKA NO. 

 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 03 N – SKLÁDKA NO. 

 20 Komunální odpady  

 20 03 Ostatní odpad z obcí  

 20 03 01 směsný komunální odpad O – SAKO 

 20 03 07 objemný odpad O – SAKO 

 

Recyklovatelný odpad se bude recyklovat a k tomu budou přistaveny příslušné kontejnery. 

Nebezpečný odpad bude řešit příslušná odborná firma. 
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10 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO HRUBOU 

VRCHNÍ STAVBU 
Všechny postupy musí být prováděny dle platných norem, předpisů a zadaných postupů. 

10.1 Vstupní kontroly 

Kontrola pracoviště při převzetí je součástí vstupní kontroly. Kontrolují se ukončené předchozí 

práce, jenž jsou potřeba pro započetí výstavby. Je proveden zápis do stavebního deníku. 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

 Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontroluje projektovou dokumentaci – 

jednorázově. Její úplnost, rozsah a zapracování připomínek k PD, platnost dokumentů (stavební 

povolení apod.) před započetím veškerých prací. Do stavebního deníku se zapíše výsledek, 

případné připomínky a změny PD. 

10.1.2 Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště, polohy inženýrských 

sítí 

Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují přístupnost na staveniště, 

veřejné sítě a přípojky na staveništi označí signálním sprejem, aby nedošlo k jejich poškození, dále 

kontrolují přípojná místa, vjezdy na staveniště, sjezdy do jámy atp. 

10.1.3 Kontrola staveniště, jeho ohraničení a označení 

Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje prostor staveniště včetně postaveného oplocení dle 

dokumentace od výrobce, řádné označení vjezdu a výjezdu ze staveniště, přípojky, vybavení, 

umístění buněk, mobilních WC, kontejnery na odpadky, zkontroluje označení vjezdů, vchodů, 

výstražné tabulky a značky atp. 

10.1.4 Kontrola vytyčovacích bodů 

Hlavní stavbyvedoucí s geodetem zkontroluje a přeměří odchylky dle ČSN označení, polohy 

a výšky bodů. 

10.1.5 Kontrola patek 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem a geodetem přeměří a vizuálně zkontrolují výškovou polohu, 

rovinnost a umístění patek dle dokumentace. 

10.1.6  Kontrola materiálu a skladování ocele 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem a zástupcem stavbyvedoucího kontrolují doložení kvality 

betonářských výztuží, kontrolují tvar, průměry a rozteče tyčí, distanční prvky a chráničky, označení 

a množství dle dodacího listu, kontrolují uskladnění při každé dodávce. 
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10.1.7  Kontrola materiálu - prefabrikované prvky 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem a zástupcem stavbyvedoucího kontrolují doložení kvality 

betonářských výztuží, kontrolují tvar, průměr\ a rozteče tyčí, distanční prvky a chráničky, označení 

a množství dle dodacího listu, zajišťují správné skladování u každé dodávky. 

10.1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem a koordinátorem bezpečnosti práce kontrolují, zda byli 

zaměstnanci řádně proškoleni, mají certifikáty, profesní průkazy, školení BOZP. 

10.1.9  Kontrola strojů, ostatní mechanizace a nářadí 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují funkčnost, použitelnost, vhodnost, znečištění, provozní 

kapaliny strojů, jejich technický stav a doklady o technických zkouškách. 

10.2 Mezioperační kontrola 

Pracovní podmínky, zařízení a stroje, které musí vykazovat bezproblémový chod z hlediska 

bezpečnosti včetně platných revizí, denně reviduje stavbyvedoucí.  

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí zkontroluje na počátku každého pracovního dne klimatické podmínky, zda dle 

zprávy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nepřesahují povolené meze. Při bouři, námraze, 

sněžení a vydatném dešti musí být práce přerušeny. Vždy musí být viditelnost větší než 30 m. 

Teplota nesmí spadnout pod -10 °C. Rychlost větru nesmí překročit 8 km/h. 

V případě měnících se klimatických podmínek během dne učiní stavbyvedoucí novou 

kontrolu. Stavbyvedoucí učiní zápis do stavebního deníku, pokud jsou práce vlivem klimatických 

podmínek přerušeny. 

10.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků 

V žádném případě nesmí být pracovník při práci dle zprávy o BOZP pod vlivem alkoholu 

a jiných návykových látek. Kdykoliv během pracovní doby může stavbyvedoucí namátkově 

zkontrolovat pracovníka pomocí alkoholtestru na přítomnost alkoholu v krvi. Dále smí pracovníka 

pomocí jednorázového testru na drogy zkontrolovat, zda nepožil psychotropní a omamné látky. 

Pracovník je nucen neprodleně opustit staveniště a bude s ním v souladu se zákoníkem práce 

zahájeno řízení, pokud tato kontrola bude pozitivní. 

10.2.3 Kontrola strojů a nářadí 

Před užitím nářadí a stroje stavbyvedoucí zkontroluje jeho technický stav. Především doklady 

o technických zkouškách, stav provozních kapalin a mechanické poškození nebo znečištění, které 

by mohlo průběh použití stroje nebo nářadí negativně ovlivnit. 

Jestliže stavbyvedoucí uváží, že nářadí či stroj nelze použít, vykoná zápis do stavebního deníků 

a jsou uskutečněna opatření k nápravě. 
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10.2.4 Kontrola dutiny kalichu, upevnění závěsu sloupu, osazení sloupu do 

kalichu 

Před osazením sloupu do kalichu montážník zkontroluje, jestli jsou stěny kalichu navlhčeny, 

zda jsou správně osazeny distanční podložky a na dně kalichu je zálivková betonová směs mocnosti 

50 mm. Po osazení a montáži sloupu proběhne kontrola zálivkové směsi, zdali je správně zhutněná, 

správnost zajištění sloupu klíny z tvrdého dřeva a prostorové osazení sloupu se zaměří. Dodržuje 

se správnost osazení na osy, výběr vhodného prvku a orientaci. 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr s vazačem břemen dbají na dodržení odchylek dle ČSN 732480. 

10.2.5 Kontrola svislosti sloupu 

Hlavní stavbyvedoucí, mistr a geodet provedou kontrolu svislosti sloupu vůči vertikální ose. 

10.2.6 Kontroly vyklínování sloupu, zálivkového betonu a dostatečného 

zhutnění zálivky v betonu 

Každý sloup a beton před vylitím jsou zkontrolovány hlavním stavbyvedoucím a mistrem. 

Kontroluje se dostatečné upevnění, náležité složení a kontrola správného hutnění. 

10.2.7 Kontrola dodržení technologické přestávky 

Při každé dobetonávce mistr s hlavním stavbyvedoucím kontrolují dodržení předepsané doby 

technologické přestávky dle ČSN 732480. 

10.2.8 Kontrola osazení soklových/základových prahů 

Provádí se kontrola maltového lože, která má mít minimální tloušťku 10 mm, přivaření 

destiček a poloha prvku. Zda se přibližuje horní hrana vyznačené výškové čáře na sloupu. Podle 

ČSN je povolená odchylka -20 mm. 

10.2.9 Kontrola ocelových kování a stykovacích výztuží pro osazení 

vodorovných prvků  

Je kontrolován mechanický stav, zda není ohnutá výztuž, dále nepoškozenost kování pro 

osazení dalších prvků. Kontrola je prováděna mistrem a montážníkem.  

10.2.10 Kontrola správného zavěšení vodorovných prvků 

Vazač břemen kontroluje zajištění a správné upevnění každého závěsného prvku (nesmí být 

menší než 60°). Kontroluje též stav vázacích lan. Jakoukoliv závadu hlásí nadřízenému a provede 

se zápis do stavebního deníku. 

10.2.11 Kontrola osazení vodorovných prvků 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují tyto prvky, jejich orientaci, nevyosení osazení, 

vodorovnost. Jedná se o předepjaté panely, podesty a ramena schodišťová. Vizuálně i měřením se 

kontroluje každý prvek. 
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10.2.12 Kontrola podkladního betonu pro pojížděné prahy 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují provedení, vhodného složení betonu, rovinnost 

a vrstvu betonu. Kontrola se provádí před a po vyhotovení. 

10.2.13 Kontrola bednění prahů a bednění stropu 

Mistr kontroluje před betonáží správnost umístění, správné rozměry, rovinnost, požadovaný 

počet stojek. 

10.2.14 Kontrola uložení výztuže do bednění 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem, technickým dozorem investora a statikem zkontrolují 

náležité umístění výztuží. 

10.2.15 Kontrola betonáže monolitických konstrukcí 

Hlavní stavbyvedoucí s mistrem, technickým dozorem investora kontroluje správné složení 

betonu, výšku ukládání čerstvého betonu a jeho hutnění. 

10.2.16 Kontrola ošetřovaného betonu 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují vhodnost kvality vody, ošetřování a intervaly. 

10.2.17 Kontrola kvality čerstvého betonu (pro monolit) 

Hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují dodacího listy, zkoušky 

a metody sednutí kužele. Betonová zálivka je míchána v betonárce dovezeného 

autodomíchávačem.  

10.2.18 Kontrola odběru vzorků betonu 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr odeberou průběžně vzorky betonu (3vzorky/5pilot). Kontroluje 

se čas namíchání a odebere se vzorek na zkoušku sednutí kužele dle ČSN EN 1536+A1. 

10.2.19 Kontrola odbednění 

Hlavní stavbyvedoucí a mistr kontrolují odbednění, aby došlo k očistění bednění. Dohlédnou 

na opravy poškození po odstranění bednění. 

10.3 Výstupní kontroly 

10.3.1 Kontrola geometrie konstrukcí 

Hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodet kontrolují jednorázově po 

ukončení stavby půdorysné rozměry, rovinnost osazení a modulové koordinace. Konstrukce musí 

splňovat odchylky dle ČSN 730210-1 (5mm/2m – rovinnost; ±30mm – svislost; 

±25mm – vodorovnost). Provede se zápis do stavebního deníku o proběhlém měření. 

10.3.2 Kontrola polohy a svislosti schodišťových stěn a ramen 

Hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují půdorysné polohy 

a orientaci konstrukce měřením i vizuálně.  
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10.3.3 Kontrola odebraných vzorků betonu 

Hlavním stavbyvedoucím a laboratorním technikem se zkontroluje po 28 dnech betonáže krychelná 

pevnost betonu v tlaku. 

10.3.4 Kontrola dokumentů 

Je provedena kontrola průběžného zapisování do stavebního deníku, vyplnění zkušebního 

a kontrolního plánu, kterou prování hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
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nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti          

 ČSN EN 791+A1 (277991) Vrtné soupravy – Bezpečnost 

 ČSN EN 996+A3 (277996) – Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky  

 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnost 

 ČSN 73 0420-1 (730420) Přesnost vytyčování staveb   

 ČSN EN 1536 + A1 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty  

 ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška sednutím  

 ČSN EN 206+A1 (732403) Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí     

 ČSN 736180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu     

 ČSN EN 12699 (731032) Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles          

 ČSN EN 1538+A1 (731061) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

1: Přesnost osazení          

 EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla   

 ISO/DIS 22477-1 Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical 

structures - Part 4: Testing of piles dynamic load testing 
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