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Abstrakt 
 
 Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby 
administrativní a výrobní budovy společnosti Ray Service a.s. ve Staré Městě u Uherského 
Hradiště. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně technologickou studii, řešení 
dopravních tras, technologické předpisy bouracích a zemních prací a předpis pro zhotovení 
základových konstrukcí. 

Dále je vypracován návrh hlavní strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a návrh 
zařízení staveniště včetně technické zprávy. 

Na závěr je zpracován projekt pro zhotovení areálových komunikací včetně časového  
harmonogramu, certifikace LEED, hluková studie a porovnání hlavních zdvihacích 
mechanismů. 
 
 

Klíčová slova 

Administrativní budova, výrobní objekt, hrubá spodní stavba, bourací práce, piloty, plošné 
základy, hlubinné základy, základový rošt, bednění, ztracené bednění, betonáž, ležatá 
kanalizace, podkladní beton, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava, dopravní trasy, 
zařízení staveniště, komunikace a zpevněné plochy, hluková studie 
 

Abstract 

The content of this thesis is a construction technology project of a new office and 
production building for company Ray Service a.s. in Staré Město near Uherské Hradiště. The 
thesis contains technical reports, construction technology study, design of transport ways, 
technological regulations of demolition and earthworks and regulations for construction of 
foundation structures. 

Furthermore is made design of the main machine assembly, inspection and test plan 
and the design of the construction site, including a technical report. 

Finally is made a project for the construction of area roads including time plan, LEED 
certification, noise study and comparison of the main lifting mechanisms.  

 

Keywords 

Office building, production building, rough substructure, demolitions, pilots, shallow 
foundation, deep foundations, foundation grid, formwork, formwork, concrete, horizontal 
drains, concrete base, inspection and test plan, mechanical assembly, transport routes, site 
equipment, roads and paved areas, noise study  
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ÚVOD 
 

Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt administrativní 
budovy společnosti Ray Service a.s. ve Staré Městě. Cílem práce je nalezení optimálního 
postupu prací ve vybraných etapách výstavby, jak z hlediska časového, tak i finančního. 

 
Diplomová práce se hlavně zaměřuje na přípravné a zemní práce, úpravu podloží a 

samotnou realizaci základových konstrukcí pro monolitický skelet. 
Diplomová práce obsahuje stavebně technologickou studii, řešení dopravních tras pro 

zásobování stavby, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, technickou zprávu 
zařízení staveniště, řešení rizik, návrh strojních sestav a jejich posouzení, položkový 
rozpočet, časový plán a řešení provádění nových areálových komunikací. 

Textovou část doplním i výkresovou částí, kde budou zanesena schémata a výkresy 
týkající se stavebně technologického projektu. 
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STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE 
 

Stavebně technologickou studii jsem zpracoval již na podzim roku 2018 v rámci 
předmětu Stavebně technologické projektování. Vzhledem k faktu, že se jedná o studii, jsem 
ji dále neupravoval dle nových vzniklých skutečností při detailním řešení v rámci diplomové 
práce. 
 

A.1 Identifikace stavby 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  DOSTAVBA FIRMY RAY SERVICE a.s., Staré Město 
Místo stavby:  Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město,  

katastrální území [754617] Staré Město 
Předmět PD: Předmětem předkládané projektové dokumentace je dostavba 

výrobních a administrativních prostor firmy Rayservice a.s. 

A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 
Ray Service, a.s., Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, IČO: 277 56 203, DIČ: CZ 277 
56 203 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s., 28. října 1495, 738 04 Frýdek-Místek 
Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště,  
IČ 45193584,  DIČ: CZ 45193584 
 

A.1.4 Údaje o zhotoviteli 
Stabos stavební spol. s.r.o.,1. Máje 1938, 686 03 Bohuslavice u Zlína, 
IČ 518139678,  DIČ: CZ 518139678 
 

A.1.5 Zahájení/dokončení stavby 
Zahájení stavby: 8/2019 
Dokončení stavby: 8/2020 
 

A.1.6 Zastavěná plocha/obestavěný prostor 
SO01 VLASTNÍ BUDOVA 
zastavěná plocha  630 m2 
půdorysná plocha  648 m2 
podlahová plocha objektu  1920 m2 
obestavěný prostor  7200 m3 
počet podlaží  3 nadzemní podlaží 
 

A.2 Přehled provedených průzkumů, zkoušek 
 
Inženýrsko-geologický průzkum staveniště 
Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum staveniště provedla firma ZlínGEO Náves 86, 760 
01 Zlín v roce 2018.   
Geodetické vytýčení 
Geodetické zaměření části pozemku provedl Ing. Jan Pohunek, Geodetická kancelář, Na 
Splávku 1182, Uh.Hradiště v roce 2018.   
Ostatní   
Projektová dokumentace stávajícího areálu Ray Service v tištěné podobě zpracována firmou 
GG Archico v roce 2005. 
Studie ze dne 20.1.2016 zpracovaná MgA. Ing. Arch. Tomášem Hruškou, Luční 39, 68601 



14 
 

Uherské Hradiště. 
Předběžný statický posudek. Byl proveden předběžný statický výpočet na základě 
změřených údajů.  
Posouzení pevnosti betonu ve stávajících základech. Posouzení pevnosti betonu proběhlo 
na základě měření Schmidtovým kladívkem na místě samém. Byly provedeny celkem tři 
měření. Horní hrana základového prahu, boční stěna základového prahu, horní hrana 
základové desky. 
Předběžné požárně bezpečnostní řešení současného stavu zpracované Ing. Zdeňkou 
Zhořovou. 
Provedena byla prohlídka staveniště, objekty byly zhodnoceny vizuální prohlídkou, 
fotodokumentace, konzultace s investorem a požadavky investora. 

 

A.3 Členění stavby na SO 
 
Stavba bude členěna na následující objekty 
SO01 VLASTNÍ BUDOVA 
SO02 KANALIZACE, ČOV 
SO03 ROZVODY NN 
SO04 TRAFOSTANICE 
SO05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 06 PŘÍSTAVBA DÍLNY 
 

A.4 Popis stavebních objektů 
 
SO 01 VLASTNÍ BUDOVA 
Plánovaná dostavba firmy Ray Service a.s. bude umístněná na rezervní ploše 
v severovýchodní části areálu. Tato plocha je v současné době zadlážděná zámkovou 
dlažbou pro parkování osobních aut. Na této ploše se v současné době nachází taky dva 
přístřešky. Jeden pro auta a druhý pro kola. Pod touto zpevněnou plochou se nachází 
stávající železobetonové základy, které budou pro přístavbu využity. 
Projektovaná úroveň ±0,000 = 181,730mn.m. Výška podlahy je stejná jako ve stávajících 
budově fitmy.  
Po urbanistické stránce zůstává začlenění dotčeného areálu firmy Ray Service a.s. do území 
zásadně nezměněno. Jedná se o rozšíření výrobního administrativního provozu. 
 
SO 02 KANALIZACE, ČOV 
Kanalizační systém zůstane navržen oddílný. Budou provedeny nové trasy přípojek dešťové          
a splaškové kanalizace DN150-200 z navrhovaného objektu SO01 a SO06 až po místo 
napojení do stáv. areálové dešťové kanalizace.  
 
SO 03 ROZVODY NN 
Výkopy jednotlivých rýh budou prováděny strojně a ručně v souladu s ČSN 736133. V místě 
křížení a souběhu s podzemními vedeními je nutno provádět výkop ručně na vzdálenost 
stanovenou správcem vedení min. však 1,0 m od stávajícího vedení.  
 
Součástí objektu je: 

-  kabelová trasa 2x AYKY 3X150+70 z rozváděče NN trafostanice do pojistkové skříně 
SR322/1 (délka trasy 45m) 

- kabelová trasa 2x AYKY 3X150+70 z rozváděče NN trafostanice do pojistkové skříně 
SR322/2 (délka trasy 45m) 

- napojení rozváděče RMS11 v přístavbě dílny ze stávající pojistkové skříně kabelem 
AYKY 3x120+70 (délka trasy 12m) 

- napojení ČOV kabelem CYKY 5Cx2,5 z hlavního rozváděče RH100 (délka trasy 5m) 



15 
 

- napojení brány kabelem CYKY 5Cx2,5 a CYKY 5Cx1,5 z hlavního rozváděče RH100 
(délka trasy 55m) 

- přeložení stožáru venkovního osvětlení mimo nově budovanou komunikaci 
- stávající zemní svítidla u vstupu, která jsou napojena ze stávajícího objektu budou 

nahrazena sloupkovými svítidly 
 
SO 04 TRAFOSTANICE 

Navrženými energetickými zařízeními bude zajištěna dodávka elektrické energie pro  areál 
firmy RAY-SERVICE ve Starém Městě. Předpokládaný soudobý příkon areálu 387 kW bude 
zajištěn z nové stožárové trafostanice SK630 kVA-2xJB s transformátorem 630 kVA  

napojenou na stávající VN nadzemní přípojkou.  

Trafostanice bude situována v místě stávající trafostanice 250kVA, která bude 
zdemontována. Z nové trafostanice bude vyvedeno kabelové zemní vedení NN pro napájení 
areálu. 

 
SO 05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Objekt SO 05 řeší dopravní napojení areálu firmy Ray Service a.s. na stávající komunikace. 
Tento stavební objekt řeší komunikace, zpevněné plochy a nové oplocení.  
Nové komunikace a zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné povrchy. Napojení 
bude provedeno po odřezání stávající asfaltové (obrusné) vrstvy přes spojovací asfaltový 
pás. U stávajících zpevněných ploch se provede odstranění živičného krytu, příp. dlažby 
včetně stávajících obrubníků a odkop štěrkových vrstev v tl. 100 mm. Součástí zpevněných 
ploch je i doplnění konstrukce vozovky po dokončeném napojení kanalizační přípojky 
v blízkosti ORL. 
Součástí objektu je také úprava drátěného oplocení u nového vjezdu do areálu. Současný 
hlavní vjezd do areálu bude sloužit při výstavbě pro obsluhu stavby a po skončení stavby 
bude ponechán jako pomocný (podružný) vjezd. Tento vjezd je vybaven 4 m širokou stávající 
dvoukřídlovou otvíravou bránou s automatickým pohonem.  Pro příjezd osobních aut 
zaměstnanců firmy bude přednostně zřízen nový hlavní vjezd v severovýchodní části 
pozemku u trafostanice a vybavený bránou. 
 
SO 06 PŘÍSTAVBA DÍLNY 
Objekt SO 06 je navržen pro pokrytí nárůstu prostorových potřeb firmy Ray Service a.s., a to 
především výrobních. Dotčený objekt přístavby bude sloužit jako pracoviště CNC stroje. 
Celkový návrh přístavby vychází z materiálového a tvarového řešení stávajícího objektu haly, 
ke kterému je přístavba ze severozápadní strany přiražena. Předmětná přístavba je 
navrhnuta jako ocelová konstrukce opláštěná pomocí stěnových fasádních a střešních 
sendvičových panelů.  Objekt přístavby je vynášen ocelovou konstrukcí vynášenou 
ocelovými sloupy a příhradovými vazníky sedlového tvaru. Stěnové panely značně přesahují 
střechu a vytvářejí atiku. 
 

A.5 Technické řešení stavby 
 
Novou přístavbou dojde ke zrušení obou severovýchodních vstupů do původního objektu, jak 
hlavního tak pracovního (místnost 1.01 a 1.18b – stávající stav). Oba tyto vstupy budou 
nahrazeny novým s automatickými posuvnými dveřmi řešeným přes nový objekt. Nově 
navržený objekt je tvarově pojat jako současný, nese moderní řešení hmoty domu. Objekt je 
zastřešen plochou střechou. Prosvětlení objektu bude nadstandardní. Veškeré okna, kromě 
těch na východní fasádě, budou osazena s venkovními fixními žaluziemi. Půdorysná stopa 
sleduje modul stávajících základových konstrukcí. Objekt určuje nový vstup do 
administrativních i výrobních prostor firmy a stává centrálním objektem firmy Ray Service. Z 
urbanistického hlediska je řešen jako dostavba stávajícího administrativní budovy a výrobní 
haly. Z hlediska zásahu neobnáší dostavba nového objektu žádné podstatné dispoziční 
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změny. Na východní straně „Vlastní budovy dostavby“ bude u fasády umístěn nový krytý 
přístřešek pro automobily zaměstnanců firmy. Celkový návrh vychází z co největšího 
možného ztransparentnění výroby a administrativy pro člověka jak vně, tak i uvnitř budovy. 
 
Objekt je lichoběžníkového půdorysu 25,13 x 30,58 m a výšky 12,24 m. Nosnou konstrukci 
objektu tvoří železobetonový monolitický skelet tvořený sloupy a průvlaky. Výplňové zdivo 
bude navrženo tak aby splňovalo tepelně-izolační, požární a protihlukové normy. Konstrukce 
stropů je železobetonová. Střecha je koncipována jako plochá a bude izolována PVC foliemi. 
Okna jsou navržena hliníková. Vnitřní dveře budou skleněné a v mnoha místech doplněny o 
fixní skleněné příčky. Přístřešek pro automobily je obdélníkového půdorysu 23,32 x 5,71 m a 
výšky 2,8 m. 
 

A.6 Koncept zařízení staveniště 
 
Prostor pro zařízení staveniště je v daných podmínkách bezproblémový a nachází se na 
pozemku stavebníka. Staveniště bude realizováno v místech bývalé parkovací plochy pro 
auta a jednotlivých přístřešků, přesné rozmístění je znázorněno ve výkresu situace. Při 
návrhu zařízení staveniště byl brán ohled na přilehlé prostory a komunikaci s cílem tyto 
prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Komunikace tedy zůstane i nadále průjezdná. 
Staveniště bude souvisle oploceno do výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou. Viditelně a náležitě bude provedeno značení, že nepovolaným 
osobám je vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude osvětleno, aby v nočních hodinách 
nedocházelo k případnému odcizování nebo poškozování materiálu, strojů nebo jiného 
vybavení. Téměř celá plocha sloužící pro zařízení staveniště je tvořena původní betonovou 
dlažbou. 
Na staveništi bude umístěna jedna buňka, která bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, 
dvě buňky, které budou sloužit jako šatny zaměstnanců a jedna sanitární buňka. Také zde 
bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner a dva kontejnery na odpad. Na staveništi 
je dále navržen prostor pro skládky materiálů. Veškerá zemina vzniklá zemními pracemi 
bude odvezena. 
K vjezdu na staveniště bude sloužit stávající vjezdová brána do areálu firmy, kde 
komunikace budou sloužit jako obousměrná. Projektová dokumentace řeší jako SO 05 taky 
nový vjezd do areálu, který bude oproti původnímu posunutý o cca 23 metrů. Do příjezdové 
komunikace nebude zasahováno. 
Veškeré parkování bude řešeno uvnitř staveniště, v prostoru za plánovaným objektem, kde 
se nachází původní zámková dlažba. Na části tohoto prostoru bude řešeno taky skladování 
materiálů. 
 

A.7 Studie realizace hlavních technologických etap 
 

A.7.1 Přípravné a zemní práce 
 
Tato etapa souvisí s realizací objektu SO 01 Vlastní budova. V místě nového objektu se 
nachází parkovací plocha ze zámkové dlažby, pod kterou jsou železobetonové základové 
rošty. Bude provedena demontáž zámkové dlažby a odkrytí základových konstrukcí. Většina 
těchto základových konstrukcí se využije pro novou budovu, nicméně budou potřeba o 
doplnění nových základových pasů, které budou založeny na železobetonových pilotách. 
Zemní práce budou demontáž pojízdné vrstvy ze zámkové dlažby, odstranění roznášecích 
vrstev a odkrytí základových konstrukcí do hloubky cca 1 metr pod upravený terén. Dále 
vyhloubení rýh pro nové základové pasy. 
 
Výkaz výměr 
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby     687,91m2 
Odstranění podkladu      687,91m2 



17 
 

Odkopávky       385,74m3 
Zásypy       55,12m3 
Vrty pro piloty       40,00m3 
 
Technologický postup prací 
- vytyčení staveniště (dáno vytyčovacím výkresem stavby) 
- přivezení staveništních kontejnerů pro zázemí pracovníků 
- oplocení a označení staveniště 
- odstranění stávajících kanálů, dřevin a stromků 
- rozebrání stávajícího plotu a přeložení sloupu NN 
- skrývka ornice v místě nově budovaného vjezdu do areálu 
- zasypání nového vjezdu betonovým recyklátem a jeho zhutnění 
- napojení staveniště na vodu a elektřinu 
- rozebrání zámkové dlažby a její uskladnění 
- demontáž ocelových přístřešků pro auta a kola 
- demontáž obrubníků a zemních svítidel 
- strhnutí roznášecích vrstev pod zámkovou dlažbou 
- odkrytí stávajících základových roštů 
- vyhloubení nových základových pasů 
- odvezení veškeré přebytečné zeminy na skládku 
- realizace pláně pro provádění pilot, povrch zpevněn recyklátem a zhutněn 
vibračním válcem 
 
Strojní sestava 
 
- geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou 
- rypadlo nakladač JCB 3CX 
- nákladní automobil TATRA T815 
- vibrační válec CAT CB 224E 
- paletový vozík 
- kleště, lopata, kladivo, žebřík, metr, nivelační přístroj, teodolit, vodováha, lať, kolečka, 
kbelíky 
 
Pracovní četa 
 
- 1 geodet 
- 1 strojník rypadla nakladače 
- 1 strojník vibračního válce 
- 1 strojník traktor bagru JCB 
- 2 řidiči nákladního automobilu Tatra 
- 1 řidič nákladního automobilu IVECO 
- 4 pomocní pracovníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti pracoviště 
- kontrola vytyčení inženýrských sítí 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola strojní sestavy 
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- kontrola zhotovení stavební jámy 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola základových konstrukcí 
- kontrola zhutnění nového vjezdu do areálu 
- kontrola zajištění připravenosti pro základové práce 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
XII. Bourací práce 
 
Vstup nepovolaných osob na staveniště.  
 
>>> Staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m, na několika 
místech oplocení budou umístěny značky zakazující vstup nepovolaných osob na staveniště. 
Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou, na které bude značka se zákazem vjezdu mimo 
vozidel s povolením stavby a vyznačen zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 
 
 
 
Úraz elektrickým proudem, popřípadě vznik požáru nebo výbuchu. 
 
>>> Rozvody energie existující před zřízením staveniště musí být identifikovány a 
vyznačeny. Dočasné zařízení pro rozvod energie musí být schopno rozvádět energii 
odpovídajícího druhu a výkonu. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač elektrické energie musí být 
snadno přístupný a zajištěn proti neoprávněné manipulaci zámkem. Po ukončení prací musí 
být vždy elektrická zařízení, která nemusí být zapnuta z provozních důvodů, odpojena a 
uklizena do uzamykatelného kontejneru, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 
 
Pád z pevných pracovišť nacházející se ve výšce nebo hloubce. 
 
>>> Zhotovitel musí provádět kontrolu takovýchto pracovišť v pravidelných intervalech a vždy 
po změně polohy nebo mimořádných událostech, jako jsou nepříznivé povětrnostní vlivy. 
Pokud nejsou podpěry pracovišť nebo jiné části stabilní dostatečně samy o sobě, musí se 
stabilita 
zajistit ukotvením např. do zdiva. 
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Vznik úrazu v důsledku neznalosti místních pracovních podmínek. 
 
>>> Zhotovitel musí před použitím stroje seznámit obsluhu s únosností půdy, se sklony 
pojezdových rovin, uložením podzemních vedení technického vybavení a zejména s 
umístěním nadzemních vedení a překážek. Pokud je stroj vybaven stabilizátory, musí být 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
Zasypání zeminou 
 
>>> Převisy, které při rýpaní případně vzniknou, je potřeba neprodleně odstranit. 
 

A.7.2 Hrubá spodní stavba 
 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy a patkami ze železobetonu, které jsou 
vytvořeny na vrtaných pilotách. Piloty budou vrtané metodou CFA s dutým vrtákem. Celkem 
bude provedeno 10 nových železobetonových pilot o průměru 800 mm, délky 4,0 metru. 
Základové pasy nejsou pouze nad pilotami, ale i uvnitř základového roštu, například pod 
schodištěm. Dále jsou navrženy přizdívky stávajících základových pasů z betonových tvárnic 
tloušťce 150 mm. Podkladní betonová deska je navržena v tloušťce 150 mm a je vyztužena 
kari sítí. Základová deska je snížena v místě dojezdu výtahu. Pod základovou deskou je 
vytvořen zhutněný polštář ze štěrkopísku v tloušťce 100 mm. 
 
Výkaz výměr 
Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 16/20  131,22m2 
Železobeton základových pasů C 25/30       52,01m3 
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505     7,29t 
Piloty – beton          27,61m3 
Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505     2,26t 
  

Technologický postup prací 
 
- vytyčení pilot dle projektové dokumentace a označení středu pilot ocelovým 
kolíkem 
- zahájení vrtání, nepřetržitá kontrola polohy vrtání a svislosti vrtu 
- dokončení vrtání, kontrola hloubky a betonáž piloty, postupné vytahování vrtáku 
- osazení armokoše pomocí jeřábu, kontrola krytí výztuže, které se měří od 
vnitřního okraje piloty, výztuž musí přečnívat nad hlavu piloty na předepsanou 
kotevní délku 
- po konečném dobetonování nesmí být úroveň betonu pod úrovní projektované hlavy 
- vytyčení základových pasů, výtahové šachty 
- ruční dočištění dna výkopu 
- provedení bednění, vyvázání výztuže, bednění prostupů, betonáž základových pasů a 
zhutnění betonu pomocí ponorného vibrátoru 
- odbednění a zhutněný zásyp pasů bude proveden nejdříve až beton 
dosáhne 70 % své pevnosti, do té doby je nutné odkryté tvrdnoucí plochy betonu chránit 
proti poškození a vlhčit 
- provedení bednění bočních stěn základové desky 
- vyvázání výztuže základové desky, betonáž a zhutnění betonu vibrační latí 
- povrch základové desky bude vlhčen min. 2krát denně, po technologické pauze následuje 
odbednění bočních stěn základové desky 
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Strojní sestava 
 
- geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem 
- vrtná souprava Casagrande 180 HD 
- tahač MAN TGS 33.480 6x4 BBS s návěsem Goldhofer Goldhofer STZ-L4- 
45/80A F1 
- autodomíchávač na podvozku MAN s užitečným objemem bubnu do 9 m3 
-  jeřáb Liebherr 63K 
- rypadlo nakladač JCB 3CX 
- nákladní automobil TATRA T815 
- vibrační lišta SBW 10F délky 3 m od Wacker Neuson 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
 
Pracovní četa 
 
- 1 geodet 
- 1 vrtmistr 
- 1 strojník vrtné soupravy 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- 1 jeřábník 
- 1 strojník rýpadlo nakladače 
- 2 řidiči nákladního automobilu Tatra 
- 1 řidič tahače MAN s návěsem 
- 1 řidič nákladního automobilu Iveco 
- 2 tesaři 
- 2 betonáři 
- 3 železáři 
- 3 pomocní pracovníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací, včetně kontroly zhutněné pláně pro provádění pilot 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola vytyčení pilot 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola strojní sestavy 
- kontrola vrtání pilot 
- kontrola hloubky 
- kontrola směsi 
- kontrola ošetřování 
- kontrola výztuže 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu základové desky 
- kontrola vyčnívajícího armokoše 
- kontrola pilot 
- kontrola pevnosti betonu v tlaku 
- kontrola štěrkových míst – krytí výztuže 
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BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
XI. Školení zaměstnanců 
 
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávné manipulace s autodomíchávačem. 
 
>>> Před jízdou a zejména po ukončení vyprazdňování atodomíchávače, zkontroluje řidič 
vozidla zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při ukládání směsi musí být vozidlo 
umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci 
a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Vznik úrazu při nesprávném používání ponorného vibrátoru. 
 
>>> Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce, musí být nejméně 10 m. Při používání ponorného vibrátoru musí být dodržována 
doporučení daná výrobcem. 
 
Úraz způsobený samovolným pohybem stroje. 
 
>>> Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
 
Nebezpečí vzniklé v důsledku nesprávné manipulace se stroji při jejich přepravě. 
 
>>> Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje se provádí podle pokynů a 
postupů uvedených v návodu k používání. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
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prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji nebo na ložné ploše dopravního 
prostředku nezdržují žádné fyzické osoby a stroj musí být řádně zajištěn prosti posunutí. 
 
 

A.7.3 Izolace spodní stavby  
 
Izolace spodní stavby je řešena hydroizolační fólií z PVC-P tloušťky 1,0 mm, která je z obou 
stran obalena geotextilií. Tato hydroizolační vrstva slouží taktéž jako protiradonová izolace. 
Izolace je natažena po celé ploše podkladní betonové desky. V místě výtahové šachty je 
natažena i na stěny a dno této šachty. Z venkovní strany je izolace vytažena na stěny 
minimálně 300 mm nad upravený terén.  
 
Výkaz výměr 
 

Fólie Fatrafol 803 tl.1,0, š. 1300 mm zemní   638,26m2 
Geotextilie        1279m2 
 
Technologický postup prací 
 
- očištění podkladní desky od nečistot 
- penetrace podkladu penetračním nátěrem Mapex 
- položení ochranné vrstvy geotextilie 
- položení hydroizolační vrstvy z PVC-P, spojování natavením 
- dodělávky kolem prostupů, rohy ve výtahové šachtě 
- položení ochranné vrstvy geotextilie 
 
 
 Strojní sestava 
 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou 
- horkovzdušná pistole s nástavci 
- doplňkový sortiment, tvarovky 
- malířský válec pro penetrační nátěr 
 
Pracovní četa 
 
- 1 řidič nákladního automobilu Iveco 
- 2 izolatéři 
- 2 pomocní pracovníci 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola rovinnosti povrchu podkladní desky 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola neporušenosti fólie 
- kontrola těsnosti fólie 
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- kontrola neporušenosti geotextilie 
- kontrola správného zapravení koutů a rohů 
 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávného skladování materiálu 
 
>>> Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí 
být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození.  
 
Popálení od horkovzdušných hořáků. 
 
>>> Je potřeba dbát zvýšeného rizika při manipulaci s těmito hořáky. Pracovníci musí být 
s těmito přístroji seznámeni a musí používat ochranné rukavice i brýle. 
 

A.7.4 Hrubá vrchní stavba  
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Vzhledem k použitému nosnému systému železobetonového monolitického skeletu jsou 
svislé nosné konstrukce tvořeny železobetonovými sloupy obdélníkového průřezu 
jednotného průřezu 400/400 mm umístěnými v poloze stávajících velkoprůměrových pilot, 
tedy v základním rastru 6,0 x 6,0 m. 
Součástí svislého nosného systému objektu jsou lokálně navržené ztužující železobetonové 
stěny mezi sloupy a železobetonové stěny kolem komunikačních jader schodišť a výtahů. 
Konstrukční návaznost těchto svislých nosných konstrukcí na stávající základy bude nutné 
zajistit dodatečně prováděnou vlepovanou kotevní výztuží do konstrukce stávajících 
základových trámů a základové desky s použitím osvědčeného a prověřeného kotevního 
systému. 
Před betonáží budou rovněž osazeny do konstrukce sloupů zemnící prvky dle výkresů 
silnoproudých rozvodů jako součásti zpracovávané projektové dokumentace. 
Součástí systému ztužení a stability objektu je rovněž vyzdívané zdivo obvodových stěn 
v tloušťce 300 mm. Svislé nenosné konstrukce tvoří vnitřní příčky z tvárnic Porotherm 
tloušťky 150 mm. 
 
Výkaz výměr 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm    342,52m2 
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Zdivo POROTHERM 40 P+D P8 na MVC 5, tl. 400 mm    79,03m2 
Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm     132,48m2 
Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm    912,12m2 
Beton sloupů a pilířů železový C 25/30      36,42m3 
Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30   61,23m3 
 
Technologický postup prací 
 
- kontrola kvality předchozích prací, tedy základové desky v 1.NP 
- při provádění pohledového betonu je lepší použít co nejnovější bednící desky, 
protože s počtem jejich nasazení se zvětšuje pórovitost betonové plochy, použité 
bednící desky by měly být bez mechanických poškození od hřebíků apod. 
- při provádění výztuže stěn a sloupů je potřeba dbát na dodržení krytí výztuže, 
výztuž musí být zajištěna proti posunutí nebo deformacím způsobeným 
betonáží, tomu se musí věnovat obzvlášť velká pozornost při vyztužování stěn 
a sloupů z pohledového betonu  
- následuje provedení druhé strany oboustranného bednění stěn a bednění sloupů 
- doba mezi přípravou bednění a betonáží by u pohledových betonů měla být co 
nejkratší, aby se předešlo znečištění formy, nejprve tedy budou provedeny prvky 
z pohledového betonu 
- betonáž bude prováděna pomocí čerpadla na beton, výška 
shozu betonu nesmí být větší než 1,5 m 
- čerstvý beton svislých konstrukcí, ať už pohledový nebo ne, bude hutněn pomocí 
ponorného vibrátoru, u pohledových betonů musí být dodržena stejná výška jednotlivých 
vrstev 
- po technologické pauze následuje odbednění, okamžitě poté je nutné očistit 
bednící desky 
- před začátkem zdění obvodových plášťů bude nejprve zkontrolováno provedení 
předchozích prací, tedy monolitických stropních konstrukcí 
- nejprve se určí největší výšková nerovnost na stropní desce a podle ní výška 
maltového lože 
- osazení tvárnic na rozích obvodových zdí, nivelace, upravení případných nerovností 
- mezi protilehlé znivelované rožky je natažen provázek, tím je určena rovina dalšího zdění, 
vyzdění první řady cihel a kontrola pomocí vodováhy v podélném i příčném směru 
- zdění dalších řad, vždy nejprve založeny rohy, přitom je nutné dbát na jejich správnou 
vazbu 
- po celou dobu zdění je nutné dodržovat správnou vazbu zdiva a kontrolovat vodorovnost 
pomocí vodováhy 
- osazení keramických překladů do lože ze zdící malty ve směru šipek uvedených na 
překladu,  
v obvodovém zdivu osazen z vnější strany pouze jeden překlad, následuje vrstva 
polystyrenu, z vnější i vnitřní strany objektu se překlad osazuje keramickou částí ven  
- stejným způsobem budou vyzděny vnitřní příčky 
 
Strojní sestava 
 
- nivelační přístroj 
- autodomíchávač na podvozku MAN s užitečným objemem bubnu do 9 m3 
- čerpadlo na beton Schwing Stetter AM C3 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- míchačka o objemu 150 l 
- zednické nářadí 
- typové bednění DOKA pro zhotovení sloupů a stěn 
- ruční míchadlo malty 
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Pracovní četa 
 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- 1 řidič nákladního automobilu Iveco 
- 1 obsluha čerpadla 
- 2 tesaři 
- 1 lešenář 
- 2 betonáři 
- 2 železáři 
- 4 pomocní pracovníci 
- 3 zedníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola betonové směsi 
- kontrola ošetřování 
- kontrola výztuže 
- kontrola bednění 
- kontrola dodávky materiálů 
- kontrola vazby zdiva 
- kontrola tloušťky zakládací malty 
- kontrola svislosti zdiva 
- kontrola uložení překladů 
- kontrola rozměrů okenních a dveřních otvorů 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu monolitických konstrukcí 
- kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
- kontrola pevnosti betonu v tlaku 
 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Pád ze žebříku. 
 
>>> Žebřík musí být pevně ustaven. Při výstupu, sestupu i práci na žebříku musí být 
zaměstnanec po celou dobu otočen čelem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost 
uchopení o spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena pouze břemena o max. 
hmotnosti 15 kg. Na žebříku se smí vyskytovat vždy jen jedna osoba. Žebříky používané pro 
výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1. 
 
Pád zaměstnanců z výšky. 
 
>>> Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení. Výška zábradlí minimálně 1,1 m. Zábradlí musí být vybudováno i kolem prostupů a 
otvorů v konstrukci, případně musí být tyto otvory zajištěny jinak proti pádu.  
 
Nebezpečí zranění při řezání tvárnic. 
 
>>> Řezání je nutné provádět s obezřetností, musí být přitom používány ochranné 
prostředky, zejména brýle a rukavice. 
 
Ohrožení fyzických osob stroji pro výrobu, zpracování a přepravení malty. 
 
>>> Tyto stroje se na staveništi umísťují tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce objektu v části bezprůvlakového systému budou navrženy jako 
křížem armované železobetonové stropní desky tl. 250 mm se skrytými roštovými stropními 
hlavicemi nad sloupy dimenzovanými na propíchnutí. V modulových osách mezi těmito 
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hlavicemi a v návaznosti na sousední průvlaky je ze statických důvodů navržena armatura 
proti řetězovému zborcení. 
Průvlaky jsou navrženy zejména po obvodu z důvodů zajištění tuhosti nosné soustavy 
vodorovných konstrukcí, dále kolem schodišť, výtahových šachet a v místě zásadních 
prostupů stropními konstrukcemi. Základní průřez průvlaků je 400/500 mm.  
Lokálně jsou navrženy průvlaky i u schodiště pro vynesení stropní a schodišťové desky 
v tomto úseku. 
 
Výkaz výměr 
Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30   353,78m3 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505     21,32t 
Průvlaky z betonu železového C 25/30     48,79m3 
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505     11,36t 
 

Technologický postup prací 
 
- sestavení bednění stropní konstrukce včetně zřízení ochrany volného okraje pomocí 
zábradlí 
- ošetření povrchu bednících desek odbedňovacím prostředkem 
- uložení výztuže do bednění, její zajištění tak, aby její poloha byla zabezpečena i při 
betonáži, osazení ISO nosníků pro přerušení tepelného mostu, zabezpečení jejich polohy 
- betonáž průvlaků, věnců a překladů pomocí čerpadla na beton, hutnění pomocí ponorného 
vibrátoru 
- betonáž samotné stropní desky pomocí čerpadla, hutnění betonu pomocí vibrační lišty 
- technologická pauza a ošetřování povrchu betonu 
- provedení dilatace mezi stropní konstrukcí a stávajícími budovami 
- odbednění  
 
Strojní sestava 
 
- nivelační přístroj 
- autodomíchávač na podvozku MAN s užitečným objemem bubnu do 9 m3 
- čerpadlo na beton Schwing Stetter AM C3 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- míchačka o objemu 150 l 
- zednické nářadí 
- systémové bednění DOKA pro bednění stropů a schodišť 
- ruční míchadlo malty 
- vibrační lišta SBW 10F délky 3 m od Wacker Neuson 
 
Pracovní četa 
 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- 1 řidič nákladního automobilu Iveco 
- 1 obsluha čerpadla 
- 4 tesaři 
- 1 lešenář 
- 3 betonáři 
- 3 železáři 
- 4 pomocní pracovníci 
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Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola betonové směsi 
- kontrola ošetřování 
- kontrola výztuže 
- kontrola bednění 
- kontrola odbednění a očištění bednění 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu monolitických konstrukcí 
- kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
- kontrola pevnosti betonu v tlaku 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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XI. Školení zaměstnanců 
 
Zranění fyzických osob následkem nenadálého pohybu vyústění potrubí na čerpání směsi 
vlivem dynamických účinků. 
 
>>> Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
bylo minimalizováno. Při strojním čerpání cementové zálivky musí být zajištěn vhodný 
způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími zálivku a obsluhou čerpadla. 
Čerpadla není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Při provozu čerpadel není dovoleno 
přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
Vznik úrazu při nesprávném používání ponorného vibrátoru. 
 
>>> Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce, musí být nejméně 10 m. Při používání ponorného vibrátoru musí být dodržována 
doporučení daná výrobcem. 
 
Pád zaměstnanců z výšky. 
 
>>> Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení. Výška zábradlí minimálně 1,1 m. Zábradlí musí být vybudováno i kolem prostupů a 
otvorů v konstrukci, případně musí být tyto otvory zajištěny jinak proti pádu.  
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávné manipulace s autodomíchávačem. 
 
>>> Před jízdou a zejména po ukončení vyprazdňování atodomíchávače, zkontroluje řidič 
vozidla zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při ukládání směsi musí být vozidlo 
umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci 
a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Ohrožení fyzických osob ocelovou výztuží, vystřelení materiálu při stříhání, popřípadě 
poranění nebo nabodnutí na volné konce výztuže. 
 
>>> Při stříhání a ohýbání prutů musí být pruty upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. Aby nedošlo k pořezání o ostré konce, je potřeba mít 
pracovní oděv a rukavice. Aby nedošlo k nabodnutí na volný konec výztuže, musí být tyto 
konce opatřeny krytkou. 
 
Konstrukce schodišť 
Konstrukce dvouramenných schodišt je navržena jako zalomená železobetonová deska 
s nabetonovanými stupni s konstrukční návaznosti na stěny a stropní desky jednotlivých 
podlaží. 
 
Výkaz výměr 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30    5,28m3 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505    0,61t 
 

Technologický postup prací 
 
- sestavení bednění schodišťové konstrukce včetně zřízení ochrany volného okraje pomocí 
zábradlí 
- ošetření povrchu bednících desek odbedňovacím prostředkem 
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- uložení výztuže do bednění, její zajištění tak, aby její poloha byla zabezpečena i při 
betonáži, osazení dilatačních prvků pro uložení, zabezpečení jejich polohy 
- betonáž schodišťových nosníků, desek a jednotlivých stupňů schodiště pomocí čerpadla na 
beton 
- hutnění betonu pomocí příložných vibrátorů  
- technologická pauza a ošetřování povrchu betonu 
- odbednění  
 
Strojní sestava 
 
- nivelační přístroj 
- autodomíchávač na podvozku MAN s užitečným objemem bubnu do 9 m3 
- čerpadlo na beton Schwing Stetter AM C3 
- vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- míchačka o objemu 150 l 
- zednické nářadí 
- systémové bednění DOKA pro bednění schodišť 
- ruční míchadlo malty 
 
Pracovní četa 
 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- 1 řidič nákladního automobilu Iveco 
- 1 obsluha čerpadla 
- 4 tesaři 
- 1 lešenář 
- 3 betonáři 
- 3 železáři 
- 4 pomocní pracovníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola betonové směsi 
- kontrola ošetřování 
- kontrola výztuže 
- kontrola bednění 
- kontrola odbednění a očištění bednění 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu monolitických konstrukcí 
- kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
- kontrola pevnosti betonu v tlaku 
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BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zranění fyzických osob následkem nenadálého pohybu vyústění potrubí na čerpání směsi 
vlivem dynamických účinků. 
 
>>> Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
bylo minimalizováno. Při strojním čerpání cementové zálivky musí být zajištěn vhodný 
způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími zálivku a obsluhou čerpadla. 
Čerpadla není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Při provozu čerpadel není dovoleno 
přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
Vznik úrazu při nesprávném používání ponorného vibrátoru. 
 
>>> Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce, musí být nejméně 10 m. Při používání ponorného vibrátoru musí být dodržována 
doporučení daná výrobcem. 
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Pád zaměstnanců z výšky. 
 
>>> Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení. Výška zábradlí minimálně 1,1 m. Zábradlí musí být vybudováno i kolem prostupů a 
otvorů v konstrukci, případně musí být tyto otvory zajištěny jinak proti pádu.  
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávné manipulace s autodomíchávačem. 
 
>>> Před jízdou a zejména po ukončení vyprazdňování atodomíchávače, zkontroluje řidič 
vozidla zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při ukládání směsi musí být vozidlo 
umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci 
a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Ohrožení fyzických osob ocelovou výztuží, vystřelení materiálu při stříhání, popřípadě 
poranění nebo nabodnutí na volné konce výztuže. 
 
>>> Při stříhání a ohýbání prutů musí být pruty upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. Aby nedošlo k pořezání o ostré konce, je potřeba mít 
pracovní oděv a rukavice. Aby nedošlo k nabodnutí na volný konec výztuže, musí být tyto 
konce opatřeny krytkou. 
 

A.7.5 Konstrukce zastřešení 
 
Nosná konstrukce – plochá střecha  
Konstrukce železobetonového stropu a její realizace je popsána v kapitole Hrubé vrchní 
stavby – vodorovné konstrukce. 
 
Nosná konstrukce – vazníky  
Ve střední části půdorysu v rozsahu 4 modulů je konstrukce zastřešení navržena ze systému 
dřevěných plnostěnných střešních vazníků lepeného průřezu uložených na ozubu 
železobetonových průvlaků. 
Kotevní prvky vazníků bude nutno projednat s konkrétním dodavatelem vazníků 
v dostatečném předstihu před betonáží pro případ požadavku na osazení zabudovaných 
kotevních prvků do průvlaků dle požadavku dodavatele vazníků. 
Soustava střešních vazníků bude doplněna zavětrováním pro zajištění prostorové tuhosti 
nosné konstrukce zastřešení. 
 
Výkaz výměr 
Plnostěnný vazník      14ks 
Kotevní prvky vazníků     28ks 
Zavětrovací táhla      6ks 
Pomocné hranoly      31m 
 

Technologický postup prací 
 
-železobetonové průvlaky s ozuby se nejprve očistí, případně zabrousí, aby podklad byl 
rovný 
-následně na tyto průvlaky bude položen asfaltový pás, který bude sloužit jako separační 
podložka 
-pomocí jeřábu se osadí jednotlivé vazníky, následuje přesné rozmístění vazníků 
-vazníky zajistíme proti překlopení pomocnými zavětrovacími deskami 
-pokud jsou vazníky rozmístěny dle kladečského plánu, začne se s jednotlivým přikotvením 
vazníků k nosné železobetonové konstrukci 
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-po přikotvení všech vazníků k nosné konstrukci bude provedeno zavětrování vazníků 
pomocí ocelových táhel ve střešní rovině 
 
Strojní sestava 
 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou  
- příklepové vrtačky 
- autojeřáb Liebherr 
 
Pracovní četa 
 
- 1 jeřábník 
- 1 řidič nákladního automobilu 
- 4 tesaři 
- 4 pomocní dělníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola provádění asfaltových pásů 
- kontrola neporušenosti vazníků 
- kontrola rozměrů vazníků 
- kontrola rozmístění vazníků 
- kontrola ukotvení vazníků 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola konstrukce vizuálně 
- vakuové zkoušky 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Příloha č. 3 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 



34 
 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zranění v důsledku shazování materiálu. 
 
>>> Shazovat předměty nebo materiál je zakázáno. 
 
Nepříznivá povětrnostní situace, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí a 
ztěžuje manipulaci s břemenem. 
 
>>> Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací, za 
nepříznivou povětrnostní situaci se při práci ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo 
tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1, dohlednost v místě práce menší než 30 
m, teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Zranění v důsledku pádu předmětů a materiálu. 
 
>>> Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození, a 
to jak během práce, tak po jejím dokončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Zábradlí kolem konstrukce musí být opatřeno zarážkou u podlahy. 
 
Pád zaměstnanců z výšky. 
 
>>> Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení. Výška zábradlí minimálně 1,1 m. Zábradlí musí být vybudováno i kolem prostupů a 
otvorů v konstrukci, případně musí být tyto otvory zajištěny jinak proti pádu. 
 

A.7.6 Střešní plášť – vazníky a plochá střecha  
 
Skladba střešního pláště na ploché střeše sestává z hydroizolační PVC fólie tl. 1,5mm se 
separační geotextilií, dále je v konstrukci tepelná izolace v tloušťce 260 mm a spádová vrstva 
je vytvořena z lehčeného betonu v tloušťce 30-140 mm. Parotěsnící vrstvu tvoří natavený 
hydroizolační pás s hliníkovou výztuhou. 
 
Skladbu střešního pláště na dřevěnými vazníky tvoří opět hydroizolační fólie PVC tl. 1,5mm 
se separační geotextilií, dále tepelná izolace tloušťky 260mm a jako bednění slouží dvojitě 
položené desky OSB a podhledové kompaktní desky HPL. 
 
Výkaz výměr 
Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá  1289,59m2 
Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40  1228,12m2 
Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK   1 298,87m2 
Spádový beton lehčený     11,98m3 
 
 

Technologický postup prací – plochá střecha 
 
- nátěr povrchu ŽB stropní desky penetrační emulzí 
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- provedení hydroizolační vrstvy z modifikovaných asfaltových pásů, která bude k podkladu 
celoplošně natavena pomocí propan-butanového hořáku, přičemž je potřeba dodržovat 
přesahy 
- provedení detailů z asfaltových pásů kolem prostupů, v koutech, pásy budou vytaženy také 
svisle na stěny, po celém obvodu bude při přechodu na svislé konstrukce osazen pod pásy 
náběhový klín z tepelné izolace 
- provedení spádové vrstvy z lehčeného betonu tloušťky 30 – 140 mm, nutno dbát na 
správné spádování střešní konstrukce podle projektové dokumentace  
- lepení desek z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou za studena, desky musí být 
umístěny správnou stranou nahoru  
- provedení vrstvy podkladní geotextilie 
- provedení vodorovné hydroizolační vrstvy z PVC folie, folie budou svářeny horkým 
vzduchem, musí být dodržovány přesahy spojů, opatrnost se vyžaduje zejména při 
provádění detailů u prostupů apod. 
- provedení svislé tepelné izolace atiky, na tuto izolaci pak bude vytažena svislá izolace z 
PVC folie 
 
Technologický postup prací – šikmá střecha 
 
- pokládka pohledových desek HPL na dřevěné vazníky 
-pokládka dvojitých OSB desek, sloužících jako podkladní bednění 
-položení parotěsnící vrstvy z asfaltového pásu, který je lepený na OSB desky 
-pokládka tepelné izolace v tloušťce 260 mm, lepená na asfaltový pás 
-následuje položení hydroizolační vrstvy z PVC tl. 1,5mm se separační geotextilí 
 
Strojní sestava 
 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- hořáky na propan butan 
- horkovzdušné pistole na svařování PVC 
- autojeřáb Liebherr 
 
Pracovní četa 
 
- 1 jeřábník 
- 1 řidič nákladního automobilu 
- 4 izolatéři 
- 4 pomocní dělníci 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
- kontrola BOZP 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola provádění asfaltových pásů 
- kontrola celistvosti a neporušenosti hydroizolační vrstvy 
- kontrola spádové vrstvy 
- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy z PVC 
- kontrola kladení EPS 
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- kontrola detailů u atiky 
- kontrola zdvojených spojů izolace 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu vizuálně 
- vakuové zkoušky 
 
BOZP 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Příloha č. 3 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zranění v důsledku shazování materiálu. 
 
>>> Shazovat předměty nebo materiál je zakázáno. 
 
Nepříznivá povětrnostní situace, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí a 
ztěžuje manipulaci s břemenem. 
 
>>> Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací, za 
nepříznivou povětrnostní situaci se při práci ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo 
tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1, dohlednost v místě práce menší než 30 
m, teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Zranění v důsledku pádu předmětů a materiálu. 
 
>>> Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození, a 
to jak během práce, tak po jejím dokončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Zábradlí kolem konstrukce musí být opatřeno zarážkou u podlahy. 
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Pád zaměstnanců z výšky. 
 
>>> Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení. Výška zábradlí minimálně 1,1 m. Zábradlí musí být vybudováno i kolem prostupů a 
otvorů v konstrukci, případně musí být tyto otvory zajištěny jinak proti pádu. 
 

A.7.7 Dokončovací práce 
 
Výplně otvorů 
Okna jsou tvořena skleněnými tabulemi osazenými do hliníkových rámů. Mnoho fasádních 
výplní překrývá nejen samotná podlaží, ale také tloušťku stropní konstrukce. Některá okna a 
fasádní výplně budou mít otevíratelná křídla. Okna s parapety budou opatřeny plastovou 
parapetní deskou s nosem. Před okny (kromě oken na východní fasádě) budou zavěšeny 
pevné fasádní hliníkové žaluzie tvořené hliníkovými lamelami. Na severní straně objektu 
v místě styku se stávající administrativní budovou bude prosklená fasáda na celou výšku a 
v 1.NP vybavená vstupními automatickými posuvnými dveřmi. Okna a velkorozměrové 
výplně budou kotveny přes hliníkové rámy k nosným železobetonovým a zděným 
konstrukcím objektu z vnější strany a budou tedy umístěny v zatepleném plášti objektu. 
Vnitřní dveře do sociálních zázemí jsou dřevěné, plné hladké, standardních rozměrů (výšky 
1970). Dveře budou opatřeny ocelovými zárubněmi. Křídla vybavena nerezovým rozetovým 
kováním. V 1.NP budou dveře bez prahů z důvodu využívání osob TTP. Ostatní dveře 
(kromě dvoukřídlových v 1.NP) budou prosklené v kombinaci s prosklenými stěnami.  
Dveře a prosklené stěny mezi jednotlivými požárními úseky budou s požární odolností.  
Ve střešní konstrukci jsou také navrženy bodové prosvětlovací typové světlíky.  
 
Výkaz výměr 
Dveře vnitřní lamin. plné 1kř.    22ks 
Okno AL      48ks 
Prosklená stěna      12ks 
Dveře bezpečnostní plné 1kř. 80x197 cm  6ks 
Automatické vstupní dveře    1ks 
 
Technologický postup prací 
 
- osazení vnějších výplní otvorů musí být provedeno před zahájením prací na omítkách, 
případně vnějším zateplovacím systému 
- kotvení vnějších okenních výplní do nosné konstrukce pomocí ocel. Kotev 
- umístění výplní v úrovni tepelné izolace z důvodu zamezení tepelných ztrát 
- osazení parapetních desek z laminátu 
- oplechování okenních parapetů z lakovaného plechu 
- osazení vnitřních dveří do ocelových zárubní 
 
Strojní sestava 
 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- kotevní prvky 
- nářadí a pomůcky pro montážnické práce 
- kování do dveří 
- oplechování 
 
Pracovní četa 
 
- 1 řidič nákladního automobilu 
- 4 okenáři 
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- 4 pomocní dělníci 
- 2 klempíři 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola dodaného materiálu pro zabudování 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu vizuálně 
- kontrola rozměrů 
 
BOZP 
 

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Sklenářské práce 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Úraz způsobený samovolným pohybem stroje. 
 
>>> Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
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Pád z pevných pracovišť nacházející se ve výšce nebo hloubce. 
 
>>> Zhotovitel musí provádět kontrolu takovýchto pracovišť v pravidelných intervalech a vždy 
po změně polohy nebo mimořádných událostech, jako jsou nepříznivé povětrnostní vlivy. 
Pokud nejsou podpěry pracovišť nebo jiné části stabilní dostatečně samy o sobě, musí se 
stabilita 
zajistit ukotvením např. do zdiva. 
 
Vznik úrazu v důsledku neznalosti místních pracovních podmínek. 
 
>>> Zhotovitel musí před použitím stroje seznámit obsluhu s únosností půdy, se sklony 
pojezdových rovin, uložením podzemních vedení technického vybavení a zejména s 
umístěním nadzemních vedení a překážek. Pokud je stroj vybaven stabilizátory, musí být 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávného skladování materiálu 
 
>>> Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí 
být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození.  
 
Omítky a úpravy vnitřních povrchů  
Vnitřní omítky budou vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. Ve vlhkých prostorách 
(sociálky) budou vnitřní omítky doplněny o protiplísňový přípravek. Stěny budou opatřeny 
bílou výmalbou.  
Stěny v sociálních prostorách, umyvárnách, WC, šatnách, budou opatřeny keramickým 
obkladem (blíže viz. výkresová část), lepeným do flexibilního tmele na keramiku. Barevnost a 
tvar obkladů a dlažeb určí architekt. Obklady budou opatřeny PVC lištami (koutové, rohové, 
ukončovací). Napojení na keramickou dlažbu silikonovou spárou. 
 
 
Výkaz výměr 
Omítka vnitřní zdiva štuková   3271 m2 
Omítka vnitřní stropů štuková  1396 m2 
Obklad vnitřní keramický   433 m2 
Malba Primalex    4534 m2 
 
Technologický postup prací 
 
- cihelné zdivo jako podklad pod omítky je nejprve nutno navlhčit 
- zřízení omítníků a rohovníků na stěny, nanášení vrstev hrubé omítky na stěny a stropy 
strojně 
- stahování omítky a dočištění 
- vyrovnání podkladu pod obklady 
- nanesení penetrace a lepidla pro obklady, pokládka keramických obkladů, dodržení spár 
- zasilikonování v rozích kolem obkladů 
- nanesení štukové omítky 
- realizace maleb ve všech místnostech 
 
Strojní sestava 
 
- nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 120E  
- silo s čerpadlem suché směsi 
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- stříkací pistole na nanášení omítkové směsi 
- nářadí a pomůcky pro omítkářské práce 
- nářadí a pomůcky pro natěračské práce 
- nářadí a pomůcky pro obkladačské práce 
Pracovní četa 
 
- 1 řidič nákladního automobilu 
- 4 obkladači 
- 4 pomocní dělníci 
- 4 omítkáři 
- 4 malíři 
 
Kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
- kontrola provedení předchozích prací 
 
Mezioperační kontrola 
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola způsobilosti pracovníků 
- kontrola dodaného materiálu pro zabudování 
 
Výstupní kontrola 
- kontrola povrchu vizuálně 
- kontrola rozměrů 
 
BOZP 
 

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Sklenářské práce 
 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Úraz způsobený samovolným pohybem stroje. 
 
>>> Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
 
Pád z pevných pracovišť nacházející se ve výšce nebo hloubce. 
 
>>> Zhotovitel musí provádět kontrolu takovýchto pracovišť v pravidelných intervalech a vždy 
po změně polohy nebo mimořádných událostech, jako jsou nepříznivé povětrnostní vlivy. 
Pokud nejsou podpěry pracovišť nebo jiné části stabilní dostatečně samy o sobě, musí se 
stabilita 
zajistit ukotvením např. do zdiva. 
 
Vznik úrazu v důsledku neznalosti místních pracovních podmínek. 
 
>>> Zhotovitel musí před použitím stroje seznámit obsluhu s únosností půdy, se sklony 
pojezdových rovin, uložením podzemních vedení technického vybavení a zejména s 
umístěním nadzemních vedení a překážek. Pokud je stroj vybaven stabilizátory, musí být 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
Vznik úrazu v důsledku nesprávného skladování materiálu 
 
>>> Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí 
být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození.  
 

A.8 Environmentální aspekty výstavby 
 
Na staveništi je potřeba dodržovat předepsané vyhlášky životnímu prostředí. Jedná se 
zejména o nadměrnou prašnost, hluk, znečištění podzemních vod, kontaminace půdy atd. 
Na staveništi budou vznikat odpady, které budou tříděny a odváženy na skládku. Odpady 
jsou uvedeny v katalogu odpadů. 
 
Tabulka A.8-1 Vzniklé odpady na staveništi 

Kód 
odpadu 

Kat. Název druhu odpadu 

170101 O Beton 

170102 O Cihly 

170405 O Železo a ocel 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 

 
Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 93/2016 Sb. a bude vedena 
evidence odpadů vzniklých při provádění akce, včetně jejich využití, nebo likvidace.  
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A.9 Zdroje 
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Úvod k průvodní a souhrnné zprávě  
 

Záměrem investora je dostavba výrobních a administrativních prostor firmy Ray 
service a.s.. Areál firmy se nachází na severním okraji města Staré Město. V areálu firmy se 
nachází hala, ve které se nachází výrobní i administrativní prostory. K této budově se bude 
přistavovat předmětná stavba.  

Hlavní vstup do stávající haly je orientován ze severovýchodní strany. V areálu jsou 
dále dva malé objekty (garáže) spojené přístřeškem pro auta a dva další přístřešky, jeden 
pro auta a malý pro kola. Pod zpevněnou plochou a hlavní budovou se nachází stávající 
železobetonové základy, které budou pro přístavbu využity. Kolem hlavní budovy se nachází 
zpevněné plochy, převážně ze zámkové dlažby, travnaté plochy a celý areál je oplocen 
drátěným pletivem. 

Součástí dostavby a přístřešku pro auta (SO 01) jsou i další objekty. SO 02 – 04 
souvisí s inženýrskými sítěmi. SO 05 jsou venkovní zpevněné plochy. SO 06 je malý objekt 
přístavby dílny. 

Průvodní a souhrnnou technickou zprávu jsem zpracoval dle osnovy uvedené 
v příloze č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. Uvedené informace jsem čerpal ze zapůjčené 
projektové dokumentace. 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1 Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  DOSTAVBA FIRMY RAY SERVICE a.s., Staré Město 
Místo stavby:  Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město,  

katastrální území 754617 Staré Město 
Předmět PD: Předmětem předkládané projektové dokumentace je dostavba 

výrobních a administrativních prostor firmy Rayservice a.s. 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Ray Service, a.s., Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město,  
IČO: 277 56 203, DIČ: CZ 277 56 203 
 

1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s., 28. října 1495, 738 04 Frýdek-Místek 
Divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště,  
IČ 45193584,  DIČ: CZ 45193584 
 

2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba bude členěna na následující objekty: 
SO01 VLASTNÍ BUDOVA 
SO02 KANALIZACE, ČOV 
SO03 ROZVODY NN 
SO04 TRAFOSTANICE 
SO05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 06 PŘÍSTAVBA DÍLNY 
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3 Seznam vstupních podkladů 
 

Tato dokumentace je řešena pro provádění stavby. 
 
Mapy     
Kopie katastrální mapy 1:1000, mapový list KM-D, okres Uherské Hradiště, obec Staré 
Město, katastrální území Staré Město, zpracoval Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální 
pracoviště Staré Město 
Výpis z katastru nemovitostí - zdroj www.cuzk.cz 
Mapy a letecké snímky – zdroj www.mapy.cz 
 
Geodetické vytýčení 
Geodetické zaměření části pozemku provedl Ing. Jan Pohunek, Geodetická kancelář, Na 
Splávku 1182, Uh.Hradiště v roce 2013.   
 
Inženýrsky-geologický průzkum staveniště 
Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum staveniště provedla firma ZlínGEO Náves 86, 760 
01 Zlín v roce 2013.  
  
Zaměření stavby 
V rámci stavby bylo provedeno nejnutnější zaměření stávajících objektů.  
 
Ostatní   
Projektová dokumentace stávajícího areálu Ray Service v tištěné podobě zpracována firmou 
GG Archico v roce 2003. 
Studie ze dne 20.1.2012 zpracovaná MgA. Ing. Arch. Tomášem Hruškou, Luční 39, 68601 
Uherské Hradiště. 
Předběžný statický posudek. Byl proveden předběžný statický výpočet na základě 
změřených údajů.  
Posouzení pevnosti betonu ve stávajících základech. Posouzení pevnosti betonu proběhlo 
na základě měření Schmidtovým kladívkem na místě samém. Byly provedeny celkem tři 
měření. Horní hrana základového prahu, boční stěna základového prahu, horní hrana 
základové desky. 
Předběžné požárně bezpečnostní řešení současného stavu zpracované Ing. Zdeňkou 
Zhořovou. 
Provedena byla prohlídka staveniště, objekty byly zhodnoceny vizuální prohlídkou, 
fotodokumentace, konzultace s investorem a požadavky investora. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a)   Charakteristika území a stavebního pozemku,  zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území. 
 
V areálu firmy se nachází hala, ve které se nachází výrobní i administrativní prostory. Hlavní 
vstup do stávající haly je orientován ze severovýchodní strany. V areálu jsou dále dva malé 
objekty (garáže) spojené přístřeškem pro auta a dva další přístřešky, jeden pro auta a malý 
pro kola. Pod zpevněnou plochou a hlavní budovou se nachází stávající železobetonové 
základy, které budou pro přístavbu využity. Kolem hlavní budovy se nachází zpevněné 
plochy, převážně ze zámkové dlažby, asfaltová komunikace, travnaté plochy a celý areál je 
oplocen drátěným pletivem. Pozemek je v dostupnosti všech základních inženýrských sítí. V 
současné době je místo pro navrženou dostavbu využíváno jako parkovací plocha 
zaměstnanců fy Ray service a.s. Přes pozemky na jihu areálu prochází vedení VN, které 
spolu se svým ochranným pásmem zabírá plochu cca 1220 m2. Podél severní strany 
pozemků prochází vodovod a kanalizace.  
Dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené převážně jako ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 
 
Navrhovaná novostavba je v souladu s regulačním plánem města Staré Město. Stavba je 
navržena v souladu s územním plánem Města Staré Město.  
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby. 
 
Navrhovaná novostavba je v souladu s regulačním plánem města Staré Město. Stavba je 
navržena v souladu s územním plánem Města Staré Město.  
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
 
Na stavbu nejsou evidovány žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části 
E – Dokladová část. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření části pozemku provedl Ing. Jan Pohunek, Geodetická kancelář, Na 
Splávku 1182, Uh.Hradiště v roce 2013.   
Inženýrsky-geologický průzkum staveniště  
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Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum staveniště provedla firma ZlínGEO Náves 86, 760 
01 Zlín v roce 2013.   
Předběžný statický posudek 
Byl proveden předběžný statický výpočet na základě změřených údajů, jehož výsledkem je, 
že stavbu lze realizovat.  
Stavebně technický průzkum 
Provedl HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 
Průzkumy nebyly prováděny (Průzkum kontaminace, Korozní průzkum, Atmogeochemický 
průzkum, Inventarizace zeleně). 
Zaměření stavby 
Bylo provedeno zaměření stávajících objektů v nejnutnějším rozsahu. Zaměření provedl 
Hutní Projekt Frýdek-Místek a.s. v rámci řešení tohoto projektu. 
 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 
 
Netýká se stavby. 
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavební pozemky zasahují do záplavového území 100leté vody, ale do aktivní zóny Q100 
nezasahuje. 
Dané území není poddolováno. 
Stavba se nachází převážně v rovinném území. 
Staveniště se nenachází na území se seizmicitní činností. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 
 
Při realizaci stavby je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního 
prostředí: 
 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle §11 zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím a 
výjimečným stavům. 
Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně příjezdu na staveniště,  
Budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél přepravních tras. 
 
Dále při výstavbě: 
Bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum. Nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů 
(např. výměny mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách. 
Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené době, v maximální 
možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. 
odhlučněné kompresory), 
Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude průběžně 
kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným 
emisím výfukových plynů. 
Negativní dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. Z tohoto 
důvodu musí každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení zpracovat 
stať „Minimalizace dopadů stavby na životní prostředí“. 
Negativní vlivy budou eliminovány. 
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Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily 
přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. 
Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
V rámci navrhovaných prací bude odstraněna zpevněná plocha ze zámkové dlažby 
v prostoru nově budované dostavby „vlastní budova“, vybourány opěrné zídky a odkopána 
zemina v tomto prostoru. Tím budou také obnaženy i stávající základové pasy určené pro 
novostavbu.  Ještě předtím ale budou demontovány přístřešky pro auta a kola. Dále bude 
demontován krátký úsek drátěného plotu pro vybudování nového sjezdu. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
Na základě požadavku rozsahu výstavby bude odstraněna vzrostlá zeleň, která svým 
umístěním brání výstavbě. Kácení zeleně bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR 
č. 267/2007 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
Netýká se stavby. Realizací předkládaných projektů nedojde k záboru zemědělského 
půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 
Areál firmy je napojen stávajícím vjezdem z areálové komunikace na veřejnou komunikaci, 
propojující Silnici „Huštěnovská“ a „Východní“. Vedle tohoto vjezdu je navržen nový hlavní 
vjezd. Stávající bude sloužit pro obsluhu stavby a po dokončení stavby jako obslužný 
(rezervní). 
 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 
Přístavba (SO 01, SO 06) je napojena na stávající areálovou infrastrukturu. 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
Netýká se stavby. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 
Stavební pozemek 
St. 2979 zastavěná plocha a nádvoří  Ray Service, a.s.  1 971 m2 

St. 3074 zastavěná plocha a nádvoří  Ray Service, a.s.     580 m2 

6064/81 ostatní plocha    Město Staré Město     490 m2 

6064/218 ostatní plocha    Město Staré Město     80 m2 

6066/2  ostatní plocha    Ray Service, a.s.  5 092 m2 

6066/8  ostatní plocha    Ray Service, a.s.  2 666 m2 

6066/9  ostatní plocha    Ray Service, a.s.     897 m2 

Celkem          11 776 m2 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 
Netýká se stavby. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. 
 
Projektová dokumentace řeší novou stavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Objekt dostavby firmy Ray Service a.s. je navržen pro pokrytí nárustu prostorových potřeb 
firmy a to výrobních i administrativních. Firma Rayservice téže chce využít základové 
konstrukce, které jsou již zhotoveny v místě navrhované stavby pro její realizaci. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Projektová dokumentace navrhuje stavbu trvalou.  
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
Netýká se stavby. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části 
E – Dokladová část. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných předpisů. 
 
Netýká se stavby. 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Délka objektu: 30,13 m 

Šířka objektu: 25,13 m 

Zastavěná plocha: 664,00 m2 

Obestavěný prostor: 8400,0 m3 

Vstup do objektu je orientován ze severu. 
 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy apod. 
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Zemní plyn     127,0 MWh/rok (13.164 m3(n)/rok)   457,2 
GJ/rok 
Elektrická energie    358,0 MWh/rok   1289,0 
GJ/rok 
Celková roční energetická spotřeba:  485,0 MWh/rok   1746,2 
GJ/rok 

Odpady vznikající při provozu 
Jedná se především o Papír a lepenku (kód 20 01 01), Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
(kód 20 01 21), Biologicky rozložitelný odpad (kód 20 02 01) a Směsný komunální odpad (20 
03 01). 
S odpadem bude nakládáno dle příslušných vyhlášek a norem. Množství odpadu a způsob 
nakládání s odpadem bude upřesněn před zahájením provozu. 

Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťové odpadní vody jsou svedeny stávající přípojkou dešťové kanalizace DN300 
zaústěnou do nedalekého melioračního příkopu. 
Dešťové odpadní vody z plochy parkoviště jsou svedeny samostatnou větví DN250 a před 
napojením do přípojky dešťové kanalizace DN300 jsou předčištěny v odlučovači ropných 
látek. 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění stavby na 
etapy. 
 
Dokumentace pro stavební povolení 08/ 2019 
Vydání stavebního povolení v právní moci 01/ 2020                        
Dokumentace provádění stavby 02/ 2020 
Výběr dodavatele                                            03/ 2020 
Zahájení výstavby 03/ 2020 
Ukončení výstavby a předání stavby investorovi                                        02/ 2021 
Kolaudace             03/ 2021 
 
j) Orientační náklady stavby. 
 
STAVBA CELKEM S DPH    31 000 000 Kč 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 
a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 
 
Plánovaná dostavba firmy Ray Service a.s. bude umístněná na rezervní ploše 
v severovýchodní části areálu. Tato plocha je v současné době zadlážděná zámkovou 
dlažbou pro parkování osobních aut. Na této ploše se v současné době nachází taky dva 
přístřešky. Jeden pro auta a druhý pro kola. Pod touto zpevněnou plochou se nachází 
stávající železobetonové základy, které budou pro přístavbu využity. 
Projektovaná úroveň ±0,000 = 181,730mn.m. Výška podlahy je stejná jako ve stávajících 
budovách firmy.  
Po urbanistické stránce zůstává začlenění dotčeného areálu firmy Ray Service a.s. do území 
zásadně nezměněno. Jedná se o rozšíření výrobního administrativního provozu. 
Součástí dostavby a přístřešku pro auta (SO 01) jsou i další objekty. SO 02 – 04 souvisí 
s inženýrskými sítěmi. SO 05 jsou venkovní zpevněné plochy. SO 06 je malý objekt přístavby 
dílny. 
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b)   Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 
Novou přístavbou dojde ke zrušení obou severovýchodních vstupů do původního objektu. 
Jak hlavního, tak pracovního (obslužného). Oba tyto vstupy budou nahrazeny novým 
s automatickými dveřmi řešeným přes nový objekt. Vstup do objektu bude přes posuvné 
automatické dveře. Objekt je tvarově pojat jako současný, nese moderní řešení hmoty domu. 
Objekt je zastřešen plochou střechou. Prosvětlení objektu bude nadstandartní. Veškeré 
okna, kromě těch na východní fasádě, budou osazena s venkovními fixními žaluziemi. 
Půdorysná stopa sleduje modul stávajících základových konstrukcí. Objekt určuje nový vstup 
do administrativních i výrobních prostor firmy a stává centrálním objektem firmy Ray Service. 
Z urbanistického hlediska je řešen jako dostavba stávajícího administrativní budovy a 
výrobní haly. Z hlediska zásahu neobnáší dostavba nového objektu žádné podstatné 
dispoziční změny. 
Celkový návrh vychází z co největšího možného ztransparentnění výroby a administrativy 
pro člověka jak vně, tak i uvnitř budovy. 
 
Řešení souvisejících pozemků 
Staveništěm jsou pozemky p.č.: st. 2979, st. 3074, 6064/81, 6066/8, 6066/9, katastrální 
území Staré Město u Uh. Hradiště. 
Pozemky nejsou vedeny v katastru nemovitosti v druhu pozemků jako orná půda. Dotčené 
pozemky, realizací stavby, nemusí býti odňaty ze ZPF. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Ray Service, a.s. je česká výrobně obchodní společnost, poskytující komplexní řešení v 
oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků, elektronických zařízení a 
dodávek kabelových komponent pro široké spektrum zákazníků.  
V nově navržené budově se bude provádět montáž drobné elektrotechniky, mechaniky a 
testování téhož s využitím tzv HALT/HASS testovací komory (vibrační a teplotní test s 
velkým rozsahem frekvenci a teplot - komora AST-35 s dusíkovým hospodářstvím). Ostatní 
provozy jsou především administrativního charakteru. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Navrhovaná stavba je řešena dle platných zákonů a vyhlášek, zejména vyhl. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, v platném znění, §4, §5 bod1 příloha č.1 této vyhlášky.   
V objektu dostavby je umístěna WC pro osoby s tělesným postižením. Navržená podlaží jsou 
propojena výtahy. 
Je zabezpečen bezbariérový přístup – návaznost zpevněných ploch a okolních navazujících 
podlah je 20 mm. 
Stavba je řešena požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném 
znění. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
A.  TECHNICKÉ  PŘEDPISY  -  zásadní 

� Zákon č. 309/2006 Sb.; o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“), zde zejména ustanovení § 2, dále §§ 4 až 6, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.; řešící obecné požadavky na provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zde především ustanovení § 2 a § 
3, popř. vybrané statě z příloh č. 4 či 5 k tomuto NV, ve znění pozdějších předpisů. 

� NV č. 101/2005 Sb.; řešící obecné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
zde zejména ustanovení § 3, popř. vybrané články z přílohy k tomuto NV, v platném 
znění. 

� NV č. 362/2005 Sb.; řešící požadavky BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, zde např. část III. přílohy k tomuto NV, která stanoví 
zásady při používání žebříků, v platném znění. 

� NV č. 591/2006 Sb.; řešící požadavky BOZP na staveništích, která stanoví zásady při 
údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení, v platném znění. 

� Výňatky z významných technických norem potřebných k zajištění bezpečného 
provozu TZ aj. 

 
 
B.  ORGANIZAČNÍ   PŘEDPISY  -  výběr 

� Zákon č. 262/2006 Sb.; zákoník práce (dále jen „ZP“), jen z hlediska školení 
zaměstnanců - obsluh v oblasti BOZP působí-li v prostorách stavby a při provozu TZ, 
a to dle ustanovení § 103 odst. 2 a , ve znění pozdějších předpisů. 

� Zákon č. 262/2006 Sb.; ve znění pozdějších předpisů, tj. ZP z hlediska plnění úkolů 
v prevenci pracovních rizik, jenž se prostoru stavby nebo při provozu TZ mohou 
vyskytovat, a to dle ustanovení § 102 – úplné znění, 

� Zákon č. 350/2011 Sb.; Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 258/2000 Sb.; řešící ochranu veřejného zdraví, zařadit profese tak, ve znění 
pozdějších předpisů, jak to stanoví § 37 do kategorií a návrh zařazení předložit 
orgánům ochrany veřejného zdraví, zajistit též informování odborných profesí do jaké 
kategorie byly obslužné činnosti ve výrobě zařazeny, seznámit obsluhy dle ustanovení 
§ 44a - jen případě jejich možného kontaktu s nebezpečnými CHL. 
 

 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ 
[1] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů    
[2] 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) ( vydán na základě ustanovení § 107 nového zákona č. 262/2006 Sb. – 
ZP )                   

[3] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  +   
vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., která stanoví podmínky při zařazování prací do 
kategorií - oba předpisy byly použity v minimální míře, ve znění pozdějších předpisů. 

[4] Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých  

[5] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

[6] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků, v platném znění. 

[7] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění NV č. 405/2004 
Sb. 

[8] Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

[9] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, v platném znění. 
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[10] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[11] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích, v platném znění. 

[12] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – 
předpis není v textu použit, ve znění pozdějších předpisů. 

[13] Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č. 192/2005 Sb.                                      

[14] Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových                                              
[15] ČSN  13 00 72  - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
[16] ČSN  33 1500  - Elektrotechnické předpisy.  Revize elektrických zařízení 
[17] ČSN  38 6405  - Plynová zařízení.  Zásady provozu 
[18] ČSN EN  50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
[19] ČSN  73 4130  - Schodiště a šikmé rampy.  Základní ustanovení 
[20] ČSN  73 5105  - Výrobní průmyslové budovy 
[21] ČSN  73 8101  - Lešení. Společná ustanovení 
[22] ČSN  73 8106  - Ochranné a záchytné konstrukce  
[23] ČSN  74 3305  - Ochranná  zábradlí 
[24] Soubor dalších technických norem uváděných v textu souhrnné technické zprávy 

nebo technických zprávách k dílčím projektům   
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
Novou přístavbou dojde ke zrušení obou severovýchodních vstupů do původního objektu, jak 
hlavního, tak pracovního (místnost 1.01 a 1.18b – stávající stav). Oba tyto vstupy budou 
nahrazeny novým s automatickými posuvnými dveřmi řešeným přes nový objekt. Nově 
navržený objekt je tvarově pojat jako současný, nese moderní řešení hmoty domu. Objekt je 
zastřešen plochou střechou. Prosvětlení objektu bude nadstandardní. Veškeré okna, kromě 
těch na východní fasádě, budou osazena s venkovními fixními žaluziemi. Půdorysná stopa 
sleduje modul stávajících základových konstrukcí. Objekt určuje nový vstup do 
administrativních i výrobních prostor firmy a stává centrálním objektem firmy Ray Service. Z 
urbanistického hlediska je řešen jako dostavba stávajícího administrativní budovy a výrobní 
haly. Z hlediska zásahu neobnáší dostavba nového objektu žádné podstatné dispoziční 
změny. Na východní straně „Vlastní budovy dostavby“ bude u fasády umístěn nový krytý 
přístřešek pro automobily zaměstnanců firmy. Celkový návrh vychází z co největšího 
možného ztransparentnění výroby a administrativy pro člověka jak vně, tak i uvnitř budovy. 
 
 
Dispoziční řešení objektu SO 01 
1.NP - na tomto patře jsou hlavní vstupy do objektu. Vstup ze severní strany je vstup pro 
hosty, administrativní pracovníky a zaměstnance pracující ve stávajících výrobních 
budovách. U tohoto vstupu bude nová recepce. Vstup od jihu přes dvoukřídlové dveře bude 
určen pro zaměstnance pracující ve výrobnách na nové budově. Toto patro je využito jako 
výrobní, expediční a kontrolní kapacita. Jsou zde umístěny také sociální prostory pro 
zaměstnance a hosty. Umístění kotelny a ventilace celé budovy bude téže na tomto patře a 
přístupná bude z výrobních prostor. Jsou zde umístěny dvě schodiště a dva osobní výtahy 
(výtah přes 2 podlaží je považován spíše za nákladní). Východní výtah vede pouze do 2.NP, 
ale obě schodiště a panoramatický výtah vedou až do 3.NP. 
2.NP - na tomto patře jsou výrobní i kancelářské kapacity. Dále zde jsou umístěny sociální 
prostory pro zaměstnance a laboratoř (včetně šaten). Ve středu patra se nachází také čistý 
provoz. 
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3.NP - toto patro obsahuje pouze administrativní funkci a sociální prostory pro zaměstnance. 
Zde budou pouze majitelé a administrační pracovníci. Ve středu patra je vynechám prostor, 
na kterém se nalézá knihovna, meeting a také terasa, na kterou je možné umístit květináče. 
Na chodbě u schodiště je umístěn také výlez na střechu, ke kterému bude přistavován 
hliníkový žebřík. 
 
Demolované konstrukce 
U stávajícího vjezdu do areálu bude rozebrán obrubník (případně část komunikace) v úseku, 
v němž bude nově připojen nový vjezd. U místní komunikace v místě budovaného vjezdu 
bude demontován stávající drátěný plot v úseku cca 19,8 bm (viz. SO05). 
Stávající přístřešky pro auta i kola v místě dostavby SO 01 budou rozebrány (pokud zde 
ještě zůstaly). 
Odstraněna bude vzrostlá zeleň (tůjky, keře), část zemních svítidel v rozsahu navrženého 
objektu SO 01, a také budou odstraněny keře v místě nově budovaného vjezdu. Také bude 
demontována stávající trafostanice v severovýchodním cípu areálu (viz. SO05). V místě 
tohoto vjezdu bude stávající sloup venkovního osvětlení přeložen mimo tento vjezd (viz. 
koordinační situace). 
Rozebrána bude zpevněná plocha ze zámkové dlažby, nájezdová rampa, opěrné 
železobetonové zídky a také zvýšená část plochy pod přístřeškem v rozsahu navrženého 
objektu SO 01. 
Zemina kolem stávajících základových pasů v místě dostavby SO 01 bude odkopána až na 
základovou desku, aby bylo možné provádět nové základové pasy a pilotáže. 
V těchto místech budou navíc všechny základové patky přístřešků, rozvody kanalizace a 
zídky bránící výstavbě odbourány. 
Dle půdorysu 1.NP budou v místnosti 1.01 demontovány turniketové dveře z původního 
hlavního vstupu. 
V návaznosti na novou přístavbu SO 01 budou styčné okna a některé stěny stávající budovy 
vybourány. V této části bude odstraněn i slunolam na stávající budově. 
 
Založení stavby 
Vlastní budova SO 01 bude založena na stávajících základových pasech, základové desce a 
stávajících pilotách nacházejících se pod zpevněnou plochou a odkrytých při demoličních a 
výkopových pracích. V místě navržených nosných svislých konstrukcí ležících mimo stávající 
základy, budou provedeny nové základové pasy a piloty. Tyto pasy (šířky 600 – 900 mm a 
výšky 750mm) z betonu C25/30 budou vybetonovány na stávající základové desce a mezi 
jednotlivými žebry stávajících základů. Pro lepší statické uložení podkladní betonové desky 
budou žebra stávajících základů z obou stran obezděny z betonových tvárnic šířky 150 mm.  
Pod novými základy budou v základové desce vybourány otvory pro nové železobetonové 
vrtané piloty délky 4,0 m. Tyto piloty průměru 800 mm, z betonu C25/30, budou vetknuty do 
únosného podloží. Hlavice budou provedeny jako vybetonávka v otvoru podkladní betonové 
desky. 
Pilotovací úroveň -1,050. Výztuž základových pasů a pilot je řešena ve „stavebně 
konstrukční části“. 
 
Piloty budou prováděny dle dodavatelské dokumentace zpracované prováděcí firmou. 
Nové základové pasy a patky přístřešku budou z betonu C25/30. Patky přístřešku jsou 
popsány v samostatné stati „Přístřešek pro auta“. 
 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Nosná konstrukce stavby je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Ten je tvořen 
železobetonovými sloupy, průvlaky, ztužujícími stěnami a hlavně železobetonovými 
stropními deskami. Vyztužení bude provedeno betonářskou výztuží, která je vykreslena ve 
„stavebně konstrukční části“. Železobetonové sloupy budou ukotveny do základových 
konstrukcí v modulovém systému stejném jako v celé stávající budově. 
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Vyzdění mezi železobetonovými skeletovými konstrukcemi bude provedeno keramickými 
tvárnicemi tl. 300 mm (400 mm u sociálních zázemí). Vnitřní nenosné příčky budou 
provedeny keramických tvárnic tl. 150 mm (100).  
V sociálních zázemích, v kancelářích a v některých dalších prostorech bude pod stropem 
proveden zavěšený sádrokartonový podhled. Světlá výška v těchto prostorech je standardně 
2600 mm, v kancelářích 2800 mm. Avšak z důvodu rozměrných vzduchotechnických 
zařízení budou v některých místnostech částečně provedeny snížené podhledy. 
 
Konstrukce spojující podlaží 
Obě vnitřní schodiště budou železobetonová monolitická. Tloušťka desky ramene je 
navržena 160 mm. Zábradlí je uvažováno jako celoprosklené tvořené prosklenými tabulemi 
z bezpečnostního skla vlepenými mezi hliníkové sloupky. 
V objektu jsou umístěny i dva osobní bezstrojovnové výtahy. Východní výtah, umístěný 
v železobetonové šachtě, je veden z 1.NP do 2.NP. Výtah u hlavního vchodu bude proveden 
jako panoramatický prosklený (i s prosklenou kabinou) a je veden z 1.NP až do 3.NP. 
U jihozápadního vstupu bude také zdemolováno malé betonové schodiště vedoucí na 
rampu. Toto schodiště se provede nově hned vedle původního. Nové schodiště bude 
provedeno ocelové v kombinaci ocelových válcovaných profilů a tahokovu. 
 
Střešní konstrukce, konstrukce krovu 
Objekt bude zastřešen plochou střechou.  
Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou stropní deskou. Uprostřed 
objektu, nad knihovnou, bude ale střecha tvořena lepenými dřevěnými vazníky a bude 
vyčnívat nad okolní plochou střechu. Na nosné konstrukci střechy bude provedena spádová 
vrstva z lehčeného betonu (mimo vazníkovou střechu), dále pak tepelná izolace tl. 200 mm 
(220) z pěnového polystyrenu EPS 200 S, λ=0,035 W/m K. Zateplení střešní konstrukce 
bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Kompletní vodorovné 
(popř. šikmé) plochy střechy budou potaženy hydroizolační fólií. Pod touto fólií bude uložena 
systémová geotextílie (300 g/m2).  
Při všech konstrukčních stycích bude použit poplastovaný systémový plech. Plech spolu 
s fólií a geotextílií budou mechanicky kotveny do pevné vrstvy stropní resp. střešní 
konstrukce. Délka kotev se bude délkově lišit. Počet kotvících prvků je nejméně 3 ks/m2. 
Kotvící prvky musí být pravidelně rozmístěny, aby fólie a izolační vrstvy byly rovnoměrně 
namáhány. 
Střešní atika bude přesahovat střešní plochy o cca 170 mm. 
Veškeré vnější klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu, barva šedá. 
Skladba střech – viz výkresy řezů. 
 
Otvory, výplně otvorů  
Okna jsou navržena moderním řešením. Jsou tvořena skleněnými tabulemi osazenými do 
hliníkových rámů. Mnoho fasádních výplní překrývá nejen samotná podlaží, ale také tloušťku 
stropní konstrukce. Fasádní výplně otvorů musí splňovat normové hodnoty součinitele 
prostupu tepla Un= 1,2 W/m2.K. Některá okna a fasádní výplně budou mít otevíratelná křídla. 
Okna s parapety budou opatřeny plastovou parapetní deskou s nosem. Před okny (kromě 
oken na východní fasádě) budou zavěšeny pevné fasádní hliníkové žaluzie tvořené 
hliníkovými lamelami. Na severní straně objektu v místě styku se stávající administrativní 
budovou bude prosklená fasáda na celou výšku a v 1.NP vybavená vstupními automatickými 
posuvnými dveřmi. Okna a velkorozměrové výplně budou kotveny přes hliníkové rámy 
k nosným železobetonovým a zděným konstrukcím objektu z vnější strany a budou tedy 
umístěny v zatepleném plášti objektu. 
Vnitřní dveře do sociálních zázemí jsou dřevěné, plné hladké, standardních rozměrů (výšky 
1970). Dveře budou opatřeny ocelovými zárubněmi. Křídla vybavena nerezovým rozetovým 
kováním. V 1.NP budou dveře bez prahů z důvodu využívání osob TTP. Ostatní dveře 
(kromě dvoukřídlových v 1.np) budou prosklené v kombinaci s prosklenými stěnami. Mezi 
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některými místnostmi budou sestaveny lehké prosklené stěny ze zvukově-izolačního skla 
vlepeného do celkového hliníkového rámu. 
Dveře a prosklené stěny mezi jednotlivými požárními úseky budou s požární odolností.  
Ve střešní konstrukci jsou také navrženy bodové prosvětlovací typové světlíky. Některé i 
otvíravé. 
 
Úpravy povrchů a podlahy 
Veškeré skladby podlah a nášlapné vrstvy jsou patrny z výkresové části. Nášlapné vrstvy 
budou provedeny dle účelu místností. V kancelářských prostorech budou koberce, na 
chodbách a výrobních prostorech bude antistatické PVC a v sociálních zázemích keramická 
dlažba. 
Podlahy budou po obvodě dilatovány od svislých konstrukcí páskem z pěnového polystyrénu 
tl. min. 15 mm. Skladby podlah jsou patrné z výkresu řezů. Většina podlah je řešena 
anhydritovými potěry a systémovými deskami s podlahovým vytápěním. 
Mezery mezi stávajícími a novými základovými pasy budou dosypány přehutněným zásypem 
(betonový recykláž, štěrkopísek) a celá konstrukce bude přelita podkladní betonovou deskou 
vyztuženou dle výkresů „stavebně konstrukční části“. 
Fasáda objektu je navržena s drásanou celoprobarvenou strukturovanou omítkou (vyztužena 
síťovinou). 
Stávající základový pas bude přesahovat nad terén. Z toho důvodu musí být opraven (např. 
cementovým nástřikem v odstínu pohledového betonu) 
Barevnost fasády je patrná z výkresu pohledy. 
Vnitřní omítky budou vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. Ve vlhkých prostorách 
(sociálky) budou vnitřní omítky doplněny o protiplísňový přípravek. Stěny budou opatřeny 
bílou výmalbou.  
Stěny v sociálních prostorách, umyvárnách, WC, šatnách, budou opatřeny keramickým 
obkladem (blíže viz. výkresová část), lepeným do flexibilního tmele na keramiku. Barevnost a 
tvar obkladů a dlažeb určí architekt. Obklady budou opatřeny PVC lištami (koutové, rohové, 
ukončovací). Napojení na keramickou dlažbu silikonovou spárou. 
 
Přístřešek pro auta 
Na východní straně „Vlastní budovy dostavby“ bude u fasády umístěn nový krytý přístřešek 
pro automobily zaměstnanců firmy. Tento přístřešek nahrazuje původní přístřešek, bouraný 
v důsledku bránění stavbě objektu SO 01. Jedná se o ocelovou rámovou konstrukci (sloupy 
a nosníky) opatřenou plechovou krytinou. Odvodňovací žlaby, svody a klempířské doplňky 
budou z poplastovaného žlabu. 
Přístřešek je tvořen sloupy z ocelových trubek. Sloupy jsou vetknuty do základových patek. 
Na sloupech jsou ocelové průvlaky. Na průvlacích budou přimontovány příčle. Příčle jsou 
prosté nosníky s konzolami. Ve stěnách příčlí budou z estetických požadavků provedeny 
kruhové otvory. Příčle budou ze spodní a boční strany opatřeny plechem. Mezi příčlemi 
budou vazničky, které budou vynášet střechu tvořenou trapézovým plechem. Plech bude 
k vazničkám připevněn v každé vlně. Mezi příčlemi je příhradové ztužení z táhel z kulatiny. 
Kotvení ocelových dutých sloupů do patek je kotvami HILTI HVA přes přivařenou plotnu. 
Boční strany přístřešku budou opatřeny pevnými pohledovými hliníkovými lamelovými 
žaluziemi. 
Základové patky 750x750x800mm z betonu C25/30, na podkladní beton C12/15 tl.50 mm. 
Kotevní plotny budou osazeny tak, aby zůstaly viditelné. Patky (hlavice pilot) jsou založeny 
na žb vrtaných pilotách délky 4,0m. Tyto piloty průměru 600 mm, z betonu C25/30, budou 
vetknuty do únosného podloží. Výztuž základových pasů a pilot je řešena ve „stavebně 
konstrukční části“. 
Konstrukce přístřešku je svařovaná, na montáži šroubovaná a svařovaná. U tupých svarů 
bude provařen kořen. 
Výškové osazení je nutno přizpůsobit skutečné výškové úrovni stávající spádované 
zpevněné plochy. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Konstrukce a nosný systém 
Projektovaný objekt je navržen jako přístavba, která tvoří provozní a funkční součást ke 
stávajícímu objektu. 
Konstrukčně je objekt řešen jako nepodsklepený samostatný dilatační celek v rozsahu 3 
nadzemních podlaží s konstrukční výškou 3,60 m. 
Konstrukčním systémem řešeného objektu je kombinace železobetonového bez 
průvlakového skeletu a skeletu průvlakového s obousměrnými průvlaky doplněného 
systémem železobetonových ztužujících stěn a stěn kolem komunikačních jader výtahu a 
schodišť.  
Základní modulový systém svislých nosných konstrukcí sloupů 6,0 x 6,0 m je v podstatě dán 
stávajícími základovými konstrukce s konkrétní polohou velko-průměrových pilot řešených ve 
výše uvedeném rastru. 
Uvedený nosný konstrukční systém skeletu a ztužujících stěn zajišťuje vlastní statické 
ztužení a stabilitu navrhovaného objektu jako celku. 
Vzhledem k členitosti severovýchodní fasády, půdorysu, existenci stávající spodní stavby, 
vnitřní dispozici a ke snaze snížit finanční náklady stavby, je použitý nosný systém 
ekonomicky a staticky výhodnější než případná alternativa montovaného průvlakového 
systému. 
 
Základové konstrukce 
Navrhovaný objekt bude založen vesměs na stávající základové konstrukci provedené 
systémem základové desky s jednosměrnými základovými trámy a s použitím velko-
průměrových pilot průměru 1200 mm v místě předpokládaných sloupů v základním 
modulovém rastru 6,0 x 6,0 m. Podle dostupných informací investora jsou stávající piloty 
založeny v únosném horizontu hrubozrnných písků.  
Tuto stávající základovou konstrukci bude nutné lokálně doplnit v dilataci pro vynesení krajní 
řady sloupů a v místě zvýšeného zatížení vyplývajících z podlažnosti objektu samostatnými 
pilotami průměru 800 mm a základovými trámy pro vynesení krajních a vnitřních řad sloupů. 
Se stávající základovou deskou a stávajícími základovými trámy budou navrhované přídavné 
trámy ve směru kolmém na dilataci konstrukčně propojeny vlepovanou přídavnou kotevní 
armaturou. 
Zpracovaný doplňkový IG průzkum základových poměrů je rovněž podkladem pro posouzení 
stávajících základových konstrukce pod výtahovými šachtami a v místech konstrukční 
návaznosti sloupů na stávající základové konstrukce mimo polohu stávajících pilot a 
základových trámů. 
Podkladem pro toto posouzení a lokální doplnění stávající základové konstrukce je zároveň 
kontrolní ověření pevnosti stávající železobetonové základové desky a trámů.  
Pod sloupy ocelové konstrukce přístřešku pro kola je nutné vzhledem k nehomogenitě 
základového prostředí umístit krátké piloty průměru 600 mm dl. 4,0m s kotevními hlavicemi. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Vzhledem k použitému nosnému systému železobetonového monolitického skeletu jsou 
svislé nosné konstrukce tvořeny železobetonovými sloupy obdélníkového průřezu 
jednotného průřezu 400/400 mm umístěnými v poloze stávajících velko-průměrových pilot, 
tedy v základním rastru 6,0 x 6,0 m. 
Součástí svislého nosného systému objektu jsou lokálně navržené ztužující železobetonové 
stěny mezi sloupy a železobetonové stěny kolem komunikačních jader schodišť a výtahů. 
Konstrukční návaznost těchto svislých nosných konstrukcí na stávající základy bude nutné 
zajistit dodatečně prováděnou vlepovanou kotevní výztuží do konstrukce stávajících 
základových trámů a základové desky s použitím osvědčeného a prověřeného kotevního 
systému. 
Součástí systému ztužení a stability objektu je rovněž vyzdívané zdivo obvodových stěn 
v tloušťce 300 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce objektu v části bez průvlakového systému budou navrženy jako 
křížem armované železobetonové stropní desky tl. 250 mm se skrytými roštovými stropními 
hlavicemi nad sloupy dimenzovanými na propíchnutí. V modulových osách mezi těmito 
hlavicemi a v návaznosti na sousední průvlaky je ze statických důvodů navržena armatura 
proti řetězovému zborcení. 
V části průvlakového systému je stropní deska navržena jako křížem armovaná a spojitá 
konstrukce jednotné tloušťky 220 mm. 
Průvlaky jsou navrženy zejména po obvodu z důvodů zajištění tuhosti nosné soustavy 
vodorovných konstrukcí, dále kolem schodišť, výtahových šachet a v místě zásadních 
prostupů stropními konstrukcemi. Základní průřez průvlaků je 400/500 mm.  
V místě snížení stropní konstrukce nad 2.NP u terasy jsou navrženy průvlaky průřezu  
400/470 mm. V této části je stropní konstrukce přes obvodovou stěnu v rozsahu šířky terasy 
řešena jako konzola tl.180 mm. 
Jako součást stropní desky u vstupní části v návaznosti na železobetonovou stěnu 
panoramatického výtahu je navržen nahoru otočený průvlak průřezu 250/750 mm.  
Lokálně jsou navrženy průvlaky i u schodiště pro vynesení stropní a schodišťové desky 
v tomto úseku. 
Konstrukce dvouramenných schodiště je navržena jako zalomená železobetonová deska 
s nabetonovanými stupni s konstrukční návaznosti na stěny a stropní desky jednotlivých 
podlaží. 
 
Konstrukce zastřešení je navržena jako izolovaný systém ploché střechy na desce nad 3.NP.  
Ve střední části půdorysu v rozsahu 4 modulů je konstrukce zastřešení navržena ze systému 
dřevěných příhradových střešních vazníků uložených na železobetonových průvlacích. 
Kotevní prvky vazníků budou osazeny do průvlaků před betonáží dle požadavku dodavatele 
vazníků. 
Soustava střešních vazníků bude doplněna zavětrováním pro zajištění prostorové tuhosti 
nosné konstrukce zastřešení. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena tak, aby byla při splnění příslušných ČSN a příslušných obecně 
platných technologických postupů zajištěna její mechanická odolnost a stabilita. Nejsou 
navrženy neobvyklé stavební postupy a rizikové konstrukce.  
Stavba je navržena dle technických listů jednotlivých výrobců a nejsou použita 
nestandardní konstrukční řešení. Statické posouzení nosných konstrukcí je uvedeno 
v části D1.2 Konstrukční řešení. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
 
Vodovod 
Objekt administrativní budovy s výrobní halou je napojen pomocí stávající přípojky pitné vody 
DN40 ze stávající přípojky vodovodu TH LIT DN80 (fy Agama a.s.), ukončenou ve společně 
vodoměrné šachtě (měření pro Agama a.s. a Ray Service a.s.) z jihozápadní strany areálu. 
Měření spotřeby vody je stávajícím fakturačním vodoměrem DN25 (Qn6). Z vodoměrné 
šachty je veden areálový rozvod DN40, který je vyveden v plynové kotelně v 1.NP výrobní 
haly. 
Pro nový objekt haly s administrativou, výrobními prostory a šatnami se navrhuje vybudování 
nového přívodu vody DN32 ze stávajícího rozvodu. Za napojením na stávající rozvod 
vodovodu bude na potrubí osazen uzávěr DN32. V technické místnosti v nově budované 
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přístavbě bude vodovod rozdělen na dvě samostatné větve pro požární vodovod (nástěnné 
hydranty) a sociální zařízení v 1. - 3. NP. 
Ohřev teplé vody v 1. - 3. NP objektu se šatnami se navrhuje lokální pro každé odběrné 
místo pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů teplé vody o objemu 10 - 200 litrů, které 
jsou instalovány pod umyvadly nebo v blízkosti odběrného místa. Páteřní rozvody studené 
vody jsou vedeny pod stropem 1.NP a 2.NP. 
 
Rozvody požární vody 
Za rozdvojením studené vody v technické místnosti bude odpojena samostatná větev 
požární vody pro nástěnné požární hydranty D25/30, umístěné v objektu v počtu 5 ks (1. - 
3.NP). Za rozdělením požární vody bude na potrubí osazen oddělovač pro zamezení 
zpětného nasátí vody z požárního rozvodu. Počet a jednotlivé umístění požárních 
nástěnných hydrantů je upřesněno v PBŘ. 
 
Kanalizace 
Navrhovaný kanalizační systém je v objektu řešen jako oddílný. V objektu budou 
produkovány splaškové odpadní vody z jednotlivých sociálních zařízení objektu a dešťové 
odpadní vody jako srážkové vody ze střechy objektu. Splaškové vody z objektu budou 
svedeny samostatnými větvemi mezi stávajícími betonovými pasy vně objektu do nové 
čistírny odpadních vod a následně svedeny po předčištění do stávající přípojky dešťové 
kanalizace, zaústěné dále do melioračního příkopu. 
Produkce splaškových odpadních vod je soustředěna do míst, kde jsou umístěny jednotlivé 
sociální zařízení v 1. - 3. NP objektu. Vyprodukované splaškové vody z objektu budou 
připojeny na vnější areálový splaškový kanalizační systém zaústěný do navrhované čistírny 
odpadních vod, která je dále napojena do dešťové kanalizace.  
Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky DN70- 100, do kterých budou 
svedeny splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v 1. - 3.NP. 
Stoupačky vyvedené nad střechu objektu budou ukončeny ventilačními hlavicemi HL810, 
ostatní budou pod stropy jednotlivých podlaží vybaveny přivětrávacími hlavicemi HL900N či 
zaslepeny. 
Splaškové vody z objektu jsou pod podlahou 1.NP odváděné hlavními svody o dimenzi 
DN100-125 se spádem min. 2,0 % z kanalizačních trub PVC-KG. Všechna odpadní potrubí 
budou podle možnosti opatřena čistící tvarovkou, osazenou 1 m nad podlahou v každém 
podlaží, v nice s dvířky s bílým povrchovým nátěrem resp. obkladačkami s magnetovým 
kováním.  
Dešťové odpadní vody ze střechy objektu jsou odvedeny vnitřními a vnějšími dešťosvody 
DN100, odvodňujícími střešní vpusti a střešní žlaby. Vnitřní dešťová kanalizace je řešena 
jako podtlakový systém s páteřním rozvodem vedeným pod stropem 3.NP bez spádu. 
V úrovni terénu budou vnější dešťové svody vybaveny lapačem střešních splavenin HL600/2 
nebo čistícím kusem. 
 
SO02 KANALIZACE, ČOV 
 
Stávající kanalizační systém v areálu je navržen jako oddílný.  
Splaškové odpadní vody jsou z objektů stávající výrobní a administrativní budovy odváděny 
přípojkou splaškové kanalizace DN200, napojené jihozápadně do stávající veřejné 
kanalizace DN300. 
Dešťové odpadní vody ze střech objektů a přilehlých zpevněných ploch výrobní a 
administrativní budovy jsou odváděny přípojkou dešťové kanalizace DN300, zaústěné 
severovýchodně do stávajícího melioračního kanálu. Dešťové vody z plochy parkoviště jsou 
předčištěny v odlučovači ropných látek. 
Kanalizační systém zůstane navržen oddílný. Budou provedeny nové trasy přípojek dešťové                      
a splaškové kanalizace DN150-200 z navrhovaného objektu SO01 a SO06 až po místo 
napojení do stáv. areálové dešťové kanalizace.  
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Nově navržené přípojky dešťové kanalizace DN150-200 budou napojeny  do stáv. areálové 
dešťové kanalizace DN200-300. Z kapacitních důvodů bude dimenze části stávající dešťové 
kanalizace DN250 zvětšena na DN300 včetně výměny stávajících kanalizačních šachet. 
Jedná se o úsek od napojení navrhované výrobní a administrativní budovy SO01 až po první 
kanalizační šachtu Š1 na trase stávající dešťové kanalizace DN300. Stávající dešťová 
kanalizace DN200 včetně uličních vpustí z plochy parkoviště, která se nachází pod budoucí 
zástavbou, bude odpojena a zaslepena. 
Nově navržená přípojka splaškové kanalizace DN150 bude zaústěna do nově navrhované 
čistírny odpadních vod, umístěné ve zpevněné ploše vedle navrhovaného objektu SO01. 
Odtok vyčištěných odpadních vod DN150 z navrhované ČOV bude dále napojen na nově 
navrhovanou větev dešťové kanalizace DN300, zaústěnou do stáv. přípojky dešťové 
kanalizace a dále do melioračního příkopu. 
Na trase splaškové a dešťové kanalizace jsou navrženy nové plastové revizní kanalizační 
šachty ¯425-600 mm / DN150 a revizní kanalizační šachty prefabrikované DN1000. 

SO03 ROZVODY NN 
 
Součástí objektu je: 

-  kabelová trasa 2x AYKY 3X150+70 z rozváděče NN trafostanice do pojistkové skříně 
SR322/1 (délka trasy 45 m) 

- kabelová trasa 2x AYKY 3X150+70 z rozváděče NN trafostanice do pojistkové skříně 
SR322/2 (délka trasy 45 m) 

- napojení rozváděče RMS11 v přístavbě dílny ze stávající pojistkové skříně kabelem 
AYKY 3x120+70 (délka trasy 12 m) 

- napojení ČOV kabelem CYKY 5Cx2,5 z hlavního rozváděče RH100 (délka trasy 5 m) 
- přeložení stožáru venkovního osvětlení mimo nově budovanou komunikaci 

 
 
SO04 TRAFOSTANICE 
 
Navrženými energetickými zařízeními bude zajištěna dodávka elektrické energie pro  areál 
firmy RAY-SERVICE ve Starém Městě. Předpokládaný soudobý příkon areálu 387 kW bude 
zajištěn z nové stožárové trafostanice SK630 kVA-2xJB s transformátorem 630 kVA  
napojenou na stávající VN nadzemní přípojku.  
Trafostanice bude situována v místě stávající trafostanice 250kVA, která bude 
zdemontována. Z nové trafostanice bude vyvedeno kabelové zemní vedení NN pro napájení 
areálu. 
 
SO05 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
Objekt SO 05 řeší dopravní napojení areálu firmy Ray Service a.s. na stávající komunikace. 
Tento stavební objekt řeší komunikace, zpevněné plochy a nové oplocení.  
Stávající areál firmy RAY servis se nachází ve východní části města Staré město, na okraji 
zastavěného území. Přístup do areálu je po stávající účelové komunikaci. Hlavní přístup 
k objektu je řešen šikmým sjezdem – napojením na tuto účelovou komunikaci. Pro potřeby 
využití areálu není tento způsob napojení vyhovující, proto projektová dokumentace řeší mj. i 
nové napojení areálu vybudováním nového kolmého sjezdu umožňující oboustranné vyjetí 
vozidel z areálu firmy. Stávající sjezd bude sloužit jako přístup pro pěší a cyklisty a nouzový 
příjezd pro vozidla do 3,5t. 
Nové komunikace a zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné povrchy. Napojení 
bude provedeno po odřezání stávající asfaltové (obrusné) vrstvy přes spojovací asfaltový 
pás. U stávajících zpevněných ploch se provede odstranění živičného krytu, příp. dlažby 
včetně stávajících obrubníků a odkop štěrkových vrstev v tl. 100 mm.  
V areálu dochází k zúžení komunikace na stáv. šířku areálových komunikací. Zúžení je 
provedeno plynulým náběhem. V místě vjezdu a výjezdu bude osazen nájezdový betonový 
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obrubník 15/15 ve výšce 20 mm nad vozovku. Přechody mezi stojatým a zapuštěným 
obrubníkem budou provedeny plynulým náběhem na délku 1 m. Napojovací oblouky na 
místní komunikaci mají poloměr 9,0m. Prostory za obrubou, které jsou určeny k zatravnění, 
budou dosypány odkopanou zeminou, ohumusovány a zatravněny. 
 
SO 06 PŘÍSTAVBA DÍLNY 
 
Projektovaný objekt je navržen jako přístavba pro pracoviště CNC stroje, která tvoří provozní 
a funkční součást ke stávajícímu objektu. 
Konstrukčně je objekt řešen jako přízemní nepodsklepený samostatný dilatační celek 
s výškou pod spodní pás vazníku 3,60 m o třech modulech 12,16 x4,90 m. 
Konstrukčním systémem řešeného objektu je ocelová atypická rámová konstrukce. 
Pod sloupy ocelové konstrukce přístavby jsou navrženy vzhledem k nehomogenitě 
základového prostředí krátké piloty průměru 800 mm dl. 4,0m s kotevními hlavicemi pro 
navazující sloupy rámové konstrukce. 
Nosnou konstrukcí přístavby je systém ocelových rámů, ztužidel, zavětrování a střešních 
vazníků z ocelových válcovaných profilů. 
Střešní vazníky jsou navrženy jako ocelové příhradové doplněné zavětrováním proti 
vybočení spodního pásu. 
Sendvičový střešní plášť je umístěn a kotven na systému ocelových vaznic UPE, které tvoří 
zároveň součást systému zavětrování ve střešní rovině. 
Lehký obvodový sendvičový plášť je kotven ke sloupům nosného systému haly a navazuje 
ve spodní části na železobetonový sokl se základovým nosníkem vynášenými konstrukcí 
hlavic a pilot. 
Podlaha je navržena jako průmyslová armovaná rozptýlenou vyztuží na únosnost 40 KN/m2. 
Tento údaj bude pro další stupeň potvrzen, pro přesný návrh konstrukce podlahy a úpravy 
podloží. 
Vzhledem k nehomogenímu podloží a požadované únosnosti je nutno pod konstrukci 
podlahy provést nové poměrně mocné souvrství hutněné po vrstvách max,100 mm na 
požadovanou hodnotu Edef2 = 60 MPa. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Podrobně řešeno v samostatné části projektové dokumentace D.1.3. Požárně bezpečností 
řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 
Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, jakož i 
navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace odpovídá vyhlášce č.193/2007 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu, v platném znění. 
 
Zemní plyn     127,0 MWh/rok (13.164 m3(n)/rok)   457,2 
GJ/rok 
Elektrická energie    358,0 MWh/rok   1289,0 
GJ/rok 
Celková roční energetická spotřeba:  485,0 MWh/rok   1746,2 
GJ/rok 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky pracovní a komunální 
prostředí 
 
Osvětlení 
Součástí zařízení silnoproudé elektrotechniky. 
 
Prostorové požadavky na pracoviště 
Světlá výška dílny je 3,23m (nejnižší). 
Světlá výška kancelářské pracoviště a denní místnosti 3,2m (nejnižší). 
Hygienické zázemí: 
Světlá výška hygienického zázemí je 2,6 m. 
 
Dispozice a vybavení zařizovacími předměty 
Viz výkresová část. Zařizovací předměty budou napojeny na zdroj pitné vody pro pro potřeby 
pití zaměstnanců a teplou tekoucí vodu pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců. 
 
Ochrana zdraví 
 
Ochrana proti chemickým vlivům a při práci s chemikáliemi 
Při výstavbě se práce s chemikáliemi nepředpokládají, proto se chemické vlivy dají vyloučit. 
 
Ochrana proti prachu 
Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. Zvýšená prašnost bude vznikat pouze při 
výstavbě. Tato prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů 
a norem. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní prostředky. 
Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných 
právních předpisu. 
 
Ochrana proti hluku, vibracím a záření 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (pneumatická kladiva) se 
zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu 
výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády c. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Tímto nařízením 
se stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní 
prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob 
měření a hodnocení těchto hodnot. 
 
Vytápění 
Objekt dostavby (SO 01) bude vytápěn. Jsou navrženy 2 ks plynové kondenzační kotle 
Buderus typ GB162-65, každý instalovaného výkonu 14,2-65 kW. 
 
Větrání 
Pobytové místnosti jsou přirozeně větratelné otvíravými okny do venkovního prostředí. 
Výrobní prostory budou celoročně klimatizovány. Nucené větrání je navrženo převážně 
s rekuperací tepla. Vzduchové množství je určeno dle povahy využití místností a obsazenosti 
osobami, u hygienických zařízení dle počtu a typu zařizovacích předmětů ZTI. 
 
Osvětlení 
Dotčené prostory budou osvětleny umělým osvětlením. Umělé osvětlení bude provedeno 
zářivkovými svítidly na hodnotu intenzity dle ČSN EN 12464-2. ovládání svítidel bude spínači 
při vstupu do místností. 
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Ochrana životního prostředí 
 
Půda 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily 
přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Stavba nebude mít umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a nerostné 
zdroje. 
K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. Stavba nezpůsobí ani změny hydrogeologických 
charakteristik území. V tomto smyslu je možné vlivy záměru hodnotit ve vztahu k půdě 
pozitivně. 
 
Vliv na ovzduší 
Posuzovaná stavba není zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktoru pohody 
obyvatelstva v blízkém či vzdálenějším okolí. Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. 
 
Vliv na vody 
Objekt ani provoz objektu nemá dopad na stávající vodní zdroje. Stavba nezpůsobí změny 
hydrogeologických charakteristik území. 
 
Odpady 
Viz. část B.2.1 Účel užívání stavby, oddíl - Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
a emisí a způsob nakládání s nimi. 
 
Hluk, vibrace a záření 
Navrženou stavbou nedojde k trvalému zhoršení životního prostředí. Dojde pouze k dílčímu 
zhoršení životního prostředí zejména z důvodů vyšší prašnosti a hluku v době realizace 
stavby. 
Při stavební činnosti budou splněny požadavky dané zákonem c. 258/2000 Sb. O ochranně 
veřejného zdraví v platném znění, v souladu s nařízením vlády c. 272/2011 Sb. O ochranně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
 
Ostatní 
Stavba nebude mít negativní vliv na flóru a faunu. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Stavba SO 01 a SO 06 bude dostatečně chráněna dokonalou izolací spodní stavby. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy. 
 
Není řešeno. 
 
c) Ochrana před seizmicitou. 
 
Staveniště se nenachází na území se seizmicitní činností. 
 
d) Ochrana před hlukem. 
 
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) 
se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou 
dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
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e) Protipovodňová opatření. 
 
Stavební pozemky zasahují do záplavového území 100leté vody, ale do aktivní zóny Q100 
nezasahuje. 
 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
Dané území není poddolováno. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
 
Stavba bude napojena na inženýrské sítě níže uvedenými přípojkami:  
- přípojka elektro NN - viz. samostatná část dokumentace  
- přípojka vody - viz. samostatná část dokumentace  
- přípojka splaškové kanalizace – viz. samostatná část dokumentace  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky jsou popsány v jednotlivých částech 
dokumentace:  
- Přípojka elektro NN, vnitřní rozvody elektro, hromosvod  
- Přípojka vody,  
- Přípojka splaškové kanalizace,  
- Dešťová kanalizace na pozemku  
- Zdravotechnické rozvody v RD  
- Systém vytápění  
  
Areál firmy je již napojen technickou infrastrukturu. Připojení na technickou infrastrukturu je 
stávající a nemění se. Dojde k úpravě vnitroareálových sítí. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
 
Parcely bude napojena novým sjezdem na silnici. V místě vjezdu bude proveden snížený 
betonový silniční obrubník s výškou max 20 mm. 
Na nový sjezd bude navazovat nová komunikace z asfaltového betonu. Stávající vjezd 
do areálu bude ponechán pro pěší a cyklisty. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
 
Stavba bude napojena novým sjezdem na severní straně areálu na místní komunikaci. 
 
c) Doprava v klidu. 
 
Odstavná a parkovací stání jsou dimenzována dle požadavků vyhl. 501/2006 Sb. u 
staveb určených k výrobě a administraci. 
Odstavování vozidel bude řešeno na zpevněných plochách na vlastním pozemku. 
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d) Pěší a cyklistické stezky. 
 
Pěší a cyklistické stezky nejsou provedenými stavebními úpravami dotčeny. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy. 
 
Na základě požadavku rozsahu výstavby bude odstraněna vzrostlá zeleň, která svým 
umístěním brání výstavbě. Kácení zeleně bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR 
č. 267/2007 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
V prostoru demolované zpevněné plochy se nacházejí pouze keře a nízké jehličnaté 
stromky, které budou odstraněny. 
Nové zatravněné plochy jsou v minimálním množství. Zpevněné plochy poškozené při 
realizaci budou uvedeny do původního stavu. 
 
b) Použité vegetační prvky. 
 
Zatravnění bude provedeno v kvalitě dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 
Zakládání trávníků. 
 
c) Biotechnická opatření. 
 
Není předmětem dokumentace. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
 
Viz kapitola B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky pracovní a komunální 
prostředí 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
Stavba je umisťována ve stávající parkovací ploše, vliv na krajinu se nepředpokládá. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
Lokalita, kde je objekt umístěn se nenachází v chráněném území NATURA 2000. Není 
řešeno. 
 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem. 
 
Žádné podmínky nebyly podkladem. 
 
e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 
 
Projekt neřeší. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
Ochranná pásma přípojek vyplývají z příslušných právních předpisů. Nová OP a BP se 
nenavrhují. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  
Nejsou navrhovány. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 
ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
 
Množství rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění bude upřesněn generálním 
dodavatelem před zahájením prací. 
 
b) Odvodnění staveniště. 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných stavebních úprav je staveniště odvodněno 
pomocí stávajících dešťových vpustí. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Pro účely napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude použit stávající asfaltový 
vjezd, jenž je součástí hlavní areálové komunikace. Vjezd je napojen na veřejnou asfaltovou 
komunikaci propojující Silnici „Huštěnovská“ a „Východní“. Trasa příjezdu a odjezdu vozidel 
je vyznačena v koordinační situaci stavby.  
 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie budou vyúčtovány. 
Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. Napojení bude realizováno 
uvnitř areálu firmy RAY SERVICE a.s. 
 
Napojení staveniště na zdroj vody 
Staveniště je možné napojit na stávající rozvody vody pomocí podružného vodoměru. Bude 
umožněno v prostoru staveniště na základě uzavřené smlouvy a za úhradu. 
 
Napojení staveniště na elektřinu 
Zdroj elektrické energie 220/380V je možný napojením na stávající rozvody přes staveništní 
podružný rozváděč, který bude vybavený měřením a odebraná energie bude vyúčtována. 
Napojení bude umožněno na základě uzavřené smlouvy a za úhradu.  
 
Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště není uvažováno. 
  
Napojení staveniště na telefon 
Pevná linka nebude zřizována, předpokládáme použití mobilních telefonů. 
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Oplocení staveniště 
Areál v místě stavby bude provizorně oplocen, aby bylo zamezeno zcizení materiálu. 
Provizorní oplocení odstraní dodavatel při výstavbě oplocení trvalého v místě vjezdu. 
Organizace je věcí dodavatele stavby. 
 
Vybavení zařízení staveniště 
Ubytování pracovníků stavby si budou řešit jednotlivé firmy samostatně dle svých možností. 
Sociální a hygienické ZS pro pracovníky výstavby - stavební buňky (5ks) určené jako 
kancelář, 1x sklad, 2x šatna pro pracovníky a sanitární buňka si musí dodavatel zajistit 
instalací na ploše ZS. Počty a vybavení dočasného sociálního a hygienického zařízení musí 
vždy vycházet z požadavků dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., § 54 a § 55, ve znění 
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dočasnosti budovaných objektů. Polohu zařízení 
staveniště na pozemku školy upřesní pracovníků výstavby investor. 
Nekryté skladovací plochy materiálu - cca 50m2 u buňkoviště. Je předpoklad, že odpadní 
materiál (vzniklý při bourání) bude ihned odvážen na skládku, případná poloha skladovací 
plochy na pozemku stavby bude určená investorem. 
Kryté skladování se nepředpokládá. V případě, že vznikne potřeba krytého skladování, bude 
realizováno dodatečně a to z nákladů na ZS. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Vlastní stavební činnost, která bude probíhat v areálu investora, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude 
omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. 
Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je zhotovitel 
povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných v průběhu výstavby na 
staveništi. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo 
dohodnutého stavu. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin. 
 
V rámci navrhovaných prací bude odstraněna zpevněná plocha ze zámkové dlažby 
v prostoru nově budované dostavby „vlastní budova“, vybourány opěrné zídky a odkopána 
zemina v tomto prostoru. Tím budou také obnaženy i stávající základové pasy určené pro 
novostavbu.  Ještě předtím ale budou demontovány sloupy venkovního osvětlení a 
přístřešek pro auta a kola. Dále bude demontován krátký úsek drátěného plotu pro 
vybudování nového sjezdu. 
Demoliční materiál bude neprodleně odvážen na recyklační skládku. 
Na základě požadavku rozsahu výstavby bude odstraněna vzrostlá zeleň, která svým 
umístěním brání výstavbě. Kácení zeleně bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR 
č. 267/2007 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé). 
 
Pro účely staveniště se počítá s instalací buňkoviště, které bude zabírat plochu cca 72 m2. 
S dalšími plochami pro účely staveniště se nepočítá. Pro sklad materiálů je možné využívat 
okolní zpevněné a plochy. 
Přebytečná zemina a stavební odpad budou ihned odváženy na nejbližší skládku 
komunálního odpadu (vzdálenost do 10 km). 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 
Bez požadavku. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace. 
 
Odpady vznikající při výstavbě, jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Součástí 
stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
Tabulka B.8-1 Odpady vznikající při výstavbě 

Materiál Zatřídění 
Klas
ifika
ce 

Likvidace Recyklace Skládka 
Ener. využ. 
spalovny 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Plastové obaly 15 01 02 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Dřevěné obaly 15 01 03 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Směsné obaly 15 01 06 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Beton 17 01 01 O Kovosteel s.r.o. 13,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
13,2     

Cihly 17 01 02 O Kovosteel s.r.o. 1,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,1     

Dřevo 17 02 01 O Kovosteel s.r.o. 0,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,2     

Plasty 17 02 03 O Kovosteel s.r.o. 0,5 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,5     

Železo a ocel 17 04 05 O Kovosteel s.r.o. 1,9 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,9     

Papír a lepenka 20 01 01 O Kovosteel s.r.o. 0,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,1     

Směsný 
komunální 

odpad 
20 03 01 O Kovosteel s.r.o. 1,2     

Kovosteel 
s.r.o. 

1,
2 

 
Stavební suť a materiál ze stavby vzniklý po dobu výstavby bude tříděn, část bude odvezena 
na předem určené skládky. Odstraňování odpadů ze stavby zajistí firma Kovosteel s.r.o., 
např. jejich dalším využitím nebo odvozem na skládku. S odpady bude nakládáno v souladu 
s platnou legislativou (vyhláška č. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Pro 
odstranění odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu s firmou oprávněnou k 
odstraňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob 
odstraňování po jejich použití. 
Není předpokládána možnost výskytu azbestu. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Vzhledem k charakteru prací trvalé deponie a mezideponie nebudou budovány. Zemní práce 
budou prováděny jen v minimálním nutném rozsahu, jelikož hlavní dostavba je budována na 
stávajících základech. Vzniklá zemina pak bude ihned odvezena nebo ponechána na 
staveništi na konečné terénní úpravy. Zeminu vytěženou v důsledku budování nového sjezdu 
a přístavku haly je možné skladovat na travnaté ploše areálu, jejíž polohu určí investor. 
 
j) Ochrana životního prostředí. 
 
Viz. bod d) 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při na staveništi. 
 
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve 
znění pozdějších předpisů, §3 Zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o BOZP), ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, případně dalších platných 
předpisů s ohledem na charakter prováděných prací.     
Zhotovitel je povinen, a to nejpozději do předání staveniště zajistit v jeho prostoru vytyčení 
všech podzemních a nadzemních vedení. 
V místech křížení s jinými podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně. V prostorech 
ochranných pásem nadzemních vedení není dovoleno používat lanových mechanizmů. 
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování 
bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků a musí být přezkoušení z těchto bezpečnostních předpisů. Koncepce 
seznámení se s předpisy BOZP a kontrola jejich dodržování všemi pracovníky, podílejícími 
se na přípravě a realizaci stavby se řídí ustanoveními §14 - §18 zákona 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, §7 a §8 Nařízení vlády č. 591/2006Sb.m, v platném znění, a to 
návazně na povinnosti zadavatele stavby a koordinátora BOZP. Rovněž je nutno dodržovat 
interní předpisy BOZP zhotovitele (zhotovitelů) stavby, především při provádění speciálních 
stavebních či montážních prací. 
Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Vyznačit hranice obvodu 
staveniště (např. fólií, zábranami apod.) a označit tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných 
osob“. 
Při montážních pracích pomocí autojeřábů, pohyblivých pracovních plošin, případně dalších 
zdvihacích zařízení z cizích firem je nutno zajistit písemné informace o rizicích možného 
ohrožení a spolupráci v oblasti BOZP mezi jednotlivými zaměstnavateli podle § 132 odst.4 
Zákoníku práce. I pro cizí autojeřáby musí být vypracovány „Systémy bezpečné práce“ dle 
ČSN ISO 12480-1, které musí být dodržovány i při montážních pracích. 
Realizační firma musí připravit podrobný postup práce výstavby, včetně montáže 
jednotlivých stavebních a technologických celků. Při výstavbě musí být dodržen postup práce 
v souvislosti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví pracovníků. 
Bude provedeno zařízení staveniště. Prováděny budou vnitroareálové rozvody, bourací 
práce, drobné základové konstrukce včetně výkopových prací a následné svislé konstrukce. 
Výkopy se budou provádět kolmé a po dobu jejich provádění musí být zabráněno pádu osob 
do otevřeného výkopu (dřevěné zábradlí, přenosné ocelové zábrany). 
Pro výstavbu nosných konstrukcí dostavby bude použit k dopravě a manipulaci s materiálem 
mobilní jeřáb. V případě použití věžového jeřábu, je nutno ho umístit tak, aby nedošlo 
k poškození těch stávajících zpevněných ploch, které nebudou stavbou dotčeny. 
V celkových nákladech stavby jsou pro zajištění bezpečnosti práce vyčleněny finanční 
prostředky. Tyto finanční náklady jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, 
které obsahují způsob provádění jednotlivých prací a úkonů včetně nákladů na potřebná 
lešení a stavební mechanismy. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak 
v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární 
technikou. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (splněny body 6 a 11 přílohy č.5 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění), zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
 
Přístupnost pozemku je dobrá, leží v blízkosti hlavní silnice č.55 - Huštěnovská. Silnici 
„Huštěnovská“ propojuje krátká komunikace vedoucí k silnici „Východní“. Na tuto spojnici 
silnic je pak napojena areálová asfaltová komunikace samotného areálu firmy. Pro účely 
napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude použit stávající asfaltový vjezd, jenž je 
součástí hlavní areálové komunikace. Během realizace stavby je nutno zajistit řádné zvláštní 
užívání navazující místní komunikace a bezpečnost v areálu firmy, zejména v místě 
realizovaných staveb. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Dokumentace pro stavební povolení 08/ 2019 
Vydání stavebního povolení v právní moci 01/ 2020                        
Dokumentace provádění stavby 02/ 2020 
Výběr dodavatele                                           03/ 2020 
Zahájení výstavby 03/ 2020 
Ukončení výstavby a předání stavby investorovi                                        03/ 2021 
Kolaudace 03/ 2021
                                  
Předpokládaná lhůta výstavby 11 měsíců. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Projekt neřeší. 
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C. DOPRAVNÍ TRASY A SITUACE STAVBY S ŠIRŠÍMI 
DOPRAVNÍMI VZTAHY  
 

Obecné informace 
 
 V této kapitole se budu zabývat dopravními trasami pro dodávku materiálu a strojů na 
staveniště. U pilotovací soupravy se jedná o nadrozměrný náklad, který je nutné posoudit 
z hlediska průjezdu na kritických úsecích. 
 

Název stavby:  DOSTAVBA FIRMY RAY SERVICE a.s., Staré Město 
Místo stavby:  Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město,  

katastrální území 754617 Staré Město 
Předmět PD: Předmětem předkládané projektové dokumentace je dostavba 

výrobních a administrativních prostor firmy Rayservice a.s. 
 

Okres:    3711        Uh. Hradiště 
Obec: 550752     Staré Město 
Katastrální území: 754617     Staré Město u Uh. Hradiště 
Mapový list:   DKM 

 

C.1 Koordinační situace stavby s bližšími dopravními vztahy 
Situace stavby s bližšími dopravními vztahy je obsažena v příloze č. 01. 

 

C.2 Poloha staveniště 
 
 Stavební pozemek se nachází v areálu firmy Ray service a.s., konkrétně v místě 
původního parkoviště. Plocha určená k zastavění má obdélníkový tvar o rozměrech 37 x 24 
m a sestává z několika parcel, jejichž výčet je v technické zprávě. Staveniště se nachází 
v průmyslové zóně na kraji města Staré Město nedaleko hlavní ulice Huštěnovská, která je 
hlavním výjezdem ze Starého Města směr Zlín. 

Vjezd na staveniště bude proveden v místě původního oplocení, kde bude taky 
umístěna nová vrátnice. Výjezd ze staveniště bude stávající branou. Vjezd i výjezd je 
z místní komunikace, na kterou se dostaneme z hlavní ulice Huštěnovská. Tento 
vjezd/výjezd vozidel musí být patřičně označen. 

 

 
Obrázek C.2-1 Poloha staveniště (zdroj: [1]) 
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C.3 Dopravní trasy 
 

C.3.1 Doprava mechanizace pro zemní práce – trasa A 
 

Zemní práce zde nejsou takového rozsahu, aby bylo zapotřebí využití podvalníku pro 
velké stroje, dozery a nakladače. Pro naše účely jsem si zvolil kolový rypadlo JCB 3CX, který 
je schopný vlastního pohybu po veřejných komunikacích. Pro urychlení nakládání zbytků 
zámkové dlažby uvažuji o využití malého smykového nakladače Bobcat S770, který bude 
převezen na valníku MAN 26.414. Veškerá tato mechanizace, stejně jako i příruční stroje a 
pomůcky budou vypůjčeny od stavební firmy Tufír s.r.o. v Kunovicích. Celková délka trasy je 
5 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 8 minut. Trasa je znázorněna na obrázku č. 
C.3.1 - 1. 

 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase A 

Vzhledem k typu a velikosti použitých strojů se na trase nenachází žádné kritické 
zatáčky či podjezdy. Trasa vede po hlavní komunikaci přes Uherské Hradiště a všechny 
možné kritické zatáčky mají poloměr větší než 14 m. Z tohoto důvodu není nutné trasu více 
upravovat či posuzovat. 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.3.2 Odvoz zeminy a stavební suti na skládku – trasa B 
 

Odvoz zeminy a stavební suti bude zajišťovat firma EKO-UH s.r.o. pomocí nákladního 
automobilu Tatra Phoenix 6x6 nebo kontejnerového auta Iveco Eurocargo ML 120E. 
Přebytečná zemina a stavební suť budou odvezeny na konkrétní skládku. V tomto případě 
uvažuji nejbližší možnou skládku a to společnosti KOVOSTEEL recycling s.r.o. sídlící taktéž 
ve Starém Městě. Celková délka trasy je 3,5 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 5 
minut. Trasa je znázorněna na obrázku č. C.3.2 - 1. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase B 

Vzhledem k typu a velikosti použitých automobilů se na trase nenachází žádné 
kritické zatáčky či podjezdy. Trasa vede po hlavní komunikaci přes Staré Město a všechny 
možné kritické zatáčky mají poloměr větší než 14 m. Z tohoto důvodu není nutné trasu více 
upravovat či posuzovat. 

 

Obrázek C.3.1-1 Trasa A (zdroj: [1]) 
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C.3.3 Doprava vrtné soupravy – trasa C 
 Dodavatelem vrtné soupravy bude firma Geostav s.r.o. sídlící na adrese Objízdná 
1897 v Otrokovicích. Stroj bude ze sídla firmy dopraven na podvalníku Goldhofer STZ L4 
s tahačem MAN 33.480. Dále firma zajistí dopravu vlastního čerpadla na beton Putzmeister 
P718 TD a vlastního kolového jeřábu Terex – Demag AC 30 pro montáž vrtné soupravy a 
pomocné práce s výztuží pilot. 
 Podle vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti 
vozidel, § 7, odstavce 1, písmena c), přesahuje jízdní souprava největší možnou délku, která 
je dle této vyhlášky stanovena na 16,5 metru. Výše zmíněná vrtná souprava Casagrande 
B180HD od společnosti Geostav s.r.o. má celkovou délku 18,25 metru. Povolená maximální 
hmotnost je dle vyhlášky stanovena na 48 tun, což výše zmíněná vrtná souprava překročí. 
Dle firmy Geostav s.r.o. je celková hmotnost podvalníku s tahačem a vrtnou soupravou okolo 
70ti tun. Celková šířka je 3 metry a výška je 3,26 metru. Poloměr otáčení celé soupravy je 
14,5 metru. 
 

Povolení k užívání silnic I. třidy pro přepravu rozměrných předmětů a užívání vozidel, 
jejichž rozměry přesahuji míru stanovenou vyhláškou č. 206/2018 Sb. vydává Ministerstvo 
dopravy. 
 
Předkládaná žádost má dle vyhlášky č. 338/2015 Sb. tyto náležitosti: 
 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr 
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo 
soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu 
 

Obrázek C.3.2-1 Trasa B (zdroj: [1]) 
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Žádost by měl předložit dodavatel stavby nebo dodavatel stroje. V mém případě 
žádost podá dodavatel soupravy. Žádost je potřeba podat v dostatečném časovém 
předstihu, protože úřady na vyřízení žádosti mají až 60 dnů. 

Celková délka trasy je 16,1 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 18 minut. 
Trasa je znázorněna na obrázku č. C.3.3 - 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení směrových oblouků a odboček na trase C 
Poloměr zatáčení tahače s podvalníkem je 14,5 metru. První kritická zatáčka je 

z ulice Objízdná v Otrokovicích na hlavní ulici Zlínská. Druhá kritická zatáčka je při 
odbočování z hlavní silnice I. Třídy na ulici Huštěnovská ve Staré Městě. Třetí kritické místo 
pro posouzení je kruhový objezd na začátku Starého Města na ulici Huštěnovská. Poslední 
kritická zatáčka je při odbočování z hlavní ulice Huštěnovská na místní komunikaci do 
průmyslového areálu a k areálu firmy Ray service a.s.. 

Poloměr zatáčky Z1 je 15 metrů, zatáčka Z2 má poloměr 15,5 metrů, kruhový objezd 
Z3 má poloměr zatáček 14,5 a 18,5 metru a poslední zatáčka Z4 má poloměr 16,5 metrů. 
Zatáčky tedy na poloměr zatáčení vyhoví a trasa může být použita. Na trase nejsou 
posuzovány mosty ani podjezdy. 

Samotný posudek o průjezdu soupravy a návrh trasy zabezpečuje přímo 
dodavatelská firma stroje, tedy Geostav s.r.o.. 

 

 
Obrázek C.3.3-2 Kritická zatáčka Z1 (zdroj: [1]) 

Obrázek C.3.3-1 Trasa C (zdroj: [1]) 
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Obrázek C.3.3-3 Kritické zatáčky Z2,3,4 (zdroj: [1]) 

Obrázek C.3.3-4 Zatáčka Z1 (zdroj: [1]) Obrázek C.3.3-5 Zatáčka Z2 (zdroj: [1]) 
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C.3.4 Doprava betonové směsi – trasa D 
Dopravu betonové směsi bude zajišťovat betonárna DOBET s.r.o., která sídlí na 

adrese Pivovarská 230 v Uherském Hradišti – část Jarošov. Betonová směs budou použita 
jak do jednotlivých pilot, tak i do tvarovek ztraceného bednění. Pro lepší zpracovatelnost 
bude od stejné firmy dopraveno i autočerpadlo Putzmeister M28-4. Betonová směs bude 
dovezena v autodomíchávačích Schwing Stetter AM7 C3 Basic line.  

Celková délka trasy je 6,8 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 11 minut. 
Trasa je znázorněna na obrázku č. C.3.4 - 1. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase D 

Vzhledem k typu a velikosti použitých automobilů se na trase nenachází žádné 
kritické zatáčky či podjezdy. Pro ujištění jsem ale přece jen posoudil dvě zatáčky, které by 
mohly způsobit drobné komplikace. Trasa vede po hlavní komunikaci přes Staré Město a 
Uherské Hradiště a všechny možné kritické zatáčky mají poloměr větší než 13 m. Z tohoto 
důvodu není nutné trasu více upravovat či posuzovat. 

Zatáčka Z1 na hlavní křižovatce v Uherském Hradišti má poloměr 13,5m a zatáčka Z2 
na hlavní křižovatce ve Starém Městě má poloměr zatáčení dokonce 18 metrů. Poloměr 
zatáčení klasického autodomíchávače či čerpadla na beton je do 10 metrů. Trasa z tohoto 
hlediska vyhoví. Na trase se nenachází žádné podjezdy či mosty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek C.3.3-6 Zatáčka Z3 (zdroj: [1]) Obrázek C.3.3-7 Zatáčka Z4 (zdroj: [1]) 

Obrázek C.3.4-1 Trasa D (zdroj: [1]) 
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C.3.5 Doprava výztuže – trasa E 
 Dopravu výztuže bude zajišťovat nákladní automobil MAN 26.414 s nákladním 
prostorem a hydraulickou rukou HIAB 200 C-4. Jedná se hlavně o dopravu armokošů do pilot 
a kari sítí do základové desky. Výztuž bude odebírána od společnosti Armo – Stav s.r.o. ze 
Starého Města.  

Celková délka trasy je 6,8 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 11 minut. 
Trasa je znázorněna na obrázku č. C.3.5 - 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase E 

Vzhledem k typu a velikosti použitých automobilů se na trase nenachází žádné 
kritické zatáčky či podjezdy nebo mosty. Trasa vede po hlavní komunikaci přes obchvat 
kolem Starého Města. Nákladní automobil MAN má poloměr zatáčení 8,6 metru a jediná 
zatáčka na trase je při sjezdu z obchvatu do Starého Města, která má však poloměr větší než 
13 metrů. Z tohoto hlediska celá trasa vyhoví. 
 
 

Obrázek C.3.4-2 Kritická zatáčka Z1 (zdroj: [1]) Obrázek C.3.4-3 Kritická zatáčka Z2 (zdroj: [1]) 

Obrázek C.3.5-1 Trasa E (zdroj: [1]) 
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C.3.6 Doprava věžového jeřábu – trasa F 
Samostavitelný věžový jeřáb pro hrubou vrchní stavbu bude dopraven z blízkých 

Otrokovic, konkrétně z firmy JVS jeřáby s.r.o. Jeřáb pojede z adresy U Letiště 1936 
v Otrokovicích.  

Celková délka trasy je 15,1 km a předpokládaný čas jízdy na staveniště je 16 minut. 
Trasa je znázorněna na obrázku č. C.3.3 - 1. 
 
Posouzení směrových oblouků a odboček na trase F 

Jelikož sídlo firmy JVS jeřáby s.r.o. je sousedící se sídlem firmy, od které bude 
dopravena vrtná souprava je tato trasa naprosto stejná a již byla posouzena v bodě C.3.3 
Doprava vrtné soupravy – trasa C. Poloměr zatáčení soupravy je 15 metrů a všechny kritické 
zatáčky tedy vyhoví. 

 
Obrázek C.3.6-1 Trasa F (zdroj: [1]) 

C.3.7 Doprava stavebního materiálu a drobné mechanizace 
 
 Vzhledem k tomu, že místo stavby je přes hlavní ulici Huštěnovská, téměř sousedící 
se společností Tradix s.r.o., která zde má i provozovnu a stavebniny, bude veškerý materiál 
odebírán právě odtud. Jeví se to jako nejjednodušší a nejbližší možné řešení. Společnost 
Tradix s.r.o. zajistí i pronájem drobné mechanizace a přístrojů. Pokud dojde k nějakému 
výpadku a možnosti vypůjčení z této společnosti, jako náhradní možnost jsem zvolil firmu 
Tufír s.r.o. z Kunovic, která nám již zajišťuje mechanizaci pro zemní práce. 
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Obrázek C.3.7-1 Poloha stavebnin Tradix (zdroj: [1]) 

 

C.4 Závěr 
 
 Ve výše zmíněných textech jsem posoudil dopravu mých hlavních strojů a 
mechanizmů, které budu potřebovat pro zhotovení hrubé spodní stavby. Všechny navržené 
trasy vyhovují a není zapotřebí dělat jejich úpravu.  

Vzhledem k nutnému využití nadrozměrného nákladu, jsem podrobněji popsal nutné 
kroky k legislativnímu vyřízení. Podrobnější výčet strojů je v kapitole G. Návrh hlavních strojů 
a mechanizmů. 
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D. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO BOURACÍ A ZEMNÍ 
PRÁCE 
 

D.1 Obecné informace o procesu 
 

Tento technologický předpis řeší provedení bouracích a zemních prací nutných pro 
následnou realizaci a provedení základových konstrukcí.  

Konkrétně se jedná o odstranění stávajících přístřešků pro kola, odstranění stávající 
zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a obnažení stávajícího základového roštu. Dále 
předpis řeší rozebrání části stávajícího oplocení a odstranění odvodnění v ploše stávajícího 
parkoviště.  

Zemní práce se týkají výkopů ve stávajícím základovém roštu, kde je nutné provést 
výkopy rýh na úroveň -1,050 základové desky pro následné provádění pilot, základových 
pasů a drenáží. 
 

D.2 Materiál, doprava a skladování 
 
 Podrobný výkaz výměr je obsažen v položkovém rozpočtu, který je v přílohách mé 
diplomové práce. 
 

D.2.1 Materiál 
 
Bourané konstrukce 
 Nejprve budou demontovány stávající přístřešky, které jsou z ocelových konstrukcí. 
Veškeré prvky budou rozebrány a odvezeny do sběrného dvora ve Starém Městě.  
 Další podstatnou částí bude stavební suť, hlavně z bouraných silničních obrubníků a 
zámková dlažba. Stávající zámková dlažba bude strojně rozebrána a její většina bude 
určena k odvezení na skládku. Na staveništi zůstane pouze malá část pro zpětné použití při 
realizaci zpevněných ploch v závěru výstavby. 
 V místě nového vjezdu na staveniště proběhne vykácení vzrostlých keřů a malých 
stromků. Tyto dřeviny nedosahují obvodů 80 cm a celková plocha porostu je menší než 40 
m2, proto dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. není nutné kácení dřevin nikde oznamovat. 
Předpokládané množství tohoto odpadu je okolo 5 m3 a likvidace bude zajištěna jeho 
spálením na staveništi.   
 V místě řešeného objektu se nacházejí původní dešťové vpusti a dešťová kanalizace. 
Všechny tyto prvky budou demontovány a odvezeny, neboť se počítá s položením nové 
dešťové kanalizace. 
 
Tabulka D.2.1-1 Materiál z bouraných konstrukcí 

Název Množství 
Demontované ocelové přístřešky pro 

auta a kola 
Odhad 4,8 t 

Vybouraná zámková dlažba 859,68 m2 

Vybourané betonové obrubníky 36 bm 

Betonová suť z prostupů pro piloty 5,76 m3 

Demontované kanalizační potrubí 80 bm 
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Zemní práce 
 
 Po bourání a demontáži konstrukcí bude proveden nový staveništní vjezd do areálu, 
právě v místě odstraněného oplocení, vedle trafostanice. Pro účely výstavby bude pouze 
sejmuta ornice v hloubce 200 mm a proveden zásyp hrubým kamenivem pro pojíždění 
vozidel.  
 V místě řešeného objektu dojde k postupnému odstranění vrstev kameniva, které 
sloužily jako roznášecí vrstvy zámkové dlažby. Následně se bude po částech odkrývat 
stávající základový rošt. Postup výkopových prací je znázorněn ve schématech v příloze mé 
diplomové práce. Každý základový pas stávajícího základového roštu bude obnažen, v šířce 
minimálně 800 mm až na základovou desku roštu = -1,050 m. Je to z důvodu následného 
projektovaného ztužení a odvětrání všech základových pasů. V místech projektovaných 
nových pilot, bude zemina odebrána až po základovou desku. 
 V několika místech bude obnažení základových pasů přerušeno, z důvodu nutného 
najetí a pojíždění pilotovací soupravy. V první části je tedy důležité obnažit hlavně místa, kde 
jsou navrženy nové piloty či pasy a teprve po jejich realizaci budou zbylé části základových 
pasů doobnaženy.  
 
Tabulka D.2.1-2 Zemina, štěrky, kamenivo 

Název Množství 
Kamenivo drcené tl. 0,2 m, odebrané 171,8 m3 

Kamenivo těžené tl. 0,1 m, odebrané 85,9 m3 

Sejmutí ornice v tl. 0,2 m 19,6 m3 (15 m3 zůstane na deponii) 

Štěrkodrť 0-63 pro nový vjezd 19,6 m3 

Výkop zeminy v místě základů pro 
přístřešek 

116,63 m3 

Výkopy zeminy pro obnažení 
stávajících základových pasů 

153,95 m3 

Výkopy rýh pro nové základové pasy 120,35 m3 

Vytěžená zemina při vrtání pilot 
průměru 800 mm 

20,1 m3 

Vytěžená zemina při vrtání pilot 
průměru 600 mm 

9,05 m3 

 
Doplňkový materiál 
 
Geotextilie 300 g/m2, 10 rolí 
Značkovací sprej 5ks 
Hřebíky 200 ks 
Vruty do dřeva 6x60 1x 500 ks 
Bezpečnostní páska 500 m, 2 ks 
Stahovací pásy 
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D.2.2 Doprava 
 
D.2.2.1 Primární doprava 
 V této části se konkrétně jedná o dopravu stavební mechanizace a přístrojů. Hlavní 
stroj pro zemní práce, skrývku ornice a rozebrání zámkové dlažby bude použit rypadlo-
nakladač JCB 3CX, který se dopraví po vlastní ose z nedalekých Kunovic. Pro dovoz 
kameniva na staveništní komunikaci a odvoz suti, kameniva či zeminy bude sloužit Tatra 
Phoenix 6x6.  
 Drobné stroje a pomůcky budou dovezeny klasickou dodávkou Iveco Daily Maxi 
s objemem přepravního prostoru 12 m3. 
 Doprava pracovníků bude devítimístnou dodávkou Transit 2,2 TDI. 
 
D.2.2.2 Sekundární doprava 
 Pro přemisťování menšího množství suti či štěrkového materiálu po staveništi bude 
dovezen smykem řízený nakladač BobCat S770. Tento stroj není schopen pohybu po 
pozemních komunikací a bude dopraven nákladním vozidlem MAN 26.414 s hydraulickou 
rukou. Plocha nákladního prostoru je 6,04 x 2,44 metru. Dosah hydraulické ruky je až 12 m 
s nosností maximálně 7 tun. Tato mechanizace bude zajištěna taktéž z Kunovic.   
 Dopravu drobných nástrojů a pomůcek na staveništi zajistí pracovníci ručně nebo 
pomocí stavebních koleček. 
 

D.2.3 Skladování 
  

Téměř všechna ornice bude odvezena na skládku, v místě staveniště zůstane pouze 
ornice určená k následným sadovým úpravám na konci výstavby. Tato ornice bude umístěna 
na deponii, kde její výška může sahat maximálně do 1,5 metru a její boky budou svahované. 

Vytěžené podkladní vrstvy parkoviště budou odvezeny k recyklaci. Vedle deponie 
ornice bude vytvořena deponie pro vytěženou zeminu z obnaženého základového roštu. 
Tato zemina bude po realizaci základových konstrukcí použita pro zásypy či obsypy. 
Deponie zeminy bude dosahovat výšky maximálně 2,5 metru a boky budou svahovány. 
Umístění deponie bude do 100 metrů od staveniště, v areálu společnosti.  

Štěrky a další sypký materiál budou skladovány na přiléhající zpevněné ploše ze 
zámkové dlažby. V případě nutnosti umístění materiálu i pro další etapy výstavby, bude tento 
materiál přesunut do prostoru otevřené skládky, která bude realizována pro zařízení 
staveniště hrubé vrchní stavby.  

Kanalizační a vodovodní potrubí, drobný materiál a řezivo budou skladovány 
v uzamykatelném skladu.  
 

D.3 Převzetí staveniště  
 
 Staveniště, které se nachází na parcele č. 2979 a č. 3074 v katastrálním území Staré 
Město, bude předáno investorem nebo zastupující osobou společnosti Ray Service a.s.. 
Přebírat staveniště bude zhotovitel či jeho zástupce a hlavní stavbyvedoucí. Dále budou 
předány plochy pro skládku ornice a zeminy. 
 V době předání staveniště budou vytyčeny hranice staveniště a vedení tras 
podzemních sítí. Staveniště musí být vyklizeno a zpřístupněno zhotoviteli bez jakýchkoliv 
omezení a bez nároku třetích osob.  

Současně bude předána kompletní projektová dokumentace včetně rozhodnutí 
stavebního úřadu o umístění stavby, vydání stavebního povolení, umístění vytyčovacích 
bodů a vyjádření správců sítí. Zároveň budou zhotoviteli předána místa pro odběr elektrické 
energie a vody.  

Všechny případné připomínky jak ze strany investora, tak i ze strany zhotovitele 
budou zapsány v předávacím protokolu staveniště, který musí obě strany podepsat. Tento 
protokol bude následně vložen do stavebního deníku. 
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D.4 Pracovní podmínky 
 

D.4.1 Klimatické podmínky 
 
Podmínky pro práci s hydraulickou rukou: 

- Rychlost větru nesmí převýšit 11 m/s 
- Práce budou přerušeny při zhoršené viditelnosti – méně než 30 m 
- Práce budou přerušeny v případě špatných klimatický podmínek (bouře, sněžení) 
- Teplota v pracovním prostředí nesmí klesnout pod -10 °C 

 
Podmínky pro provádění zemních prací: 

- práce se přeruší, pokud viditelnost bude menší než 30 m 
- manipulace s břemeny pomocí rypadlo-nakladače či vrtné soupravy se přeruší, pokud 

budou prvky nebo závěsná zařízení namrzlá 
- manipulace s břemeny budou taktéž pozastaveny, pokud rychlost větru přesáhne 11 

m/s 
- práce budou zastaveny, pokud začne silně pršet nebo sněžit 
- vytěžená zemina bude chráněna před splavováním ochrannou plachtou 

 
 

D.4.2 Vybavenost staveniště 
 
 Přístup na staveniště je z přiléhající obslužné komunikace, která je napojena na ulici 
Huštěnovská. Zařízení staveniště je vybudováno na pozemku investora, společnosti Ray 
Service a.s.. Je umístěno na stávající zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Není potřeba tedy 
řešit zábor dalších pozemků.  
 Na staveništi je umístěn kontejner pro kancelář stavbyvedoucího, dále dva kontejnery 
nad sebou pro šatny a zázemí pracovníků, uzamykatelný sklad a skladovací zpevněná 
plocha. Deponie ornice je vzdálená od zařízení staveniště okolo 75 metrů a nachází se 
taktéž v areálu firmy. Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Hygienické 
zázemí na staveništi je tvořeno speciálním kontejner se záchody a sprchami, který je 
napojen na vodu a kanalizaci. Všechny kontejnery kromě skladovacího jsou napojeny na 
elektřinu ze staveništního rozvaděče.  
 Schéma pro etapu zemních prací je přiloženo v přílohách mé diplomové práce. 
Jelikož jsou zemní práce malého rozsahu, není zapotřebí zřizovat velké otevřené skládky, či 
deponie. Veškerá stavební suť bude buď přímo nakládána na nákladní automobil nebo bude 
provizorně ukládána do vanového kontejneru, který bude po naplnění odvezen na skládku. 
 K osvětlení staveniště bude sloužit stávající areálové osvětlení, v případě potřeby 
budou doplněny dílčí světlomety. 
 

D.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Všichni pracovníci na staveništi musí být seznámeni s jednotlivými objekty a 
provozem zařízení staveniště, projektovou dokumentací, časovými plány, rozsahem prací a 
technologickými postupy konkrétních prací. Všichni zaměstnanci musí být proškoleni 
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dále budou seznámeni s používáním 
ochranných osobních pomůcek na pracovišti a nakládání s odpady.  

Při nedodržení výše uvedených opatření, či pochybení, může být pracovníkovi 
nárokována pokuta nebo náprava, oprava.  

Práci na stavbě může vykonávat pouze osoba, která je zdravotně způsobilá, má 
platný strojní nebo řidičský průkaz, případně certifikát o kvalifikaci. 
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D.5 Personální obsazení 
 

Vzhledem k velmi malému rozsahu bouracích i zemních prací na řešeném objektu, 
není zapotřebí vytvářet několik pracovních čet. Z návrhu strojních sestav vyplývají použité 
stroje a lidi je obsluhující. Zbylé práce mohou provádět pomocní dělníci. 

 
Tabulka D.5-1 Pracovní četa pro zemní práce 

Pozice Stroj Požadavky na 
vzdělání 

Počet pracovníků 

Sejmutí ornice, 
výkopy 

Rypadlo-nakladač 
JCB 3CX 

Strojní průkaz, 
proškolení 

1 

Přemístění sypkého 
materiálu 

BobCat S770 Strojní průkaz, 
proškolení 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

Tatra Phoenix Řidičský průkaz C, 
proškolení 

2 

Řidič nákladního 
automobilu 

MAN 26.414 
s hyd. rukou 

Řidičský průkaz C, 
proškolení 

1 

Stavbyvedoucí - Vzdělání SŠ, praxe v 
oboru 

1 

Pomocný dělník - Základní vzdělání, 
proškolení 

4 

 
 
Přesný počet osob na pracovišti a pracovní nasazení je uvedeno v příloze mé práce -  
Bilance pracovníků. 
 

D.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 

D.6.1 Velké stroje 
 
Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX 
Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Dodávka Iveco Daily Maxi 
Dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy k sezení 
 

D.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
 
Úhlová bruska Bosch  
Ruční kotoučová pila  
Aku vrtačka  
Svářečka  
Sbíjecí kladivo 
Řetězová pila 
 

D.6.3 Malé nářadí a pracovní pomůcky 
 
Motorová pila  
Stavební kolečko 
Kladivo 
Kbelíky 
Lopata 
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Krumpáč 
Štípací kleště 
Kombinované kleště 
Sekera 
Vibrační pěch 
 

D.6.4 Měřící pomůcky 
 
Pásmo 50 m 
Svinovací metr 
Nivelační přístroj včetně stativu 
Totální stanice včetně stativu 
Olovnice, provázek 
Nivelační lať 
Vodováha 2 m 
 

D.6.5 Ochranné pracovní oděvy a pomůcky 
 
Ochranná přilba 
Reflexní vesta 
Pracovní oděv 
Pevná obuv 
Ochranné brýle 
Respirátor 
Pracovní rukavice 
Ochranné sluchátka na uši 

D.7 Pracovní postup 
 

D.7.1 Realizace nového vjezdu na staveniště, kácení dřevin 
 

Jako první je zapotřebí odstranit veškeré keře a malé stromky v místě budoucího 
vjezdu na staveniště. Kácení bude probíhat ručně za pomocí motorové pily, jelikož mezi 
stávajícími dřevinami jsou pouze drobné stromky a keře. Všechny vykácené dřeviny se 
budou ukládat k hranici pozemku, kde se následně spálí. Vzhledem k malému množství 
dřevin a absenci obecní vyhlášky o pálení není potřeba tento úkon ohlašovat. 

Dle projektové dokumentace provede mistr s vedoucím čety vyměření plochy pro 
nový vjezd do areálu a označí místo rozebrání stávajícího oplocení. Vyměření bude 
provedeno pomocí dřevěných kolíků a značkovacího spreje.  

Jakmile bude staveniště takto připraveno, dojede kolový rypadlo-nakladač JCB 
s větší lžící 0,8 m3 pro skrývku ornice. Dělníci provedou rozebrání části stávajícího 
drátěného oplocení výšky 1,8 metru. Rypadlo nakladač provede skrývku ornice v hloubce 0,2 
metru, která bude ihned přemístěna na deponii v zadní části areálu. Sejmutí ornice bude 
provedeno po 10 cm vrstvách na hromady, které se rypadlem naloží na nákladní automobil a 
převezou na deponii.  

Po dokončení skrývky ornice přivezou nákladní automobily drcené kamenivo, které se 
rozprostře v řešené ploše a tím dojde ke zpevnění podloží pro bezpečný vjezd nákladních 
vozidel a strojní techniky po dobu výstavby hlavního stavebního objektu.  

Mobilní oplocení bude postaveno kolem celého staveniště dle výkresu zařízení 
staveniště pro hrubou spodní stavbu. V místě nového vjezdu na staveniště bude v mobilním 
oplocení umístěna vjezdová brána šířky 4 metry. Mobilní oplocení bude sestávat s celých 
dílců výšky 1,8 metru a délky 3 metry. Tyto dílce budou osazeny do betonových patek 
položených na terénu. Výhodou je snadné rozebrání v kterémkoliv místě.  
 



88 
 

D.7.2 Osazení zařízení staveniště 
 

Stavbyvedoucí s mistrem provedou vytyčení potřebné plochy pro uvažované zařízení 
staveniště pro etapu zemních prací. Vzhledem k tomu, že většina kontejnerů bude umístěna 
na stávající parkovací ploše ze zámkové dlažby, nebude zapotřebí většího množství 
betonových silničních panelů. Panely budou přivezeny pouze pro otevřenou skladovací 
plochu, aby nedošlo k poškození zámkové dlažby a pro umístění kontejneru vrátnice u 
nového staveništního vjezdu. 

Přesné rozměry a rozmístění kontejnerů jsou navrženy v situačním výkrese zařízení 
staveniště pro hrubou spodní stavbu. Vyznačení bude provedeno značkovacím sprejem a 
dřevěnými kolíky.  

Jakmile budou nachystány všechny místa pro zařízení staveniště, budou přivezeny 
kontejnery na nákladních automobilech. Na ploše ze zámkové dlažby budou kontejnery 
uloženy na dřevěných podkladcích, aby nedošlo k porušení zámkové dlažby. Kontejnery 
budou z nákladního automobilu složeny mobilním jeřábem a výškově vyrovnány za pomocí 
nivelačního přístroje.  

Jednotlivé kontejnery se napojí na elektrickou energii a kontejner s hygienickým 
zázemím se navíc napojí na kanalizaci (sběrnou nádrž) a vodovodní řád. V pravé části 
staveniště bude realizována nová kabelová přípojka elektrické energie vedená od nové 
trafostanice. Při křížení areálové komunikace bude tato přípojka uložena v chráničce a dále 
překryta přejezdovým prahem. Na rohu parkovací plochy bude na tuto přípojku zřízen druhý 
staveništní rozvaděč, který bude připraven a využíván hlavně pro dodávku energie věžového 
jeřábu při etapě hrubé vrchní stavby. Kontejnery zařízení staveniště budou napojeny na 
elektřinu a vodu z hlavní budovy vzdálené okolo 10-ti metrů. U budovy bude osazen 
odpočtový vodoměr a elektroměr. 
 
 

D.7.3 Demontáž ocelových přístřešků 
 
 V místě budovaného hlavního stavebního objektu se nachází parkoviště, včetně 
několika přístřešků jak pro auta, tak kola a několik přístřešků u vstupů do sousedních 
objektů. Celý tento prostor je oproti okolnímu terénu vyvýšen o jeden metr. Příjezd je po 
rampě, či pro pěší po venkovním schodišti.  
 Nejprve se začne s demontáží ocelového přístřešku pro auta, který je osazen ve dvou 
výškových úrovních. Jeden se nachází vedle parkovací plochy, tudíž o metr níž a druhá část 
přístřešku slouží pro krytí automobilů v parkovací ploše. Konstrukce přístřešku je ocelová, 
složená ze sloupů a zavětrování. Střešní konstrukci tvoří plechová vlnitá krytina. Jako první 
provedou pracovníci odstranění plechové krytiny, která je kotvena k ocelovým vazničkám. 
Následně se bude postupovat s rozebíráním dalších prvků. Prvky, které nejsou spojeny 
šroubovými spoji budou odřezány pomocí kotoučové brusky či odpáleny autogenem. 
Všechny prvky budou skládány do vanového kontejneru.  
 Uprostřed parkovací plochy dojde k demontáži ocelového přístřešku pro kola, který 
má rozměry 5,8 x 7,8 metru a výšky 2,5 metru. Konstrukce je obdobná jako u přístřešku pro 
automobily. Postup demontáže bude od vrchu dolů a jednotlivé prvky budou ukládány do 
vanového kontejneru. Rozdílem oproti přístřešku pro auta jsou pletivové výplně mezi 
sloupky, které budou odřezány. 
 U stávajících budov, které přiléhají k parkovací ploše budou pracovníci demontovat 
ocelové přístřešky nad vchody a taky část prosklené stěny u hlavního vchodu do objektu. 
Podél výrobní haly na jihozápadní straně dojde k demontáží průběžného nadstřešení, které 
je vykonzolováno pomocí ocelových táhel v půdorysné šířce 1,4 metru. Na obou přiléhajících 
objektech bude dále demontována část opláštění budovy ze sendvičových panelů a všechny 
výplně otvorů v přízemí. V jižní části bude nakonec odstraněno ocelové venkovní schodiště, 
které zajišťovalo přístup chodců na vyvýšenou parkovací plochu.  
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 Všechny demontované konstrukce budou ukládány do vanového kontejneru nebo 
otevřenou skladovací plochu. Všechny materiály budou nakonec odvezeny k recyklaci do 
firmy Kovosteel s.r.o. ve Starém Městě. 
 

D.7.4 Odstranění zámkové dlažby, podkladních vrstev a uličních vpustí 
 
 Zámková dlažba bude strhávána rypadlo-nakladačem JCB 3CX a smykově řízeným 
nakladačem BobCat S770. Prvky zámkové dlažby budou nakládány na nákladní automobil 
Tatra Phoenix a dovezeny na skládku. Uprostřed parkovací plochy budou vybourány 
betonové silniční obrubníky lemující okrasné dřeviny.  

Vrstvy budou opatrně strhávány včetně podkladních vrstev z drobného kameniva. U 
odkrývání vrstev musí strojník i další pracovníci dbát zvýšené opatrnosti, neboť už 200 mm 
pod povrchem se nachází horní hrana podélného základového roštu, který bude následně 
využit pro novou stavbu. V ploše jsou umístěny i čtyři uliční vpusti, které odváděly dešťovou 
povrchovou vodu ze zámkové dlažby. Tyto vpusti budou ručně demontovány a přesunuty do 
skladového kontejneru, jelikož budou na konci výstavby použity při realizaci nové části 
areálové komunikace. 
 Nad základovými podélnými pasy budou odebrány všechny vrstvy kameniva. Mezi 
pasy jsou podkladní vrstvy ve vyšší mocnosti, takže tam bude rypadlo-nakladač odebírat 
další kamenivo až do odhadované hloubky 0,2 metru pod horní hranu základových pasů. 
 Vzhledem k tomu, že budou v další etapě prováděny piloty a spojovací základové 
pasy, je nutné vytvořit tzv. přejezdové místa, aby pilotovací souprava, či jiná mechanizace 
byla schopna bezproblémového pohybu po stávajících základech. Schéma těchto míst je 
znázorněno v příloze mé diplomové práce. Celý návrh je vytvořen s ohledem na výtahové 
šachty a nové základové spojovací pasy, podpořené novými vrtanými piloty o průměru 600 a 
800 mm. 
 Vytěžené vrstvy kameniva a zámková dlažba budou odvezeny nákladními automobily 
na skládku. Na staveništi bude ponechána pouze část zámkové dlažby, pro dodláždění 
narušených ploch na konci výstavby. Dle projektové dokumentace se jedná o přibližně 86 
metrů čtverečních. Tato část bude uložena na otevřené skládce, na betonových silničních 
panelech. 
 

D.7.5 Demontáž stávající dešťové kanalizace 
 
 V prostoru parkovací plochy jsou na kanalizačním potrubí DN 200 umístěny dvě 
revizní šachty, které pracovníci ručně demontují. Dle situačního výkresu, jsou vedení 
dešťové kanalizace v hloubce 0,8 metru pod původní upraveným terénem. Samotné výkopy 
bude provádět rypadlo-nakladač s lžící pro výkop rýh šířky 0,5 metru. Vedení dešťové 
kanalizace kopíruje podélný směr základových pasů a ústí do stávajících revizních šachet na 
hlavní větvi dešťové kanalizace mimo prostor parkovací plochy. 
 Rypadlo nakladač bude těžit zeminu a odkládat ji hned vedle výkopu. Vzhledem 
k tomu, že výkopy budou v maximální hloubce 0,9m není potřeba tyto rýhy nijak pažit či 
svahovat. Samotnou demontáž potrubí budou pracovníci provádět ručně. 
 Po kompletní demontáži potrubí budou rýhy zpětně zahrnuty, neboť nová kanalizace 
budoucího objektu bude vedena v jiných trasách. 
 

D.7.6 Výkopy, obnažení základového roštu 
 

Výkopy jednotlivých rýh a šachet se budou provádět z úrovně -0,400 m až po 
stávající základovou desku, která je v úrovni -1,050 m. Zemina bude těžena rypadlo-
nakladačem JCB a v těsné blízkosti stávajících základových pasů bude zemina odkopávána 
ručně.  V místech výtahových šachet bude zemina odebrána ve větší ploše a v další etapě 
budou nové základové pasy bedněny. Dle projektové dokumentace bude při stávajících 
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podélných pasech uložena drenáž. Vzhledem k této úpravě, bude zemina průběžně 
odebrána po obou stranách základových pasů a to v šířce minimálně 0,8 metru. 

Výjimku tvoří místa pro přejíždění pilotovací soupravy, která jsou vyznačena ve 
schématu v přílohách diplomové práce. 

V místech nových základových pasů podporovaných novými pilotami, budou 
probourány otvory pro pilotovací soupravu. Tyto otvory budou vybourány v konstrukci 
základové desky v úrovni -1,050 m skrz základovou desku. Dle projektové dokumentace 
budou piloty průměru 800 mm, nicméně pro bezproblémovou manipulaci a realizaci budou 
otvory v základové desce průměru minimálně 1200 mm. Otvory v základové desce budou 
bourány sbíjecím kladivem osazeným na hydraulickém nástavci rypadlo-nakladače JCB. 
Tloušťka desky je odhadována na 400 mm a konečné dočištění otvorů budou provádět 
pracovníci ručně sbíjecím elektrickým kladivem. 

Přesné rozmístění budoucích pilot vytýčí geodet pomocí totální stanice. Místa, kde 
bude potřeba vybourat tyto otvory budou označeny značkovacím barevným sprejem. 

 
Vedle budovaného objektu SO 01, v místě bývalého přístřešku pro auta, bude 

vyhloubena jáma o rozměru cca 25 x 6 metru a do úrovně -1,450. V této ploše se nachází 
zámková dlažba, která bude muset být rozebrána, včetně podkladních vrstev.  Ve fázi před 
pilotáží bude úroveň jámy již zmíněných -1,450, nicméně po provedení pilot, proběhne další 
výkop zeminy na hodnotu -1,950. Obnažené hlavice pilot se odbourají. Dočištění spodní 
úrovně výkopů bude provedeno pracovníky ručně. Dle projektové dokumentace budou pod 
patkami zhotoveny vrtané piloty o průměru 600 mm. 

 
Část vytěžené zeminy z výkopových prací bude přemístěna na mezideponii v areálu 

staveniště, vedle uložené ornice a zbylá část bude odvezena na skládku.  
 

D.8 Kontrola kvality 
 
 V této kapitole řeším provádění jednotlivých kontrol kvality na základě časového 
postupu prací v etapě zemních prací. Rozdělení kontrol kvality je do tří částí a to vstupní, 
mezioperační a výstupní. Vzhledem k malému rozsahu zemních prací na hlavním stavebním 
objektu jsem níže vypsal jednotlivé kontroly, včetně jejich parametrů a jejich obsah. Výsledky 
kontrol budou vždy zapsány ve stavebním deníku. Kontroly provádí vždy stavbyvedoucí 
nebo mistr. 
 

D.8.1 Vstupní kontrola 
  
- kontrola převzetí staveniště, přístupu na něj a polohy inženýrských sítí 
- kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
- kontrola geodetických bodů 
- kontrola protokolu o radonovém průzkumu – přiloží se do stavebního deníku 
- kontrola protokolu o provedeném geologickém průzkumu – přiloží se do stavebního deníku 
- kontrola dodaného materiálu – množství, kvalita, frakce, znečištění 
- kontrola uskladnění dodaného materiálu – množství, kvalita 
- kontrola způsobilosti pracovníků – test na alkohol 
- kontrola strojů a nářadí  

 

D.8.2 Mezioperační kontrola 
 
- kontrola klimatických podmínek – teplota se měří 4x denně, viz. bod D.4.1 
- kontrola vytyčení pro skrývku ornice a výkopů – mezní vytyčovací odchylka výšky 
vodorovné roviny +/- 25 mm 
- kontrola skrývky ornice – max. výška deponie 1,5 metru 
- kontrola demolice ocelových konstrukcí 



91 
 

- kontrola zbudování zařízení staveniště a skládky 
- kontrola rozebrání zámkové dlažby a podkladních vrstev 
- kontrola výkopů budoucího přístřešku a svahování výkopů – výšková odchylka jámy +/- 40 
mm, rovinnost výkopu 30 mm/4 metry, svahování výkopů od hloubky větší než 1,3 metru 
v zastavěném území 
- kontrola zhutnění pojízdné vrstvy ze štěrkodrti v místě nového vjezdu – míra zhutnění dle 
projektové dokumentace min. Edef = 45 MPa 
- kontrola obnažení základových pasů – odkop a očištění základových konstrukcí 
- kontrola demontáže dešťových vpustí a stávající kanalizace 
- kontrola nakládání s vytěženou zeminou – deponie zeminy do výška max. 2,5 metru 
- kontrola prvků kolektivní ochrany – zábradlí při hloubce výkopu nad 1,5 metru, výška 
zábradlí min. 1,1 metru 
 

D.8.3 Výstupní kontrola 
 
- kontrola geometrie provedených zemních prací – výška výkopu +/- 10 mm, poloha jámy +/- 
50 mm, uložení potrubí +/- 25 mm 
- zkoušky ověřující míru zhutnění zeminy – provede specializovaná firma, protokol o 
výsledku se přiloží do stavebního deníku, zhutnění dle projektové dokumentace min. Edef = 
45 MPa, ČSN 72 1010, ČSN 72 1006 
- kontrola správného vedení a zápisů ve stavebním deníku 
- kontrola čistoty pracoviště 
- kontrola umístění nové vjezdové brány 
 

D.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
 Při výstavbě je potřeba bezpodmínečně dbát na dodržování platných předpisů a 
norem souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni a seznámeni s BOZP a PO. Podrobný výpis předpisů je uveden v kapitole I. 
Bezpečnost a ochrana zdraví. 
 

D.10 Ekologie 
 
 Díky stavební činnosti vzniknou odpady, které je nutné likvidovat dle vyhlášky o 
odpadech č. 93/2016 Sb. Odpady na staveništi budou tříděny do připravených nádob a 
postupně dle potřeb budou vyváženy. S odpady musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 
Sb. 

 Před zahájením prací budou odstraněny některé vzrostlé dřeviny, které se odstraní a 
následně spálí. Obec neklade povinnost pálit pouze v určité dny či hodiny, tudíž stavba není 
ničím vázána. Obecně při provádění zemních a bouracích prací budou dodrženy obecné 
zásady ochrany půdy a podzemních vod.  

Skládky vytěžené zeminy a ornice budou připraveny tak, aby nemohlo dojít ke 
splavování.  Stavební stroje budou umývány na předem stanoveném místě, které bude mít 
nepropustnou vrstvu spádovanou do lapače ropných látek. 

S výše uvedenými opatřeními stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.   
 

D.10.1 Odpady ze stavby 
 
 Vzniklý odpad bude tříděn a ukládán do připravených nádob nebo pytlů na určeném 
místě. V průběhu výstavby budou vznikat odpady dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016. 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. Odpady 
budou odvezeny k recyklaci či uložení na skládku specializovanou firmou Kovosteel s.r.o. 
sídlící ve Starém Městě. 
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D.10.2 Tabulka odpadů vzniklých při provádění bouracích a zemních prací  
 
Tabulka D.10.2 - 1 Odpady vznikající na staveništi   

Materiál Zatřídění 
Klasifi
kace 

Likvidace Recyklace Skládka 
Ener. využ. 
spalovny 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Plastové obaly 15 01 02 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Dřevěné obaly 15 01 03 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Směsné obaly 15 01 06 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Beton 17 01 01 O Kovosteel s.r.o. 13,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
13,2     

Cihly 17 01 02 O Kovosteel s.r.o. 1,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,1     

Dřevo 17 02 01 O Kovosteel s.r.o. 0,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,2     

Plasty 17 02 03 O Kovosteel s.r.o. 0,5 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,5     

Železo a ocel 17 04 05 O Kovosteel s.r.o. 1,9 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,9     

Papír a lepenka 20 01 01 O Kovosteel s.r.o. 0,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,1     

Směsný 
komunální odpad 

20 03 01 O Kovosteel s.r.o. 1,2     
Kovosteel 

s.r.o. 
1,2 
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E. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZHOTOVENÍ 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

E.1 Informace o procesu 
 

Tento technologický předpis řeší provedení základových konstrukcí hlavního 
stavebního objektu.  

Jedná se o provedení železobetonových vrtaných pilot metodou CFA a dále 
provedení železobetonových základových pasů. Oběma typy základových konstrukcí dojde 
ke zpevnění a doplnění stávajícího základového roštu, který bude využit pro výstavbu nové 
administrativní a výrobní budovy firmy Ray Service a.s. 

Železobetonové vrtané piloty budou v základovém roštu průměru 0,8 metru a 
v přiléhajícím terénu budou průměru 0,6 metru. Budou z betonové směsi C25/30 třídy XA1. 
Před prováděním základových konstrukcí byly vybourány otvory ve stávající základové 
desce tak, aby pilotovací souprava mohla bezpečně vrtat nové piloty až do projektované 
hloubky 4,0 metru. Pilotovací úroveň je v -1,050 m. 

Pro lepší statické uložení podkladní betonové desky budou žebra stávajících základů 
z obou stran obezděny z betonových tvárnic šířky 150 mm.  

V místech nových pilot a pod navrhovanými nosnými konstrukcemi budou provedeny 
nové železobetonové základové pasy z betonu C25/30 XC2, šířky 600 – 900 mm a výšky 
750 mm. Tyto pasy budou vybetonovány na stávající základové desce. Stejně tak budou 
provedeny i v místech výtahových šachet a schodišť. 

Na závěr budou prostory mezi základovými pasy doplněny zeminou a štěrkopískovým 
podkladem a zhutněny. Základová deska bude vytvořena z betonu C20/25 vyztuženého kari 
sítí v tloušťce 150 mm nad základovými pasy roštu. 

Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači a autočerpadlem. 
Vytěžená zemina z vrtaných pilot bude uložena na deponii v místě staveniště. 
 

E.2 Materiál, doprava a skladování 
 

E.2.1 Materiál 
 
 Přesný výpočet použitého materiálu je uveden ve výkazu výměr, který je součástí 
položkového rozpočtu. Položkový rozpočet je v přílohách mé diplomové práce. 
E.2.1.1 Hlavní materiál 
  
Tabulka E.2.1.1 - 1 Betonová směs pro piloty, pasy a podkladní beton 

Označení Průměr [mm] Délka Počet kusů Objem [m3] 
Piloty VP 2 – 

VP 7 
800 4,0 10 21,62 

Piloty VP 1 600 4,0 8 9,73 

Beton základ. 
pasů C25/30 

- - - 57,09 

Beton patek 
přístřešku 

C25/30 

- - - 5,4 

Beton podkl. 
desky C20/25 

- - - 101,9 

Podkl. beton 
patek C12/16 

- - - 0,4 
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Beton C16/20 
do ztr. bednění 

- - - 11,2 

Beton do hlavy 
piloty C25/30 

1200 0,4 10 5,76 

Bet. mazanina 
C20/25 výt. 

šachty 

- - - 0,85 

 
Tabulka E.2.1.1 - 2 Ocel do základových konstrukcí 10 505 

Název Hmotnost [t] 
Výztuž pilot VP 2- 7 1,26 

Výztuž pilot VP 1 0,89 
Výztuž základových pasů 6,29 
Výztuž základových patek 0,39 

Výztuž podkladního betonu 7,39 
Výztuž ztraceného bednění 1,43 

 
Tabulka E.2.1.1 - 3 Bednění stěn základových pasů a základových patek 

Název Množství 
Boční bednění podkladního betonu a prostupů 22,06 m2 

Bednění základových pasů v. 750mm 191,46 m2 

Bednění podkladního betonu pod z. patkami 1,68 m2 

Bednění základových patek 28,8 m2 

 
Tabulka E.2.1.1 - 4 Betonové tvárnice 

Název Množství 
Ztracené bednění, tl. Tvárnic 150 mm 124,22 m2 

 
Tabulka E.2.1.1 - 5 Drenáže, zásypy 

Název Množství 
Zásyp zeminou okolo základových patek 111,23 m3 

Drenážní trubky PVC DN 100 241,8 m 

Štěrkodrť 0-32 65,76 m3 

Geotextilie 300 g/m2 235,35 m2 

Zásypy základových pasů zeminou 102,44 m3 

Polštář ze štěrkopísku 0-32 45,54 m3 

 
E.2.1.2 Doplňkový materiál 
 
Bednící dílce DOKA pro bednění pasů 
Vázací drát 
Vruty do dřeva 
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Hřebíky 
Dřevěné hranoly 50x50 mm 
Dřevěné hranoly 30x50 mm 
Dřevěné podkládací klíny 
Distanční plastové podložky 
Zavětrovací latě 
Drobné řezivo 
Odbedňovací olej 
 

E.2.2 Doprava 
 
E.2.2.1 Primární doprava 
 Betonová směs bude na staveniště přivezena v autodomíchávačích Schwing Stetter 
AM 7 Basic line a bude dodáván betonárnou Dobet s.r.o. 

Bednící dílce pro zhotovení bednění základových pasů budou dovezeny na 
nákladním automobilu MAN 26.414 a budou složeny hydraulickou rukou. Zapůjčení dílců 
bude od firmy Tufír s.r.o. z Kunovic. 

Doprava vrtné soustavy je popsána v kapitole C.3.3 Doprava vrtné soustavy. 
Doprava betonové směsi po staveništi bude zajištěna autočerpadlem Schwing, 

pomocí kterého budou betonovány piloty, základové pasy i betonové tvárnice. 
Pomocný materiál, dřevěné fošny a hranoly, bednící betonové tvárnice, drenáže, 

geotextilie a spojovací materiál budou přivezeny ze sousedních stavebnin Tradix. 
Veškerá betonářská výztuž do pilot, základových pasů či podkladního betonu bude 

přivezena nákladním automobilem MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200. 
  Doprava pracovníků bude zajištěna devítimístnou dodávkou Transit 2,2 TDI. 
 
E.2.2.2 Sekundární doprava 
 Kamenivo a zemina budou po staveništi dopravovány pomocí rypadlo-nakladače a 
smykem řízeného nakladače. Zemina, která bude přebytečná, bude umístěna na deponii 
v areálu staveniště.  

Drobný materiál bude po staveništi dopravován ručně nebo pomocí smykem řízeného 
nakladače. Výztuž bude přemisťována ve svazcích pomocí rypadlo-nakladače, stejně tak 
armokoše. Osazení armokošů bude provedeno pomocí vrtné soupravy Casagrande.  

Beton do pilot bude přiváděn vrtným šnekem a jeho dopravu od domíchávače bude 
zajišťovat stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P718.  
 Dopravu drobných materiálů a kusového staviva zajistí pracovníci ručně nebo pomocí 
stavebních koleček. 
 

E.2.3 Skladování 
 
 Stavební materiál bude dopravován na staveniště postupně v jednotlivých etapách 
těsně před zabudováním. Skladování drobných materiálů a pytlovaných směsí bude 
v uzamykatelném kontejneru. Tyto pytle se mohou skladovat do výšky maximálně 1,5 metru 
od země. Betonové tvárnice budou skladovány na paletách v prostoru otevřené skládky. 
 Betonová směs bude dopravována na staveniště pomocí autodomíchávače těsně 
před zabudováním do konstrukcí. 
 Výztuž bude skladována na prokladcích ve svazcích označenými štítky. Výztuž by 
měla být chráněna před povětrnostními vlivy. 
 Štěrkopísek bude uložen na otevřené skladovací ploše. Vybourané části betonových 
konstrukcí budou ukládány do vanového kontejneru a po dokončení konstrukcí odvezeny 
k recyklaci. 
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E.3 Převzetí pracoviště  
 
 Pracoviště a jeho vybavení předává vedoucí čety, která prováděla bourací a zemní 
práce a pracoviště přebírá vedoucí čety, která bude provádět základové konstrukce.  
U předání bude přítomen stavbyvedoucí případně i technický dozor investora. O předání 
pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 Před započetím prací na základových konstrukcí se zkontroluje připravenost 
konstrukcí po předchozí etapě zemních prací. Dále je potřeba, aby zařízení staveniště již 
bylo vybaveno místy pro skladování materiálů, které budou postupně dováženy. 
 Pracoviště je v době předání zbaveno odpadů a nečistot vzniklých v předešlé etapě. 
 

E.4 Pracovní podmínky 
 

E.4.1 Klimatické podmínky 
 
Podmínky pro betonáž: 

- Teplota vzduchu nesmí být nižší než 5° C nebo vyšší než 30° C (betonáž) 
- Rychlost větru nesmí převýšit 11 m/s 
- Práce budou přerušeny za snížené viditelnosti – méně než 30 m 
- Práce budou přerušeny v případě špatných klimatický podmínek (bouře, sněžení) 

 
V případě náhlého krupobití, prudkého deště či sněžení je nutné chránit čerstvě 

zabetonovanou konstrukci přikrytím například geotextilie. Pokud teplota stoupne venkovního 
vzduchu stoupne nad 30 °C v letním období, je nutné beton zvlhčovat a přikrývat, aby 
nedocházelo k přílišnému vysychání povrchu. Jestliže teploty v zimním období klesnou pod  

5 °C je nutné do betonu používat předehřátou vodu a kontrolovat použití přísad a příměsí 
pro betonáž v zimním období. 

V místech, kde je odkryta základová spára bude tato spára chráněna proti zmáčení 
neodebranou vrstvou v tloušťce 100 mm. Tato vrstva bude ručně odstraněna až těsně před 
samotnou betonáží. 

 

E.4.2 Vybavenost staveniště 
 
 Vybavenost staveniště se nijak významně nemění v návaznosti na etapu provádění 
zemních prací.  

Přístup na staveniště je z přiléhající obslužné komunikace, která je napojena na ulici 
Huštěnovská. Zařízení staveniště je vybudováno na pozemku investora, společnosti Ray 
Service a.s.. Je umístěno na stávající zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Není potřeba tedy 
řešit zábor dalších pozemků.  
 Na staveništi je umístěn kontejner pro kancelář stavbyvedoucího, dále dva kontejnery 
nad sebou pro šatny a zázemí pracovníků, uzamykatelný sklad a skladovací zpevněná 
plocha. Deponie ornice je vzdálená od zařízení staveniště okolo 75 metrů a nachází se 
taktéž v areálu firmy. Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m.  

Hygienické zázemí na staveništi je tvořeno speciálním kontejner se záchody a 
sprchami, který je napojen na vodu a kanalizace je svedena do sběrné nádrže. Všechny 
kontejnery kromě skladovacího jsou napojeny na elektřinu ze staveništního rozvaděče.  
 Schéma pro etapu základových konstrukcí je stejné jaké bylo v předchozích etapách 
a je přiloženo v přílohách mé diplomové práce. Otevřená skladovací plocha na silničních 
panelech je umístěna vedle uzamykatelného kontejneru a bude se zde skladovat betonářská 
výztuž, betonové tvárnice či další materiály. Veškerá stavební suť bude buď přímo nakládána 
na nákladní automobil nebo bude provizorně ukládána do vanového kontejneru, který bude 
po naplnění odvezen na skládku. 
 K osvětlení staveniště bude sloužit stávající areálové osvětlení, v případě potřeby 
budou doplněny dílčí světlomety. 
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E.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Všichni pracovníci na staveništi musí být seznámeni s jednotlivými objekty a 
provozem zařízení staveniště, projektovou dokumentací, časovými plány, rozsahem prací a 
technologickými postupy konkrétních prací. Všichni zaměstnanci musí být proškoleni 
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dále budou seznámeni s používáním 
ochranných osobních pomůcek na pracovišti a nakládání s odpady.  

Při nedodržení výše uvedených opatření, či pochybení, může být pracovníkovi 
nárokována pokuta nebo náprava, oprava.  

Práci na stavbě může vykonávat pouze osoba, která je zdravotně způsobilá, má 
platný strojní nebo řidičský průkaz, případně certifikát o kvalifikaci. 
 

E.5 Personální obsazení 
 

V technologické etapě základových konstrukcí navrhuji několik pracovních čet 
v závislosti na druhu prováděných konstrukcí. 
 
Tabulka E.5-1 Pracovní četa pro provádění pilot 

Pozice Stroj Požadavky na 
vzdělání 

Počet pracovníků 

Vrtmistr Rypadlo-nakladač 
JCB 3CX 

Strojní průkaz, 
osvědčení pro 
provádění pilot 

1 

Asistent vrtmistra BobCat S770 Osvědčení pro 
provádění pilot 

1 

Strojník rypadlo 
nakladače 

JCB 3 CX Strojní průkaz, 
proškolení 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

MAN 26.414 
s hyd. rukou 

Řidičský průkaz C, 
proškolení 

1 

Řidič 
autodomíchávače 

Schwing Stetter 
AM 7 

Řidičský průkaz C, 
profesní průkaz 

2 

Obsluha čerpadla 
betonu 

Putzmeister P718 Strojní průkaz, 
proškolení 

1 

Železář -  Proškolení o vázání 
výztuže 

2 

Stavbyvedoucí - Vzdělání SŠ/VŠ, 
praxe v oboru 

1 

Pomocný dělník - Základní vzdělání, 
proškolení 

2 

 
Tabulka E.5-2 Pracovní četa pro provádění základových pasů a patek 

Pozice Stroj Požadavky na 
vzdělání 

Počet pracovníků 

Vedoucí čety - SŠ, praxe 1 

Betonář - SOU, proškolen 2 

Tesař - SOU, proškolen 2 

Strojník nakladače BobCat S770 Strojní průkaz, 
proškolení 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

MAN 26.414 
s hyd. rukou 

Řidičský průkaz C, 
proškolení 

1 
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Řidič 
autodomíchávače 

Schwing Stetter 
AM 7 

Řidičský průkaz C, 
profesní průkaz 

2 

Řidič autočerpadla Putzmeister M28-
4 

Řidičský průkaz C, 
profesní průkaz 

1 

Železář  Proškolení o vázání 
výztuže 

3 

Stavbyvedoucí - Vzdělání SŠ/VŠ, 
praxe v oboru 

1 

Zedník - SOU,praxe 3 

Pomocný dělník - Základní vzdělání, 
proškolení 

4 

 
Přesný počet osob na pracovišti a pracovní nasazení je uvedeno v příloze mé práce -  
Bilance pracovníků. 
 

E.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 

E.6.1 Velké stroje 
 
Vrtná souprava Casagrande 180 HD 
Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
Dodávka Iveco Daily Maxi 
Dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy k sezení 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX 
Stacionární čerpadlo Putzmeister P718 TD 
Autočerpadlo Putzmeister M28-4 
Autodomíchávač Stetter AM6 
Kolový jeřáb Terex Demag AC 30 
Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Iveco EuroCargo ML120E s vanovým kontejnerem 
 

E.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
 
Ponorný vibrátor   
Úhlová bruska    
Ruční kotoučová pila  
Vrtačka 
Svářečka  
Sbíjecí kladivo 
 

E.6.3 Malé nářadí a pracovní pomůcky 
 
Motorová pila  
Stavební kolečka 
Hliníková lať 
Kladivo 
Gumová palička 
Zednická lžíce 
Kbelíky 
Štětce 
Lopaty 
Štípací kleště 
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Kombinované kleště 
Vibrační pěchy 
Krumpáče 
Sekery 
 

E.6.4 Měřící pomůcky 
 
Nivelační přístroj  
Stativ 
Olovnice 
Nivelační lať 
Pásmo 50 m 
Svinovací metry 
Ocelový úhelník 
Vodováhy 
Totální stanice 
 

E.6.5 Ochranné pracovní oděvy a pomůcky 
 
Reflexní vesta 
Ochranný oděv 
Ochranná přilba 
Pevná obuv 
Ochranné brýle 
Respirátor 
Klapky na uši 
Rukavice 
 

E.7 Pracovní postup 
 

E.7.1 Vrtání pilot 
 
 Piloty se budou provádět do předem vybouraných otvorů ve stávající základové 
desce, v místě budovaného objektu. Piloty pro přístřešek budou vrtány ve stavební jámě, kde 
se následně hlava piloty odbourá a provede se betonáž samotných základových patek. 
 

Před započetím prací je zapotřebí zkontrolovat průjezdové trasy pilotovací soupravy 
po stávající základovém roštu. Tyto možnosti pojezdu jsou znázorněny ve schématu 
v příloze mé bakalářské práce.  

Osy jednotlivých pilot jsou již geodetem vytyčeny z předchozí etapy, kdy se provádělo 
bourání otvorů v základové desce. Základová deska je tloušťky 400 mm a pilotovací úroveň 
je v -1,050 m. Průměry pilot umístěných v základovém roštu jsou navrženy 800 mm a u pilot 
pro přístřešek jsou navrženy 600 mm.  

 
Vjezd pilotovací soupravy na základový rošt byl konzultován se statikem. Jeho 

souhlas je zapsán ve stavebním deníku. Před zahájením prací musí strojník zkontrolovat 
vrtnou soupravu, zda nedochází někde k úniku kapalin a je stroj plně funkční. Vrtná souprava 
vyjede po stávající rampě na základový rošt, kde se ve vyznačených trasách dostane až 
k místům pro nové piloty. Tam se stroj zajistí proti pohybu a vrták se nastaví do kolmé 
pozice. Následně se může začít s předvrtáváním. Po zhruba jednom metru se vrtání 
pozastaví a asistent vrtmistra překontroluje svislost vrtáku vodováhou. 

Během vrtání do požadované hloubky se zemina hromadí kolem vrtu. Vzhledem 
k tomu, že na základovém roštu je velmi málo místa pro pohyb dalšího stroje, který by mohl 
zeminu odebírat, je nutné zajistit odebrání zeminy ručně, pomocnými pracovníky. Piloty se 
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budou vrtat do hloubky 4 metry, což by mělo být okolo 1,2 m3 zeminy. Tato vytěžená zemina 
bude ponechána na okolním terénu a bude použita na zásypy základových pasů po jejich 
betonáži. 

 

E.7.2 Betonáž pilot 
 
 Čerstvá betonová směs C25/30 XA1 bude dovážena z nedaleké betonárny Dobet 
s.r.o.. Betonová směs bude dovážena autodomíchávači Schwing Stetter AM7 a bude 
vysypávána do stacionárního čerpadla Putzmeister P718, které následně betonovou směs 
dopraví k místu spotřeby. 
 Betonáž jednotlivých pilot bude probíhat ode dna vrtu, kde bude beton dopravován 
pomocí samotného vrtáku pilotovací soupravy. Přesněji se po dovrtání piloty na 
požadovanou hloubku otevře zátka na konci vrtáku a skrze ni se do vrtu začne vhánět 
betonová směs. Beton je vháněn pod tlakem, společně s betonáží se vrták pomalu otáčí a 
vytahuje nahoru, což způsobí vynášení zbytků zeminy smíchaných s betonem na povrch. 

Betonáž končí až po úplném vytažení šneku z piloty, včetně započítané tloušťky 
základové desky, kde je potřeba vybouraný otvor v ní opět zabetonovat. Přebytečný a 
znehodnocený beton okolo hlavy piloty bude pomocnými pracovníky odstraněn, jelikož 
v místech pilot budou následovat základové pasy. 
 

E.7.3 Vyztužení pilot 
 
 Vyztužení pilot probíhá pomocí armokoše. Armokoše budou v předstihu dovezeny na 
staveništní skládku, aby byla zajištěna plynulost realizace.  
 Na armokoš pracovníci umístí plastové distanční kroužky, aby bylo dosaženo 
minimálního krytí výztuže ve vrtu. Takto připravený armokoš se přemístí k místu vrtu pomocí 
rypadlo-nakladače.  
 Jakmile skončí betonáž piloty, přidělá se armokoš na zdvihací mechanismus 
pilotovací soupravy a postaví se do svislé polohy. Následně se takto připravený armokoš 
začne tlačit do betonu piloty. Aby bylo možné armokoš výškově posunovat, bude na konci 
armokoše umístěn prut se zahnutým koncem, přes který je možné provléct kulatinu či další 
prut. Při vtlačování armokoše bude tento zahnutý prut tvořit doraz proti přílišnému zatlačení 
do země. 
 Po dokončení vyztužení piloty se místo vrtu překryje podlážkou, aby nikdo 
z pracovníků do vrtu nespadl. Uvažujeme, že betonáž nebude probíhat při nižších teplotách 
než je 5 °C. Pro správnou hydrataci cementu a tuhnutí betonu se překryje hlava piloty 
smočenou geotextilií (po cca 4hod po betonáži). Geotextilie se bude udržovat ve vlhkém 
stavu po dobu 8 dní od betonáže. Stejný postup bude i u ostatních pilot včetně pilot pro 
přístřešek, kde však musí vrtmistr vyměnit vrták o větším průměru (dle projektu 800 mm). 
 

E.7.4 Realizace základových pasů a patek 
 
 V obnažených místech základového roštu se nejprve provede konečné ruční 
dočištění. V místech po provedených pilotách bude nutné osekání přebytečného betonu. 
 Jakmile jsou všechny místa přichystány, bude ze staveništního skladu dopraveno 
systémové bednění od společnosti DOKA. Jednotlivé dílce budou postaveny a přikotveny 
k sousedícím stávajícím základovým pasům. Výškově bude bednění kopírovat sousední 
pasy a jeho svislost budou pracovníci kontrolovat vodováhou.  
 Bednění nových základových pasů bude zřízeno dle projektové dokumentace 
v šířkách pasů 600 až 900 mm. Jedná se o nové pasy nad novými železobetonovými 
pilotami, pasy pro výtahové šachty či schodiště nebo pasy pod nosné stěny budovaného 
objektu. V podstatě téměř všechny nové pasy budou v kolmém směru ke stávajícím 
základovým pasům, které tvoří podélný rastr. 
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 V místech budoucího přiléhajícího přístřešku budou bednící dílce osazeny na 
podkladním betonu tloušťky 50 mm. Systémové bednění se výškově osadí a vzájemně spojí 
v rozích, tím bude zajištěna jeho prostorová tuhost. Dále se dle projektové dokumentace 
osadí chráničky pro prostupy. Jedná se hlavně o prostupy pro kanalizaci. 
 
 Dle statického návrhu a konstrukčního řešení budou nové základové konstrukce 
spjaty s těmi stávajícími pomocí betonářské výztuže. V místech styku základových pasů se 
stávající základovou deskou budou provedeny vrty s osazením prutů a injektážní malty. 
Podobně tomu bude u provázání nových pasů s kolmými stávajícími pasy. Stejný postup 
bude i při provázání nových pilot s novým základovým pasem nad nimi. Do hlavy piloty 
budou navrtány otvory pro vložení betonářské výztuže. Vyztužení samotných základových 
pasů či patek bude provedeno pomocí navázaných věnců s osazenými distančními 
podložkami. Před uložením výztuže je nutné, aby všechny bednící dílce byly natřeny 
odbedňovacím olejem a zbaveny nečistot. 
 
 Pokud jsou všechny základové pasy a patky připraveny, začnou pracovníci ukládat 
do bednění beton. Beton bude po staveništi dopravován za pomocí stacionárního čerpadla 
Putzmeister P718. Betonová směs je shodná s betonovou směsí pro piloty tzn. C25/30 XA1. 
Pro ukládání betonu platí obecná pravidla. Ukládání musí probíhat po vrstvách, které budou 
vibrovány ponorným vibrátorem. Vzhledem k výšce základových pasů, která je 850 mm, 
bude pracovní postup navržen ve třech vrstvách po cca 300 mm. Pracovníci budou vybaveni 
všemi ochrannými prostředky. Ukládání betonu nesmí být z větší výšky než 1,5 metru, 
nicméně v mém případě, budou pracovníci mít kolem betonovaných pasů dostatek místa pro 
betonáž ze země. Betonáž bude probíhat postupně po jednotlivých pasech a nakonec se 
pracovníci přesunou na betonáž základových patek pro přístřešek. 
 
 Ošetřování zatuhlého betonu bude probíhat pomocí kropení vodou či položení mokré 
geotextilie. Základové pasy a patky se budou ošetřovat po dobu minimálně 7 dní. 
 Po uplynutí technologické pauzy, která závisí na dosažení pevnosti betonu minimálně 
10Mpa, pracovníci provedou odbednění konstrukcí. Na bednění se nejprve uvolní prvky, 
které spojují jednotlivé dílce, případně pojistné dřevěné prvky, které bednění pomáhají 
ustanovit v požadované poloze. Následně se bednící dílce gumovou paličkou odklepnou od 
zhotovených základových pasů či patek. Bednící dílce pracovníci očistí pomocí vody a 
kartáče a uloží zpět do uzamykatelného skladu. 
 Hrany základových pasů, které jsou z nějakého důvodu nerovné, či nesymetrické 
pracovníci začistí. 
 

E.7.5 Realizace ztužení stávajících základových pasů 
 
 Dle projektové dokumentace je zapotřebí ztužení stávajících základových pasů. Toto 
ztužení je navrženo pomocí přizdívek na výšku pasu z betonových tvárnic tloušťky 150 mm.  
 V první fázi je zapotřebí obnažení zbytku základového roštu. Jedná se o místa, kde 
pojížděla pilotovací souprava a tudíž nemohly být základové pasy obnaženy. Obnažení 
uvažuji v šířce 800 mm od hrany základového pasu.  
 Tvárnice budou dovezeny ze stavebnin Tradix s.r.o. na paletách a složeny na 
otevřenou staveništní skládku. Ze skládky budou palety dopravovány pomocí stavebního 
kolečka na místo zabudování. Přejezd přes obnažený základový rošt bude zajištěn pomocí 
uložených dřevěných podlážek přes pracovní prostory. 
 Vzhledem k tomu, že stávající pasy jsou výšky 850 mm, bude vyzdění betonových 
tvárnic provedeno v jednom zátahu, ale pouze na výšku 800 mm. 
 Pracovníci v místech položení tvárnic provedou kompletní vyčištění povrchu. Zároveň 
při pokládce prvního šáru bude jeden pracovník navrtávat díry do základové desky a vkládat 
betonářskou výztuž průměru 10 mm a druhý pracovník bude na tuto výztuž nasunovat 
bednící tvárnice. Toto provázání se základovou deskou bude v každé třetí tvárnici. Podobně 
se bude přizdívka provazovat s přiléhajícím základovým pasem, nicméně tady bude výztuž 
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navrtávána a ve tvárnicích ukládána do jednotlivých spár. Do tvárnic bude ukládána ještě 
podélná výztuž, vždy dva pruty průměru 10 mm. 
  
 Jakmile budou mít pracovníci vyskládány tvárnice na všech místech, kde to 
projektová dokumentace navrhuje, bude přivezena betonová směs a autočerpadlo na beton. 
 Betonáž bude probíhat za teplot vyšších než je 5 °C a za příznivého počasí. 
Pracovníci budou mít na sobě ochranné pracovní pomůcky a budou dbát zvýšené opatrnosti 
při pohybu v základovém roštu. Betonová směs bude čerpána a ukládána do tvárnic 
ztraceného bednění. Ukládání betonu bude ve třech vrstvách po cca 300 mm. Jeden 
pracovník bude stát na stávajícím základovém pasu a bude korigovat směr ukládání 
betonové směsi, další bude ve výkopu a bude ponorným vibrátorem hutnit jednotlivé vrstvy. 
Po vybetonování všech vrstev jednoho zdiva se pracovníci přesunou na betonáž druhé 
strany základového pasu a obdobně se postupuje u dalších pasů. Je nesmírně důležité, aby 
vrstvy byly dostatečně zhutněny a nedocházelo k rozmísení kameniva a pojiva. 
 
 Po dokončení betonáže bude beton ošetřován po dobu minimálně 7 dní. Za 
ošetřování se považuje kropení vodou nebo při vysokých letních teplotách překrytí mokrou 
geotextilií. 
 

E.7.6 Provedení kanalizace, drenáží a zásypů 
 
 Vedle ztužujících přizdívek stávajících základových pasů budou v loži z drceného 
kameniva 16-32 položeny drenážní trubky DN 90. Pracovníci tyto drenáže povedou ve 
stávajících výkopech. Šířka této skladby by od základových pasů neměla překročit 800 mm. 
Pracovníci si vytyčí hranici výkopu tak, aby tuto šířku dodrželi. 
Bohužel díky tomu, že je základový rošt kompletně obnažen, není možné využít k zásypům 
kameniva ze začátku žádnou mechanizaci. Doprava materiálu bude tedy probíhat ručně za 
pomocí stavebního kolečka. Začátek prací bude u nájezdové rampy na základový rošt a vždy 
se dokončí kompletně celá skladba drenáže. Je to z toho důvodu, aby po následném 
zhutnění mohl na další základové pasy již kamenivo přivézt smykem řízený nakladač. 
 Vrstva kameniva je dle projektové dokumentace navržena na výšku 300 mm. Zhruba 
200 mm od základové desky bude uložena drenážní PVC trubka DN 100. Tyto drenážní 
trubky prochází prostupy v nových základových pasech až mimo základový rošt. 
 Na vrstvě z kameniva položí pracovníci filtrační geotextilii min. 300 g/m2. Další vrstvu 
bude tvořit již zhutněná štěrkodrť 0-32. Pracovníci tedy provedou zásyp vrstvou štěrkodrti a 
přiléhající vykopané zeminy a provedou zhutnění pomocí vibrační desky nebo pěchu. 
 

 
Obrázek E.7.6-1 Schématický řez (zdroj: [2]) 
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 Jakmile budou místa nad drenážemi zasypány zeminou, mohou pracovníci začít 
osazovat kanalizační potrubí z trub PVC KG SN10 DN 200. Potrubí bude osazeno do 
štěrkopískového lože a obsypáno. Vedení trasy potrubí je znázorněno ve výkresové 
dokumentaci. Jednotlivé kusy jsou spojovány pomocí hrdel, které jsou utěsněny gumovým 
těsněním. Před montáží se každé těsnění natře speciální vazelínou pro lepší spojení. 
 Zároveň s pokládkou potrubí kanalizace bude probíhat rozmisťování stávající zeminy, 
její hutnění a zarovnávání. Díky vytvořenému základovému roštu vznikly samostatné celky 
ohraničené základovými pasy. Jakmile bude zemina ve všech těchto celcích přerovnána a 
zhutněna, začne smykem řízený nakladač navážet do každého celku štěrkopísek. Vrstva 
štěrkopísku bude urovnána pracovníky do roviny v průměrné tloušťce 100 mm a zhutněna na 
požadovaných Edef = 45 MPa. Štěrkopískem bude obsypáno i potrubí splaškové kanalizace. 
Prostupy základovými pasy, kde vede splašková kanalizace jsou vyplněny pružným tmelem. 
Tato vrstva štěrkopísku tvoří zároveň poslední vrstvu před realizací betonové podkladní 
desky s kari sítí. 
 Dle projektové dokumentace musí vrchní hrana této vrstvy lícovat s bednícími 
tvárnicemi při základových pasech. 
 

E.7.7 Realizace podkladní desky 
 
 Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou přiveze kari sítě s oky 
150/150/6 a betonářskou výztuží. Následně pracovníci mohou začít s pokládkou distančních 
podložek na připravené štěrkopískové lože na celém základovém roštu. Je potřeba dbát na 
přesné rozmístění kari sítí a jejich přesahů (min. 300 mm). Délky kari sítí, případně jejich 
úpravy okolo kanalizačního potrubí provedou pracovníci ručně pomocí úhlových brusek. Je 
potřeba neopomenout vytvoření prostupů v základové desce. Prostupy vytvoří pracovníci za 
pomocí dřevěných latí a desek. Před započetím pokládky výztuže vše zdokumentuje a 
zkontroluje stavbyvedoucí.  

Na připravenou první vrstvu kari sítí se začne rozmisťovat rozptýlená konstrukční 
výztuž, která zajistí mezeru mezi dvěma vrstvami kari sítí. Celková tloušťka podkladní desky 
má být 150 mm. Druhá vrstva se ukládá stejně jako první, pracovníci musí dodržet přesahy 
sítí. Jediná změna je ve výškové úrovni pokládky, pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti 
při procházení na základovém roštu. Pracovníkům je zakázána chůze po výztužích, je 
potřeba používání pomocných mostků, například ze dřevěných podlážek a hranolů. 
 Druhá vrstva kari sítí bude provázána s jednotlivými celky základového roštu. Je tím 
myšleno hlavně to, že kari sítě budou přesahovat konstrukce základových pasů, což v první 
vrstvě nebylo možné. Vrstva betonové směsi nad základovými pasy je projektována 
v tloušťce minimálně 50 mm, což by mělo zajistit i minimální krytí výztuže. 
 Vzhledem k tomu, že po obvodě základového roštu jsou základové pasy a na nich 
bude mít podkladní deska tloušťku minimálně 50 mm, je nutné, aby pracovníci zhotovili 
dřevěné bednění. Bude se jednat o klasické jednoduché bednění, kde hlavním bednícím 
prvkem bude dřevěné prkno. Jednotlivé prkna budou přibity dalšími deskami, které budou 
k nim kolmé a ve spodní části kotvené k základovým pasům. Pro snadnější následnou 
betonáž, mistr pomocí nivelačního přístroje zajistí, aby pracovníci desky instalovali 
v požadované výšce tj. 50 mm nad hranou základových pasů.  
  

Nakonec do takto připravené konstrukce pracovníci vloží několik kontrolních 
výškových bodů. Kontrolní body budou vytvořeny z betonářské výztuže, která se v každém 
rohu jednotlivých celků a uprostřed nich zarazí do štěrkopískového lože. Principielně se 
jedná o pruty délky 300 mm, které se zarazí 150 mm do štěrkopísku a zbylých 150 mm 
budou tvořit výškovou hranici pro podkladní desku. Konce prutů se označí značkovacím 
barevným sprejem, aby pracovníci při betonáži je bez problému našli. Výškové srovnání 
provede mistr pomocí nivelačního přístroje, kdy ke každému zaraženému prutu bude 
přistavena nivelační lať. 
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 Samotná betonáž bude probíhat za příznivého počasí s teplotami nad 5 °C. Na 
staveniště bude domíchávači přivezena betonová směs C20/25, která bude autočerpadlem 
Putzmeister M28-4 dopravována k místě spotřeby. Betonáž bude probíhat od 
nejvzdálenějšího místa v rohu sousedních budov. Je zapotřebí, aby bylo k dispozici dostatek 
pracovníků. Všichni pracovníci musí být vybaveny OOPP a gumáky. Stahování betonové 
směsi probíhá ručně a vibrování probíhá pomocí vibrační lišty. Pracovníci stahují betonovou 
směs pomocí dřevěných a hliníkových latí za pomoci kontrolních barevných bodů. Je potřeba 
zajistit, aby betonáž probíhala v jedné etapě a dodávka betonové směsi byla nepřetržitá, 
jinak je zapotřebí vytvořit pracovní spáry. 
  
 Po betonáži bude probíhat ošetřování kropení vodou, či přikrýváním mokrou tkaninou. 
Deska zůstane zabedněná minimálně 7 dní, teprve poté je možný nástup pracovníků a 
chystání další etapy. 
 

E.8 Kontrola kvality 
 
 Podrobný popis kontrol je uveden v kapitole H. Kontrolní a zkušební plán: Základové 
konstrukce 
 

E.8.1 Vstupní kontrola 
  
 Tato kontrola je v době předání a převzetí pracoviště. Kontrolujeme správnost a 
úplnost projektové dokumentace, dodržení podmínek ochrany životního prostředí, platnost 
stavebního povolení a další důležité dokumenty.  
 Před zahájením prací je potřeba ověřit správné vytyčení pracovních prostorů a 
skladovacích zón. Dále kontrolujeme šířky a stav příjezdových cest na staveniště kvůli 
zásobování materiálem. Je potřeba zkontrolovat správné ohraničení a označení staveniště. 
 Dále kontrolujeme správnost a úplnost dokončení předchozích etap, správné 
nachystání a obnažení základového roštu dle schématu pro pojezd pilotovací soupravy. 
 Výsledky kontrol budou zapsány ve stavebním deníku. 
 

E.8.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola mezioperační se zaměřuje na průběh výstavby a jednotlivé cykly v ní. 
Kontrolujeme způsobilost a odbornost pracovníků (dechová zkouška, kontrola na přítomnost 
psychotropních látek, řidičský průkaz, strojní průkaz), dále pak dodržování BOZP a OOPP. 
Je potřeba kontrolovat i klimatické podmínky, měření teploty provádíme 4x denně. 
 Během výstavby je potřeba zaměřit se zejména na správnost provádění pilot, jejich 
orientace a umístění, správné rozmístění a provádění základových pasů a vytyčení 
jednotlivých částí. Dále se kontroluje správnost provedení a kompletnost jednotlivých 
technologických předpisů a platných norem. Dále se kontroluje správnost rozmístění výztuže 
v jednotlivých částech konstrukcí a provedení pomocných konstrukcí a částí. Kontroluje se 
Míra zhutnění štěrkových podkladních vrstev i rovinnost prováděných konstrukcí. 

Kontroluje se umístění objektů zařízení staveniště vzhledem k jejich účelu a návrhu 
v technologickém projektu, dále krytí inženýrských sítí a bezpečné umístění nápojných míst. 
 Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku a kontrolního a zkušebního 
plánu. 
 

E.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Tato kontrola ověřuje správnost a kvalitu vyhotovení základových konstrukcí a jejich 
shodnost rozměrů a umístění s projektovou dokumentací. Kontroluje se kvalita základových 
konstrukcí, její rovinnost a celistvost.  
 Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
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E.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
 
 Při výstavbě je potřeba bezpodmínečně dbát na dodržování platných předpisů a 
norem souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni a seznámeni s BOZP a PO. Podrobný výpis předpisů je uveden v kapitole I. 
Bezpečnost a ochrana zdraví. 
 

E.10 Ekologie 
 
 Díky stavební činnosti vzniknou odpady, které je nutné likvidovat a recyklovat dle 
vyhlášky o odpadech č. 93/2016 Sb. Odpady na staveništi budou tříděny do připravených 
nádob a postupně dle potřeb budou vyváženy. S odpady musí být nakládáno dle zákona č. 
185/2001 Sb. 

 Skládky vytěžené zeminy a ornice budou připraveny tak, aby nemohlo dojít ke 
splavování.  Stavební stroje budou umývány na předem stanoveném místě, které bude mít 
nepropustnou vrstvu spádovanou do lapače ropných látek. 

S výše uvedenými opatřeními stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.   
 

E.10.1 Odpady ze stavby 
 
 Vzniklý odpad bude tříděn a ukládán do připravených nádob nebo pytlů na určeném 
místě. V průběhu výstavby budou vznikat odpady dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016. 
S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. 

Likvidaci a odvoz odpadů bude zajišťovat firma Kovosteel s.r.o.. 
 

E.10.2 Tabulka odpadů vzniklých při provádění svislých konstrukcí  
 
Tabulka E.10.2-1 Odpady vznikající na staveništi 

Materiál Zatřídění 
Klasifi
kace 

Likvidace Recyklace Skládka 
Ener. využ. 
spalovny 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Plastové obaly 15 01 02 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Dřevěné obaly 15 01 03 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Směsné obaly 15 01 06 O Kovosteel s.r.o. 0,3 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,3     

Beton 17 01 01 O Kovosteel s.r.o. 13,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
13,2     

Cihly 17 01 02 O Kovosteel s.r.o. 1,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,1     

Dřevo 17 02 01 O Kovosteel s.r.o. 0,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,2     

Plasty 17 02 03 O Kovosteel s.r.o. 0,5 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,5     

Železo a ocel 17 04 05 O Kovosteel s.r.o. 1,9 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,9     

Papír a lepenka 20 01 01 O Kovosteel s.r.o. 0,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,1     

Směsný 
komunální odpad 

20 03 01 O Kovosteel s.r.o. 1,2     
Kovosteel 

s.r.o. 
1,2 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

F.1 Obecné informace o staveništi 
 

F.1.1 Území staveniště 
 

Plánovaná dostavba firmy Ray Service a.s. bude umístněná na rezervní ploše 
v severovýchodní části areálu. Tato plocha je v současné době zadlážděná zámkovou 
dlažbou pro parkování osobních aut. Na této ploše se v současné době nachází taky dva 
přístřešky. Jeden pro auta a druhý pro kola. Pod touto zpevněnou plochou se nachází 
stávající železobetonové základy, které budou pro přístavbu využity. 

Projektovaná úroveň ±0,000 = 181,730mn.m. Výška podlahy je stejná jako ve 
stávajících budově fitmy. Po urbanistické stránce zůstává začlenění dotčeného areálu firmy 
Ray Service a.s. do území zásadně nezměněno. Jedná se o rozšíření výrobního 
administrativního provozu. 

Staveništěm jsou pozemky p.č.: st. 2979, st. 3074, 6064/81, 6066/8, 6066/9, 
katastrální území Staré Město u Uh. Hradiště. Pozemky nejsou vedeny v katastru 
nemovitosti v druhu pozemků jako orná půda. Dotčené pozemky realizací stavby nemusí býti 
odňaty ze ZPF. 
 Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení všech sítí. 
 

F.1.2 Předání a převzetí staveniště 
 
 K předání a převzetí staveniště dojde v termínu stanoveném v časovém 
harmonogramu a technické zprávě. 
 Staveniště a jeho vybavení předává objednatel zhotoviteli, který přebírá připravené 
staveniště bez případných překážek a přebytečných objektů. 
 U předání bude přítomen zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor 
investora a hlavní stavbyvedoucí. O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního 
deníku a vyplněn protokol o předání staveniště s příslušnými podpisy. 
 Staveniště je v době předání zbaveno odpadů a nečistot. 
  

F.1.3 Stavební ohlášení 
 
 Objekty zařízení staveniště, dle zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a 
stavebním řádu, podle §104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující 
ohlášení, odst. (1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují, písm. g) stavby zařízení staveniště, 
neuvedené v §103 odst. 1 písm. b); vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Objekty zařízení 
staveniště budou schváleny již ve stavebním řízení celé stavby. 
 

F.2 Doprava na staveniště 
 
 Vjezd na staveniště je z místní komunikace, konkrétně od ulice Huštěnovská, parcela 
číslo 6064/218. Staveniště zasahuje je rozprostřeno hlavně na vlastních pozemcích firmy 
Ray Service a.s., nicméně dvě stavební parcely jsou dle katastru nemovitostí ve vlastnictví 
města Staré Město. Jedná se o parcely číslo 6064/218 a 6064/81. 

Příjezdové komunikace jsou obousměrné, nicméně vzhledem k jejich malé šířce a 
vybudování nového areálového vjezdu, uvažuji o zjednosměrnění jednotlivých vjezdů na 
staveniště. Přiléhající obslužná komunikace zůstane i nadále obousměrnou. 

Před vjezdy do areálu staveniště budou umístěny dopravní značky upozorňující na 
zvýšený pohyb nákladních vozidel. Stejně tak budou umístěny dopravní značky zakazující 
vstup na staveniště nepovolaným osobám.  
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F.2.1 Doprava velkých strojů 
 
 Doprava materiálu a nadrozměrné mechanizace bude zajištěna nákladním autem 
MAN 33.480 s podvalníkem Goldhofer, který přijede od ulice Huštěnovská.  
 Autodomíchávač a autočerpadlo přijede po stejné ose. Posouzení poloměrů zatáček 
a celkové trasy strojů je popsán v kapitole C. Dopravní trasy a situace stavby s širšími 
dopravními vztahy. Podrobné informace o strojích jsou uvedeny v kapitole G. Návrh hlavních 
strojů a mechanizmů. 
 

F.2.2 Doprava pracovníků 
 

Dopravu pracovníků bude zajišťovat dodávka Ford Transit 2,2 TDI s devíti místy pro 
přepravu osob. Stavbyvedoucí se bude dopravovat vlastním firemním automobilem. 

Parkování automobilů bude přímo v areálu staveniště. 
 

F.2.3 Doprava materiálu na staveniště 
 
 Materiál bude dopravován hlavně nákladním automobilem MAN 26.414 
s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4, dále pak dodávkou Iveco Daily Maxi a dodávka 
betonové směsi bude zajištěna autodomíchávačem Schwing Stetter AM7 C3 Basic Line. 
Konkrétní dopravní trasy jsou popsány v kapitole C. Dopravní trasy a situace stavby s širšími 
dopravními vztahy. 
 

F.2.4 Doprava po staveništi 
 
 Pro vertikální dopravu bude na staveništi sloužit stacionární věžový jeřáb Liebherr 63 
K s dolní otočí a stavební výtah NOV 1000. Složení materiálů z nákladního auta zajistí 
hydraulická ruka HIAB 200 C-4. 
 Horizontální doprava po staveništi bude zajištěna pomocí smykového nakladače 
BobCat S770 s možností výměny pracovního nástroje za vidle pro převoz palet, dále 
paletového vozíku v jednotlivých podlaží hrubé stavby a stavebních koleček, případně ručně 
pracovníky. 
 

F.2.5 Doprava částí zařízení staveniště 
 
 Kontejnery pro stavbyvedoucího a pracovníky budou přivezeny nákladním autem 
MAN s hydraulickou rukou a budou umístěny ve vymezeném prostoru staveniště dle výkresů 
zařízení staveniště pro danou etapu.  
 Hygienické zázemí bude tvořit suché WC a umývárna od firmy TOI TOI, které budou 
dovezeny z Brna. Kontejnery budou umístěny na dřevěných hranolech tak, aby nepoškodily 
stávající zámkovou dlažbu, která bude po dokončení stavby dále využívána.  
 Dále budou přivezeny železobetonové panely, které budou umístěny pod skladovací 
plochu a pod věžový jeřáb. Vzhledem k tomu, že hlavní přípojka elektrické energie vede od 
trafostanice a kříží asfaltovou areálovou komunikaci, bude v místě komunikace použita 
chránička pro ochranu před pojezdem automobilů.  
 

F.3 Inženýrské sítě 
 
 Veškeré inženýrské sítě budou na staveništi řádně vyznačeny. Staveništní rozvody 
elektřiny a vody povedou na povrchu a budou vedeny v chráničkách. Jelikož inženýrské sítě 
vedou pod zařízením staveniště, je potřeba podřídit se případným opatřením stanovených od 
správců sítí. Přípojky inženýrských sítí budou osazeny měřícími zařízeními, aby bylo možné 
správně odečítat spotřebované energie. 
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F.4 Zařízení staveniště během výstavby 
 
 Před začátkem stavby objektu SO 01 bude dokončeno odstranění stávajících 
ocelových konstrukcí přístřešku pro auta a kola. Bude provedeno vykácení drobných keřů a 
stromků v okolí prostoru stavebního objektu.  
 Před zahájením zemních prací budou na staveniště přivezeny kontejnery pro zázemí 
stavbyvedoucího a ostatních pracovníků. Dále bude přivezen kontejner pro vrátnici a další 
skladovací kontejnery pro skladování drobného materiálu a pracovního nářadí.  
 Stávající vjezd na staveniště bude zjednosměrněn a v předem určeném místě dle 
projektové dokumentace bude rozebráno stávající oplocení a proveden další vjezd na 
staveniště s napojením na místní komunikaci. Část staveniště bude oplocena mobilním 
rozebíratelným oplocením výšky 2,0 metru. 
 Zařízení staveniště se bude postupně měnit v průběhu etap výstavby. Jednotlivé 
rozvržení objektů zařízení staveniště je znázorněno v situačních výkresech v přílohách mé 
diplomové práce. Zařízení staveniště je rozvrženo do tří hlavních etap výstavby a to pro 
provádění hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací. 
 Přípojné body pro staveništní rozvody jsou napojeny z nově vybudované trafostanice 
a stávající hlavní budovy firmy Ray Service a.s. Všechny přípojné místa budou osazeny 
měřícími zařízeními pro následný přesný odpočet a vyúčtování skutečné spotřeby. 
 

F.4.1 Provádění hrubé spodní stavby 
 

Před začátkem této etapy bude zařízení staveniště obsahovat pouze minimální počet 
objektů zařízení staveniště. Konkrétně se bude jednat o stavební buňku pro stavbyvedoucího 
a taky kontejner se sociálním a hygienickým zázemím. 

V této části budou práce prováděny hlavně rypadlem JCB 3CX a smykovým 
nakladačem BobCat S770, které budou odstraňovat stávající zámkovou dlažbu a obnažovat 
stávající základový rošt.  

V prostoru uvažovaném pro zařízení staveniště bude reflexním sprejem vyznačen 
obrys kontejnerů pro jejich přesné umístění. Pod kontejnery budou rozmístěny dřevěné 
hranoly, aby nedošlo k poškození stávající zámkové dlažby. Následně budou přivezeny 
kontejnery a dojde k jejich napojení na elektrickou energii. Hygienický kontejner bude dále 
napojen na vodu a odvod splaškových vod. Zhotoví se další odběrná místa vody v podobě 
hadic s výtokovými armaturami a elektrické energie ze staveništnich rozvaděčů. 

Za přípojnými místy bude osazen vodoměr a na odvodu splaškové kanalizace 
z kontejneru bude nainstalován splaškový průtokoměr. 

Bude přivezeno mobilní oplocení výšky 2,0 metru a vrátnice s vjezdovou bránou 4,5 
metru. Plocha otevřené skládky materiálu bude vytvořena z železobetonových panelů. Při 
zemních pracích bude zároveň provedena úprava nového vjezdu na staveniště, skrývka 
ornice a následné zhutnění pláně na únosnost Edef = 45 Mpa. Jako pojezdová vrstva bude 
po celou dobu výstavby sloužit vrstva zhutněného kameniva frakce 32 - 63 mm. 

Rozměry a umístění skladovacích ploch a kontejnerů je vyznačeno v příslušné 
výkresové dokumentaci, stejně tak kontejnery pro odpad. 
 Pilotovací souprava bude složena v místech budoucího věžového jeřábu, což je 
znázorněno ve výkresech zařízení staveniště. Stávající zámková dlažba bude odvezena na 
deponii, kde bude ponechána do konce výstavby. Objem vytěžené zeminy je velmi malý, 
v podstatě bude zemina pouze převážena na mezideponii a po provedení základových 
konstrukcí opět vrácena do zásypů základového roštu. 
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F.4.2 Provádění hrubé vrchní stavby 
 
 Kontejnery pro zařízení staveniště se v zásadě nemění. Přibude však jeden další 
kontejner pro pracovníky a prostor pro míchací centrum s přípojkou vody a elektrické 
energie. Dále bude dopraven věžový jeřáb Liebherr 63 K, který bude umístěn na roh 
budovaného objektu vedle míchacího centra. Jeřáb bude napojen na elektrickou energii 
z hlavního staveništního rozvaděče od trafostanice.  
 Vnitrostaveništní komunikace zůstanou beze změny. Deponie pro zbytky zeminy či 
zámkové dlažby zůstanou v zadní části areálu zatím beze změn. 

Materiál pro zdění bude přivážen postupně v jednotlivých krocích nákladním 
automobilem MAN 26.414 a bude skládán pomocí hydraulické ruky. Další přemístění 
materiálu bude provedeno věžovým jeřábem.  
 V průběhu zdění bude postaveno kozové a trubkové lešení, které bude přivezeno 
nákladním autem MAN a skladováno v prostoru prvního podlaží. Systémové bednění sloupů 
a stropu DOKA bude skladováno taktéž v prostoru prvního podlaží. 
 Plochy pro odpad a hygienické zázemí se použije z předchozích etap. 
 

F.4.3 Provádění dokončovacích prací 
 
 Věžový jeřáb bude demontován a odvezen. Stejně tak budou odvezeny 
železobetonové panely tvořící pevný podklad pod skladovací plochou a míchacím centrem. 
Část zámkové dlažby bude z deponie v zadní části objektu použita na dodláždění okolí 
nového objektu. Proběhne demontáž mobilního oplocení a montáž nové vjezdové brány 
šířky 4,5 metru. Proběhnou úpravy obrubníků a vnitrostaveništních komunikací. V místech 
staveništního vjezdu bude položen nový asfaltový kryt, který bude navazovat na areálovou 
komunikaci, která vede do zadní části areálu.  

Před předáním stavby budou odvezeny všechny kontejnery zařízení staveniště a 
uzamykatelné sklady. Současně se odpojí staveništní sítě a body napojení se zajistí proti 
poškození. V místech pod kontejnery dojde k dodatečnému vyspravení zámkové dlažby a 
budou nově namalována parkovací stání.  
 
 

F.5 Prvky zařízení staveniště 
 

F.5.1 Oplocení staveniště 
 
 Okolo části staveniště bude instalováno mobilní oplocení. To se skládá z nosných 
rámů s pletivem výšky 2,0 m a plastovými patkami, do kterých jsou tyto rámy vsunuty a 
zavětrovány. Celková délka oplocení včetně vjezdové brány je 86,4 metru. 
 Na pletivu budou instalovány cedule s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. 
Přístup na staveniště bude dvěmi bránami šířky 4,0 m a 4,5 m.  
 Vjezdová brána bude uzamykatelná a bude opatřena kontaktními údaji na stavebníka 
a zhotovitele a kopie rozhodnutí o povolení stavby. Vedle hlavní vjezdové brány bude 
zřízena vrátnice.  
 Ve zbylé části areálu bude probíhat normální provoz a je nutné zajistit bezpečný 
průjezd vozidel stavbou. 
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.  
Obrázek F.5.1 - 1 Mobilní oplocení (zdroj: [3]) 

 

F.5.2 Vnitrostaveništní komunikace 
 
 Zařízení staveniště je vybudováno na přilehlých parkovištích s pojezdovou plochou ze 
zámkové dlažby. V prostoru zařízení staveniště je dostatečný prostor pro skladování 
materiálu a manipulace s břemeny. Vjezd do areálu je přes nově vybudovaný vjezd s vrátnicí 
a výjezd je stávající bránou šířky 4,0 metru. Nové pojízdné plochy budou v průběhu výstavby 
pouze vysypány kamenivem a zhutněny. Konečná pojezdová vrstva komunikací bude 
realizována až po dostavení hlavního stavebního objektu 
 Věžový jeřáb bude umístěn na zpevněné ploše ze železobetonových panelů. Brány 
pro pěší nejsou v hranici staveniště navrženy. Osoby budou mít přístup na staveniště 
vjezdovými branami. Pro přístup do stávající části společnosti Ray Service a.s., kde bude 
probíhat výroba bez omezení bude sloužit další vjezdová brána v mobilním oplocení. 
K přístupu do zadní části areálu bude nutné projet staveništěm. Vjezd bude možný pouze 
bránou s vrátnicí a dále bude průjezd kopírovat stávající asfaltovou komunikaci.  
 Zpevněné plochy na staveništi jsou tvořeny stávajícím parkovištěm ze zámkové 
dlažby, nicméně v místech těžkých strojů a materiálů budou na tyto místa položeny 
železobetonové panely. V případě podložení patek nákladního automobilu MAN se použijí 
dřevěné hranoly pro lepší přenos zatížení do zámkové dlažby. Stávající komunikace bude 
v určitých částech rozebrána včetně silničních obrubníků. 
 

F.5.3 Zvedací mechanismy 
  
 Pro vykládku materiálu z nákladního automobilu MAN 26.414 bude sloužit 
hydraulická ruka HIAB 200 C-4. Pro potřeby přemístění těžkých a velkých břemen nebo 
materiálu pro zdění bude využíván věžový jeřáb s výložníkem 35 metrů. Jeřáb bude 
využíván i pro přepravu betonové směsi v bádii. 
 Pro vertikální dopravu drobných materiálů a osob bude sloužit stavební výtah NOV 
1000. 
 

F.5.4 Skladovací plochy  
 
 Skladovací plochy palet a balíků s tvárnicemi jsou určeny na skladovací ploše 
v areálu staveniště. Tato plocha je kapacitně omezená, v pozdějších etapách výstavby bude 
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část skladovací plochy přesunuta přímo do hrubé stavby objektu. Tyto skladovací plochy 
budou na železobetonových panelech pro zajištění pevného a rovnoměrného podloží. Palety 
budou dováženy v jednotlivých cyklech po deseti paletách a budou skládány hydraulickou 
rukou na skládku. 
 Pytlované směsi budou uloženy na paletách v těsné blízkosti míchacího centra a 
budou chráněny plachtami před povětrnostními vlivy. Lešení a bednění budou dovezeny 
taktéž nákladním autem MAN s hydraulickou rukou a budou skladovány v samotném 
objektu, případně drobné konstrukce v uzamykatelném skladu.  
 V etapě hrubé spodní stavby se bude jednat hlavně o správné skladování betonářské 
výztuže. Ta bude skladována na pevném, odvodněném podkladu, nejlépe chráněna před 
povětrnostními vlivy. Výztuž bude označena a uložena na podkladcích v jednotlivých 
svazcích. 
 Drobný materiál bude uložen na skladovací ploše nebo v budovaném objektu. 
Vzhledem k omezenému množství skladovacích míst bude materiál přemístěn do objektu.  
 Díky skladování na stropě objektu je dosaženo skladování materiálu na rovném a 
čistém povrchu. Zatížení od palet bylo konzultováno se statikem. 
 Výplně otvorů budou dovezeny až těsně před montáží a budu postupně dodávány 
tak, aby nebylo potřeba jejich skladování ve větším množství. 
  

F.5.5 Skladové kontejnery 
 
 Pro uskladnění drobného materiálu, pracovních pomůcek a elektrického nářadí bude 
dovezen skladový uzamykatelný kontejner. Bude sloužit také pro skladování materiálu, který 
musí být chráněn před klimatickými vlivy. Bude použit kontejner ALGECO SEEC 20“ CSC 
s rozměry 6060x2440x2590 mm. 
 Kontejner bude uložen na dřevěných hranolech kvůli zamezení poškození zámkové 
dlažby. 
 

 
Obrázek F.5.5 - 1 Skladovací kontejner (zdroj: [4]) 

F.5.6 Vrátnice 
 
 Pro ochranu staveniště a kontrolu vjezdu vozidel či vstupu osob na staveniště bude 
zřízena vrátnice. Vrátnice bude vytvořena z kontejneru AB3 typu vrátnice s rozměry 2 x 2 
metru. Tento kontejner bude osazen na železobetonových panelech a připojen na elektrickou 
energii. Vrátnice je vybavena okny do dvou směrů, svítidlem, topením a nábytkem. 
 

F.5.7 Nádoby na odpad 
 
 Odpady, které vznikají při výstavbě se budou třídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. – 
Katalog odpadů. 
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 Staveniště bude vybaveno několika plastovými nádobami na drobný odpad. Tyto 
nádoby mají každá objem 1100 l a budou umístěny na volném prostoru za skladovací 
plochou. Nádoby budou obsahovat informace o druhu odpadu pro který je nádoba určena.  
 Pro staveništní odpad (suť, zbytky tvárnic apod.) bude v průběhu etapy hrubé spodní 
stavby dopraven vanový kontejner o objemu 3 m3 a rozměrech 3,4/2,0/0,5 metru pomocí 
nákladního automobilu Iveco. Kontejner bude umístěn v zadní části staveniště v blízkosti 
mobilního oplocení. V této části je dostatek prostoru pro případné umístění i druhého 
vanového kontejneru, pokud to bude situace vyžadovat. Naplnění kontejneru bude 
každodenně kontrolováno a v předstihu bude objednán odvoz plného kontejneru. Odvoz a 
likvidaci odpadů bude provádět firma Kovosteel s.r.o. ze Starého Města. 
 

 
Obrázek F.5.7 - 1 Nádoba na odpad (zdroj: [5]) 

 
 
 
 

 
Obrázek F.5.7 - 2 Vanový kontejner (zdroj: [6]) 

F.5.8 Zdroj vody 
 
 Staveniště bude zásobováno pitnou vodou, která bude odebírána ze stávající 
administrativní budovy.  
 Připojení bude řešeno přes dočasnou vodoměrnou šachtu, ve které bude umístěn 
vodoměr pro přesné odečty. Dimenze vodovodní přípojky je DN 50. Za šachtou bude voda 
dopravována k místům spotřeby pomocí tlakové hadice. Místem spotřeby je myšleno hlavně 
míchací centrum a hygienické zázemí. Rozvodná hadice bude vedena v chráničce z PP-HD 
po povrchu. Přesná trasa vedení staveništních rozvodů je vyznačena ve výkresech zařízení 
staveniště. V zimním období, při teplotě nižší než 0 °C, bude hadice vypuštěna a uložena na 
chráněné místo. 
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F.5.8.1 Předpokládaná maximální spotřeba vody 
 
 Výpočet spotřeby vody je pouze orientační, jelikož se počty pracovníků budou 
v průběhu výstavby měnit. 
 
  
Tabulka F.5.8.1 - 1 Voda pro hygienické účely 

Potřeba vody Mj Množství Mj Spotřeba vody [l] Celkem [l] 
Mytí rukou Pracovník 16 5 80 l 

 
 
Tabulka F.5.8.1 - 2 Voda pro provozní účely 

Potřeba vody Mj Množství Mj Spotřeba vody [l] Celkem [l] 
Příprava malty kg 9800 0,20 1960 
Mytí míchačky ks 1 60 60 

Ošetřování 
betonu 

m3 80 10 800 

Celkem [l] 2820 l 
 
F.5.7.2 Dimenzování potrubí 
 

�� =� ��	 × ��
		 × 3600	 

 

�� =�(80 + 2820)	× 1,5
8	 × 3600 = �, ��	�/�	 

Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den(směna) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t – doba odběru vody (1 pracovní směna = 8 hodin) 
3600 – koeficient = 3600 vteřin = hodina 
 
Minimální světlost potrubí je dle ČSN 75 5401 - DN 15 a je stanovena pro maximální 
spotřebu vody 0,25 l/s, které náš denní odběr ani nedosahuje. Vzhledem k těmto 
skutečnostem bude rozvod vody veden v potrubí DN 15. 
 

F.5.9 Zdroj elektrické energie 
 
 Zdroj elektrické energie bude rozveden z nově vybudované trafostanice. Kabelový 
rozvod povede přes vnitro staveništní komunikaci s chráničce až do hlavního staveništního 
rozvaděče jehož součástí je elektroměr. Z tohoto rozvaděče bude napájen hlavně věžový 
jeřáb.  

Vzhledem k rozmístění odběrných míst elektrické energie, bude zřízen ještě jeden 
staveništní rozvaděč a to na kabelovém rozvodu elektrické energie ze stávající 
administrativní budovy. Na tento rozvaděč budou napojeny kontejnery stavbyvedoucího a 
pracovníků. 

Rozvody od hlavních staveništních rozvaděčů povedou na povrchu v chráničkách. 
Pokud to bude situace vyžadovat, lze v pozdějších etapách výstavby umístit podružné 
staveništní rozvaděče do vnitřních prostor budovaného objektu. 
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Spotřeba elektrické energie 
 
Tabulka F.5.9 - 1 Spotřeba elektrické energie pro stroje 

Stavební stroje Příkon [kW] Množství 
[ks] 

Celkem [kW] 

Spádová míchačka 0,5 1 0,5 
Ruční míchadlo 0,95 1 0,95 

Stolová pila 4,0 1 4,0 
Ponorný vibrátor 0,85 1 0,85 
Úhlová bruska 1,4 1 1,4 

Jeřáb 63 K 28 1 28 
Celkem příkon strojů 35,7 kW 

 
Tabulka F.5.9 - 2 Spotřeba elektrické energie pro zázemí pracovníků 

Prostory Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 
Šatny pracovníků (6 x 2,5 m) 1 2 2,0 

Kancelář (6 x 2,5 m) 1 1 1,0 
Sklad (6 x 2,5 m) 0,15 1 0,15 

WC kontejner (6 x 2,5 m) 2 1 2,0 
Halogenové světlo 0,5 2 1,0 

Celkem příkon osvětlení 6,15 kW 
 
Příkon elektrické energie 

� = �, �	 ×	�(�, �	 × 	��, � + �, �	 ×  , ��)! +	(�, �	 × ��, �)! 
 
S = 39,92 kW 
 
1,1   p koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 p koeficient současnosti el. motorů 
0,8   p koeficient současnosti vnitřního osvětlení a topení 
 
Nutný minimální příkon elektrické energie pro jeden rozvaděč staveniště je 40 kW. 
 
V uvažovaném rozdělení bude mít rozvaděč pro jeřáb příkon alespoň 30kW a druhý 
rozvaděč pro zázemí pracovníků a míchací centrum alespoň 15kW. 
 
Hlavní staveništní rozvaděč 
Zásuvky  

- 2 x 32 A / 400 V 
- 5 x 16 A / 230 V 

Hlavní vypínač 
Chránič 
Elektroměr 
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Obrázek F.5.9 - 1 Hlavní staveništní rozvaděč (zdroj: [7]) 

Podružný staveništní rozvaděč 
Zásuvky 

- 1x 16 A / 400 V 
- 1x 32 A / 400 V 
- 2x 16 A / 230 V 

Hlavní vypínač 
Chránič 
 

F.5.10 Požární bezpečnost 
 
 Požární bezpečnost budou zajišťovat přenosné hasící přístroje 21 A. Přístroje budou 
umístěny v kanceláři stavbyvedoucího, šatnách pracovníků, v uzamykatelném skladu a po 
dvou kusech v každém budovaném podlaží.  
 Dále bude tento přístroj u každé práce s otevřeným ohněm nebo hořlavými látkami. 
 

F.6 Hygienické a sociální zařízení staveniště  
 
 Zázemí pracovníků budou tvořit kontejnery, které budou mít vnější rozměry 6058 x 
2438 x 2800 mm, kde se budou nacházet šatny a jídelny pracovníků. 
 Hygienické zázemí bude tvořeno samostatným kontejnerem SB6 s napojením na 
vodu, elektřinu a odpad bude sveden do odpadní vany umístěné pod kontejnerem. Tento 
kontejner bude vybaven dvěma WC, pisoáry a čtyřmi umyvadly.  

Kontejnery pracovníků budou osazeny na nad sebou, díky tomu bude zapotřebí 
zhotovení provizorního ocelového schodiště do druhé výškové úrovně. Ke kontejnerům bude 
přivedena elektrická energie, k umývárně i voda. 
 Šatny pracovníků budou napojeny na elektrickou energii, aby bylo dosaženo řádného 
osvětlení a možnost vytápění prostor elektrickými přímotopy. 
  

F.6.1 Šatny pracovníků 
 
 Zázemí pracovníků bude tvořeno dvěma obytnými kontejnery. Pro návrh kontejneru 
byla uvažována užitná plocha 1,75 m2 pro jednoho pracovníka, což tento kontejner splňuje (8 
pracovníků = 14 m2  < 15 m2 což je užitná plocha jednoho kontejneru. Pro celkový počet 16 ti 
pracovníků bude přistaven ještě jeden kontejner. 
 Pro zařízení staveniště byl zvolen kontejner AB 6 6058 x 2348 x 2800 mm. Tento 
kontejner je vybaven třemi elektrickými zásuvkami 230 V, elektrickým přímotopem, oknem 
s roletou, dvěma zářivkami, lavicemi se stoly a malou předsíní. Druhý kontejner bude 
přístupný po ocelovém schodišti, které bude dodáno zároveň s kontejnerem. 
 
 1. Etapa hrubé spodní stavby – navrhovaný počet pracovníků - 8  
  - navržen jeden kontejner 
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 2. Etapa hrubé vrchní stavby – navrhovaný počet pracovníků – 16 
  - navrženy dva kontejnery nad sebou se schodištěm 
 
 3. Etapa dokončovacích prací – navrhovaný počet pracovníků – 10 
  - navrženy dva kontejnery nad sebou 
   
 

 
Obrázek F.6.1 - 1 Kontejner AB6 (zdroj: [8]) 

 
Obrázek F.6.1 - 2 Schéma kontejneru AB6 (zdroj: [8]) 

F.6.2 Hygienické zázemí 
 
 Hygienické zázemí pracovníků bude tvořeno kontejnerem typu SB6 s rozměry 
6058 x 2438 x 2600 mm. V základním provedení bude mít buňka jedny vchodové dveře, 
plastové okno a mezistěnu s vnitřními dveřmi. Vnitřní vybavení sprch čítá dvakrát sprchový 
kout, čtyři umyvadla, elektrický boiler na 220 litrů vody, zrcadlo a věšáky.  
 Vnitřní vybavení záchodů čítá dvakrát toaletní kabinu se záchodovou mísou, dvakrát 
pisoár a dvě kilowattová topení. 
 Kontejner SB6 musí být připojen na elektrickou energii a vodu. Splaškové vody budou 
svedeny do zásobníku pod kontejnerem, který se bude po naplnění odčerpávat. 
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Obrázek F.6.2-1 Schéma kontejneru (zdroj: [8]) 

F.7 Výrobní zařízení staveniště 
 
 Výrobní část zařízení staveniště bude tvořit míchací centrum, ve kterém se budou 
připravovat veškeré maltové pytlované směsi. Míchací centrum je umístěno naproti otevřené 
skladovací ploše a je navrženo ve velikosti 5 x 3 metru. Podklad budou tvořit železobetonové 
panely, aby nedošlo k porušení stávající zámkové dlažby. 

Příprava bude probíhat buď ve spádové míchačce (hlavně pro zakládací malty) nebo 
ručně pomocí ručního míchadla. Stroje jsou umístěny na zpevněné (železobetonovým 
panelem) a odvodněné ploše. Míchací centrum bude napojeno na rozvod vody a elektrické 
energie z hlavního staveništního rozvaděče. Připravená malta se bude dopravovat k místu 
spotřeby pomocí stavebního kolečka nebo ručně v kbelících, případně stavebním výtahem. 
 

F.8 Zajištění staveniště z hlediska ochrany  
 
 Stavební práce nebudou ohrožovat bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti 
staveniště a silniční provoz na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nebudou 
narušeny sousední objekty. Pro zamezení vstupu nepovolaných osob bude zřízeno mobilní 
oplocení staveniště s vjezdovou a výjezdovou bránou a vrátnicí. 

Na jednotlivých prvcích oplocení budou umístěny informační cedule „Nepovolaným 
vstup zakázán“. Dále budou na vstupní bráně vylepeny cedule s informačními a zákazovými 
značkami. Přesné zakreslení dopravního značení je znázorněno na výkrese č. 02 
Koordinační situace stavby s bližšími dopravními vztahy. 
 

 
Obrázek F.8 - 1 Upozorňující tabulky (zdroj: [9]) 
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Přiléhající komunikace budou opatřeny dopravním značením s upozorněním o 
realizované stavbě. Vzhledem k umístění zařízení staveniště v areálu společnosti, není 
potřeba žádat o úpravu značení na vedlejší komunikaci ani další omezení. 

Dopravní značení je znázorněno na výkresech situací a výkresech zařízení 
staveniště. Značení se umisťuje dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. „Vyhláška, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích“ a bude konzultováno s příslušným 
úřadem. 
 
 
 

 
Obrázek F.8 - 2 Dopravní značky (zdroj: [10]) 

F.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

F.9.1 Obecné požadavky 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a PO a jsou povinni na staveništi 
používat osobní ochranné pomůcky, kterými jsou od zaměstnavatele vybaveni. Před 
zahájením prací budou pracovníci seznámeni s pracovištěm, projektovou dokumentací, 
pracovními postupy a časovým plánem. O proškolení pracovníků bude proveden zápis ve 
stavebním deníku, stejně tak každý pracovník stvrzuje svým podpisem, že je seznámen 
s možnými riziky.  
 

F.9.2 Legislativa 
 
 Při výstavbě musí všichni pracovníci dbát na dodržování platných předpisů 
souvisejících s bezpečností a ochranou osob na staveništi. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s BOZP a PO. Podrobný výpis platných zákonů a vyhlášek je 
uveden v předchozí kapitole D.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, řešení rizik a 
opatření jsem zpracoval v kapitole I. Bezpečnost a ochrana zdraví. 
 

F.10 Ekologie 
 

F.10.1 Odpady z výstavby 
 
 S odpadem musí být nakládáno podle zákona č. 223/2015 v platném znění a 
katalogu odpadů č. 93/2016Sb. Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán do plastových 
kontejnerů a vanového kontejneru určenému na suť či jiný odpad. Likvidaci a odvoz odpadů 
bude zajišťovat firma Kovosteel s.r.o.. Obalové materiály budou ukládány do připravených 
pytlů. 
 Nepředpokládá se recyklace stavebních odpadů přímo na staveništi. 
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F.10.2 Ochrana před prašností ze stavby  
 
 V průběhu výstavby se nepředpokládá s nadměrným uvolňováním prachových částic. 
Pokud to bude nutné, budou se tyto povrchy či místa kropit vodou a přikrývat plachtami. 
 

F.10.3 Ochrana proti hluku a vibracím 
 
 Veškeré práce na staveništi budou probíhat mezi 7:00 a 17:00 hodinou. V průběhu 
výstavby nesmí dojít k narušení okolních objektů vibracemi či otřesy a hodnota hluku nesmí 
překračovat maximální stanovené meze. V přiléhajících objektech bude výroba normálně 
dále probíhat, je tedy nutné zajistit bezproblémový průběh stavebních prací s minimálními 
omezeními okolních objektů. 
 

F.10.4 Ochrana půdy 
 
 V průběhu výstavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí.  
Sypké materiály, pokud nejsou uskladněny v zastřešených skladech, budou uskladněny tak, 
aby nedocházelo k jejich splavování, tedy minimálně přikryty plachtou. 

Na staveništi se nachází drobné keře, které budou před zahájením zemních a 
bouracích prací odstraněny.  

 

F.11 Orientační doba výstavby 
 
Předpokládané zahájení prací hrubé vrchní stavby: 3/2020 
Předpokládané ukončení prací hrubé vrchní stavby: 3/2021 
Podrobnější rozpis prací podle časových úseků je v příloze č. 10 - Časový plán hlavního 
stavebního objektu 
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G. NÁVRH HLAVNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ 
 

G.1 Obecné informace 
 
 Uvedené stroje a mechanizace byly zvoleny pro vybrané technologické etapy a jsou 
taktéž uvedeny v technologických předpisech. V této kapitole budu uvádět bližší informace o 
vybraných strojích. Všechny mechanizace jsem navrhl v důsledku minimalizace nákladů 
stavby. 
 

Název stavby:  DOSTAVBA FIRMY RAY SERVICE a.s., Staré Město 
Místo stavby:  Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město,  

katastrální území 754617 Staré Město 
Předmět PD: Předmětem předkládané projektové dokumentace je dostavba 

výrobních a administrativních prostor firmy Rayservice a.s. 
 

Okres:    3711        Uh. Hradiště 
Obec: 550752     Staré Město 
Katastrální území: 754617     Staré Město u Uh. Hradiště 
Mapový list:   DKM 

 

G.2 Předmět dokumentace 
 

Předmětem této dokumentace je dostavba výrobních a administrativních prostor firmy 
Ray service a.s.. 

Areál firmy se nachází na severním okraji města Staré Město. V areálu firmy se 
nachází hala, ve které se nachází výrobní i administrativní prostory. K této budově se bude 
přistavovat předmětná stavba. Hlavní vstup do stávající haly je orientován ze 
severovýchodní strany. V areálu jsou dále dva malé objekty (garáže) spojené přístřeškem 
pro auta a dva další přístřešky, jeden pro auta a malý pro kola. Pod zpevněnou plochou a 
hlavní budovou se nachází stávající železobetonové základy, které budou pro přístavbu 
využity.  

Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický skelet. Základy jsou 
tvořeny železobetonovými pasy na pilotách. Stropní konstrukce jsou železobetonové 
monolitické. Obvodový plášť je zděný s provětrávanou fasádou. 

Součástí dostavby a přístřešku pro auta (SO 01) jsou i další objekty. SO 02 – 04 
souvisí s inženýrskými sítěmi, SO 05 jsou venkovní zpevněné plochy, SO 06 je malý objekt 
přístavby dílny. 
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G.3 Vrtná souprava Casagrande B180HD 
 
 Jedná se o vrtnou soupravu Casagrande B180HD, která bude vrtat nové piloty mezi 
stávající základové pasy základového roštu. Nové piloty budou průměru 800 mm a 600 mm 
a budou dosahovat hloubky 4 metrů pod základový rošt. 
 

 
Obrázek G.3-1 Vrtná souprava Casagrande (zdroj: [11]) 

Tabulka G.3-1 Parametry vrtné soupravy 

Délka stroje  7,5 m 
Délka přepravní 14,3 m 
Výška přepravní 3,25 m 
Šírka 2,9 m 
Výkon motoru 224 kW 
Hmotnost 50 t 

 

G.4 Mechanizace pro nadrozměrnou přepravu 
 
 Vrtná souprava bude ze sídla firmy Geostav s.r.o. dopravena na podvalníku 
Goldhofer STN L4 s tahačem MAN TGA 33.480. Jedná se o čtyř nápravový podvalník pro 
přepravu stavebních strojů do vlastní hmotnosti cca 50 tun.  
 Tahač MAN 33.480 bude dále sloužit pro dopravu věžového jeřábu LIEBHERR 63k 
na staveniště. 
 
 

G.4.1 Vozidlo MAN TGA 33.480 
 
 Tahač MAN TGA 33.480 bude sloužit pro dopravu vrtné soupravy a jeřábu na 
staveniště, za pomocí podvalníku Goldhofer STN L4. Vozidlo MAN bude zajištěno firmou 
Geostav s.r.o. z Otrokovic.  
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Obrázek G.4.1-1 Vozidlo MAN TGA 33.480 (zdroj: [12]) 

Tabulka G.4.1-1 Parametry vozidla MAN 

Délka  6,78 m 
Výška 3,26 m 
Max zatížení 60 t 
Šírka 2,7 m 
Výkon motoru 353 kW 

 

G.4.2 Podvalník Goldhofer STN L4 
 
 Podvalník Goldhofer STN L4 bude zajištěn firmou Geostav s.r.o., která zajišťuje 
dopravu vrtné soupravy. Tento podvalník bude tažen vozidlem MAN TGA 33.480 a jelikož se 
jedná o nadrozměrný náklad, posouzení průjezdu zatáčkami je uvedeno v kapitole C 3.3 
Doprava vrtné soupravy. 
 

 
Obrázek G.4.2-1 Podvalník Goldhofer STN L4 (zdroj: [13]) 

Tabulka G.4.2-1 Parametry podvalníku 

Ložná plocha 10,5 x 3,0 m 
Nosnost 55 t 
Hmotnost 17 t 
Šírka 2,7 m 
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G.5 Věžový jeřáb Liebherr 63 K 
 

Věžový jeřáb Liebherr 63 K s dolní otočí pro hrubou vrchní stavbu bude dopraven 
z blízkých Otrokovic, konkrétně z firmy JVS jeřáby s.r.o. pomocí tahače MAN TGA 33.480. 

Věžový jeřáb bude sloužit po celou dobu realizace hrubé vrchní stavby k přepravě 
betonové směsi v bádii a k jakýmkoliv dalším materiálům, jako jsou kari sítě, dílce bednění 
apod. Posouzení jeřábu je provedeno v samostatné kapitole M. Posouzení a návrh hlavního 
montážního prostředku. 

 
 

G.5.1 Bádie na betonovou směs 1034C.14 
 
Pomocí bádie budou betonovány všechny sloupy monolitického skeletu. K bádii bude 

připevněn i gumový rukáv pro případné prodloužení dosahu jeřábu.  
 

 
Obrázek G.5.1-1 Bádie na bet. směs (zdroj: [15]) 

Tabulka G.5.1-1 Parametry bádie 

Objem 1500 l 
Nosnost 3,6 t 
Výška  1,03 m 
Hmotnost 495 kg 

 

G.6 Stroje pro dopravu betonové směsi 
 

Betonová směs bude použita jak do jednotlivých pilot, tak i do tvarovek ztraceného 
bednění v základovém roštu a dalších nosných konstrukcí. Při betonáži pilot bude použito 
stacionární čerpadlo Putzmeister P718 TD, které dopraví společnost Geostav s.r.o..  

Obrázek G.5-1 Liebherr 63K (zdroj: [14]) 



127 
 

Pro následnou betonáž základových desek bude dopraveno autočerpadlo 
Putzmeister M28-4 a doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí autodomíchávače 
Schwing Stetter AM7 C3 Basic line.  
 

G.6.1 Čerpadlo betonu Putzmeister P718 TD 
 

Stacionární čerpadlo bude dopraveno společností Geostav z Otrokovic, současně 
s vrtnou soupravou a kolovým jeřábem. Bude používáno pro betonování jednotlivých pilot 
základového roštu. Dosah hadic maximálně 100 m délky. 
 

 
Obrázek G.6.1 - 1 Stacionární čerpadlo Putzmeister P718 TD (zdroj: [16]) 

Tabulka G.6.1 - 1 Parametry čerpadla Putzmeister P718 TD 

Délka  4,5 m 
Šířka  1,6 m 
Výška  1,75 m 
Hmotnost 2,32 t 
Výkon motoru 34,5 kW 
Maximální výkon 17,4 m3/h 

 
 

G.6.2 Autodomíchávač Schwing Stetter AM7 C3 Basic line 
 

Autodomíchávač bude sloužit k primární dopravě čerstvého betonu na staveniště. 
Tento stroj patří společnosti Dobet s.r.o. sídlící v Uherském Hradišti, odkud bude beton 
dovážen.  
 

 
Obrázek G.6.2 - 1 Autodomíchávač AM C3 Basic Line (zdroj: [17]) 
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Tabulka G.6.2 - 1 Parametry autodomíchávače 

Jmenovitý objem 6 m3 

Hmotnost nástavby  3,78 t 
Výkon separátního pohonu 58 kW 
Nosnost podvozku 26 t 

 

G.6.3 Autočerpadlo Putzmeister M28-4 
 
 Autočerpadlo Putzmeister M28-4 bude stejně jako autodomíchávač dopraveno z firmy 
Dobet s.r.o. z Uherského Hradiště. Bude využíváno při betonáži tvárnic ztraceného bednění 
při zesilování základových pasů základového roštu a při betonáži nových spojovacích 
základových pasů. Dále bude využíváno při betonáži stropních desek.  
 Výhodou autočerpadla je jistě možnost přemístění, takže betonáž může probíhat 
z několika míst. 

 

 
Obrázek G.6.3-1 Autočerpadlo Putzmeister M28-4 (zdroj: [18]) 

 
Tabulka G.6.3-1 Parametry autočerpadla 

Výškový dosah 27,3 m 
Hloubkový dosah 18,0 m 
Počet ramen 4 
Délka 10,7 m 

 

G.7 Kolový jeřáb Terex Demag AC 30 
 
 Tento kolový jeřáb bude zajištěn firmou Geostav s.r.o. a bude sloužit k postavení 
vrtné soupravy Casagrande 180 HD. Jedná se o kompletní servis, který zahrnuje dopravu a 
postavení vrtné soupravy včetně čerpadla na beton Putzmeister P718 TD. 
 

 
Obrázek G.7-1 Kolový jeřáb Terex Demag AC 30 (zdroj: [19]) 
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Tabulka G.7-1 Parametry kolového jeřábu 

Délka 6,88 m 
Šířka  2,5 m 
Výška 2,99 m 
Max. nosnost 30 t 
Výkon 172 kW 
Hmotnost 22 t 

 

G.8 Stroje pro přepravu zeminy, stavební suti a dalších materiálů 
 
 Konkrétně se jedná o stroje pro odvoz přebytečné zeminy a stavební suti, dále pro 
dopravu výztuže a dalších materiálů na staveniště. 
 

G.8.1 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 
 
 Tento nákladní automobil bude využíván k odvozu stavební suti a zeminy na skládku 
během etapy bourání a zemních prací. Tatra Phoenix bude objednávána od firmy Tradix 
s.r.o. sídlící v těsné blízkosti staveniště. 
 

 
Obrázek G.8.1-1 Tatra Phoenix 6x6 (zdroj: [20]) 

 
Obrázek G.8.1-2 Tatra Phoenix 6x6 (zdroj: [21]) 
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Tabulka G.8.1-1 Parametry Tatry Phoenix 

Objem korby 10 m3 
Max. hmotnost 30 t 
Max. rychlost 85 km/h 
Pohon 6 x 6 
Výkon 300 kW 

 

G.8.2 Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 
 
 Tento nákladní automobil bude využíván k dopravě materiálů pro betonáž, dále pak 
pro dopravu malých strojů a zařízení. Automobil bude zajištěn firmou Tufír s.r.o. sídlící 
v Kunovicích. Rozměry korby jsou 6,2 x 2,45 metru. 
 Dále je automobil vybaven hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 se třemi výsuvy. Tímto 
automobilem bude zajištěn také dovoz obytných a skladovacích kontejnerů, které budou 
pronajaty od firmy Algeco s.r.o. sídlící ve Starém Městě. 
 

 
Obrázek G.8.2-1 Nákladní automobil MAN 26.414 (zdroj: [22]) 

 

Tabulka G.8.2-1 Parametry automobilu MAN 

Délka / ložná plocha 9,55 / 6,2 m 
Šířka / ložná plocha 2,55 / 2,45 m 
Výška 3,2 m 
Celková hmotnost 26 t 
Rozvor náprav 4,6 m 
Výkon 301 kW 
Užitková hmotnost 15,4 t 

 

G.8.3 Automobil Iveco EuroCargo ML 120E s vanovým kontejnerem 
 
 Tento nákladní automobil bude sloužit k dovozu a odvozu kontejneru pro staveništní 
odpad. 
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Obrázek G.8.3-1 Automobil Iveco Eurocargo ML 120E (zdroj: [23]) 

 
Tabulka G.8.3-1 Parametry automobilu Iveco Eurocargo 

Délka  6,8 m 
Šířka  2,4 m 
Výška 2,8 m 
Provozní hmotnost 6,0 t 
Rozvor náprav 4,2 m 

 

G.9 Vozidla pro přepravu drobného materiálu a osob 
 

G.9.1 Dodávka Iveco Daily Maxi 
 
 Dodávka slouží k primární dopravě drobného materiálu, nářadí a pomůcek. 

 
Obrázek G.9.1-1 Iveco Daily Maxi (zdroj: [24]) 

 

Tabulka G.9.1-1 Parametry dodávky Iveco Daily 

Délka  4,6 m 
Šířka  2,2 m 
Výška vnitřního prostoru 1,95 m 
Celková hmotnost 3,5 t 
Rozvor náprav 3,3 m 
Výkon 107 kW 
Užitková hmotnost 1,05 t 
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G.9.2 Dodávka Ford Transit 2,2 L2H2 
 
 Tato dodávka bude sloužit k přepravě pracovníků na staveniště. Její velkou výhodou 
je možnost převozu až devíti osob. 
 

 
Obrázek G.9.2-1 Ford Transit 2,2 L2H2 (zdroj: [25]) 

 
Tabulka G.9.2-1 Parametry dodávky Ford Transit 

Délka  5,78 m 
Šířka  2,35 m 
Výška  2,33 m 
Celková hmotnost 3,0 t 
Výkon 85 kW 

 
 

G.10 Stroje pro bourací a zemní práce 
 
 Tato mechanizace bude vypůjčena z firmy Tufír s.r.o. v Kunovicích. Konkrétně se 
jedná o kolový rypadlo nakladač JCB 3CX a smykový nakladač BobCat S770. Vzhledem 
k minimálnímu rozsahu zemních prací, bude takto navržená strojní sestava dostačovat. 
 

G.10.1 Rypadlo nakladač JCB 3CX 
 
 Rypadlo nakladač bude sloužit pro rozebrání stávající zámkové dlažby a obnažení 
stávajícího základového roštu. Tento typ nakladače jsem zvolil hlavně kvůli bezproblémové 
dostupnosti ve společnosti Tufír s.r.o. a taky s ohledem na velmi malé množství zemních 
prací. 
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Obrázek G.10.1-1 Rypadlo nakladač JCB 3CX (zdroj: [26]) 

 
Tabulka G.10.1-1 Parametry rypadlo nakladače 

Délka  5,62 m 
Rozvor náprav 2,17 m 
Výška  3,61 m 
Celková hmotnost 7,7 t 
Max. hloubka výkopu 4,24 m 
Max. dosah lopaty 5,37 m 

 

G.10.2 Smykový nakladač BobCat S770 
 Smykový nakladač BobCat S770 bude sloužit k nakládání zeminy či zámkové dlažby 
na nákladní automobil Tatra. Dále bude sloužit k přemisťování sypkého materiálu po 
staveništi. 

 
Obrázek G.10.2-1 Smykový nakladač BobCat S770 (zdroj: [27]) 

 
Tabulka G.10.2-1 Parametry smykového nakladače 

Délka  3,60 m 
Šířka stroje 1,83 m 
Výška stroje 2,07 m 
Celková hmotnost 4,22 t 
Výkon motoru 68,7 kW 
Max. rychlost 19,8 km/h 
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G.10.3 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 70-2i 
 
 Vibrační pěch bude využíván k hutnění zásypů kolem základových pasů a nových 
pilot. 
 

 
Obrázek G.10.3-1 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 70-2i (zdroj: [28]) 

 
 

Tabulka G.10.3-1 Parametry vibračního pěchu 

Hmotnost 74 kg 
Velikost nástavce 280 x 330 mm 
Motor Wacker VW 80 2T 
Rozměry D x Š x V 673 x 343  x 965 

 

G.11 Elektrické stroje a nářadí 
 
 Tyto stroje slouží ke správnému zaměření konstrukcí, přípravě pojiv a k přípravě 
dalších prvků pro zhotovení konstrukcí. Pro svoji funkci potřebují být připojeny na elektrickou 
energii, případně na akumulátor.  

Níže vypíšu jen několik základních nástrojů a zařízení, jejich úplný výčet postrádá pro 
účely diplomové práce význam. 
 
 

G.11.1 Stolová okružní pila Vacutec VMP 700 A 
 
 Pila budou používána na řezání cihelných tvárnic. K jejímu provozu je potřeba zdroj 
elektrické energie s napětím 400 V a zdroj vody. 
 

 
Obrázek G.11.1 - 1 Stolová okružní pila Vacutec VMP 700A (zdroj: [29]) 
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Tabulka G.11.1 - 1 Parametry stolní pily 

Napětí 400 V 
Výkon motoru 5,5 kW 
Délka řezu 700 mm 
Průměr kotouče 700 mm 
Hloubka řezu 290 mm 
Hmotnost  200 kg 

 

G.11.2 Ponorný vibrátor GEKO 850 
 
 Bude požíván ke zhutnění betonu v jednotlivých vrstvách betonáže sloupů a stropu. 
Výška čerstvého betonu bude maximálně 500 mm. Výška zhutňované vrstvy ponorným 
vibrátorem nemůže být větší, než 1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru. Hlavice 
by měla být ponořována rovnoměrně v rozestupech cca 300 mm. Doba ponoření hlavice je 
cca 8 vteřin, při delší době dochází k oddělování jednotlivých složek betonu. Hlavice se 
nesmí dotýkat bednění ani výztuže. 
  

 
Obrázek G.11.2 - 1 Ponorný vibrátor GEKO 850 (zdroj: [30]) 

Tabulka G.11.2 - 1 Parametry ponorného vibrátoru 

Výkon 850 W 
Otáčky 4000 rpm 
Délka kabelu s palcátem 150 cm 
Kořenový průměr 35 mm 
Napětí 230 V 
Hmotnost  6 kg 

 

G.11.3 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 
 
 Přístroj bude sloužit k výškovému vyrovnání a kontrole konstrukcí. 
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Obrázek G.11.3-1 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D (zdroj: [31]) 

Tabulka G.11.3 - Parametry nivelačního přístroje 

Jednotka 360 stupňů 
Zvětšení 20 x 
Přesnost 3 mm na 30 m 
Pracovní dosah až 60 m 
Provozní teplota -10 až + 50 °C 
Hmotnost  1,5 kg 

 

G.11.4 Křížový laser Bosch Quigo 
 
 Laser se stativem bude využit při zhotovení svislých konstrukcí. Přístroj má funkci pro 
vytvoření svislé i vodorovné roviny. 
 

 
Obrázek G.11.4 - 1 Křížový laser Quigo (zdroj: [32]) 

Tabulka G.11.4 - 1 Parametry křížového laseru 

Rozsah samonivelace + / - 4° 
Stativový závit ¼“ 
Laserová dioda 635 Nm 
Přesnost nivelace + / - 0,8 mm / m 
Hmotnost  0,22 kg 
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G.11.5 Stavební výtah NOV 1000 
 
 Výtah bude sloužit pro převoz lidí i materiálu v pozdějších etapách výstavby. 
 

 
Obrázek G.11.5-1 Stavební výtah NOV 1000 (zdroj: [33]) 

 
Tabulka G.11.5-1 Parametry stavebního výtahu 

Nosnost 1000 kg 
Max. osob 12 
Jmenovité napětí 400 V 
Zastavěná plocha 3,5 x 2,5 m 
Dopravní rychlost  39 m/min 
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H. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN: ZÁKLADOVÉ 
KONSTRUKCE 
 

V této kapitole jsem zpracoval Kontrolní a zkušební plán pro provádění základových 
konstrukcí. Budu zde řešit vstupní, mezioperační a výstupní kontroly pro realizaci 
železobetonových pilot, základových pasů, patek, zhotovení ležaté kanalizace a podkladní 
betonové desky.  

Tabulka se všemi kontrolami a zkouškami je uvedena v samostatné příloze č.16 
Kontrolní a zkušební plán: Základové konstrukce. 
 

H.1 Vstupní kontrola 
 

H.1.1 Kontrola převzetí pracoviště a projektové dokumentace 
 
Kontroluje se úplnost, správnost a kompletnost projektové dokumentace. Dále se 

kontroluje, zda je projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. „o 
dokumentaci staveb“ a zákonem č. 183/2006 Sb., „Zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)“. 

Kontroluje se vyplnění formuláře o předání pracoviště, vlastnických práv 
k pozemkům, aktuální platnost stavebního povolení, správnost technologického předpisu a 
vedení stavebního deníku. Je zapotřebí zkontrolovat i způsob nakládání s odpady a 
dešťovými vodami, což musí být součástí projektové dokumentace a technologického 
předpisu.  

Kontrolu provede stavbyvedoucí před zahájením stavebních prací. Výsledek kontroly 
a případné připomínky se zapíší do stavebního deníku a kontrolního a zkušebního plánu. 
 

H.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště a přístupových cest na staveniště 
 
 Kontrolou se ověřuje, zda je pracoviště řádně připraveno pro realizaci základových 
konstrukcí. Staveniště jako celek musí být řádně ohraničeno a oploceno plotem výšky 
alespoň 1,8 metru. Jednotlivé prvky mobilního oplocení budou osazeny upozorňujícími 
tabulkami na prostor staveniště a zákaz vstupu nepovolaným osobám.  

Dále se ověřuje poloha inženýrských sítí dle PD a označení vjezdu a vstupu na 
staveniště upozorňujícími tabulkami, kde jsou uvedeny i kontaktní údaje na zhotovitele a 
stavebníka. 

Následně se zkontroluje dostatečný prostor pro zázemí pracovníků, velikost 
stavebních kontejnerů, hygienické zázemí pracovníků, umístění uzamykatelného skladu, 
čistotu skladovacích ploch a plochy pro odpad. Důležité je zkontrolovat i odběrná místa pro 
odběr vody a elektrické energie.  

Kontrola přístupových cest na staveniště spočívá v kontrole umístění instalovaných 
dopravních značení v okolí stavby. Poloha značek musí být v souladu s vyhláškou č. 
294/2015 Sb. „Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích“. 
 

H.1.3 Kontrola vytyčení geodetických bodů 
 

Kontrola bude provedena stavbyvedoucím s geodetem, kteří zkontrolují, jestli se 
geodetické body shodují s projektovou dokumentací. Kontrolují se minimálně tři body, kdy 
jeden je výškový a dva jsou polohové. Je potřeba ověřit jejich vzájemnou polohu a výškovou 
úroveň. Při výrazných odchylkách provede geodet opravu bodů. Mezní odchylky určí geodet. 
Je zapotřebí zkontrolovat dostatečnou ochranu těchto bodů, aby nebyly během výstavby 
poničeny.  

Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku a kontrolního a zkušebního plánu.  
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H.1.4 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr. Kontrolují se strojní a řidičské průkazy, 
certifikáty či další doklady k řádnému výkonu činnosti. Pracovníci musí být obeznámeni 
s technologickým postupem a BOZP. Dále jsou pracovníci povinni nosit pracovní ochranné 
pomůcky, včetně reflexních prvků. 

Kontroly na přítomnost alkoholu v krvi budou prováděny namátkově pomocí 
kalibrovaného přístroje.   
 

H.1.5 Kontrola dodaného materiálu 
 
 Zde kontrolujeme množství a typ dodaného materiálu. Jedná se hlavně o kontrolu 
betonářských výztuží, betonových směsí a pomocných prvků.  

U betonářské výztuže se kontroluje jejich typ, průměry prutů, koroze, tvar, kvalita 
svarů a délky. Kontrolujeme, zda je výztuž roztříděna a označena štítky. U bednění 
kontrolujeme množství jednotlivých kusů, velikosti a čistotu. Je potřeba kontrolovat i počet 
spojovacích prostředků. K dodávce musí být přiložen dodací list s objednávkou.  

Pomocné materiály jako jsou dřevěné latě, hranoly a fošny kontrolujeme vizuálně, 
zda nejsou poškozené. Je potřeba, aby tyto materiály byly dodané v pořádku, vysušené a 
bez nečistot.  

Distanční tělíska a prvky pro výztuž v bednění se kontrolují vizuálně a měřením. 
Kontrolujeme jejich kvalitu, typy a množství. K dodávce musí být přiloženy dodací listy. 

Materiály na bázi písku a kameniva budou kontrolovány hlavně z hlediska dodaného 
objemu a frakce.  

U betonových tvárnic se kontroluje jejich rozměr, množství a neporušenost. Stejně tak 
se budou kontrolovat prvky ležaté kanalizace a PVC drenáží. 

Dodávky čerstvé betonové směsi budou kontrolovány na základě zkoušek a dodacího 
listu, kde musí být napsáno přesné označení druhu betonu včetně přísad a příměsí. 

 

H.1.6 Kontrola skladování materiálu 
 
 Kontrolujeme, zda skladování materiálu probíhá na místech k tomu určených. Jedná 
se o otevřenou skladovací plochu a uzamykatelný kontejner, případně další volné prostory 
v areálu staveniště. Tyto skladovací místa musí být odvodněné, zpevněné a čisté. Je 
potřeba, aby bylo zabráněno promísení skladovaných materiálů s podložím. Materiály se 
musí skladovat dle technických listů a požadavků výrobců. 
 Betonářská výztuž bude uložena na skladovací ploše na podkladcích tak, aby bylo 
zabráněno její deformaci. Výztuž bude skladována ve svazcích, rozdělena podle štítků. 
Takto naskládaná výztuž bude překryta vodotěsnou plachtou. 
 Prvky ležaté kanalizace a drenáží budou skladovány v dřevěných bednách, které 
budou umístěny v uzamykatelném skladu. Dřevěné hranoly a desky budou skladovány na 
paletách a překryty vodotěsnou plachtou. Na skladovacích plochách musí být vytvořeny 
manipulační uličky šířky minimálně 750 mm.  
 Toxické látky musí být uloženy do nádob s dvojitým dnem a označeny. Sypké 
materiály budou uskladněny na deponii v areálu staveniště, kde pod nimi bude uložena 
plachta, aby nedošlo k promísení s podložím. Aby nedocházelo ke splavování, budou tyto 
materiály překryty plachtou a chráněny proti dešti.  
 Betonové tvárnice a bednění budou skladovány na otevřené skladovací ploše na 
paletách, roztříděny dle typů a velikostí. Je povoleno skladovat maximálně dvě palety tvárnic 
na sobě. Tyto materiály budou přikryty taktéž plachtou.  

H.1.7 Kontrola dokončenosti předchozích etap 
 
 V předchozí etapě byly provedeny zemní práce, kterými došlo k obnažení 
základového roštu a vytvoření nového vjezdu na staveniště. Kontrolujeme hlavně 
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kompletnost obnažení základového roštu a výkopových prací pro následnou betonáž 
základových patek. Dále kontrolujeme dokončení bouracích prací v okolí přiléhajících dvou 
objektů, kde došlo k odstranění ocelových přístřešků a malý konzol. Zároveň proběhlo 
rozebrání hlavního vchodu do přilehlého objektu. Díky rozebrání vrstev nad základovým 
roštem, došlo k odstranění dešťové kanalizace a vpustí.  
 U výkopů pro základové patky se dále kontroluje hloubka, rozměry výkopu a 
svahování stavební jámy ve sklonu 1:0,25. V místě nového vjezdu se kontroluje hloubka 
sejmutí ornice a výška nově navezené a zhutněné štěrkodrti pro pojezd vozidel stavby. 
 Mezní odchylky pro výkopy stavební jámy jsou uvedené v tabulce v ČSN 73 0212-3, 
kterými se budeme řídit. 

Výsledky kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
 

H.1.8 Kontrola rozmístění pracoviště 
 

Zde kontrolujeme hlavně připravenost pojezdových cest na základovém roštu pro 
vrtací soupravu a další mechanizace. Přesné rozmístění je zpracováno v samostatném 
schématu č. 7. Vzhledem k nutným pojezdům strojů se musí základový rošt obnažit pouze 
v určitých místech a zbylé plochy se budou řešit až během provádění základových prací.  

Pracoviště je vymezeno stávajícím základovým roštem a stavební jáma pro 
základové patky budoucího přístřešku bude ohraničena a zároveň vytyčena zábradlím výšky 
1100 mm. 
 

H.1.9 Kontrola ochranných pomůcek 
 
Kontrola se provádí hlavně kvůli zabezpečení pracovníků proti pádu při převýšení 

větším než 1,5 metru. V mém případě tato situace může nastat okolo vrtů pilot a výkopu 
jámy pro základové patky. Kontroluje se umístění a ukotvení zábradlí výšky minimálně 1,1 
metru a zakrytí vrtů po pilotách podlážkami s barevným zvýrazněním pomocí značkovacího 
spreje. 
 

H.2 Mezioperační kontrola  
 
 Vzhledem k několika opakovaným pracovním postupům jsou níže vypsané kontroly 
v nesouladu s tabulkou kontrolního a zkušebního plánu. Přesná posloupnost kontrol včetně 
jejich opakování je vypsána v tabulce, která je přílohou č.16 mé diplomové práce.  
  

H.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 
 Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí nebo mistr. Teplota se měří 4x denně a 
výsledná hodnota se získá průměrem těchto hodnot. Jedno měření je ráno, druhé v poledne, 
třetí večer a čtvrté by mělo být v noci, je ale povoleno použít večerní teplotu podruhé a 
počítat s ní. Výsledná teplota se zapíše do stavebního deníku. 
 Je potřeba hlavně zajistit provádění prací, zejména betonáže při vhodných 
klimatických podmínkách. Za vhodné podmínky se uvažuje viditelnost alespoň 30 metrů, 
teplota v rozmezí + 5 až 30 °C a rychlost větru do 11 m/s. Dále je nepřípustné, aby betonáž 
byla prováděna za hustého deště. 

Pokud dojde k přerušení prací, je nutné rozestavěné konstrukce chránit před deštěm 
alespoň nepromokavou plachtou. Betonáž lze provádět za nižší či vyšších teplot, které jsem 
uvedl výše, nicméně pouze za použití přísad a příměsí upravujících proces hydratace 
betonu.  

H.2.2 Kontrola strojů a pomůcek 
 
 Jedná se o kontroly převážně vizuální. Kontroluje se technický stav strojů před jejich 
přímým nasazení, jejich technické listy a protokoly revizí. V průběhu prací se kontroluje, zda 
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neuniká provozní kapalina nebo nedošlo k poškození stroje. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
nebo mistr za přítomnosti strojníka. 

Elektrické přístroje a zařízení nesmí vykazovat žádné známky poškození, hlavně 
přívodní kabely musí být v pořádku bez známek porušení.  
 Nákladní auta a dodávky musí mít platný technický průkaz a povinné pojištění. 
Kontroluje se vizuálně technický stav vozidel a jejich funkčnost. 

Dále se kontroluje bezpečné uskladnění strojů, nářadí a pomůcek.  
 

H.2.3 Kontrola vytyčení konstrukcí 
 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s geodetem. Jedná se o kontrolu rozmístění 
budoucích pilot a základových pasů a patek. Pro vytyčení budou využity tři stávající 
geodetické body dle projektové dokumentace.  

Přesné odchylky jednotlivých vytyčených bodů jsou stanoveny normou ČSN 73 0420-
2. Vytyčovací odchylka vodorovné roviny je zvýrazněna na obrázku níže. 

 

 

H.2.4 Kontrola provádění vrtu piloty 
 

Kontrolujeme přesné ustavení stroje a jeho stabilizaci na základovém roštu. 
Kontroluje se poloha vrtáku nad místem vrtu, odchylka je stanovena v ČSN EN 1536+A1. 

Hodnota výstřednosti je e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty o průměru do jednoho 
metru. Následně se kontroluje rychlost rotace vrtáku, hloubka a kroutící moment. Svislost 
vrtáku může mít maximální odchylku sklonu 0,02 m/m. Výše uvedené kontroly provádí 
vrtmistr a asistent. Vrtání musí být provedeno takovou rychlostí, aby minimalizovalo účinky 
na okolní zeminu. 

Vrtná souprava pojíždí po základovém roštu ve vyhrazených a vymezených 
prostorech, které jsou předem označeny a nachystány.  

Při samotném vrtání musí být přítomen geolog, který bude kontrolovat složení zeminy 
a dále sledovat hladinu podzemní vody. Tyto výsledky porovná s geologickým průzkumem.  
 

H.2.5 Kontrola dodaného betonu 
 
 Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně kontroluje dodávku betonové směsi podle 
dodacího listu. Stavbyvedoucí odebere z každého třetího domíchávače tři vzorky a provede 
zkoušku sednutím kužele. Pro danou směs by měla být konzistence stupně S3. Beton musí 
být shodný s navrženým betonem v projektové dokumentaci – konstrukční část. Pokud tomu 
tak není, beton bude vrácen zpět do betonárny. O provedení zkoušky bude vyplněn protokol, 
jehož podrobnosti stanovuje ČSN EN 12350-2. 
 Dále stavbyvedoucí nebo mistr odeberou minimálně 9 kusů normových vzorků 
150x150x150 mm a budou se snažit tyto vzorky ošetřovat co nejpodobnějším způsobem, jak 

Tabulka H.2.3-1 Vytyčovací odchylky 
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se ošetřuje beton v konstrukci. Tyto vzorky budou následně sloužit pro stanovení krychlené 
pevnosti betonu v tlaku. 
 
Tabulka H.2.5-1 Tabulka konzistence betonu podle sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 

 
 

 

 
Obrázek H.2.5 - 1 Sednutí kužele (zdroj: ČSN EN 206) 

H.2.6 Kontrola betonáže pilot 
 

Kontroluje se, jestli dřík vrtáku je minimálně jeden metr pod hladinou betonové směsi. 
Dále se kontroluje množství betonové směsi proudící do vrtu. Dodávky betonové směsi 
k vrtné soupravě jsou zajištěny stacionárním čerpadlem na beton Putzmeister P718.  

Betonáž pilot bude končit vyplněním tvoru v základové desce, kvůli dostatečné kvalitě 
betonu bude nadbetonováno dalších 200 mm (beton znehodnocený zeminou). 
 Vytahování vrtáku musí probíhat pomalu, aby nevznikal sací efekt a vzduchové kapsy 
v pilotě. 
 Betonáž musí probíhat za ideálních klimatických podmínek. 
 

H.2.7 Kontrola osazení armokoše 
 

V první řadě se kontroluje velikost armokoše a osazení distančních prvků zajišťujících 
minimální krytí výztuže. Následně se armokoš připevní na vrtnou soupravu a pomalu 
zasouvá do vybetonované piloty. Vrtmistr s asistentem kontrolují svislost armokoše. 

Dále se kontroluje hloubka osazení armokoše a poloha. Hloubka osazení se 
kontroluje pomocí vytažené výztuže, která nám slouží jako doraz. Dle ČSN EN 1536+A1 je 
povolená odchylka výšky od projektované úrovně max 0,15 metru.   
 
 

H.2.8 Kontrola zajištění vrtu 
 
 Jakmile se správně osadí armokoš, je potřeba takto vybetonovaný vrt zajistit proti 
pádu pracovníků. Kontroluje se zabezpečení vrtu, které bude pomocí dřevěných podlážek na 
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dřevěných hranolech. Dřevěné podlážky budou také barevně označeny značkovacím 
sprejem.  
 

H.2.9 Kontrola začištění hlavy piloty 
 
 V mém případě se jedná o začištění přelité vrstvy, která přesahuje přes základovou 
desku. Jakmile beton dosáhne alespoň pevnosti 10 MPa provedou pracovníci začištění této 
vrstvy. Tvrdost se bude kontrolovat Schmidtovým tvrdoměrem. Kontroluje se, aby nedošlo 
k porušení výztuže piloty.  
 Vzhledem k tomu, že nad pilotami se budou betonovat nové železobetonové pasy, 
bude do hlav pilot navrtána svislá výztuž. Navrtání bude kontrolováno a konzultováno se 
statikem. 
 

H.2.10 Kontrola základové spáry 
 
 V místě výkopové jámy pro realizaci základových patek, bude po provedení pilot a 
odbourání jejich hlav se znečištěnou betonovou směsí provedena kontrola základové spáry.  

Před samotnou betonáží pracovníci ručně odkopou zeminu na základové spáře 
v hloubce 100 mm. Tento úkon zajistí čistou a nezmrzlou základovou spáru. Základová 
spára nesmí být rozbředlá či promrzlá, nesmí být nijak výrazně znečištěná či zasněžená.  
 Kontrolu základové spáry provádí geolog. Mistr provede kontrolu výškové úrovně 
pomocí nivelačního přístroje. Povolená odchylka je 10 mm. 
 

H.2.11 Kontrola provedení bednění pasů a patek 
 
 Kontroluje se dodané množství bednících dílců a jejich typ. Kontroluje se správnost 
zaměření budoucích základových pasů a patek. Dále kontrolujeme celistvost bednících dílců 
a jejich těsnost. Kontrolujeme správné umístění bednění, vzájemné spojení dílců a zakotvení 
bednění pomocí systémových prvků. Mezní odchylky rozměrů bednění jsou uvedeny v [ČSN 
EN 730210-1]. 
 Vnitřní strana bednění musí být opatřena odbedňovacím olejem. Bednící dílce, které 
vytváří základové pasy na stávající základové desce budou přikotveny k ní, aby nedocházelo 
k nadzvednutí bednění díky tlaku betonové směsi. V bednících dílech budou provedeny 
prostupy pro ležatou kanalizaci dle projektové dokumentace. 
 

H.2.12 Kontrola uložení výztuže základových pasů a patek 
 
 Do připraveného bednění budou vkládány koše a pruty z betonářské výztuže B 550B. 
Tyto budou stykovány a spojovány třmínky. Kontrolujeme správné rozmístění prutů podle 
výkresu statiky. Veškeré nejasnosti budou konzultovány se statikem. Dále se kontroluje 
poloha výztuže a její minimální krytí, které je stanoveno statickým výpočtem. Poloha 
ukládané výztuže v bednění je zajištěna pomocí distančních podložek, které zajistí minimální 
krytí výztuže. Stykování prutů je přesahem, spojení je pomocí drátu. 
 Je potřeba zajistit správné provázání výztuží pasů s výztuží navrtaných k provázání 
s pilotami. Navrtání bylo konzultováno se statikem.  

Konce vyčnívajících prutů budou opatřeny gumovou záslepkou a zvýrazněny 
transparentním sprejem. Rozmístění výztuže před betonáží překontroluje statik. 
 

H.2.13 Kontrola dodaného betonu pro plošné základy 
 

Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně kontroluje dodávku betonové směsi podle 
dodacího listu. Stavbyvedoucí odebere z každého třetího domíchávače tři vzorky a provede 
zkoušku sednutím kužele. Pro danou směs by měla být konzistence stupně S3. Beton musí 
být shodný s navrženým betonem v projektové dokumentaci – konstrukční část. Pokud tomu 
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tak není, beton bude vrácen zpět do betonárny. O provedení zkoušky bude vyplněn protokol, 
jehož podrobnosti stanovuje ČSN EN 12350-2. 
 Dále stavbyvedoucí nebo mistr odeberou minimálně 9 kusů normových vzorků 
150x150x150 mm a budou se snažit tyto vzorky ošetřovat co nejpodobnějším způsobem, jak 
se ošetřuje beton v konstrukci. Tyto vzorky budou následně sloužit pro stanovení krychlené 
pevnosti betonu v tlaku. 
 

H.2.14 Kontrola betonáže plošných základů  
 

Kontrolujeme natření bednění odbedňovacím přípravkem. Betonujeme z vrchu, 
pomocí autočerpadla na beton, které zajistí dostatečný dosah i pro betonáž v rohu mezi 
budovami. Beton může padat na dno z výšky maximálně 1,5 metru, aby nedošlo 
k oddělování jeho složek. Maximální tloušťka prováděné vrstvy čerstvého betonu je 0,3 až 
0,5 metru. Takto uložená betonová vrstva se vibruje pomocí ponorného vibrátoru vpichy 300 
mm od sebe. Po vyplnění bednění betonovou směsí kontrolujeme zarovnání betonu do 
vodorovné roviny tak, aby bylo dosaženo mezní dovolené odchylky. V tomto případě je 
povolená odchylka 20 mm oproti projektové dokumentaci. 

 Kontrolujeme, aby se hlavice vibrátoru nedotýkala výztuže ani bednění. Dokončený 
povrch musí být rovný a celistvý.  
 

H.2.15 Kontrola ošetřování betonu 
 
 Kontrolujeme hlavně způsob a čas ošetřování betonu. Délka trvání ošetřování betonu 
je závislá hlavně na klimatických podmínkách. V době betonáže a ošetřování 
nepředpokládáme, že by teplota okolního vzduchu klesla pod + 5°C, tudíž bude beton 
ošetřován pouze vodou a konstrukce bude chráněna vlhkou textilií. Doba ošetřování je 
stanovena na 7 dní.  
 

H.2.16 Kontrola odbednění 
 

Před samotným odbedněním základových pasů a patek je nejdříve nutné provést 
zkoušku Schmidtovým tvrdoměrem. Schmidtův tvrdoměr lze použít pro rozmezí pevností 13 
až 60 MPa. Rozsah použití tvrdoměrů je uveden v ČSN 73 1373.  

Místa pro zkoušení budou přebroušena a přehlazena, aby bylo dosaženo rovinnosti a 
bylo zřejmé, že se jedná o místa bez štěrkových hnízd či jiných vad betonu. Dle výsledku se 
rozhodne o odbednění konstrukce. Minimální požadovaná pevnost je 10 MPa nebo 70 % 28 
denní krychlené pevnosti betonu. 
 Pokud jsou tyto podmínky splněny, provede se odbednění konstrukcí. Odbedňuje se 
postupně a průběžně se zkouší i odbedněné strany konstrukcí. Pracovníci musí dbát na 
přesnost a aby nedošlo k uražení rohů nových konstrukcí. 
 

H.2.17 Kontrola vyzdění ztužujících přizdívek 
 
 Kontrolujeme kvalitu dodaného materiálu a zdění samotných tvárnic. Tvárnice se 
budou umisťovat při stávajícím základovém pasu. Přizdívky budou vyhotoveny do výšky 800 
mm. Převazba tvárnic je minimálně ¼ a jsou na sebe pokládány na sucho. Kolmost a 
rovinnost budou pracovníci kontrolovat pomocí vodováhy. 
 

H.2.18 Kontrola vyztužení přizdívek 
 
 Vyztužení betonových tvárnic bude pomocí betonářské výztuže vkládané do 
připravených vylehčení a stykovaných přesahem. Specifikace výztuže je popsána 
v konstrukčním řešení a je konzultována se statikem. Aby přizdívky spolupůsobily se 
stávajícím základovým pasem, budou v každé vrstvě navrtány otvory s vloženou výztuží 
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R10. Tímto se zajistí dostatečné provázání a spolupůsobení. Výztuž musí být ukládána jako 
čistá bez koroze a jiných znečištění. 
 

H.2.19 Kontrola dodaného betonu 
 

Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně kontroluje dodávku betonové směsi podle 
dodacího listu. Stavbyvedoucí odebere z každého třetího domíchávače tři vzorky a provede 
zkoušku sednutím kužele. Pro danou směs by měla být konzistence stupně S3. Beton musí 
být shodný s navrženým betonem v projektové dokumentaci – konstrukční část. Pokud tomu 
tak není, beton bude vrácen zpět do betonárny. O provedení zkoušky bude vyplněn protokol, 
jehož podrobnosti stanovuje ČSN EN 12350-2. 
 Dále stavbyvedoucí nebo mistr odeberou minimálně 9 kusů normových vzorků 
150x150x150 mm a budou se snažit tyto vzorky ošetřovat co nejpodobnějším způsobem, jak 
se ošetřuje beton v konstrukci. Tyto vzorky budou následně sloužit pro stanovení krychlené 
pevnosti betonu v tlaku. 
 

H.2.20 Kontrola betonáže bednících tvárnic 
 
 Betonáž bude probíhat za pomocí autočerpadla, které dopraví betonovou směs na 
místo zabudování. Betonová směs bude do betonových tvárnic ukládána z vrchu a po 
vrstvách. Doporučená tloušťka vrstvy je 0,3 až 0,5 metru. Beton nesmí padat z výšky větší 
než 1,5 metru. Takto uložená betonová směs bude hutněna ponornými vibrátory s vpichy 
300 mm od sebe a maximálně 250 mm hloubky. Není vhodné, aby se vibrační těleso 
dotýkalo výztuže ve tvárnicích. Betonáž končí vyplněním tvárnic a zarovnáním horního líce 
s okraji.  
 

H.2.21 Kontrola ošetřování betonu 
 
 Předpokládáme, že betonáž bude probíhat za ideálních klimatických podmínek tj. +5 
až +30 °C. Ošetřování probíhá za pomocí kropení vodou a překrytí vlhkou textilií. Pokud 
dojde k silnému dešti, bude konstrukce překryta deskami, aby nedošlo k narušení povrchu. 
 

H.2.22 Kontrola dovezeného materiálu 
 
 Kontrolujeme množství a druh dodaného materiálu. Jedná se o prvky ležaté 
kanalizace a PVC drenáží. Dále se jedná o sypké materiály pro zásyp drenáží, obsypy 
kanalizace a vytvoření podkladu ze štěrkopísku pro podkladní desku. 
 Množství a typ kontroluje stavbyvedoucí podle dodacích listů. Uskladnění materiálu je 
na volné skládce a v uzamykatelném skladu.  
 
 

H.2.23 Kontrola provedení ležaté kanalizace 
 

Kontroluje se položení potrubí do výkopů na pískové lože výšky minimálně 100 mm. 
Potrubí se ukládá ve spádu minimálně 2° k budoucí ČOV a spojení jednotlivých trub je 
pomocí hrdel s gumovým těsněním. Maximální dovolená odchylka uložení potrubí oproti 
projektové dokumentaci je 25 mm dle ČSN EN 13 670. V místech prostupů potrubí 
základovými pasy bude volný prostor vyplněn pružným materiálem. 
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H.2.24 Kontrola provedení zásypů drenáží a štěrkopísku 
 
 Kontroluje se uložení drenáží do lože z drobného kameniva 16-32 obaleného 
geotextilií. Výška kameniva se měří od základové desky. Drenážní trubky jsou zaústěny 
skrze otvory v základových pasech ven z objektu. Rozmístění drenáží je nakresleno 
v projektové dokumentaci.  
 Po dokončení vrstvy kameniva s geotextilií se všechny výkopy zahrnou zeminou a 
zhutní na předepsanou hodnotu dle projektové dokumentace Edef = 45 MPa. Poslední 
vrstvou pod podkladním betonem bude vrstva ze štěrkopísku v tloušťce 100 mm. Tato bude 
zhutněna na stejnou únosnost. 
 

H.2.25 Kontrola uložení kari sítí 
 
 Kontrolujeme rozmístění kari sítí, jejich typ a velikost. Dále kontrolujeme rozmístění 
distančních podložek pro minimální krytí výztuže. Přesah sítí je minimálně 300 mm a spojují 
se dráty. Na první vrstvu se rozloží konstrukční výztuž, aby bylo možné položit druhou vrstvu 
kari sítí. Zde kontrolujeme opět jejich přesahy a rozmístění. Dále se kontroluje přesah 
horních kari sítí přes stávající i nové železobetonové pasy. I v těchto místech je potřeba 
použít distančních podložek.  
 

H.2.26 Kontrola provedení bednění obvodu podkladní desky a prostupů 
 
 Kontrolujeme použití čistých dřevěných desek, bez poškození, jejich kotvení ke 
stávajícím pasům pomocí příložek a jejich výškové osazení. Vrchní hrana desky by měla 
tvořit hranu podkladního betonu.  
 Dále kontrolujeme rozmístění bednění u prostupů, které jsou navrženy v projektové 
dokumentaci. Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše do stavebního deníku. 
 

H.2.27 Kontrola dodaného betonu 
 

 Stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně kontroluje dodávku betonové směsi podle 
dodacího listu. Stavbyvedoucí odebere z každého třetího domíchávače tři vzorky a provede 
zkoušku sednutím kužele. Pro danou směs by měla být konzistence stupně S3. Beton musí 
být shodný s navrženým betonem v projektové dokumentaci – konstrukční část. Pokud tomu 
tak není, beton bude vrácen zpět do betonárny. O provedení zkoušky bude vyplněn protokol, 
jehož podrobnosti stanovuje ČSN EN 12350-2. 
 Dále stavbyvedoucí nebo mistr odeberou minimálně 9 kusů normových vzorků 
150x150x150 mm a budou se snažit tyto vzorky ošetřovat co nejpodobnějším způsobem, jak 
se ošetřuje beton v konstrukci. Tyto vzorky budou následně sloužit pro stanovení krychlené 
pevnosti betonu v tlaku. 
 

H.2.28 Kontrola betonáže podkladní desky 
 
 Kontrolujeme ukládání betonové směsi na připravené kari sítě. Kontrolujeme výšku 
pádu betonové směsi, která nesmí překročit 1,5 metru. Dále se kontroluje, jestli pracovníci 
nechodí po kari sítích, aby nedošlo k jejich ohnutí. Pro tyto účely budou betonáři používat 
dřevěné fošny, aby lépe roznesli svoji váhu. Kontrolujeme hutnění betonové směsi pomocí 
vibrační lišty a stahování pomocí hliníkové lišty. Rovinnost podkladní desky by měla být do 
10 mm na dvoumetrové lati. Betonáž musí probíhat nepřetržitě, aby nevznikly pracovní 
spáry. 
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H.2.29 Kontrola ošetřování betonu podkladní desky 
 

Předpokládáme, že betonáž bude probíhat za ideálních klimatických podmínek tj. +5 
až +30 °C. Ošetřování probíhá za pomocí kropení vodou a překrytí vlhkou textilií. Pokud 
dojde k silnému dešti, bude konstrukce překryta silnými plachtami, aby nedošlo k porušení 
povrchu desky. 
 

H.2.30 Kontrola odbednění 
 

Před samotným odbedněním podkladního betonu je nejdříve nutné provést zkoušku 
Schmidtovým tvrdoměrem. Schmidtův tvrdoměr lze použít pro rozmezí pevností 13 až 60 
MPa. Rozsah použití tvrdoměrů je uveden v ČSN 73 1373.  

Místa pro zkoušení budou přebroušena a přehlazena, aby bylo dosaženo rovinnosti a 
bylo zřejmé, že se jedná o místa bez štěrkových hnízd či jiných vad betonu. Dle výsledku se 
rozhodne o odbednění konstrukce.  
 Pokud jsou tyto podmínky splněny, provede se odbednění konstrukcí, v tomto 
případě se jedná hlavně o prostupy a okraje desky. Pracovníci musí dbát na přesnost a aby 
nedošlo k uražení rohů nových konstrukcí. 
 

H.3 Výstupní kontrola 
 

H.3.1 Kontrola zhotovených konstrukcí 
 

Kontrolujeme rovinnost, výškovou úroveň a umístění zhotovených konstrukcí. Dále se 
kontroluje kvalita povrchu, kde se nesmí vyskytovat trhliny či štěrková hnízda.  

U plošných monolitických základů kontrolujeme jejich polohu dle ČSN EN 13 670, kde 
je odchylka stanovena na hodnotu maximálně 25 mm od projektové dokumentace. Vrchní 
hrana konstrukce může být maximálně o 20 mm jinak oproti projektové dokumentaci. 
Rovinnost, průhyb a přímost jsou stanoveny výše zmíněnou normou v tabulce níže. 
 

Tabulka H.3.1-1 Mezní odchylky 
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U vyhotovených pilot smí jejich poloha být posunuta maximálně o 100 mm oproti 
projektové dokumentaci. Odklon od svislice má dle ČSN EN 1536+A1 být maximálně 
0,02m/m. Průměry pilot se mohou lišit maximálně o 15 mm. 

U podkladního betonu kontrolujeme vizuálně povrch a kvalitu zhutnění. Dále se 
kontroluje rovinnost za pomocí hliníkové dvoumetrové latě. Mezní odchylka vodorovnosti je 2 
mm na dvoumetrové lati. 
 

H.3.2 Dynamická zatěžovací zkouška 
 
 Zkoušku provádí specializovaná firma v době, kdy piloty již snesou několika tunové 
zatížení. Výsledkem zkoušky je protokol s informacemi o únosnosti na plášti, v patě a 
s předpokládaným dlouhodobým chováním piloty v závislosti na čase a zatížení. 

Protokol bude předán statikovi a konzultován, případně se musí navrhnout opatření.  
 

H.3.3 Kontrola odebraných vzorků betonu 
 

Kontrola bude probíhat v laboratoři na zkušebním lisu. Zkouší se všechny odebrané 
vzorky na pevnost v tlaku. Zkouška probíhá dle ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu 
– část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Zkouší se normové vzorky 150/150/150 mm, minimálně 28 dní po odebrání. 
Výsledkem jsou hodnoty pevnosti betonu v tlaku, které se porovnají s hodnotami 
požadovanými dle ČSN EN 206+A1. 

Protokoly o zkouškách s výsledky se předají statikovi a technickému dozoru 
investora. 

 

H.3.4 Zkoušky zhutnění zemin 
 

Zkoušky hutnění se provádí hlavně u nových zásypů zeminou při základových pasech 
a pro polštář ze štěrkopísku pod podkladním betonem. 

Zkoušky budou probíhat standardní zkušební metodou pro dosažení objemové 
hmotnosti u soudržných zemin a relativní ulehlosti u nesoudržných zemin.  

Na základě každé zkoušky budou vypracovány protokoly a výsledky budou 
konzultovány s geologem. Protokoly budou archivovány a originály předány technickému 
dozoru investora. 
 

H.3.5 Kontrola pracoviště 
 

 Před předáním pracoviště další pracovní četě se kontroluje, jestli je vše vyčištěno, 
zbaveno nečistot a připraveno pro práci na další etapě. Kontroluje se i přístupnost 
příjezdových cest a čistota skladovacích ploch. 
 

H.3.6 Kontrola dokumentů 
 

Kontroluje se vedení stavebního deníku a všechny zápisy v něm. Dále se kontroluje 
vyplnění protokolu o předání a převzetí pracoviště, protokolů o provedených zkouškách a 
vyplnění kontrolního a zkušebního plánu. 
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I. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

I.1 Obecné informace a legislativa BOZP 
 
 Během výstavby vznikají bezpečnostní rizika, kterým je nutné předcházet. Na 
pracovišti je nutné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků.  

Všichni pracovníci absolvují proškolení o ochraně zdraví při práci a první pomoci, 
které stvrdí svým podpisem do protokolu. V tomto proškolení budou pracovníci seznámeni 
s rozmístěním hasících přístrojů, lékárniček a elektrických pojistných skříní. Dále budou 
pracovníci obeznámeni se zacházením se speciálními stroji či elektrickým zařízením. 

Další osoby, které se budou pohybovat po staveništi musí být před vstupem na 
stavbu taktéž proškoleny.  

Všichni pracovníci budou vybaveni pracovními pomůckami, které zajistí 
zaměstnavatel a budou tyto pomůcky bezpodmínečně používat. Všechny ochranné pomůcky 
jsou již vypsány v jednotlivých technologických předpisech.  

 
Požadavky na BOZP se zabývá několik legislativních předpisů. Osoby pohybující se 

na staveništi musí být s těmito předpisy obeznámeny. Pro diplomovou práci se jedná hlavně 
o tyto předpisy:  
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o 
úrazu 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
Nařízení vlády č.375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
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Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., která stanovuje základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

I.2 Rizika a opatření 
 
Riziko: Vstup nepovolaných osob na staveniště 
 
Opatření:  

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 metru s plnou výplní. 
V místech pro vjezd a výjezd vozidel jsou v oplocení umístěny vjezdové brány šířky 4,0 
metru. Poblíž vjezdové brány na staveniště je umístěna vrátnice s trvalou ostrahou, která 
sleduje pohyb osob a strojů na staveništi. Na vjezdových bránách a na dále určených 
místech budou připevněny cedule s upozorňujícími informaci, že se jedná o staveniště a o 
zákazu vstupu nepovolaných osob. 
 
Riziko: Úraz elektrickým proudem  
 
Opatření: 
 Všechny rozvody na staveništi musí být řádně označeny a vedeny v chráničkách. 
Hlavní vypínač musí být snadno přístupný a opatřený zámkem proti neoprávněné 
manipulaci. Staveništní rozvaděče musí být umístěny na pevných a bezpečných místech a 
chráněny proti vniknutí dešťové vody. Všichni pracovníci musí být seznámeni s riziky při 
práci s elektrickými přístroji. Je zakázáno, aby pracovníci opravovali nebo zasahovali do 
elektromotorů jednotlivých přístrojů. Po skončení prací, budou všechny elektrické přístroje 
uklizeno do uzamykatelného skladu. 
 
Riziko: Vznik požáru 
 
Opatření: 
 Staveniště je vybaveno několika hasícími přenosnými přístroji, které jsou umístěny 
v každém stavebním kontejneru a vždy v okolí práce s otevřeným ohněm, či svářečkou.  

Při svařování hydroizolačních asfaltových pásů nebo kovů budou na pracovišti 
nejméně dva hasící přístroje práškové o hmotnosti 5 kg.  
V případě malého požáru, jsou pracovníci povinni použít přenosné hasící přístroje, nicméně 
pokud se jedná o požár většího rozsahu, je nezbytné zavolat HZS. 
 
Riziko: Zásyp osob zeminou 
 
Opatření: 
 Pokud budou výkopy hlubší více než 1,3 metru v zastavěném území, je nutné jejich 
stěny svahovat nebo použít pažení. V nezastavěném území je hloubka upravena na 1,5 
metru. Svahování výkopů musí být provedeno dle platných norem v přesných poměrech. 
Výkopek nemůže být ponechán na hraně výkopu, vzdálenost od hrany musí být minimálně 
600 mm. Podobné podmínky jsou i pro stroje, které nesmí jezdit blíže než 1,5 metru od hrany 
výkopu, aby nedošlo k sesuvu. 
 
Riziko: Zranění pracovníků při práci strojů 
 
Opatření: 
 Při nakládání výkopku lze se strojem manipulovat pouze nad ložnou plochou 
nákladního automobilu. Při couvání budou stroje vybaveny hlásičem, který bude na tento 
úkon upozorňovat pípáním. Pracovníci musí nosit ochranné pracovní pomůcky a v blízkém 
okolí strojů dbát zvýšené opatrnosti.  
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Riziko: Nebezpečí úrazu při betonáži  
 
Opatření: 
 Gumové vyústění bádie nebo hadice od autočerpadla betonu musí být pracovníky 
dobře jištěno, jinak by při dynamických rázech čerpadla mohlo dojít k vytržení z rukou a 
k úrazu. Pracovníci dbají na bezpečný pohyb po pracovních plošinách či podlážkách. Je 
nutné, aby výztuž, která trčí nad betonovací úroveň byla barevně označena nebo na ní byla 
naražena plastová láhev. Pracovníci musí mít na sobě ochranné pracovní pomůcky a 
gumáky. Při vibrování betonové směsi je nutné dbát na to, aby napájecí kabely pro vibrátory 
neležely v betonové směsi nebo se nepřiskříply v bednění o výztuž. Při betonování stropů je 
nutné, aby okraje stropní konstrukce byly opatřeny zábradlím výšky minimálně 1,1 metru. 
 
Riziko: Úraz způsobený samovolným pohybem stroje 
 
Opatření: 
 Parkování strojů musí být na rovné a zpevněné ploše. Pod kola stroje se budou 
umisťovat dřevěné klíny a všechny stroje musí být po dokončení prací zabrzděny. V případě 
rypadel budou jejich ramena se lžícemi položeny na zemi, aby nedošlo k poranění v případě 
úniku hydraulického oleje během přestávky. Stroje, které jsou vybaveny pro svoji práci 
patkami, budou vždy stabilizovány s patkami na dřevěných hranolech nebo betonových 
panelech. 
 
Riziko: Nebezpečí pádu břemen z výšky 
 
Opatření:  
 Při manipulaci jeřábu s břemeny se pod tímto prostorem nesmí pohybovat žádní 
pracovníci. Všechny přepravovaná břemena musí být řádně uvázána a zaháknuta pomocí 
typizovaného ocelového lana s hákem. Dále je nutné, aby břemena nebyla pokládána na 
okraje konstrukcí, aby nedošlo k možnému sesunutí a zranění pracovníků. Minimální 
vzdálenost od okraje pro uložení je 1 metr. 
 
Riziko: Nebezpečí pádu osob z výšky 
 
Opatření: 
 Všechny volné okraje konstrukcí budou zabezpečeny proti pádu osob pomocnými 
konstrukcemi tzn. zábradlím. Zábradlí bude výšky minimálně 1,1 metru a bude dále opatřeno 
spodní lištou vysokou 150 mm. Jedná se o zabezpečení drobných předmětů proti pádu. Dále 
budou zajištěny vstupy do výtahových šachet a konstrukce schodišť. Při práci na stropních a 
střešních konstrukcích budou pracovníci přivázání pomocí bezpečnostních systémů, aby 
nedošlo k pádu přes okraj. 
 
Riziko: Úraz v důsledku nesprávného skladování materiálu 
 
Opatření: 
 Skladovací plochy musí být dostatečně zpevněné a odvodněné. Mezi jednotlivými 
skladovanými materiálu musí být vytvořeny pracovní uličky, aby byl zajištěn bezpečný pohyb 
po otevřené skládce materiálu. Minimální šířka těchto uliček je 750 mm. Ostré a vyčnívající 
předměty na skládce budou barevně označeny, na vyčnívající výztuži budou naraženy 
ochranné krytky. 
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Riziko: Nebezpeční zranění při řezání tvárnic 
 
Opatření: 
 Řezání tvárnic na stolní okružní pile musí probíhat s velkou obezřetností, pracovníci 
musí mít na sobě ochranné brýle, rukavice a sluchátka. Pila musí být vybavena čerpadlem 
vody, aby nedocházelo k nadměrnému prášení a vdechnutí škodlivin do plic. 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu při míchání malty 
 
Opatření: 
 Před vhazováním jednotlivých složek do bubnu spádové míchačky je nutné, aby byli 
pracovníci s tímto přístrojem obeznámeni. Je potřeba, aby přístroj byl postaven na rovné a 
pevné ploše, zbaven předchozích zbytků a nečistot a připojen k elektrické energii. Pracovník 
při nakládání složek do bubnu musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k aretaci lopaty 
v bubnu a následnému úrazu. 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu při demontáži bednění 
 
Opatření: 
 Při demontáži bednění postupují pracovníci od horních prvků ke spodním. Je nutné, 
aby opřené žebříky o demontované bednící dílce byly zajištěny nebo jištěny jinými 
pracovníky. Bednící dílce se ručně skládají a na určeném místě čistí. Je potřeba, aby 
pracovníci byli obeznámeni s technickými listy systémového bednění a nedošlo tak k úrazu 
pádem bednícího dílce na pracovníka. 
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J. AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

J.1 Úvodní informace 
 

V části specializace mé diplomové práce se budu věnovat realizaci nových částí 
areálových komunikací společnosti Ray Service a.s.. Komunikace se nacházejí na 
pozemcích investora, v katastrálním území Staré Město. V projektové dokumentaci je tato 
část uvedena jako SO 05 Komunikace a zpevněné plochy. 

 
Tuto část mé diplomové práce jsem konzultoval s Ing. Šperkou z ústavu Pozemních 

komunikací. Dle jeho názoru a zkušeností, je projektantem špatně navržená skladba pro 
zvýšení únosnosti zeminy. Vzhledem k mé roli jakožto přípraváře, není v mých pravomocech 
tuto skladbu upravovat. Proto i nadále budu počítat s projektovanou verzí, kterou jsem 
převzal k účelům diplomové práce. Navrhované řešení od Ing. Šperky bude u daného tématu 
taktéž zmíněno a popsáno. 

 
Stávající sjezd bude sloužit jako přístup pro pěší a cyklisty a nouzový příjezd pro 

vozidla do 3,5t. Nové komunikace a zpevněné plochy navazují na stávající zpevněné 
povrchy. Napojení bude provedeno po odřezání stávající asfaltové (obrusné) vrstvy přes 
spojovací asfaltový pás. U stávajících zpevněných ploch se provede odstranění živičného 
krytu, příp. dlažby včetně stávajících obrubníků a odkop štěrkových vrstev v tl. 100 mm. 
Součástí zpevněných ploch je i doplnění konstrukce vozovky po dokončeném napojení 
kanalizační přípojky v blízkosti ORL, který zůstane stávající. 

V areálu dále dochází k zúžení komunikace na stávající šířku areálových komunikací. 
Zúžení je provedeno plynulým náběhem. V místě vjezdu a výjezdu bude osazen nájezdový 
betonový obrubník 15/15 ve výšce 20 mm nad vozovku. Přechody mezi stojatým a 
zapuštěným obrubníkem budou provedeny plynulým náběhem na délku jednoho metru. 
Napojovací oblouky na místní komunikaci mají poloměr 9,0m. Prostory za obrubou, které 
jsou určeny k zatravnění, budou dosypány odkopanou zeminou, ohumusovány a zatravněny. 

V zelených plochách se provede skrývka zeminy v tl. 0,20m s dočasným uskladněním 
na deponii v blízkosti stavby. Na pláni musí být dodržena min. hodnota Edef,2=45MPa. Dle 
zkušeností se ale předpokládá nutnost zlepšení pláně dalším odkopem a nahrazení tohoto 
objemu štěrkodrtí na položené geotextilii min. 400 g/m2. Před pokládáním geotextilie bude 
pláň zhutněna a vyrovnána. V rámci objektu se provedou minimálně dvě orientační statické 
zatěžovací zkoušky pro ověření Edef,2 (1x na rostlém terénu Edef,1=45MPa, 1x v místě bývalé 
komunikace-zde min.Edef,2=100 MPa a před pokládkou obalovaného kameniva). Odkopaná 
zemina a stavební suť budou odvezeny na skládku. 
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Obrázek J.1-1 Situace komunikací (zdroj: [2]) 

J.2 Zemní práce 
 

Výkopy budou prováděny strojně a ručně. Ruční provádění bude v místech křížení 
inženýrských sítí. Po odkopání pláně, resp. odstranění stávajícího krytu se provedou 
orientační zátěžové zkoušky pro ověření Edef,2 (1x na rostlém terénu- min. Edef,2=45MPa, 1x 
v místě bývalé komunikace-zde min.Edef,2=100MPa před pokládkou obalovaného kameniva).  

Na zemní pláni se předpokládá nutnost provedení zlepšení únosnosti pláně její 
výměnou v tl. 300 mm na geotextilii ve skladbě: 
   
 kamenivo 4-8 50 mm 
 kamenivo 16-63 250 mm 
 geotextilie separační netkaná 
 
Pozn.: Zde Ing. Šperka namítl, že výše uvedená skladba je nevhodná pro zvýšení únosnosti 
pláně. Jako vhodné řešení by se jevilo vrstvu v tloušťce 300 mm promíchat s novou 
štěrkodrtí o mocnosti 0-63 v poměru 1:1 a následně opětovně rozprostřít a zhutnit na 
nějakou průměrnou hodnotu Edef,2=70 MPa. 
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 Podmínkou je pláň bez ostrých předmětů. Nepředpokládá se pažení stěn rýh pro 
kanalizaci. V dokumentaci je navržena podélná drenáž PVC DN90, zaústěna do nových 
uličních vpustí UV1, UV2. Odvodnění zemní pláně zůstane stávající (v případě úpravy 
podloží bude vyspádováno ve sklonu 3 % směrem k okraji vozovky do trativodů zaústěných 
do vnitřní kanalizace. Na pláni bude dosaženo minimální hodnoty Edef,2= 45 MPa. Zásyp rýh 
po výkopech podzemních sítí bude zasypán a zhutněn na předepsanou úroveň v rámci 
těchto podzemních sítí. Odkopy, odstranění stávajících vrstev komunikace pro realizaci 
kanalizační přípojky a zpětný zásyp rýhy po úroveň pláně komunikace jsou součástí 
samotného objektu dešťové kanalizace. Tloušťka úpravy podloží se stanoví dle následující 
tabulky 

 
Tabulka J.2-1 Zatřídění zemin 

Původní materiál  
Zatřídění zemin podle klasifikace 1 Zatřídění podle CBR 2  Tloušťka úpravy (h) 

MG, CG, MS, CS, SP, S-F, SM, SC, GP, 
GM, GC 

5%≤CBR˂15% 300mm≤h˂400mm 

ML, MI, CL, CI, MH, MV, CH, CV 
2%≤CBR˂5% 400mm≤h˂500mm 

CBR˂2% h≥500mm 
 

J.3 Komunikace 
 

Navržená komunikace je délky 21,22 m a má základní šířku 6,15 m. Ve vzdálenosti 
6,30m před koncem sjezdu bude osazena dvoukřídlová brána. Povrch je z asfaltového 
betonu s konstrukční tloušťkou min.420 mm. Příčný sklon vozovky bude oboustranný 2,5 %, 
sklon pláně pak min. 3,0 %. Komunikace jsou odvodněny do uličních vpustí UV1 a UV2 (typ 
ACO-Combipoint, mříž pultová, tř. D400, 300x500mm, kalový koš krátký), napojených na 
stávající dešťovou kanalizaci.  

Dle podkladů kříží zpevněné plochy pouze podzemní vedení elektro veřejného 
osvětlení. Pod komunikací budou položeny chráničky stávajícího vedení. Jejich typ a 
umístění je popsán v rámci jejich příslušných objektů (elektro VO). 

V rámci realizace SO 05 budou nově doplněny vrstvy komunikace i v místě 
dokončené kanalizační přípojky. Jedná se o plochu v blízkosti ORL o velikosti 4,10x5,50 m. 
Obrubníky a stávající vpust zůstanou zachovány. 
 
Konstrukce komunikace 

asfaltový beton  ACO 11 ABS II 50 mm ČSN EN13 108 
spojovací postřik  PS-E  0,25kg/m2 ČSN 73 6129 
obalované kamenivo  ACP 22 OK I 70 mm ČSN 73 6121 
infiltrační postřik  PS-I  0,5kg/m2 ČSN 73 6129 
štěrkodrť  ŠDA  180 mm ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť  ŠDA  150-220 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM   450-520 mm 
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J.3.1 Směrové řešení 
Komunikace je napojena na stávající komunikaci šířky 4,1 m. S ohledem na výjezd 

vozidel bude nová komunikace šířky 6,0m s napojovacími oblouky 9,0 m. Rozšíření 
komunikace je provedeno směrovými protisměrnými oblouky R1=25,0m a R2=30,0m 
 

J.3.2 Výškové řešení 
 

Výškově je komunikace napojena na stávající plochy, jejichž převýšení je cca 0,70 
metru. Změna výškových úrovní je provedena navrženými oblouky RV1=150 m a RV2=200 m. 
Niveleta má dle projektové dokumentace max. sklon 5,57 %. 
 

J.3.3 Odvodnění komunikace 
 

Odvodnění komunikace bude v celé délce zajištěno podélným a příčným sklonem do 
nové uliční vpusti UV2. Napojení vpustí je řešeno v rámci objektu dešťové kanalizace. 
 

J.4 Zpevněné plochy  
 

J.4.1 Napojení parkoviště 
 

Vzhledem k úpravě trasy sjezdu bude provedena i úprava napojení plochy stávajícího 
parkoviště u objektu SO 01. Povrch napojení je ze zámkové dlažby (šedá). Okraje jsou 
ohraničeny betonovým obrubníkem BO 15/25, v místě napojení na přilehlé dopravní plochy 
pak přejezdovým obrubníkem BO 15/15 s převýšením 20 mm. Do plochy je vložena nová 
uliční vpust UV1 (hl. 1,0m, výtok pro PVC DN150 ze dna). 
 

J.4.2 Parkoviště 
 

V místě bývalé rampy se provede odstranění stávajícího povrchu, zrušení opěrných 
zídek a odkop pro novou konstrukci dlážděné plochy. Opěrné zídky se odbourají min. 0,30 m 
pod finální povrch. Povrch bude nově zpevněn zámkovou dlažbou (šedá). Plocha bude 
spádována podélně od haly. Napojení se provede plynule na stávající povrch a v místě 
přechodu na štěrkovou plochu se provede osazení betonového obrubníku BO 15/25 
s převýšením 100 mm. 
 
zpevněné plochy – dlažba: 
 

zámková dlažba (šedá/pískovcová) DL I 80 mm ČSN 73 6131 
lože L4/8  40 mm  
štěrkodrť 0-32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť 0-63 ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM   420 mm 

 

J.5 Pracovní postup provádění zemních prací a podkladních vrstev 
 

Do této kapitoly patří sejmutí ornice, provedení kanalizačního potrubí s šachtami, 
provedení rýh pro vedení trativodů, odstranění původních komunikací a obrubníků. 
Nepotřebná zemina bude uložena na skládce v areálu staveniště.  

Celkově uvažuji tak, že hned po předání staveniště proběhne realizace trafostanice a 
následná kabelová přípojka. Zároveň proběhne rozebrání stávajícího oplocení, vykácení 
keřů a sejmutí ornice v ploše budoucí komunikace. Vzhledem k tomu, že tento nový vjezd 
má sloužit po celou dobu výstavby jako hlavní vjezd na staveniště, bude po sejmutí ornice 
provedena navážka drceného kameniva, které bude zhutněno. Takto vytvořená provizorní 
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komunikace bude sloužit po celou dobu výstavby až do poslední části etapy dokončovacích 
prací, kde přichází na řadu právě objekt SO 05 Komunikace a zpevněné plochy. 
 

J.5.1 Sejmutí ornice 
 
 Ornice bude sejmuta v mocnosti 0,2 metru v celé ploše budoucí komunikace. 
Zároveň proběhne vykácení vzrostlých keřů. K sejmutí ornice budou použit rypadlo-nakladač 
JCB 3CX, který bude provádět i zemní práce na hlavním stavebním objektu. Takto vytěžená 
ornice bude naložena na nákladní automobil a odvezena na deponii v areálu firmy Ray 
Service a.s.. 
 

J.5.2 Výkop zeminy a odbourání obrubníků 
 
 V této fázi bude provedeno odebrání pojezdového kameniva a zeminy v hloubce cca 
600 mm na úroveň zemní pláně. Zemina se odebírá v ploše navržené komunikace, 
v ostatních částech bude provedeno rozebrání stávající zámkové dlažby a betonových 
silničních obrubníků. Vytěžená zemina bude přemístěna na deponii a vybourané silniční 
obrubníky budou odvezeny k recyklaci. 
 V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno prořezání asfaltového 
krytu a jeho odfrézování. 
 

J.5.3 Provedení dešťové kanalizace 
 

Výkopy pro dešťovou kanalizaci budou provedeny rypadlo nakladačem JCB 3CX. 
Konkrétně se jedná o provedení rýh pro vedení ležaté kanalizace od dešťových vpustí, dále 
o rýhu pro hlavní vedení kanalizace z objektu SO 01 a vyhloubení jámy pro revizní 
kanalizační šachtu a uliční vpusti. Hloubka rýh a jam se řídí dle projektové dokumentace. 
Vpusti ve stávající ploše zámkové dlažby zůstanou, tudíž výkopy budou prováděny hlavně 
v ploše navrhované nové komunikace z asfaltového betonu. 

Kanalizační šachta i samotné potrubí se uloží do pískového lože minimální výšky 100 
mm. Obsyp šachet a potrubí se provede po úroveň zemní pláně. Je zapotřebí, aby 
minimálně 300 mm nad potrubím byla umístěna signalizační fólie. Dále budou provedeny 
PVC drenáže DN 90 pro odvodnění zemní pláně, které budou obaleny geotextilií. Zemní pláň 
bude ve sklonu dle projektové dokumentace a odvodňovací drenáže budou zaústěny do 
uličních vpustí. 
 

J.5.4 Zvýšení únosnosti pláně 
 
 Dle doporučení v projektové dokumentaci bude provedeno zvýšení únosnosti pláně 
výměnnou vrstvy v tloušťce 300 mm. Minimální únosnost pláně je Edef = 45 Mpa. Jakmile 
bude zemina odebrána, položí se geotextilie min. 400 g/m2 a bude provedena první vrstva 
z kameniva 4-8 mm v tloušťce 50 mm. Poté bude následovat druhá vrstva z kameniva 16-63 
v tloušťce 250 mm. Takto uložené vrstvy budou řádně zhutněny.  
 
Pozn.: Zde Ing. Šperka namítl, že výše uvedená skladba je nevhodná pro zvýšení únosnosti 
pláně. Jako vhodné řešení by se jevilo vrstvu v tloušťce 300 mm promíchat s novou 
štěrkodrtí o mocnosti 0-63 v poměru 1:1 a následně opětovně rozprostřít a zhutnit na 
nějakou průměrnou hodnotu Edef,2=70 MPa. 
 

J.5.5 Provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti 
 
 Na připravenou zemní pláň budeme provádět podklad pod komunikaci ze dvou vrstev 
štěrkodrtě. První vrstva bude v tloušťce 150 – 220 mm a druhá vrstva bude v tloušťce 180 
mm. V ploše zpevněných ploch ze zámkové dlažby bude provedena vrstva ze štěrkodrti 0-63 
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v tloušťce 150 mm a další 0-32 opět o tloušťce 150 mm. Takto uložené podkladní vrstvy 
budou zhutněny pomocí tandemového válce. V okolí dešťových vpustí a kanalizačních 
šachet je potřeba dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k porušení těchto konstrukcí.  
 

J.6 Pracovní postup provádění komunikace a zpevněných ploch 
 

J.6.1 Položení obrubníků 
 
Obrubníky budou vyskládány v předstihu před infiltračním postřikem a vrchními vrstvami 
komunikace. Pokládka obrubníků bude provedena do betonového lože jemné frakce C16/20 
S1. Obrubníky budou lemovat kraje komunikace, kromě obrubníků bude vedle nich 
provedena i silniční přídlažba z betonových dlaždic, taktéž do betonového lože.  

Schématické příčné řezy jsou v příloze diplomové práce. Po pokládce obrubníků 
bude provedena separační vrstva z geotextilie. Geotextilie je zajištěna proti posunutí 
betonovým ložem, směrem do komunikace musí mít přesah min. 60 centimetrů. Geotextilie 
se nesmí příliš znečišťovat, aby se nezhoršily její drenážní vlastnosti. 
 Obrubníky budou vyskládány i podél nových zpevněných ploch, na kterých bude jako 
pochozí vrstva zámková dlažba. V napojení nové komunikace na stávající budou osazeny 
nájezdové obrubníky 15/15 s fází 20 mm nad přiléhající terén. Obrubníky v okolí zpevněných 
ploch ze zámkové dlažby budou provedeny již před štěrkovými vrstvami. 
 

J.6.2 Pokládka vrstvy kameniva a zámkové dlažby 
 
 Po realizaci obrubníků bude provedena pokládka zámkové dlažby. Podkladem pro 
zámkovou dlažbu je lože z drobného kameniva v tloušťce 40 mm. Kamenivo bude vysypáno 
pomocí smykového nakladače do prostoru řešených ploch a dále bude ručně lopatami 
rozhrnuto. Výškové vyrovnání bude provedeno nivelačním přístrojem. Přesné stahování 
kameniva bude prováděno ručně za pomocí hliníkových latí.  
 Po připraveném podkladu z kameniva začne probíhat finální pokládka zámkové 
dlažby. Dle projektu se jedná o pojezdovou betonovou dlažbu výšky 80 mm a barevně 
sladěnou k okolní stávající dlažbě. Pokládka dlažby probíhá ručně za pomocí gumové 
paličky a vodováhy. U krajů silničních obrubníků a betonové silniční přídlažby bude zámková 
dlažba dle potřeb zařezána. Řezání jednotlivých prvků dlažby bude prováděno ručně 
úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Stejně tak budou dlaždice upraveny v okolí 
kanalizačních šachet a jejich poklopů a uličních vpustí. 
 Jakmile bude zpevněná plocha kompletně vydlážděna, přiveze smykový nakladač 
BobCat S770 písek pro zaspárování zámkové dlažby. Spárování bude probíhat ručně 
pomocí smetáků. 
 

J.6.3 Podkladní vrstva z obalovaného kameniva 
 

Nejprve bude proveden infiltrační postřik dle projektové dokumentace. Tento postřik 
bude proveden pomocí cisternového stroje a vydatnost by měla být okolo 0,5 kg/m2.  

Následující vrstva bude z obalovaného kameniva typu ACP 22, které bude přivezeno 
na nákladních automobilech přikrytých plachtou, kvůli omezení úniku tepla. Obalované 
kamenivo bude dodáno od společnosti ČMO s.r.o. z Moravského Písku. Pokládku této 
podkladní vrstvy z obalovaného kameniva bude zajišťovat finišer od společnosti STRABAG 
a.s. s pobočkou v Uherském Hradišti. Pokládka vrstvy bude v tloušťce 70 mm dle projektové 
dokumentace. Ihned po pokládce bude povrch hutněn tandemovými válci a vibračními 
deskami. 

Pracovníci musí mít na sobě ochranné pracovní pomůcky a musí být seznámeni 
s předpisy a technologií provádění. Podmínky pro provádění jsou teplota vzduchu 5 °C ÷ 25 
°C a absence dlouhotrvajícího a vydatného deště. 
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Hutnění podkladní vrstvy: 
– hutnění vrstev se provádí pojezdy válce vpřed a vzad 
– v jedné stopě se může provézt jen jeden pojezd bez vybočení 
– další pojezdy válce musí překrývat předchozí stopy pojezdu minimálně o 20 cm 
– při vysokých teplotách nebo suchém počasí je vhodné povrch zvlhčit  
 

J.6.4 Pojízdná vrstva z asfaltového betonu 
 
 Po dosažení požadované únosnosti podkladní vrstvy z obalovaného kameniva bude 
započata realizace poslední vrchní vrstvy z asfaltového betonu ACO v tloušťce 50 mm. 
Povrch bude zbaven nerovností, ostrých hran a bude vyčištěn. 
 Před samotnou realizací povrchu bude proveden spojovací postřik. Vydatnost je 
určena v projektové dokumentaci a to na 0,25 kg/m2. Postřik bude proveden v jedné vrstvě 
pomocí cisternového vozidla. Po provedení postřiku bude ponechána technologická pauza 
v délce 24 hodin. 

Podmínkou pro provádění je dodržení požadovaných teplot a to v rozmezí  
5 °C ÷ 30 °C. Realizace povrchu bude prováděna v jedná vrstvě tloušťky 50 mm pomocí 
finišeru. Směs asfaltového betonu bude dopravena nákladními auty s plachtami, stejně jak 
tomu bylo u podkladní vrstvy z obalovaného kameniva. Doprava směsi bude zajištěna od 
společnosti ČMO s.r.o. z Moravského Písku. 
 Směs bude z korby automobilu vyklopena přímo do dávkovacího zařízení finišeru. 
Finišer rozhrnuje a částeční hutní asfaltobeton při teplotě směsi okolo 150 °C v pásu širokém 
cca 6,15 metru. Celý proces musí být proveden v jednom zátahu, bez zbytečných prodlev. 
V místech, kde je nedostatek prostoru pro finišer nebo jsou oblouky malých poloměrů bude 
vrstva provedena ručně s pomocí vibračních desek. Je nutné dbát na opatrnost při 
zpracování, neboť asfaltobetonová směs má teplotu přes 100 °C. Ručně bude vrstva 
provedena taky kolem prostupů, tím je myšleno šachtové poklopy či uliční vpusti. 

Hutnění vrstvy začíná ihned po její pokládce finišerem. Hutnění bude zajištěno 
tandemovým válcem a v méně přístupných místech vibrační deskou. V místě napojení na 
stávající asfaltovou komunikace, kde byl proveden řez pro oddělení vrstev bude provedena 
asfaltová zálivka se spárovou páskou. Ta se vloží do vyřezané spáry a zajistí minimální 
výšku zálivky. Ta je stanovena na 1,5 násobek šířky spáry. Do takto připravené spáry se 
nalije asfaltová zálivka. 
 

J.7 Návrh strojních sestav pro jednotlivé části 
J.7.1 Sejmutí ornice 
  
Tabulka J.7.1-1 Strojní sestava pro sejmutí ornice 

Druh činnosti Použitý stroj 
Sejmutí ornice Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,8m3 
Naložení a přemístění (60m) Nakladač BobCat S770 

 

J.7.2 Výkop zeminy a vybourání obrubníků 
 
Tabulka J.7.2-1 Strojní sestava pro výkop zeminy a bourání obrubníků 

Druh činnosti Použitý stroj 
Výkop zeminy Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,8 m3 
Naložení zeminy Nakladač BobCat S770 
Odvoz zeminy, suti Tatra Phoenix 6x6, 7m3 
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J.7.3 Provedení dešťové kanalizace 
 
Tabulka J.7.3-1 Strojní sestava pro provedení dešťové kanalizace 

Druh činnosti Použitý stroj 
Hloubení rýh a šachet Rypadlo nakladač JCB 3CX, lopata 0,5m 
Hutnění zásypů Vibrační deska a pěch 

 

J.7.4 Zvýšení únosnosti pláně a provedení podkladních vrstev 
 
Tabulka J.7.4-1 Strojní sestava pro zvýšení únosnosti pláně 

Druh činnosti Použitý stroj 
Dovoz štěrkodrti Tatra Phoenix 6x6 
Rozprostření štěrkodrti Nakladač BobCat S770, JCB 3CX 
Hutnění vrstev Tandemový válec CB22B, vibrační deska 

 

J.7.5 Pokládka obrubníků 
 
Tabulka J.7.5-1 Strojní sestava pro pokládku obrubníků 

Druh činnosti Použitý stroj 
Dovoz zavlhlé směsi Tatra Phoenix 6x6 
Dovoz obrubníků, přídlažby MAN 26.414 s hyd. rukou HIAB 200 

 

J.7.6 Provedení podkladu a zámkové dlažby zpevněných ploch 
 
Tabulka J.7.6-1 Strojní sestava pro provedení podkladu a zámkové dlažby 

Druh činnosti Použitý stroj 
Dovoz kameniva, písku Tatra Phoenix 6x6 
Dovoz zámkové dlažby MAN 26.414 s hyd. Rukou HIAB 200 
Hutnění vrstev Tandemový válec CB22B, vibrační deska 

 

J.7.7 Podkladní vrstva z obalovaného kameniva 
 
Tabulka J.7.7-1 Strojní sestava pro provedení vrstvy z obalovaného kameniva 

Druh činnosti Použitý stroj 
Dovoz materiálu Tatra Phoenix 6x6 přikrytá plachtou 
Pokládka vrstvy Finišer Voegele 2100 
Hutnění vrstev Vibrační deska, tandemový válec CB22B 
Zařezání styku původní komunikace Řezač spár CF 22E 
Převoz kameniva Smykový nakladač BobCat S 770 

 

J.7.8 Pojízdná vrstva z asfaltového betonu 
 
Tabulka J.7.8-1 Strojní sestava pro provedení vrstvy z asfaltového betonu 

Druh činnosti Použitý stroj 
Dovoz materiálu Tatra Phoenix 6x6 přikrytá plachtou 
Pokládka vrstvy Finišer Voegele 2100 
Hutnění vrstev Tandemový válec CB22B, vibrační deska 
Zařezání styku původní komunikace Řezač spár CF 22E 
Převoz kameniva Smykový nakladač BobCat S 770 
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Provedení zálivky Vařič asfaltu RWK 350 
 
 

J.8 Výkaz výměr objektu SO 05 Komunikace a zpevněné plochy 
 

J.8.1 Sejmutí ornice 
 
 Jedná se o ornici, která je v místě nové části komunikace a nového vjezdu na 
staveniště. 
 
Tabulka J.8.1-1 Sejmutí ornice 

Název Plocha[m2] Objem[m3] Koeficient 
nakypření 

Objem 
s nakypřením[m3] 

Ornice sejmutá 
pod částí nové 
komunikace, 

v tloušťce 
200mm 

98,0 19,6 1,3 25,48 

 
 

J.8.2 Výkop zeminy, odstranění obrubníků a živičného krytu 
 
 Po odstranění stávajícího živičného krytu a podkladních vrstev budou dále vybourány 
stávající betonové obrubníky. Zároveň bude provedeno zařezání u stávajících asfaltových 
ploch. 
 
Tabulka J.8.2-1 Výkaz výměr zeminy, obrubníků 

Název Plocha[m2] Objem[m3] Koeficient 
nakypření 

Objem 
s nakypřením[m3] 

Odstranění 
živičného krytu 

tl. 50mm 

171,0 8,55 1,0 8,55 

Výkop vrstev 
zeminy 

v tloušťce 
300mm 

295,3 88,6 1,3 115,20 

Zemina 
odebraná pro 
úpravu pláně 

144,3 43,3 1,3 56,29 

Odvoz 
betonové suti 
po původních 
obrubnících 

- 3,36 1,4 4,7 

 
Tabulka J.8.2-2 Výkaz výměr úprav stávajícího asfaltu 

Název Délka[bm] 
Řezání asfaltu v místech napojení na 

stávající komunikace 
36,4 

Spárová páska 50x8 36,4 

Zalití řezné spáry asfaltem 36,4 

Bourání stávajících obrubníků 48,0 
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J.8.3 Provedení dešťové kanalizace 
 
 V této fázi jsou odebrány podkladní vrstvy a část zemní pláně v tloušťce cca 300 mm. 
Dešťová kanalizace zůstává téměř původní, projekt pouze doplnil dvě dešťové vpusti. Budou 
tedy v této etapě vyhloubeny rýhy a položeno nové potrubí kanalizace, včetně vpustí, šachet 
a také drenáže pro odvodnění zemní pláně. 
 
Tabulka J.8.3-1 Provedení dešťové kanalizace – zemina, písky 

Název Rozměr Objem[m3] Koeficient 
nakypření 

Objem 
s nakypřením[m3] 

Výkopy rýh pro 
dešťovou 
kanalizaci 

32*0,7*0,6 13,44 1,3 17,48 

Výkopy pro 
uložení uličních 
vpustí a šachet 

2*0,6*0,6*0,5 0,36 1,3 0,5 

Výkop rýh 
v zemní pláni 
pro drenáž 

34,3*0,3*0,3 3,1 1,3 4,0 

Zásyp potrubí 
pískem 

32*0,6*0,4 7,7 - - 

Zásyp rýhy 
zeminou 

32*0,6*0,3 5,74 - - 

Obsyp drenáže 
z kameniva 8-

16 

34,3*0,3*0,3 3,1 - - 

 
Tabulka J.8.3-2 Provedení dešťové kanalizace - potrubí 

Název Délka[bm], plocha[m2], kusy 
Geotextilie pro obalení drenáže 

s kamenivem 300g/m2 
34,3*1,5 = 51,5m2 

Potrubí dešťové kanalizace DN 200 32 bm 

Drenáž pro odvodnění pláně PVC DN 90 34,3 bm 

Uliční vpusti Combipoint VP1 a VP2, hl. 
1,0m,  

2 ks 

 

J.8.4 Zvětšení únosnosti pláně 
 
 Dle poznatků stavebníka a předchozích geologických rozborů projektant navrhuje 
zvýšení únosnosti pláně výměnnou zeminy v tloušťce 300 mm a její nahrazení níže 
uvedenými vrstvami s dostatečným zhutněním. Minimální únosnost zemní pláně je  
Edef = 45 Mpa. 
 
Tabulka J.8.4-1 Zvětšení únosnosti pláně 

Název Rozměr Objem[m3] 
Kamenivo 16-
63, tl. 250mm 

144,3*0,25 36,1 

Kamenivo 8-16, 
tl. 50mm 

144,3*0,05 7,2 
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J.8.5 Pokládka obrubníků 
 
 Obrubníky jsou navrženy na všech lemujících stranách komunikací. U asfaltové 
komunikace bude navíc u obrubníků provedena i betonová silniční přídlažba. Obrubníky 
budou použity od firmy Prefa Brno a.s.. V místech napojení asfaltové komunikace na 
zámkovou dlažbu, budou osazeny silniční nájezdové obrubníky s výškovým přesahem 20 
mm. 
 
Tabulka J.8.5-1 Výkaz výměr obrubníků 

Název Počet kusů Množství na 
paletě[ks] 

Palet[ks] Hmotnost[t] 

Silniční 
obrubník ABO 

10/25 

23 15 2 2,1 

Silniční 
obrubník ABO 

15/15 
nájezdový 

28 25 2 2,85 

Silniční 
obrubník ABO 

15/25 
přechodový 

3 12 1 0,82 

Silniční 
obrubník ABO 

15/25 

87 15 6 7,3 

Přídlažba nízká 
ABK 50/25/8 

112 48 3 3,33 

 
Tabulka J.8.5-2 Výkaz výměr betonové směsi 

Název Spotřeba[m3/m] Délka[m] Celkem[m3] 
Beton C16/20 S1 0,075 140,4 10,53 

 

J.8.6 Provedení podkladních a vrchních vrstev zpevněných ploch 
 
 Podkladní vrstvy jsou navrženy v projektu a skladby jsou určeny pro pojezdy vozidel 
do 3,5 tuny. 
 
Tabulka J.8.6-1 Výkaz výměr podkladních vrstev 

Název Množství 
nenakypřené[m3] 

Koeficient 
nakypření 

Množství 
nakypřené[m3] 

Hmotnost[t] 

Štěrkodrť 0-63, 
tl. 150mm, ŠDA 

151*0,15 1,1 24,9 42,9 

Štěrkodrť 0-32, 
tl. 150mm, ŠDA 

151*0,15 1,1 24,9 42,9 

Lože, tl.40mm, 
ŠD 

151*0,04 1,1 6,6 9,3 
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Tabulka J.8.6-2 Výkaz výměr zámkové dlažby 

Název Délka[bm], plocha[m2], kusy 
Zámková dlažba šedá, pro parkoviště, tl. 

80mm 
87 m2 

Zámková dlažba pískovcová, pro 
původní vjezd, tl. 80mm 

64 m2 

 

J.8.7 Provedení podkladních a vrchních vrstev komunikace 
 
 Komunikace bude mít pojezdovou vrstvu z asfaltového betonu, podkladní vrstva bude 
z obalovaného kameniva. Skladba komunikace je navržena pro pojezdy vozidel nad 3,5 tuny.  
 
Tabulka J.8.7-1 Výkaz výměr podkladních a vrchních vrstev komunikace 

Název Množství 
nenakypřené[m3] 

Koeficient 
nakypření 

Množství 
nakypřené[m3] 

Hmotnost[t] 

Štěrkodrť 0-63, 
tl. 180mm, ŠDA 

144,3*0,18 1,1 28,6 65,7 

Štěrkodrť 0-63, 
tl. 150-220mm, 
ŠDB 

144,3*0,19 1,1 30,2 69,5 

 
Tabulka J.8.7-2 Výkaz výměr postřiku 

Název Spotřeba[kg/m2] Plocha[m2] Celkem[kg] 
Infiltrační postřik PSI 0,5 144,3 101 

Spojovací postřik 
PSE 

0,25 144,3+22,5 83,4 

 
Tabulka J.8.7-3 Výkaz výměr asfaltové směsi 

Název Plocha[m2] Objem[m3] 
Obalované 

kamenivo, tl. 
70mm, ACP 

22S 

144,3*0,07 10,1 

Asfaltový beton, 
tl. 50mm, ACO 

11+ 

(144,3+22,5)*0,05 8,4 

 

J.8.8 Doplnění zeminy okolo obrubníků 
 
 Vzhledem k půdorysné změně vedení nových obrubníků vznikají místa, kde bude 
potřeba nového zatravnění a doplnění zeminy. Doplnění zeminy však bude u všech nových 
obrubníků, které přiléhají k upravenému terénu. 
 
Tabulka J.8.8-1 Výkaz výměr zeminy 

Název Rozměr Objem[m3] Koeficient 
nakypření 

Objem 
s nakypřením[m3] 

Doplnění 
zeminy okolo 

nových 
obrubníků 

99*0,8*0,3 23,8 1,3 31,0 
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J.9 Výpočet doby trvání objektu SO 05 Komunikace a zpevněné plochy 
 

J.9.1 Sejmutí ornice 
 
Tabulka J.9.1-1 Sejmutí ornice 

Sejmutí a naložení ornice 
strojem 

Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,8m3 

Výkonnost stroje Q=40m3/h 
Objem 19,6m3 

Doba trvání 0,5 h 
Odvoz Tatra Phoenix 6x6, korba 7m3, pojede 3x 

 

J.9.2 Výkop zeminy, odstranění živice a obrubníků 
 
Tabulka J.9.2-1 Výkop zeminy, odstranění živice, obrubníků 

Odstranění živice Silniční fréza, odhadovaný čas 2 h, S=171 m2 
Výkop zeminy Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,8 m3 

Výkonnost stroje Q=40 m3/h 
Objem 88,6 + 43,3 m3 

Doba trvání 3,4 h 
Odvoz Tatra Phoenix 6x6, korba 7 m3, pojede 19x, odhad 8 h 

Vybourání obrubníků Rypadlo nakladač JCB 3CX, odhad 8 h 
Řezání asfaltu Řezač spár, Q=180 m/h, S=36,4 m, odhad 0,3 h 

 

J.9.3 Realizace dešťové kanalizace 
 
Tabulka J.9.3-1 Realizace dešťové kanalizace 

Výkop rýh a šachet Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,2 m3 
Výkonnost stroje Q=8 m3/h 

Objem 16,86 m3 
Doba trvání 2 h 

Odvoz přebytečné zeminy Tatra Phoenix 6x6, korba 7 m3, pojede 1x, V=cca 7 m3 
Uložení potrubí a osazení 

vpustí, drenáže 
Ručně, odhadovaná doba 1 den 

Obalení drenáže geotextilií a 
obsyp kamenivem 

Ručně, odhadovaná doba 1 den 

Zásyp pískem a zeminou Rypadlo nakladač JCB 3CX, lžíce 0,2 m3 
Výkonnost stroje Q=8 m3/h 

Objem 13,4 m3 
Doba trvání 1,7 h 

 

J.9.4 Zvýšení únosnosti pláně 
 
Tabulka J.9.4-1 Zvýšení únosnosti pláně 

Kamenivo 0-63 a 8-16 Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje Q=20 m3/h 

Objem 36,1 + 7,2 m3 
Doba trvání 2,2 h 

Dovoz Tatra Phoenix 6x6, korba 7 m3, pojede 7x 
Hutnění vrstev Tandemový válec CB22B 
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Výkonnost stroje Q=100 m3/h 
Objem 36,1 + 7,2 m3 

Doba trvání 0,6 h 
Položení geotextilie Ručně, odhadovaná doba 2 h 

 

J.9.5 Pokládka nových obrubníků 
 
Tabulka J.9.5-1 Pokládka nových obrubníků 

Dovoz palet Nákladní automobil MAN 26.414 s rukou HIAB 200 
Počet palet 14 kusů, automobil pojede 2x 

Dovoz betonové směsi 
C16/20 

Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

Doba trvání Bude dovážet po 2 m3, pojede 5x, celkem 10 m3 
Osazení obrubníků a 

přídlažby 
Ručně, odhadovaná doba 2 dny 

 

J.9.6 Realizace zpevněných ploch ze zámkové dlažby 
 
Tabulka J.9.6-1 Realizace zpevněných ploch ze zámkové dlažby 

Štěrkodrť 0-63 Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje Q=20 m3/h 

Objem 24,9 m3 
Doba trvání 1,3 h 

Štěrkodrť 0-32 Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje Q=20 m3/h 

Objem 24,9 m3 
Doba trvání 1,3 h 

Lože z drobného kameniva 151 m2, ručně, zároveň s dlažbou, odhadovaná doba 4 
dny 

Zámková dlažba 151 m2, ručně, pokládka cca 4 dny 
Hutnění štěrkodrti Tandemový válec CB22B 

Výkonnost stroje Q=100 m3/h 
Objem 49,86 m3 

Doba trvání 0,5 h 
Dovoz sypkého materiálu Tatra Phoenix 6x6 

Výkonnost stroje Korba 7 m3 
Objem Štěrkodrť 49,86 m3, drobné kamenivo 6 m3,  

Dovoz zámkové dlažby MAN 26.414 s hydraulickou rukou HIAB 200 
Výkonnost stroje 8 palet / 1 cesta 

Objem 9 palet dlažby 
 

J.9.7 Realizace asfaltové komunikace 
 
Tabulka J.9.7-1 Realizace asfaltové komunikace 

Štěrkodrť 0-63 Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje Q=20 m3/h 

Objem 28,6 m3 
Doba trvání 1,5 h 

Štěrkodrť 0-63 Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje Q=20 m3/h 

Objem 30,2 m3 
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Doba trvání 1,5 h 
Hutnění štěrkových vrstev Tandemový válec CB22B 

Výkonnost stroje Q=100 m3/h 
Objem 58,8 m3 

Doba trvání 0,7 h 
Hutnění asfaltových vrstev Tandemový válec CB22B 

Výkonnost stroje Q=100 m3/h 
Objem 18,5 m3 

Doba trvání 0,3 h 
Spojovací postřik 166,8 m2, odhadovaná doba 0,5 h 
Infiltrační postřik 144,3 m2, odhadovaná doba 0,2 h 

Pokládka obalovaného 
kameniva 

Finišer Voegele 2100 

Výkonnost stroje 1500 m2/směnu 
Objem 144,3 m2 

Doba trvání Odhadem 2 h 
Pokládka asfaltového 

betonu 
Finišer Voegele 2100 

Výkonnost stroje 1500 m2/směnu 
Objem 166,8 m2 

Doba trvání Odhadem 2,5 h 
Zálivka spár Vařič asfaltu RWK 450 

Výkonnost stroje 2000 m/směna 
Objem 36,4 m 

Doba trvání Odhadem 0,3 h 
Dovoz materiálu Tatra Phoenix 6x6 
Výkonnost stroje Korba 7 m3 

Objem Štěrkodrť 58,8 m3, obal. Kamenivo 10,1 m3, 
asfaltobeton 8,4 m3 

 

J.9.8 Doplnění zeminy kolem obrubníků 
 
Tabulka J.9.8-1 Doplnění zeminy kolem obrubníků 

Přemístění zeminy Smykem řízený nakladač BobCat S770 
Výkonnost stroje 20 m3/h 

Objem 31 m3 
Doba trvání Odhadem 1,5 h 

Ruční dorovnání Ručně, odhadovaná doba 6 h 
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J.9.9 Časový harmonogram  
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J.10 Závěr 
 
 V této části jsem se zaměřil na provedení komunikací a zpevněných ploch v okolí 
hlavního stavebního objektu. Jedná se o komunikace ze zámkové dlažby a asfaltového 
betonu. Ve výše pospaných odstavcích jsem rozdělil přesnou posloupnost prováděných 
prací vzhledem k technologii provádění a prostorovým možnostem na staveništi. Dále jsem 
zpracoval schématické řezy a situace s barevným rozlišením řešených komunikací, které 
jsem přiložil do příloh mé diplomové práce. 
 Podkladem byla zapůjčená projektová dokumentace, kterou jsem konzultoval s Ing. 
Šperkou. 
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K. CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM LEED 2009 
 

K.1 Obecné informace  
 
Tuto část diplomové práce jsem zpracoval v rámci předmětu ekologie a bezpečnost práce. 
Jedná se o certifikaci LEED 2009, která se zabývá a hodnotí energetické a environmentální 
navrhování a řízení výstavby. Hlavní cíle certifikace jsou úspora energií, snížení spotřeby 
vody, omezení emisí CO2, zlepšení prostředí budovy, optimální využívání zdrojů a 
environmentální přístup k odpadům.  
Budovy se hodnotí z několika kritérií: 
- umístění stavby a její vliv na okolí (SS) 
- snížení spotřeby vody a její efektivní využití (WE) 
- redukce emisí CO2 (EA) 
- způsob získávání materiálů a jejich vliv na životní prostředí (MR) 
- kvalita vnitřního prostředí (IEQ) 
- využití postupů a technologií, které přesahují požadavky LEED (ID) 
- bonusové body připsané za získání vybraných kreditů v závislosti na klimatické oblasti (RP) 
 
Níže jsem vypracoval několik bodů z této certifikace. V závěru jsem řešil materiály s nízkými 
emisemi, kde jsem se zabýval interiérovými omítkami IEQ C4.2. 
 

K.2 SS P1 Umístění stavby a její vliv na okolí 
 
K.2.1 Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 
 
Ochrana půdy proti větrné erozi bude zabezpečena kropením užitkovou vodou.  
 
Při silných deštích může docházet ke splavování zeminy, stavební jáma budoucího 
přístřešku pro auta musí být svahována do připravené jímky a voda musí být přečerpávána 
nebo svahováním odvedena mimo staveniště. V případě odvádění vody do volného prostoru, 
je potřeba zamezit odplavení zeminy např. vybudováním hráze z geotextilie. 
 

K.2.2 Ochrana ornice 
 
Vzhledem k výstavbě na původní ploše určené k parkování bude množství sejmuté ornice 
velmi malé. Bude se jednat spíše o okolí řešeného objektu a prostor nového vjezdu na 
staveniště. 
 
Díky malému množství sejmuté ornice, bude všechna uložena na stavebním pozemku v jižní 
části. Ornice bude skrývána v tloušťce 200 mm pomocí rypadlo-nakladače JCB 3CX. 
Vytěžená ornice a zemina bude deponována v jižní části staveniště pro zásypy, násypy a 
konečné terénní úpravy. Deponie ornice bude do výšky max. 1,5 m. Deponie budou 
svahovány ve sklonu 1:1. Z hlediska eroze jak větrné, tak dešťové je možno ornici chránit 
pomocí geotextilie. 
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K.2.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků  
 
Čištění všech vozidel od nánosů zeminy aj. bude probíhat na určeném a připraveném místě 
u výjezdu ze staveniště, kde pod vozidlem bude připravena plachta s geotextilí na podkladu 
ze železobetonových panelů. Jedná se o preventivní opatření proti možnému úniku 
pohonných hmot, olejů a jiných maziv z jednotlivých strojů. Voda bude svedena do jímky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě úniku pohonných hmot, či jiných provozních náplní strojů musí být na staveništi 
připraven Sorbent. 
 
Voda z čištění autodomíchávačů, autočerpadel, míchaček apod. musí být svedena do 
připravené vany, aby nemohlo dojít k průsaku těchto látek do spodních vod. 
 
Kanalizační vpusti budou opatřeny geotextilí 200 g/m2, která bude sloužit jako filtrace proti 
nečistotám. Tato geotextilie bude preventivně měněna každých 5 dní a v případě vpusti na 
velmi frekventovaném místě bude měněna častěji tak, aby nedošlo k jejímu úplnému 
zanesení. 
 
Všechny chemické látky, pohonné hmoty a maziva budou skladovány v uzavřeném, ale 
větraném kontejneru na plných paletách a pod každou výpustí musí být umístěna 
odkapávací podložka. Staveniště bude vybaveno nádobami pro použitý olej a další 
chemikálie. 
Doplňování pohonných hmot do drobných strojů a mechanizace by mělo probíhat na 
jednotném zpevněném místě, které je opatřeno plachtou s geotextilií. 
 
 

Obrázek K.2.2-1 Deponie ornice (zdroj: [34]) 

Obrázek K.2.3-1 Mytí mechanizace (zdroj: [35]) 



176 
 

K.2.4 Prevence proti znečištění ovzduší 
 
Stavba musí brát ohled na okolní zástavbu. Nejvíce hrozí znečištění ovzduší díky zvýšené 
prašnosti na stavbě. Toto riziko omezíme tím, že veškeré práce, při kterých vzniká nadměrné 
množství prachu budou realizovány za bezvětří, místa, kde vzniká prach budou kropeny 
vodou a v případě prací na lešení bude toto lešení opatřeno ochrannou plachtou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.3 MR C2 Management stavebního odpadu  
 
Na staveništi budou vznikat různé druhy odpadu. Budou zde umístěny kontejnery pro třídění 
odpadu. Plasty, papíry a skla budou vhazovány do klasických kontejnerů na třídění odpadu.  
 
Kontejnery budou umístěny na zpevněné a označené ploše. Pro směsný odpad budou 
plastové popelnice. 
 
Stavební suť bude skladována v ocelovém vanovém kontejneru o objemu 4 m3 na místě 
dobře dostupném pro příjezd vozidla na jeho vyvezení, které bude opatřeno hydraulickou 
rukou. 
Likvidaci odpadů bude provádět specializovaná místní firma Kovosteel s.r.o. ze skupiny REC 
Group a.s. 

 
 

 

Obrázek K.2.4-1 Ochranná plachta lešení (zdroj:[36]) 

Obrázek K.3- Vanový kontejner (zdroj: [37]) 
Obrázek K.3-2 Nádoby na odpad (zdroj: [38]) 
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Tabulka K.3-1 Katalog odpadů 

Materiál Zatřídění 
Klasifi
kace 

Likvidace Recyklace Skládka 
Ener. využ. 
spalovny 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

beton 17 01 01 O Kovosteel s.r.o. 13,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
13,2     

dřevo 17 02 01 O Kovosteel s.r.o. 0,2 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,2     

plasty 17 02 03 O Kovosteel s.r.o. 0,5 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,5     

zemina 17 05 04 O Kovosteel s.r.o. 16,2   
Kovosteel 

s.r.o. 
16,2   

železo a ocel 17 04 05 O Kovosteel s.r.o. 1,9 
Kovosteel 

s.r.o. 
1,9     

papír a lepenka 20 01 01 O Kovosteel s.r.o. 0,1 
Kovosteel 

s.r.o. 
0,1     

směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Kovosteel s.r.o. 1,2     
Kovosteel 

s.r.o. 
1,2 

 

K.4 IEQ C3 Kvalita vnitřního prostředí  
 
K.4.1 Chránit systém vzduchotechniky proti znečištění 
 
Veškeré části dodané vzduchotechniky budou chráněny před mechanickým poškozením 
kartony. Vstupy do vzduchotechnických zařízení budou opatřeny folií proti vniknutí nečistot. 
 
Pokud i přes všechna opatření dojde ke znečištění vzduchotechniky, je potřeba tyto zařízení 
kompletně vyčistit před jejich uvedením do provozu. Po dobu výstavby je přísně zakázáno 
využití vzduchotechniky.  
 

K.4.2 Kontrola zdrojů znečištění 
 
U materiálů, které mohou způsobit znečištění okolí i ovzduší, je potřeba zřídit opatření. 
Kontroluje se jejich uskladnění a kvalita obalů. Jedná se například o uzavření těchto 
materiálů do zvláštních kontejnerů, hermeticky uzavřít materiály, které podléhají degradaci 
apod. Dojde-li ke znečištění, je povinnost pracovníka uklidit své pracoviště. Všechny 
pracovní čety po sobě budou uklízet na konci pracovní směny, a také při přesunu do jiné 
části stavby. 
 

K.4.3 Zamezit šíření nečistot do okolí stavby 
 
Díky správnému skladování jsme schopni eliminovat šíření nečistot do okolí stavby, 
například vlivem silného větru. Všechny obalové materiály, které mají nízkou hmotnost musí 
být uloženy v uzavřených nádobách nebo kontejnerech. Na stavbě se provádí každodenní 
úklid a všechny materiály se třídí. 
 

K.4.4 Zamezit znečištění dokončených konstrukcí (kouření ve stavbě, rozlití 
kapalin, šíření prachu) 
 
Dokončené konstrukce je potřeba chránit před poškozením. Například okna necháváme 
polepena fólií až do ukončení výstavby, aby nedošlo k jejich poškození.  
V místě stavby bude zakázáno spalovat veškeré materiály, stejně tak bude v celém prostoru 
stavby zakázáno kouření. 
Zamezení šíření prachu můžeme například kropením problémových povrchů, ale pouze 
takových, kterým voda neovlivní jejich životnost. 
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Je potřeba dbát na zvýšenou opatrnost hotových konstrukcí při přesouvání materiálu nebo 
výrobků, proto některé konstrukce zakrýváme, případně viditelně označujeme. 
Sádrokartonové příčky jsou skladovány na paletách, chráníme fólií, aby nedošlo 
k poškození. 
 

K.5 IEQ C4.2 Materiály s nízkými emisemi  
 

K.5.1 Interiérové omítky 
 
Jedná se hlavně o těkavé látky (VOC) v interiérových omítkách, které se kumulují ve špatně 
větraných prostorech a dlouhodobě působí na člověka. 
Limity některých látek můžeme nalézt v příloze č.2 Vyhlášky 6/2003 Sb., o hygienických 
limitech pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. V tomto dokumentu jsou 
však pouze napsané limity hodinové koncentrace látek ve vzduchu. 
 
Hodnoty jsou převzaty hlavně z francouzského a německého hodnocení. 
 
V dnešní době můžeme použít mikroregulační omítky například od firmy Baumit, které 
neobsahují žádné alergeny, těkavé látky, freony a další škodlivé látky. Tento materiál 
umožňuje odvětrávání vlhkosti a správnou regulaci vzduchu.  
 
Další možností je použití přírodní omítky například sádrové či jílové. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Z těch obyčejných omítek můžeme zmínit například silikonovou omítku Primalex. 
 

K.6 Závěr 
 
Díky tomuto tématu jsem získal základní znalosti o této certifikaci, s kterou jsem se setkal 
poprvé. V dnešní době je ochrana životního prostředí a zdraví osob velmi aktuální téma, tak 
je pravděpodobné, že se bude při výstavbových projektech více rozšiřovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek K.5.1-1 Mikroregulační omítka Baumit (zdroj: [39]) 
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L. HLUKOVÁ STUDIE – ZAKLÁDÁNÍ STAVBY 
 

L.1 Základní údaje 
 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Staré Město, nicméně v blízkém 
okolí se nachází několik firem, které mohou být nadměrným hlukem zasaženy. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl zpracovat hlukovou studii s následným opatřením. Hlukovou studii 
jsem zpracovával poprvé v programu Hluk +, se kterým jsem pracoval poprvé. 

V případě staveništního hluku bude posuzována nejhlučnější etapa zemních a 
pilotovacích prací, kde dochází k překročení denních limitů. 

Předpokládá se, že v průběhu výstavby je hlučnost zvýšená, avšak jedná se vždy o 
časově omezenou činnost, proto jsou povolené hygienické limity vyšší. 
 

L.2 Situace staveniště 1:500 
 

 
Obrázek L.2-1 Situace staveniště (zdroj: [1]) 
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L.3 Objekty v okolí staveniště 

 
Obrázek L.3-1 Koordinační situace (zdroj: [2]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek L.3-2 Sousední objekt v severní části (zdroj: [1]) 
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Obrázek L.3-4 Rodinné domy v jihozápadní části (zdroj:[1]) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek L.3-3 Objekty za hlavní silnicí (zdroj: [1]) 
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L.4 Posuzovaná strojní sestava 
 
V této kapitole jsem vybral stroje, které jsou hlavními zdroji hluku na staveništi a jsou tedy 
vhodné pro posouzení v hlukové studii. 
 
Vrtná pilotovací pásová souprava Casagrande 180 HD – 110 dB 
Rypadlo-nakladač JCB 3CX – 105 dB 
Stacionární čerpadlo betonové směsi Putzmeister P718 TD – 70 dB 
Smykem řízený nakladač BobCat S770 – 108 dB 
Autodomíchávač Schwing Stetter AM7 Basic Line– 101 dB 
Tatra Phoenix 6x6 – 99 dB 
Hutnící pěch vibrační Wacker Neuson BS 70, 70 kg – 106 dB 
 

L.5 Práce s programem Hluk + 
 

Nejprve jsem vložil situaci do programu v měřítku 1:500. Následně je potřeba vložit 
sousední stávající objekty, kterými jsou hlavně okolní firmy v průmyslové zóně. Kromě těchto 
staveb je potřeba zanést i ostatní překážky, jako jsou například ploty. Jako poslední 
zaneseme do situace okolní volné plochy, které slouží jako pole, či jen volná zatravněná 
plocha. Řešený objekt je, jak jsem zmínil realizován v průmyslové zóně, což je pro naši 
výstavbu vhodnější. 

Na obrázku můžeme vidět již vložené zdroje hluku. Šedou barvou jsou označeny 
objekty okolní zástavby a zelenou barvou volné zatravněné plochy či stromy. Fialové tečky 
v místě stavby znázorňují vložené zdroje hluku (stavební mechanizace). 
 

 
Obrázek L.5-1 Situace v Hluk + (zdroj:[40]) 

 
Následuje výpočet bodů měření u fasády (1 m). Je patrné, že objekt, který se nachází 

severně od staveniště bude rozhodně ohrožován větším hlukem, než je povolených 65 dB. 
Stejně tak bude ohrožen i další objekt, severozápadně od staveniště. Díky tomuto zjištění je 
zapotřebí navrhnout opatření. 
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Obrázek L.5-2 Šíření hluku bez opatření (zdroj: [40]) 

Jako vhodnou variantu pro ochránění okolních objektů před nežádoucím hlukem jsem 
zvolil akustickou clonu okolo severozápadní a severní části staveniště. Její výška je 2 metry 
a celková délka 53 metrů. Po novém výpočtu a zobrazení izofon je patrné, že tato clona 
dokáže dostatečně ochránit ohrožované objekty. 

Clonu bude tvořit plné mobilní oplocení okolo zařízení staveniště, včetně plné 
vjezdové brány. 
 

 
Obrázek L.5-3 Šíření hluku s clonou (zdroj: [40]) 

 

L.6 Závěr 
 
Maximální dovolená hladina akustického výkonu dle nařízení vlády 272/2011 s připočtením 
korekce + 15 dB:  
– Denní doba (6:00 – 22:00) – 65 dB  
– Noční doba (22:00 – 6:00) – 55 dB  
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Na tomto staveništi se předpokládá práce pouze v denních hodinách 7 – 17 h.  
Překročení hlukového limitu je na obrázcích znázorněno modrou barvou. Kvůli překročení 
hlukového limitu u sousedních objektů na severní straně, jsem byl nucen navrhnout hlukovou 
clonu v severní a severozápadní části staveniště. Výsledek, který je vidět na posledním 
obrázku je již vyhovující. 
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M. POSOUZENÍ A NÁVRH HLAVNÍHO MONTÁŽNÍHO 
PROSTŘEDKU 
 

M.1 Obecné informace 
 

V této kapitole jsem se rozhodl pro porovnání a výběr ze dvou různých jeřábů pro 
hrubou vrchní stavbu. Jedná se o věžový a automobilový jeřáb. Porovnání jsem provedl pro 
níže uvedená břemena, dále jsem porovnal jejich finanční náročnost, dopravu a možný dopad 
na životní prostředí.  

Řešený objekt je třípodlažní železobetonový monolitický skelet, kde právě navrhovaný 
montážní prostředek bude využit při realizaci monolitických konstrukcí, zajištění dodávky palet 
tvárnic pro vyzdění obvodového pláště a konstrukce zastřešení. Všechny stropy jsou 
monolitické z železobetonu.  

Řešený jeřáb bude sloužit hlavně při časté betonáži jednotlivých prvků, kde je zvolena 
doprava betonové směsi pomocí bádie. Dále bude sloužit pro přísun palet s tvárnicemi a pro 
montáž zastřešení pomocí vazníků.  
Z níže uvedených údajů jsem navrhl věžový jeřáb LIEBHERR 63 K a pro porovnání autojeřáb 
LIEBHERR LTM 1070-4,2.  
 
Pro posouzení jsou zvoleny tři břemena. 

Nejvzdálenější břemeno je bádie, která má hmotnost 1800 kg. Je potřeba ji dopravit do 
vzdálenosti minimálně 23 m pro betonáž rohových sloupů a stropu. 

Nejtěžší břemeno budu uvádět prefabrikované schodiště, které má hmotnost cca 2,9t 
a je potřeba ho dopravit do vzdálenosti 11 metrů. 

Nejbližší břemeno jsem zvolil paletu cihel, která má hmotnost cca 1,25 t a bude složeno 
vždy na určené místo, ze kterého bude dále přemístěno pomocí paletových vozíků. 
 

M.2 Věžový jeřáb 
 

Samostavitelný věžový jeřáb pro hrubou vrchní stavbu bude dopraven z blízkých 
Otrokovic, konkrétně z firmy JVS jeřáby s.r.o. Jeřáb pojede z adresy U Letiště 1936 
v Otrokovicích.  

Liebherr 63 K s dolní otočí. Jeřáb má základnu 4,2 x 4,4 m. Maximální nosnost je 
6000 kg nebo 1700 kg při maximálním vyložení 35 m. Jeřáb bude mít výložník 35 m dlouhý a 
výška jeřábu bude 30,3 metru. Pro posouzení jsou zvoleny tři břemena. 

 
Nejvzdálenější břemeno je bádie, která má hmotnost 1800 kg. Je potřeba ji dopravit do 

vzdálenosti minimálně 32 m pro betonáž rohových sloupů a stropu. 
Nejtěžší břemeno budu uvádět prefabrikované schodiště, které má hmotnost cca  

2900 kg a je potřeba ho dopravit do vzdálenosti 11 metrů. 
Nejbližší břemeno jsem zvolil paletu cihel, která má hmotnost cca 1250 kg a bude 

složeno vždy na určené místo, ze kterého bude dále přemístěno pomocí paletových vozíků. 
 
Cena za dopravu je 1300,-/km 
Cena za pronájem je 51000,-/měsíc 
Cena za montáž je 30000,-/demontáž 30000,- 
Celková doba potřeby jeřábu je okolo 9 měsíců. 
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Přesný popis trasy pro dopravu jeřábu je popsán v kapitole C3.6 Doprava věžového jeřábu. 
Níže na obrázku je znázorněna celá trasa z Otrokovic až na místo stavby. 
 
 

 
Obrázek M.2-1 Trasa věžového jeřábu (zdroj: [1]) 

 

M.2.1 Posouzení břemen 
 
LIEBHERR 63 K s dolní otočí. Jeřáb má základnu 4,2 x 4,4 m. Maximální nosnost je 6000 kg 
nebo 1700 kg při maximálním vyložení 35 m. 
Jeřáb bude mít výložník 35 m dlouhý a výška jeřábu bude 30,3 metru. 
 
Tabulka M.2.1-1 Posouzení kritických břemen jeřábu 

 
 
Přesné umístění jeřábu je zakótováno na výkrese situace, další rozměry jsou zakótovány ve 
schématickém řezu. 
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M.2.2 Situace věžového jeřábu 
 

 
Obrázek M.2.2-1 Situace věžového jeřábu (zdroj: [2]) 

 

M.2.3 Řez věžovým jeřábem 
 
 

 
Obrázek M.2.3-1 Řez věžovým jeřábem (zdroj: [2]) 
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M.3 Autojeřáb  
 

Jako možnou druhou variantu jsem zvolil autojeřáb LIEBHERR LTM 1070-4,2. Jedná 
se o čtyřnápravový jeřáb, jehož maximální nosnost je 70 tun. Při maximálním vyložení je pak 
900 kg. 

Problém vzniká při betonáži nosné konstrukce střechy, kdy jeřáb nemůže dosáhnout 
potřebného úhlu, a to kvůli jeho umístění v blízkosti objektu. Chybějící metry pro betonáž 
budou vyřešeny napojenou hadicí na bádií nebo přeparkováním jeřábu do jiného místa na 
staveništi. Přesné umístění jeřábu je zakótováno na výkrese situace, další rozměry jsou 
zakótovány ve schematickém řezu. 

V mém případě je nejdelší břemeno ve vzdálenosti 32metrů a nejtěžší břemeno je 
bádie jejíž hmotnost je závislá na množství betonu, nicméně se pohybuje v rozmezí 0,3-2,6 
tuny. 
 

Autojeřáb bude dopraven z obce Šarovy od společnosti Harsa. Trasa vede přes 
Uherské Hradiště a její délka je 18 km. Na celé trase jsou pouze dvě problematická místa.  

Jedná se o mostky v obcích Březolupy a Bílovice s nosností každého 23 tun v jednom 
směru, tudíž zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti, jelikož hmotnost jeřábu je 40 tun. Díky 
tomu, je možná aby mostky jeřáb přejel jako jediné vozidlo. 

 
Poloměr otáčení je 8,2 metru. 
Cena za dopravu je 110,-/km 
Cena za pronájem je 2150,-/h 
Celková doba pro potřebu jeřábu je stanovena na 9 měsíců, jelikož je nutné, aby jeřáb byl na 
staveništi přítomen každý den. Bude využíván jak pro betonáž nosných konstrukcí, tak pro 
přepravu palet s materiálem pro zdění. Následně bude využíván pro uložení vazníků části 
střešní konstrukce. 
 

 
Obrázek M.3-1 Trasa autojeřábu (zdroj: [1]) 
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Obrázek M.3-6 Odbočka ke staveništi (zdroj: [1]) 

Obrázek M.3-2 Most v Bílovicích (zdroj: [41]) Obrázek M.3-3 Most v Březolupech (zdroj: [1]) 

Obrázek M.3-4 Křižovatka v Uherském Hradišti (zdroj: [1]) Obrázek M.3-5 Křižovatka ve Starém Městě (zdroj:[1]) 
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Obrázek M.3-7 Liebherr LTM 1070-4,2 (zdroj: [14]) 

 
 

 
Obrázek M.3-8 Liebherr LTM 1070-4,2 (zdroj: [14]) 

 
 

M.3.1 Posouzení břemen 
 
LIEBHERR LTM 1070-4,2. Jedná se o čtyřnápravový jeřáb. Maximální nosnost je 70 tun, při 
maximálním vyložení je pak 900 kg. 
 
Přesné umístění jeřábu je zakótováno na výkrese situace, další rozměry jsou zakótovány ve  
schematickém řezu. 
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Obrázek M.3.1-1 Posouzení autojeřábu (zdroj: [14]) 

 

M.3.2 Situace autojeřábu 
 

 
Obrázek M.3.2-1 Situace autojeřábu (zdroj: [2]) 
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M.3.3 Řez autojeřábem 
 

 
Obrázek M.3.3-1 Řez autojeřábem (zdroj: [2]) 

M.4 Ekonomické srovnání 
 
 

Tabulka M.4-1 Ekonomické srovnání 

 
M.5 Ekologické vlivy 
 
Autojeřáb  
Ekologické negativa  
• Možný únik ropných látek  
• Únik maziva  
• Nadměrný hluk způsobený strojem na staveništi  
• Nutné očištění autojeřábu při vjezdu na veřejnou komunikaci a tím může dojít ke znečištění 
půdy 
• Produkování výfukových plynů po celou dobu práce jeřábu 
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Věžový jeřáb  
• Spotřeba el. energie, která vznikla v elektrárně 
• Doprava na staveniště pomocí nákladní dopravy > spotřeba fosilních paliv a následné 
znečištění ovzduší 
 
Jako ekologičtější variantu jsem si zvolil věžový jeřáb, hlavně z důvodu provozu na elektřinu a 
nezatížení staveniště nadměrných hlukem. 
 
 

M.6 Závěr 
 

Vzhledem ke každodenní potřebě jeřábu na staveništi, vychází jako vhodnější 
varianta věžový jeřáb. Autojeřáb je z hlediska technického možné využívat, muselo by se 
počítat s jeho přesuny po staveništi kvůli potřebnému dosahu břemen, nicméně z hlediska 
ekonomického je to nesmysl. Podrobný rozpis nákladů je uveden v ekonomickém srovnání. 
Co se týká manipulace jeřábů, je to velmi srovnatelné, výhodou autojeřábu je jeho možné 
přemístění. Podle těchto srovnání jsem pro svoji potřebu zvolil věžový jeřáb. 
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SEZNAM ZKRATEK, ZNAČEK, JEDNOTEK 
 
 

mm – milimetr 
   
cm – centimetr 
 
m – metr 
 
km – kilometr 
 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
 
HZS – hasičský záchranný sbor 
 
NP – nadzemní podlaží 
 
PP – podzemní podlaží 
 
PD – projektová dokumentace 
 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
A – ampér 
 
Ah – ampérhodina 
 

 s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
 
 a.s. – akciová společnost 
 
 asf. – asfaltový 
 
 cit. – citace 
 
 nař. vl. – nařízení vlády 
 
 tzn. – to znamená 
 
 cca – přibližně 
 
 k.ú. – katastrální úřad, území 
 
 např. – například 
 
 parc. č. – parcelní číslo 
 
 pozn. – poznámka 
 
 tl. – tloušťka 
 
 TP – technologický předpis 
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 TL – technologický list 
 
 ø – průměr 
 
 [-] – zdroj 
 
 Km/h – kilometr za hodinu 
 
 l/s – litr za sekundu 
 
 V – volt 
 
 P – příkon 
 
 W - watt 
 
 m/s – metr za sekundu 
 
 bm – běžný metr 
 
 m2 – metr čtvereční 
 
 m3 – metr krychlový  
 
 ŽB – železobeton 
 
 °C – stupeň Celsia 
 
 ed. – edice 
 
 char. – charakteristika 
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