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ABSTRAKT 
Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt vývojového 
centra aditivních technologií v Jaroměři. Objekt je v půdoryse do tvaru V a 
skládá se ze dvou výrobních hal a projekce. Haly a projekce jsou mezi sebou 
propojeny spojovacím krčkem. Budova projekce je dvoupodlažní a haly jsou 
jednopodlažní. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického 
projektu, studii realizace hlavních technologických etap a zprávu zařízení 
staveniště. Dále se zde zabývám nasazením hlavních stavebních strojů, 
technologickým předpisem pro vrtané piloty a kontrolním a zkušebním 
plánem pro vrtané piloty. Řešen je i časový a finanční plán pro jednotlivé 
stavební objekty ale i pro hlavní stavební objekt. V jiných zadáních jsem se 
věnoval bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hlukové studii a položkovému 
rozpočtu s výkazem výměr. Na závěr mé práce se věnuji studii zelené střechy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Zařízení staveniště, návrh hlavních strojů, časový a finanční plán, 
harmonogram pro hlavní stavební objekt, technický předpis, vrtané piloty, 
kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, zelená střecha, položkový rozpočet 

 

ABSTRACT 
The content of this this diploma thesis is structurally technical project of 
development center in Jaroměř. The building is situated in a V shape and it 
consists of two production halls and the projection building. Halls and 
projection building are conected with a special hall. The building of projection 
have two floors and halls have one floor. The thesis contains a technical 
report of the construction-technological project, studies of realization of the 
main technological stages and report of the building equipment. The thesis 
also deals with design of the main building machines, report of the drilled 
piles and theirs inspection and test plan. There is also time and financial plan 
for individual objects and for the main building object, information about 
safety and healt protection during work and itemized budget. At least is the 
study of a green roof. 

 

KEYWORDS 

Building equipment, the desing of main machines, time and financial plan, 
schedule for the main building, technological regulation, drilled piles, 
inspection and test plan, schedule od occupational health and safety, green 
roof, itemized budget 
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Úvod 
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt 

pro vývojové centrum aditivních technologii v Jaroměři. Nově budovaný 
objekt firmy bude stavebníku FMP-SERVIS, s.r.o sloužit jako projekční a 
výrobní centrum, které poskytuje zákazníkům servis v oblasti rychlé výroby 
prototypu s využitím nejmodernějších 3D technologií, jako je 3D tisk kovů i 
plastu, 3D skenování, Reverse Engineering, a to vše v optimální kombinaci s 
konvenčními technologiemi. 

Textová část obsahuje technickou zprávu ve které jsou popsané 
jednotlivé stavební objekty a záměr projektanta. Stavebně technologickou 
studii pro hlavní stavební objekty kde se zabývám popisem jednotlivých etap 
výstavby. Navrhnul jsem zde dvě zařízení staveniště pro různé etapy 
výstavby, kde jsem zakreslil stavební objekt a technické zázemí pro stavbu. 
Řeším zde dopravu hlavních stavebních strojů na stavbu a taky dopravní 
situaci v okolí staveniště po dobu výstavby. Pro hrubou spodní stavbu jsem 
zpracoval návrh hlavních stavebních strojů a technologický předpis na vrtané 
piloty. Kontrolní a zkušební plán jsem spravoval jako předpis na vrtané piloty. 
Na závěr práce jsem zpracoval plán bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
při práci a také studii zelené střechy. 

Přílohová část se především skládá z výkresové dokumentace, které 
doplňuje textovou část. Vytvořil jsem pro stavební objekt SO 01 časový a 
finanční plán a také časový harmonogram. Vytvořil jsem výkresy zařízení 
staveniště a ověřil jsem potřebné dosahy hlavních mechanismů.  
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1.1 Identifikační údaje 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

1.2 Základní údaje o stavbě 

Předmětem projektové dokumentace k provedení stavby je 
novostavba areálu Vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Nyní 
se tímto zabývá firma INNOMIA a.s. v Jaroměři, stavebníkem bude firma FMP 
SERVIS s.r.o. Firma INNOMIA a.s. poskytuje zákazníkům servis v oblasti rychlé 
výroby prototypu s využitím nejmodernějších 3D technologií, jako je 3D tisk 
kovů i plastu, 3D skenování, Reverse Engineering, a to vše v optimální 
kombinaci s konvenčními technologiemi. Novostavba bude na pozemku p.č. 
2635 v k.ú. Jaroměř s jednotlivými stavebními objekty, které jsou podrobné 
rozpracovány níže. 

SO 01 - Objekt vývojového centra  

Se skládá z budovy PROJEKCE o rozměrech 9,8m x 24,9m a výšky 8,0m, 
z budovy VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2 o rozměrech 9,8m x 18,0m a výšky 4,5m, z 
části SPOJOVACÍ HALY s rozměry 24,9m x 4,0m a výšky 3,5m. Novostavba je 
navržena jako nepodsklepený objekt s dvoupodlažní částí PROJEKCE a 
přízemních částí VÝVOJOVÉ HALY 1 a VÝVOJOVÉ HALY 2 s rovnou střechou. 
Tyto jsou propojeny společnou přizemní SPOJOVACÍ HALOU a tvoří tak 
jednotný celek – jeden objekt označený SO 01. Celkové půdorysné rozměry 
vývojového centra jsou na straně západní 37,6m, na stranách severní a jižní 
31,8m a na straně východní 19,2m. Objekt bude umístěn na poz. p.č. 2635. 

1.3 Účel užívaní stavby 

Vývojové centrum aditivních technologií (3D tisky specializovaných 
výrobku a podpůrný software) má specifickou náplň užívání, která se mění 
podle požadavku klientu. Součástí jsou prostory pro projekci-vývoj v přímé 
návaznosti na realizační speciální výrobu prototypu. Technologické postupy 
výroby byly v této fázi přípravy stavby ověřeny hlukovou studií a odborným 
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posudkem o umístění technického zdroje znečištění ovzduší. Výsledky 
potvrzují minimální dopad na životní prostředí a okolí stavby vzhledem k 
množství produkce emisí i hluku. V areálu bude pracovat maximálně 18 lidí, 
kdy ve vývoji bude 12 osob a ve výrobě 6 osob. V 1.NP bude kromě zázemí 
možnost provádět školení nových technologií. 

Klasická strojírenská technologie, vývoj a výzkum, nejedná se o 
produkční hromadnou výrobu, ale o kusovou výrobu na zakázku. Údaj o 
směnnosti: Jedna směna 5 dní v týdnu. U strojů jako tiskárny a obráběcí 
centra až 2 směny v automatickém režimu práce. Údaje o provozu: Přibližně 
rovnoměrný provoz po celou pracovní směnu měnící se pouze dle složení 
zakázek. Doba provozu: 7-17 hod. 

1.4 Údaje o dodržení technických požadavku na stavby 

Stavební objekt je navržen dle platných norem a předpisu. 
Bezbariérové užívání se řeší od poctu 20 zaměstnanců. Nejedná se o objekt 
určený pro širokou veřejnost, přesto je zde zajištěno 1 parkovací stání podle 
vyhlášky. Obecně technické požadavky jsou návrhem splněny. Odstupové 
vzdálenosti od společných hranic vyhovují vyhlášce. Odstup stavby od hrany 
silnice II/285 je 6,5m (3,0m od hranice a 3,5m zelený pás přiléhající k silnici). 

1.5 Navrhované kapacity stavby 

Celková zastavená plocha budov:  665 m2 

Celkový obestavený prostor budov:  4655 m3 

Celková užitná plocha:  70 m2 

Počet funkčních jednotek:  3 části stavby se spojovací halou 

Počet zaměstnanců:  max. 18 

Počet parkovacích stání:  12 osobních vozu + 1 pro imobilní 

1.6 Základní bilance stavby  

Roční bilance splašků  402 m3.rok-1 

Roční bilance srážkových vod  808 m3.rok-1 

 

Celková roční spotřeba plynu 23039 m3.rok-1 

Třida energetické náročnosti  B 

1.7 Základní předpoklady výstavby  

Plán výstavby dle harmonogramu je od 2.3.2020 do 9.3.2021  

Návrh postupu prací: 
 Příprava území 
 Přípojky inženýrských sítí 
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 Hlubinné založení 
 Základy a základová deska 
 Svislé konstrukce 1. N.P. 
 Ztužující věnce 
 Montované stropy, monolitické stropy 
 Svislé konstrukce 2. N.P. 
 Monolitické stropy 2. N.P. 
 Konstrukce střech 
 Hrubé rozvody TZB 
 Vnitřní omítky, podlahy a povrchové úpravy 
 Dešťová kanalizace 
 Komunikace a zpevněné plochy 
 Oplocení 
 Konečné terénní úpravy 

Členění stavby na objekty 

SO 01 - Objekt vývojového centra. 

SO 02 - Zpevněné plochy s vjezdem a přístupovým chodníkem včetně 13 
parkovacích stání. 

SO 03 - Oplocení areálu včetně pojezdové brány a branky. 

SO 04 - Bezodtoková jímka z technologie sádrování. 

SO 05 - Akumulační nádrž na zdržení srážkových vod o kapacitě 20 m3. 

SO 06 - Přípojka vody PE D50. 

SO 07 - Přípojka plynu STL PE D32. 

SO 08 - Přípojka elektro v provedení kabelem AYKY3x240+120. 

SO 09 - Přípojka kanalizace PVC DN 200. 

SO 10 - Venkovní rozvody srážkové kanalizace PVC DN 150. 

SO 11 - Terénní úpravy a výsadba zeleně. 

1.8 Územně technické podmínky  

Dopravní napojení: Pozemek bude napojen na stávající silnici II/285 sjezdem 
s chodníkem. 

Kanalizace: Areál bude napojen do stávajícího radu jednotné kanalizace 
BET400 do šachty v ulici Národní. 

Veřejný vodovod: Areál bude napojen na vodovodní rad LT200 v ulici Národní 
samostatnou přípojkou. 

Elektrorozvody: Napojení bude provedeno v ulici Národní ze stávající 
rozpojovací skříně R304 elektro kabelem s ukončením v pojistkové skříni s 
měřením na hranici pozemku investora. Tato stavba je v současné době již 
zrealizována. 
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Plynovod: Napojení na STL plynovod DN90 ve vlastnictví firmy REKO s.r.o., 
Husova 249, Jaroměř bude provedeno STL přípojkou DN32. 

Telefonní přípojka nebude realizována. V souběhu se silnicí v zeleném pásu 
v souběhu stranicí řešeného pozemku vede kabelový rozvod slaboproudu. 

1.9 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o vývojové centrum aditivních technologií, moderní obor, 
který má uplatnění ve strojírenství i lékařství. Problematicky vyrobitelné 
součástky se navrhují vyrábět jinou cestou – formou 3D tisku. Pro tyto 
provozy, které znamenají skloubení vysokého podílu inženýrské invence a 
technologie současnosti. Objekt byl tedy navržen s velkou měrou na tuto 
myšlenku – mozkového centra (PROJEKCE) a 2 umělých rukou (HALY 1,2).  

Po průchodu zádveřím se otevírá centrální prostor SPOJOVACÍ HALY. Z 
té se prochází po stranách do přízemních VÝVOJOVÝCH HAL 1,2 a do 
dvoupodlažní budovy PROJEKCE. SPOJOVACÍ HALA: Přizemní část budovy 
navazující na jednotlivé části stavby plnící funkci nejen komunikační ale také 
jako předváděcí centrum výrobku a technologií. Zde se uvede know-how 
firmy. 

PROJEKCE: Dvoupodlažní část budovy, která v 1.NP řeší umístění 
zasedací místnosti, denní místnosti, kuchyňky, provozní kanceláře CNC v části 
jižní. Tato část budovy je zároveň koncipována tak, aby umožnila organizaci a 
realizaci odborných tematických školení. V části severní je umístěno 
schodiště do 2.NP, prostory hygienického zázemí a šatny. Šatna bude sloužit 
pro převlékání a očistu 6 dělníku z hal. Podle charakteru práce se jedná o 
práci, kde znečištění kůže a oděvu při práci je malé, práce u obráběcích strojů 
bez použití chladící kapaliny. Z tohoto zarážení vyplývá umístění 
uzavíratelných společných skřínek pro pracovní i civilní oděv, jednu sprchu, 
WC s umývadlem. Úklidová komora má výlevku v technické místnosti a sklad 
umývacích prostředku pod schodištěm 1.NP. V technické místnosti budou 
umístěny plynové kotle, ohřívače TUV, vodoměr, přívod plynu. 

Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře vývoje a vedení firmy s nezbytným 
hygienickým zázemím. Součástí interiérového vybavení kanceláři jsou skříně 
pro odložení svrchních oděvu a bot. 

Na oběd zaměstnanci dochází do restaurace ve městě. Denní místnost 
s kuchyňským koutem slouží pro pracovní přestávku. 

VÝVOJOVÁ HALA 1: Přizemní hala zabývající se provozem EOS – 3D 
tiskáren. V severní části při silnici je umístěna místnost s hlavním elektrickým 
rozvaděčem a pojistkami. Z menších místností jsou zde dále spisovna, 
nástrojovna a ochlazovna. 

VÝVOJOVÁ HALA 2: Přizemní část budovy, zabývající se řezáním na CNC 
strojích, ručním opracováním v dílné, technologií lití se sádrovými odlitky. 



 

22 
 

Odsud jsou svedeny odpadní vody z technologie do uzavřené jímky, odkud 
se odpady řádně odváží na likvidaci. Součástí hala je dále kompresorovna a 
dílenské umývadlo. 

1.10 Konstrukční systém objektu 

Základním nosným systém stavby tvoří stropní železobetonové stropní 
desky, předpjaté stropní panely, nosné stěny a lokální sloupové podpory. 
Svislé podpory jsou reprezentovány systémem obvodových a vnitřních 
zděných stěn. Nosné zdivo jednotlivých podlaží navazuje a částečné je 
vynášeno stropy podlaží nižších. Objekt je založen na hlubinných a 
velkoprůměrových pilotách s roznesením pomocí trámového roštu a 
základových patek. 

Jednotlivé konstrukční a funkční části budovy projekce se spojovací 
částí a haly H1 a H2 jsou ve vrchní stavbě dilatovány, základy jsou společné. 

Konstrukční výšky podlaží jsou odvislé od pozice a užití jednotlivých 
podlaží. Základní systém podlažnosti je zřejmý z výkresu a technické zprávy 
oddílu D.1.1 projektu. Podlaha přízemí = 1.NP je na úrovni ±0,000=270,000 m 
n.m. (Bpv). 

Svislé nosné konstrukce 

Systém stěn a lokálních sloupových podpor představuje základní 
svislou nosnou konstrukci. Stěny jsou zděné v dimenzích odpovídajících 
umístění ve výškové a půdorysné poloze objektu, připadne jeho části a 
splňující zároveň statické a tvarové požadavky dispozice. Základní rozměr 
nosného zdiva je 300 mm, 240 mm a 175 mm. Nosné konstrukce tvoří cihelné 
zdivo systému POROTHERM pevnosti staviva P10 na návrhovou maltu 
M5,0MPa. Zdivo na obvodě je opatřeno tepelnou izolací. Stropy obvodových 
sten jsou chráněny tepelnou izolací fasády. Lokální pozice pro vynesení 
stropu jsou představovány kruhovými železobetonovými sloupy o průměru 
300 mm. Beton sloupu je C25/30 XC1. Atiky objektu jsou monolitické 
železobetonové vytažené bud z desky stropní konstrukce nebo z pozedního 
věnce u hal. Beton atik je shodne se stropními deskami C25/30 XC1. 

Nosné zdivo nesmí být oslabováno vodorovnými a šikmými drážkami 
pro instalace. Lokální stěnové pilíře sten tl. 300 mm a 240 mm nesmí být 
rovněž oslabovány svislými drážkami. Totéž platí kompletně pro rozvody ve 
stěnách zdiva tl. 175 mm. 

Překlady otvoru jsou monolitické (součást stropní desky – v obloukové 
části) nebo z prefabrikovaného systému Porotherm Wienerberger. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce části projekce jsou navrženy ze železobetonové 
monolitické desky v tloušťce 200 mm. Desky stropu jsou navrženy jako 
oboustranné křížem vyztužené, lokálně doplněné o překlady (v obloukové 
části). Desky jsou opatřeny výztuží s vnějším směrem výztuže v podélném 
směru objektem (delší půdorysný rozměr). Podélná výztuž respektuje 
obloukový tvar střední části projekce. Horní výztuž nad stěnami a zejména 
sloupy je zesílena na přenesení záporných momentu a u sloupu musí 
splňovat odpovídající procento vyztužení na zajištění stropní desky proti 
protlačení. Nad sloupy je v deskách v extrémních pozicích uložena výztuž na 
protlačení. Atika plochých střech je monolitická. Stropní konstrukce jsou 
uloženy na nosné zdivo a monolitické sloupy. Nosná železobetonová 
konstrukce (stropní desky, překlady, atiky, pozední věnce) je navržena z 
betonu C25/30 XC1.Výztuž monolitických konstrukcí je z oceli B500B. 
Konstrukce jsou navrženy s požadovaným krytím výztuže splňujícím hodnoty 
pro dané prostředí a požární odolnost. Krytí výztuže je 20 mm. Celková výška 
překladu je daná tloušťkou desky a tvarem nadpraží otvoru. 

Stropní konstrukci (střechu) halových objektu tvoří předpjaté stropní 
panely typu SPIROLL SPG26006(26008) GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výšky 
265 mm. Panely jsou uloženy ve spádu střechy jednotlivých hal. Světlý rozměr 
rozpětí panelu je 9,0m. Uložení je z tohoto důvodu a s ohledem na stěnovou 
podporu 150 mm. Stropní konstrukce bude provedena dle konstrukčních 
zásad a postupu provádění vydaných výrobcem v platném znění. 
Nepředpokládá se provedení omítek stropu ale pouze nátěru. Stropní 
konstrukce je opatřena zálivkovou výztuží navazující na systém pozedních 
věnců, v kterých je ukotvena. Pozední věnce jsou realizovány v úrovni stropu 
(pod panely a v cele panelu). Prostupy profesí, kromě vybraných stropních 
panelu jsou vedeny dutinami a budou dle umístění ve výkrese tvaru 
provedeny na stavbě. Stropní konstrukce spolu s dobetonávkou je 
zmonolitněna betonem C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax16 S3. Pro zálivkový beton je 
použito pouze frakce kameniva 0–8 mm a beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax8 S4. 

Předpokladem řešení všech střešních desek je skladba střešního pláště 
v systému lehkých konstrukcí zateplení včetně spádových klínu, a to bez 
betonovaných spádových vrstev. 

Schodiště uvnitř objektu je dvouramenné s mezipodestou a 
doplňujícím krátkým ramenem pro výstup na terasu střechy 2.NP. Schodiště 
je navrženo jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 
stupni, s mezipodestou uloženou na nosné steny. Schodišťová ramena 
schodišť mohou být na mezipodestu nebo stropní desku 1.NP uložena s 
přerušením akustického mostu. Beton schodiště je C25/30 XC1 s výztužnou 
ocelí B500B. Krytí výztuže desek je 20 mm. 



 

24 
 

Konstrukce nenosné a výplňové 

Cihelné zdivo systému POROTHERM P+D tvoří výplňovou a dělící funkci 
mimo pozice základních nosných sten nebo instalační přizdívky. Zdivo je 
vesměs provedeno z cihel 14P+D, 11,5P+D na maltu pevnosti 5,0MPa. 
Překlady otvoru jsou prefabrikované systému Porotherm Wienerberger. 
Zdivo s výplňovou a dělící funkcí musí být pružné uloženo ve vrcholu ke 
stropní konstrukci vyššího podlaží, aby nedocházelo k přenosu zatížení 
vlivem deformace stropu do zdiva. Dílčí část dělících konstrukcí je provedena 
ze sádrokartonového systému. 

1.11 Připojení na technickou infrastrukturu 

Zásobování elektrickou energií 

Objekt bude napájen ze stávající rozpojovací skříně R304, která je 
osazena na distribučních rozvodech z trafostanice NA 0948 Jaroměř U 
Vodárny, Z této rozpojovací skříně bude podél ulice Národní vedena přípojka 
pro objekt. Přípojka bude provedena kabelem AYKY3x240+120. 

Přípojka bude ukončena skříní SR402, která bude osazena v oplocení 
areálu. Vedle této skříně bude osazena elektroměrová rozvodnice s 
nepřímým měřením (160 A). Elektro kabelová přípojka byla navržena 
AYKY3x240+120 o délce cca 115 m.  

Zásobování pitnou vodou 

Napojení nové vodovodní přípojky na stávající řád bude provedeno 
navrtávacím pasem HW 3800 (200-2“) na řad litina DN 200 a vysazením 
uzávěru HW 3130 (2“) se zemní soupravou. Nová vodovodní přípojka pro 
vývojové centrum je navržena z PE100 SDR11 DN 50 mm (∅63x5,8 mm) o 
celkové délce 15,0 m. Dle orientačního zákresu kříží jiné inženýrské sítě, a to 
v prostorovém uspořádání dle CSN 736005.  

Vodovodní přípojka bude vyvedena ve spádu 0,3 % (směrem k 
hlavnímu radu) až na hranici areálu, kde se zakonči VDM sestavou v hlavní 
budově PROJEKCE, a to v technické místnosti. Pro potřebu výstavby je možné 
osadit provizorní VDM šachtu ze skruží DN 1000 mm. Zde bude umístěno 
fakturační měřidlo (vodoměr), který bude po výstavbě přesunut do vývojové 
haly c.1. Na vodoměrné sestavě bude instalován vodoměr fakturačního 
měření spotřeby vody dle požadavku správce vodovodu. 

Nový nadzemní hydrant DN 100 

Pro požární zabezpečení navržené stavby bude v místě napojení 
stávající vodovodní přípojky areálu TANEX vysazena litinová odbočka 200/100 
k uvažovanému nadzemnímu hydrantu DN 100 mm. Hydrant bude umístěn 
na kraji navrženého chodníku. Za napojením na vodovodní rad z litiny DN 200 
bude vysazeno šoupe DN 100 se zemní teleskopickou soupravou. Délka 



25 
 

připojovacího potrubí DN 100 od radu po hydrant je uvažována v délce cca 2 
m. Potrubí i typ hydrantu bude proveden dle požadavku provozovatele. 

Technické řešení odvedení odpadních vod 

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod: vody 
běžné splaškového charakteru, vody dešťové (čisté) ze střech a zpevněných 
ploch. Ty budou společně svedeny do jednotné kanalizace. Navržený objekt 
haly bude napojen na stávající kanalizační stoku DN 400 beton, a to do revizní 
šachty 308 DN 1000 mm, ulice Národní. Stávající kanalizační stoka se nachází 
v asfaltovém chodníku, napojení bude provedeno jádrovým navrtáním do 
dna šachty. Napojení přípojky kanalizace bude provedeno do dna stávající 
revizní šachty 308 DN1000 mm. Navržená přípojka kanalizace je z potrubí 
PVC DN 200 mm SN12, délky 15,0 m, minimální spád bude 2 %. Na trase nové 
přípojky je navržena revizní prefabrikovaná šachta DN1000 mm. Trasa je 
vedena přímo z objektu (projekce) přes asfaltovou komunikaci až do 
asfaltového chodníku, kde se nachází stávající jednotná kanalizace DN 400 - 
beton. 

Odvedení odpadních vod splaškových 

Splaškové vody budou napojeny do revizní šachty přípojky kanalizace 
na pozemku stavebníka. 

Srážková kanalizace 

Srážkové vody ze střechy navrhovaného objektu a zpevněných ploch 
parkoviště, chodníku a budou svedeny potrubím venkovní dešťové 
kanalizace do retenční nádrže o objemu 20 m3. Zde dojde k akumulaci 
přívalové srážky a dále zde dojde k řízenému vypouštění do veřejné 
kanalizace. Akumulační nádrž srážkových vod je navržena jako betonový 
prefabrikát, který bude umístěn na podkladní betonovou desku a obsypán 
bude vytěženou zeminou. Do nádrže budou provedeny dva vstupy 600/600 
mm. Akumulační nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem DN 150 
mm napojeným na odtokové potrubí z AN. 

Technologická jímka 

Na samostatné kanalizaci pro technologii je navržena bezodtoká jímka 
na vyvážení objemu 2 m3. Tato jímka bude provedena jako prefabrikovaná 
nádrž osazení na základovou desku. Jímka je navržena jako bezodtoká a bude 
odvážena k likvidaci specializovanou firmou. Umístění jímky je zakresleno ve 
výkresové části projektové dokumentace. 

Technické řešení zásobování plynem 

Projektová dokumentace řeší plynofikaci objektu, bude se využívat k 
vytápění a ohřevu TUV. Pro STL plynovodní přípojku je navrženo použít 
opláštěných trubek PE 32x3 SDR11. Napojení bude provedeno na stávající 
STL plynovodní rad. Navržená trasa plynovodní přípojky bude provedena dle 
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výkresové dokumentace je vedena v zeleni. Plynovodní přípojka bude 
ukončena hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem DN20 v pilíři na 
hranici pozemku. Od místa napojení bude navržená plynovodní přípojka 
vedena k řešenému objektu do navrženého pilíře pro hlavní uzávěr plynu, 
délka plynovodní přípojky bude cca. 3,1m, včetně svislé části. Uložení 
plynovodu bude s krytím minimálně 1,10m. Přípojka je vedena v zeleni. 
Souběhy a křížení potrubí plynovodu s ostatními podzemními vedeními bude 
provedeno v souladu s CSN 73 6005 z4. 
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2.1 Obecné informace o stavbě 

2.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

Předmětem projektové dokumentace k provedení stavby je 
novostavba areálu Vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Nyní 
se tímto zabývá firma INNOMIA a.s. v Jaroměři, stavebníkem bude firma FMP 
SERVIS s.r.o. Firma INNOMIA a.s. poskytuje zákazníkům servis v oblasti rychlé 
výroby prototypu s využitím nejmodernějších 3D technologií, jako je 3D tisk 
kovů i plastu, 3D skenování, Reverse Engineering, a to vše v optimální 
kombinaci s konvenčními technologiemi. 

Veškeré mapové podklady pro návrh dopravních tras jsem použil 
z webových stránek www.google.cz/maps a www.mapy.cz  

Obr. 1 Situace zařízení staveniště [1] 
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2.2 Dopravní trasy pro hlavní stavební mechanismy 

2.2.1 Doprava betonářské výztuže – TRASA A 
Betonářská výztuž se bude dovážet z firmy Ferona a.s., která má sklad 

v Hradci Králové, pomocí nákladního automobilu s valníkem MAN TGS 26.400 
6x2. Adresa skaldu je Vážní 41, 500 03 Hradec Králové. Vzdálenost je 20,8 km 
a doba potřebná na dojez je 22 min.  

Doprava betonářské výztuže – TRASA A 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Délka 
[km] 

Doba 
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Bod zájmu 
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20,8 22 

1. odbočení vlevo R= 15,5 m 

R= 12 m 

VYHOVUJE 

2. odbočení vpravo R= 39,5 m VYHOVUJE 

3. odbočení vpravo R= 40,3 m VYHOVUJE 

4. odbočení vlevo R= 14,5 m VYHOVUJE 

5. odbočení vlevo R= 31,1 m VYHOVUJE 

6. odbočené vpravo R= 46,4 m VYHOVUJE 

Obr. 2 Dopravní trasa betonářské výztuže [1] 
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7. kruhový objezd R= 14,0 m VYHOVUJE 

8. odbočení vlevo R= 16,1 m VYHOVUJE 
Tab. 1 Body střetu na TRASE A 

 

Valník MAN TGS 26.400 6x2   

Šířka 2550 mm 

  

Výkon 294 kW 

Ložná plocha 10,1/2,55/3,7 m 

Nosnost 11,71 t 

Max. hmotnost 28 t 

Nákladní automobil s valníkem a 
hydraulickou rukou Palfinger PK 
22002-EH B je určen k dopravě 

armokošů a betonářské výztuže. 

Tab. 2 Doprava výztuže – Valník MAN TGS [2] 

Nasazení stroje 

Termín Doprava Práce Stroj 

12.03.2020 
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áž
n

í 4
1,

 5
00
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 Armokoše pro piloty 

Valník MAN TGS 26.400 
6x2 

06.04.2020 Výztuž pro zákl. pasy 

26.04.2020 KARI sítě do zákl. desky 

10.06.2020 Výztuž stropu nad 1.NP 

13.07.2020 Výztuž stropu nad 2.NP 
Tab. 3 Nasazení stroje MAN TGS 26.400 6x2 

2.2.2 Doprava betonové směsi – TRASA B 
Betonová směs se bude dovážet z firmy CEMEX, která má pobočku 

v Jaroměři, pomocí autodomíchávače Mercedes Actros 2x. Pobočka se 
nachází na adrese Langiewiczova, Josefov, 551 02 Jaroměř. Vzdálenost od 
stavby je 3,5 km a doba dojezdu je 5 minut. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

Doprava betonové směsi – TRASA B 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Délka 
[km] 

Doba 
[min] 

Bod zájmu 
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3,5 5 

1. odbočení vlevo R= 14,5 m 

R= 9 m 

VYHOVUJE 

2. odbočení vlevo R= 18,3 m VYHOVUJE 

3. odbočení vlevo R= 19,7 m VYHOVUJE 

4. odbočení vlevo R= 17,5 m VYHOVUJE 

5. kruhový objezd R= 14,0 m VYHOVUJE 

6. odbočení vlevo R= 16,1 m VYHOVUJE 
Tab. 5 Body střetu na TRASE B 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Dopravní trasa betonové směsi [1] 
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Nasazení stroje 

Termín Doprava Práce Stroj 

13-21.3.2020 
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Betonáž pilot 

Autodomíchávač 
Mercedes Actros 2x  

13-14.4.2020 Betonáž zákl. pasů 

09.05.2020 Betonáž zákl. desky 

25.05.2020 Betonáž sloupů 

18.06.2020 Betonáž stropu nad 1.NP 

22.06.2020 Betonáž schodiště 

14.07.2020 Betonáž atik – Haly 

18.07.2020 Betonáž stropu nad 2.NP 

25.07.2020 Betonáž atik – Projekce 

19-21.12.2020 Betonové mazaniny 
Tab. 7 Nasazení stroje Mercedes Actros 2x 

2.2.3 Doprava věžového jeřábu – TRASA C 
Věžová jeřáb LIEBHERR 63 LC se bude pronajímat od firmy Kranimex, 

která má sklad jeřábů na adrese Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 – Kyje. 
Jeřáb bude dopraven pomocí tahače MAN TGX 33.500 6x4 a podvalníku 
GOLDHOFER STN L3 38/80. Převoz jeřábu je plánován v dopoledních 
hodinách, kdy je na komunikacích menší provoz. Vzdálenost na ze skladu 
Kranimex na stavbu je 116 km a doba dojezdu je zhruba 109 minut podle 
provozu.  

 

 

Autodomíchávač Mercedes Actros 2x    

Jmenovitý objem 8 m3 

  

Pohon kol 6x6 

Geometr. objem 14 120 l 

Max. rychlost 90 km/h 

Výsypná výška 1 169 mm 

Autodomíchávače bude na stavbu 
vozit betonovou směs z místní 
betonárky CEMIX v Jaroměři. 

Tab. 6 Doprava betonové směsi – Mercedes Actros 2x [3] 
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Obr. 4 Detail dopravní TRASY C č. 1 [1] 

Obr. 3 Doprava věžového jeřábu LIEBHERR [1] 
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Obr. 5 Detail dopravní TRASY C č. 3 [1]  

Obr. 6 Detail dopravní TRASY C č. 2 [1] 
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V bodě č. 10 a 11 je nedostatečný poloměr otočení na kruhovém 
objezdu. Střed tohoto kruhového objezdu se skládá z brzdných retardérů, 
takže by při průjezdu jeřábu neměl být problém. Doprava jeřábu bude 
plánovaná dopoledních hodinách kdy na komunikaci je velmi malý provoz. 

Tahač MAN TGX 33.500 6x4   

Šířka 2 550 mm 

  

Výkon  368 kW 

Náprava 6x4 

Hmotnost 26 t 

Max. hmotnost 68 t 

Tahač bude používán k přepravě 
věžového jeřábu LIEBHERR. Za 

tahačem bude připojen podvalník. 

Tab. 9 Doprava jeřábu pomocí tahače MAN TGX [4] 

Doprava věžového jeřábu – TRASA C 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Délka 
[km] 

Doba 
[min] 

Bod zájmu 
Poloměr 
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116 109 

1. odbočení vlevo R= 16,5 m 

R= 16 m       
V= 3,6 m 

VYHOVUJE 

4. podjezd mostu V= 3,9 m VYHOVUJE 

3. odbočení vpravo R= 33,2 m VYHOVUJE 

4. podjezd mostu V= 4,2 m VYHOVUJE 

5. kruhový objezd R= 17,1 m VYHOVUJE 

6. kruhový objezd R= 16,1 m VYHOVUJE 

7. kruhový objezd R= 18,4 m VYHOVUJE 

8. odbočení vpravo R= 27,8 m VYHOVUJE 

9. kruhový objezd R= 16,5 m VYHOVUJE 

10. kruhový objezd R= 15,7 m *VYHOVUJE 

11. kruhový objezd R= 15,7 m *VYHOVUJE 

12. kruhový objezd R= 16,2 m VYHOVUJE 

13. kruhový objezd R= 18,7 m VYHOVUJE 

14. kruhový objezd R= 16,3 m VYHOVUJE 

15. odbočení vpravo R= 19,5 m VYHOVUJE 

16. odbočení vpravo R= 16,1 m VYHOVUJE 

Tab. 8 Body střetu na TRASE C 
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Podvalník GOLDHOFER STN L3 38/80   

Nosnost 39,3 t 

  

Celková hmotnost 50 t 

Délka 13,67 m 

Šířka 2,55 m 

Výška 1,9 m 

Podvalník je určen k převozu 
věžového jeřábu LIEBHERR. Podvalník 

bude zapřažen za tahačem Tahač 
MAN TGX 33.500 6x4. 

Tab. 10 Doprava jeřábu na podvalníku GOLDHOFER [5] 

2.2.4 Odvoz zeminy na skládku – TRASA D 
Zemina vykopaná při zemních pracích pomocí kolového rypadla bude 

nakládaná na nákladní automobil Tatra PHOENIX T158 a odvážena na 
skládku zeminy firmy AZ-Park. Adresa skládky zeminy je Plotiště nad Labem 
626, 503 01 Hradec Králové. Počet nákladních automobilů byl stanoven 
propočtem na 4 viz. kapitola 6.2 Výpočet potřeby nákladních automobilů. 
Vzdálenost skládky od stavby je 17,6 km a doba dojezdu je 20 minut. 

Obr. 7 Odvoz zeminy na skládku [1] 
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Odvoz zeminy na skládku – TRASA D 

Začátek 
trasy 

Konec 
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[km] 

Doba 
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1. odbočení vlevo R= 14,5 m 

R= 9 m 

VYHOVUJE 

2. kruhový objezd R= 16,3 m VYHOVUJE 

3. odbočení vpravo R= 19,5 m VYHOVUJE 

4. odbočení vpravo R= 16,1 m VYHOVUJE 
Tab. 11 Body střetu na TRASE D 

Tatra PHOENIX T158   

Objem nástavby 12 m3 

  

Výkon motoru 291 kW 

Šířka  2 550 mm 

Max. rychlost 85 km/h 

Celková hmotnost 30 t 

Nákladní automobil bude určen 
k odvozu zeminy na skládku. Stroj 

má korbu, která se dá skládat do tří 
stran. 

Tab. 12 Nákladní automobil na odvoz zeminy TATRA T158 [6] 

2.2.5 Odvoz stavebního odpadu na skládku – TRASA E 
Komunální odpad se bude pravidelně odvážet a na tuto službu bude 

uzavřená smlouva s firmou Marius Pedersen a.s. Tato společnost bude 
odvážet komunální odpad, papír a plasty a stavební odpad vzniklý při 
výstavbě. Odpad se bude třídit do plastových kontejnerů a stavební odpad 
do ocelových, které se budou dle potřeby odvážet na skládku. Adresa skládky 
je Rychnovek 77, 552 25 Rychnovek. Vzdálenost od stavby je 4,9 km a dojezd 
na skládku je 6 minut. 
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Odvoz stavebního odpadu na skládku – TRASA E 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Délka 
[km] 

Doba 
[min] 

Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 

Posouzení 
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4,9 6 

1. odbočení vlevo R= 35,9 m 

R= 9 m 

VYHOVUJE 

2. odbočení vpravo R= 16,7 m VYHOVUJE 

3. odbočení vlevo R= 17,5 m VYHOVUJE 

4. kruhový objezd R= 14,0 m VYHOVUJE 

5. odbočení vlevo R= 16,1 m VYHOVUJE 
Tab. 13 Body střetu na TRASE E 

Nosič kontejnerů TATRA T158   

Šířka 2 550 mm 

  

Délka  9120 mm 

Max. nosnost 18 t 

Max. rychlost 85 km/h 

Délka kontejneru 5,6 m 

Nákladní automobil TATRA 
s nástavbou na kontejnery bude ze 
stavby odvážet demoliční a stavební 

odpad vzniklý při realizaci. 

Tab. 14 Nákladní automobil s nástavbou na kontejnery TATRA T158 [6] 

Obr. 8 Odvoz stavebního odpadu na skládku [1]  
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2.2.6 Doprava pilotovací soupravy – TRASA F 
Pilotovací souprava bude dopravena pomocí tahače Tahač MAN TGX 

33.500 6x4 na podvalníku GOLDHOFER STN L3 38/80. Přeprava bude 
probíhat v ranních hodinách z důvodu nízkého provozu. Přeprava bude ze 
sídla firmy GEOSTAV na adrese Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 
Hradec Králové. Vzdálenost mezi sídlem firmy a stavbou je 23,1 km a doba 
dojezdu je 26 minut. 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Doprava pilotovací soupravy [1] 
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Doprava pilotovací soupravy – TRASA F 

Začátek 
trasy 

Konec 
trasy 

Délka 
[km] 

Doba 
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23,1 26 

1. odbočení vpravo R= 16,5 m 

R= 16 m 

VYHOVUJE 

2. odbočení vlevo R= 23,9 m VYHOVUJE 

3. kruhový objezd R= 18,7 m VYHOVUJE 

4. kruhový objezd R= 16,3 m VYHOVUJE 

5. odbočení vpravo R= 19,5 m VYHOVUJE 

6. odbočení vpravo R= 16,1 m VYHOVUJE 
Tab. 15 Body střetu na TRASE F 

 

Tahač MAN TGX 33.500 6x4   

Šířka 2 550 mm 

  

Výkon  368 kW 

Náprava 6x4 

Hmotnost 26 t 

Max. hmotnost 68 t 

Tahač bude používán k přepravě 
věžového jeřábu LIEBHERR. Za 

tahačem bude připojen podvalník. 

Tab. 16 Doprava pilotovací soupravy pomocí tahače MAN TGX [4] 

 

Podvalník GOLDHOFER STN L3 38/80   

Nosnost 39,3 t 

  

Celková hmotnost 50 t 

Délka 13,67 m 

Šířka 2,55 m 

Výška 1,9 m 

Podvalník je určen k převozu 
věžového jeřábu LIEBHERR. Podvalník 

bude zapřažen za tahačem Tahač 
MAN TGX 33.500 6x4. 

Tab. 17 Doprava pilotovací soupravy na podvalníku GOLDHOFER [5] 
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3.1 Krycí list propočtu dle THU 

Propočet dle THU 

Stavba: 
  

25197 
Vývojové centrum aditivních technologií v 
Jaroměř 

Objekt: 
  

SO 01 Objekt vývojového centra 

Rozpočet: 02 Diplomová práce 

Objednatel: FAST VUT BRNO IČO:  
  

    DIČ:    
              
Vypracoval: Bc. David Kytlík 

        
  

Číslo Název     
Celkem bez 

DPH 

SO 01 Objekt vývojového centra   19 276 866,00 

SO 02 
Zpevněné plochy s vjezdem a přístupovým 
chodníkem včetně 13 parkovacích stání 

  485 080,00 

SO 03 Oplocení areálu včetně pojezdové brány a branky 220 644,00 

SO 04 Bezodtoková jímka z technologie sádrování 28 456,00 

SO 05 
Akumulační nádrž na zdržení srážkových vod o kapacitě 
20 m3 

118 730,00 

SO 06 Přípojka vody PE D50 68 025,00 

SO 07 Přípojka plynu STL PE D32 11 330,50 

SO 08 Přípojka elektro v provedení kabelem AYKY3x240+120 349 600,00 

SO 09 Přípojka kanalizace PVC DN 200 93 150,00 

SO 10 Venkovní rozvody srážkové kanalizace PVC DN 150 328 320,00 

SO 11 Terénní úpravy a výsadba zeleně 134 808,00 

Cena celkem bez DPH 
  21 115 009,50 CZK 

Tab. 18 Krycí list propočtu dle THU 

Časový a finanční plán jsem zpracoval v programu BuildPower S a zde 
přikládám krycí list. Časový a finanční plán stavby dělený na objekty 
naleznete v příloze „P.3.1 Časový a finanční plán stavby – objektový“.  
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4.1 Obecní informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba:  Vývojové centrum aditivních 
 technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

4.1.2 Základní údaje o stavbě 
Jedná se novostavbu Vývojového centra aditivních technologií na 

severovýchodu republiky ve městě Jaroměř poz. p.č. 2635 v k.ú. Jaroměř. 
Řešené území je vymezeno severně silnicí II/258 v ulici Národní v centru 
Jaroměře. Východně a západně jsou umístěny pozemky s individuální 
rodinnou zástavbou. Jižně je prudký svah, který navazuje na průmyslový areál 
TANEX. Oplocení je stávající ve směru východním a západním a bude 
doplněno mobilním. Směrem do ulice je pozemek volně přístupný. Přístup na 
stavbu bude jeden, a to z ulice Národní viz. „P 2.1 Koordinační situace se 
širšími dopravními vztahy“. Pozemek pro výstavbu se jeví jako neudržovaná 
zahrada se vzrostlými stromy a vysokou trávou. SO 01 - Objekt vývojového 
centra sestává z budovy PROJEKCE o rozměrech 9,8m x 24,9m a výšky 8,0m, 
z budovy VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2 o rozměrech 9,8m x 18,0m a výšky 4,5m, z 
části SPOJOVACÍ HALY s rozměry 24,9m x 4,0m a výšky 3,5m.  

Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt s dvoupodlažní 
částí PROJEKCE a přízemních částí VÝVOJOVÉ HALY 1 a VÝVOJOVÉ HALY 2 s 
rovnou střechou. Tyto jsou propojeny společnou přizemní SPOJOVACÍ 
HALOU a tvoří tak jednotný celek – jeden objekt označený SO 01. Celkové 
půdorysné rozměry vývojového centra jsou na straně západní 37,6m, na 
stranách severní a jižní 31,8m a na straně východní 19,2m. Základním 
nosným systém stavby tvoří stropní železobetonové stropní desky, předpjaté 
stropní panely, nosné stěny a lokální sloupové podpory. Svislé podpory jsou 
reprezentovány systémem obvodových a vnitřních zděných stěn. Nosné 
zdivo jednotlivých podlaží navazuje a částečně je vynášeno stropy podlaží 
nižších.  
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Objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách s roznesením 
pomocí trámového roštu a základových patek. Na vyztužené betonové desce 
se vyzdí z cihelných tvárnic tl. 300 mm a 240 mm nosné zdivo. Stropy nad 
halami budou skládané železobetonové SPIROLL panely uložení na 
ztužujícím věnci. Stropní desky v části PROJEKCE budou betonové 
monolitické. Schodiště uvnitř objektu je dvouramenné s mezipodestou a 
doplňujícím krátkým ramenem pro výstup na terasu střechy 2.NP. Schodiště 
je navrženo jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 
stupni.   

Celý objekt SO 01 bude zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem, část PROJEKCE bude zateplena minerální vatou, část HAL 
polystyrenem. Střechy budou zatepleny minerální vatou s hydroizolační folií. 
Okna budou plastová, otevíravá, v části jižní a západní budou opatřena 
venkovními žaluziemi. Jedná se tedy o klasickou výstavbu z tradičních 
materiálu. 

4.1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 - Objekt vývojového centra. 

SO 02 - Zpevněné plochy s vjezdem a přístupovým chodníkem včetně 13 
parkovacích stání. 

SO 03 - Oplocení areálu včetně pojezdové brány a branky. 

SO 04 - Bezodtoková jímka z technologie sádrování. 

SO 05 - Akumulační nádrž na zdržení srážkových vod o kapacitě 20 m3. 

SO 06 - Přípojka vody PE D50. 

SO 07 - Přípojka plynu STL PE D32. 

SO 08 - Přípojka elektro v provedení kabelem AYKY3x240+120. 

SO 09 - Přípojka kanalizace PVC DN 200. 

SO 10 - Venkovní rozvody srážkové kanalizace PVC DN 150. 

SO 11 - Terénní úpravy a výsadba zeleně. 

4.2 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu 

4.2.1 Sejmutí ornice 

Pracovní postup etapy 

Na pozemku č. 2635 KÚ Jaroměř, proběhne před začátkem stavebních 
prací sejmutí ornice. Předpokládaná tloušťka je 300 mm a ornice bude 
uskladněna ve východní části pozemku na budoucí použití. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku. 

Na sejmutí ornice bude použit pásový dozer CAT D6K2 s objemem 
radlice 3,07 m3. Pracovní šířka radlice je 2 890 mm. Ornice se bude snímat ze 
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západní strany k východní kde bude uskladněna. Ornice se bude snímat 
z celé plochy pozemku. Na pozemku se bude zemina skladovat do maximální 
výšky 1,5 m a svahování nesmí překročit 45°. Skládka zeminy S03 je 
zakreslena na výkresu „P 5.1 Zařízení staveniště – zemní práce“. Na pozemku 
se dá uskladnit zhruba 250 m2 zeminy, přebytečná zemina bude odvezena na 
skládku. 

Výkaz výměr 

1170 m2 plocha pozemku tl. 0,3 m = 351 m3 

250 m3 sejmuté ornice v nakypřeném stavu se uskladní na stavbě 

153,62 m3 bude odvezeno na deponie zeminy 

Personální obsazení 

1x strojník pásového dozeru 

1x strojník rypadlo-nakladače 

2x řidič nákladního automobilu 

1x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x pásový dozer CAT D6K2 

1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 

2x nákladní automobil TATRA T158 

lopaty a krumpáče 

nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: projektová dokumentace, kontrola strojů, průkazy  
 strojníku, školení pracovníků, BOZP 

Mezioperační kontrola: hloubka skryté ornice, skladování ornice, kontrola  
 odvozu zeminy, výškové body  

Výstupní kontrola: dodržení výšky a sklonu svahu uskladněné zeminy, 
 jakost ornice, geometrická přesnost  

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
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Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.2 Zemní práce 
Po provedení sejmutí ornice proběhnou výkopové práce. Ve východní 

části pozemku se nejprve musí odtěžení zeminy na výchozí úroveň HTÚ 
269,400 m.n.m = -0,600 m. Po dokopání na požadovanou výšku proběhne 
homogenizace podloží, z důvodu nedostatečné pevnosti podloží. Zemní pláň 
bude mírně vysahovaní ve sklonu 1 % aby nedocházelo k hromadění vody na 
pozemku.  Zemina bude odkopána kolovým rypadlem a rypadlo-nakladačem, 
který bude zeminou rovnou nakládat na nákladní automobily a bude 
odvážena na skládku zeminy. Zemní práce budou probíhat dle geologického 
průzkumu v navážkách a zeminy 3.třídy. Na staveništi se bude skladovat 
pouze zemina dočasně, uskladněná zemina se použije na zásypy okolo 
objektu a okolo šachet.  

Výkaz výměr 

1487,96 m3 odkopávky v nakypřeném stavu 

1059,58 m3 nakypřené zeminy k odvozu na skládku 

428,37 m3 nakypřené zeminy uskladněno dočasně na stavbě 

Personální obsazení 

1x strojník kolového rypadla 

1x strojník rypadlo-nakladače 

2x kopáč 

4x řidič nákladního automobilu 

1x geodet + 1x asistent 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x kolové rypadlo CAT M315F 

1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 

4x nákladní automobil TATRA T158 

lopaty a krumpáče 

nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: projektová dokumentace, kontrola strojů, průkazy  
 strojníku, školení pracovníků, BOZP, polohové a  
 výškové body 
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Mezioperační kontrola: hloubka vytěžené zeminy, skladování zeminy, 
 kontrola odvozu zeminy, výškové body  

Výstupní kontrola: dodržení rovinnosti a svahování, dodržení výšky a 
 sklonu svahu uskladněné zeminy, jakost zeminy, 
 geometrická přesnost, výškové body 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.3 Homogenizace zemní pláně 
Z geologického průzkumu nedosahuje podloží pod plánovaným 

objektem potřebných parametrů, a proto byla navržena homogenizace 
podloží pomocí zemní frézy. Po dokončení zemních prací, kdy bude HTÚ na 
požadované výšce 269,400 m.n.m = -0,600 m dojde pomocí zemní frézy a 
chemickými příměsi (na bázi vápno-cementu) ke zlepšení parametru podloží. 
Hloubka záběru musí být 400-500 mm. Výsledný parametr upravené pláně 
musí být ve všech pozicích shodný a to Edef,2min = 80,0 MPa. Konkrétní úprava, 
receptura pojiv, tloušťka zlepšované vrstvy a technologie hutnění bude 
specifikována na základě průkazních zkoušek akreditované laboratoře v 
závislosti na momentálních vlastnostech podložní zeminy. Rozsah úpravy 
podloží bude upřesněn přímo na staveništi dle skutečného stavu podloží a za 
účasti geologa a geotechnického dohledu. 

Výkaz výměr 

585 m3 úprava zemin vápněním 

Personální obsazení 

1x řidič traktoru FENDT 936 Vario S4 

1x strojník válce BOMAG BW 219 PDH-5 

2x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x traktor FENDT 936 Vario S4 
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1x válec BOMAG BW 219 PDH-5 

1x Zemní fréza WIRTGEN WS250 

1x Dávkovač pojiva SW 10 TA 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: projektová dokumentace, kontrola strojů, průkazy  
 strojníku, školení pracovníků, BOZP, kontrola výšky 
 HTÚ, geologické podmínky 

Mezioperační kontrola: hloubka záběru zemní frézy, hutnění válcem, 
 dávkování chemických pojiv 

Výstupní kontrola: Požadovaný parametr Edef,2min = 80,0 MPa,   
 rovinnost a spád pozemku  

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.4 Zařízení staveniště 
Po předání staveniště proběhne nejprve oplocení celého staveniště. 

Jak se dokončí zemní práce a úprava zemní pláně, vybuduje se na stavbě 
zázemí pro stavbyvedoucí a pracovníky. V první etapě se provedou zpevněné 
plochy pro uložení sociálních a hygienických buněk. Zpevněné plochy budou 
z cihelného recyklátu. Pro hygienickou buňku se bude zřizovat vodovodní 
přípojka, která půjde v nezámrzné hloubce a napojovat se bude u přípojky 
pro realizovaný objekt. Zde bude vodoměrná šachta, ve které bude umístěn 
vodoměr, na kterém se na konci stavby odečtou náklady spojené s provozem 
staveniště. Hygienická buňka bude napojena na dešťovou kanalizaci, která 
ústí do splaškové kanalizace. Sociální buňky budou po usazení na zpevněnou 
plochu propojeny elektrickou přípojkou z hlavního staveništního rozvaděče. 
Umístění jednotlivých buněk je zobrazeno v příloze „P 5.2 Zařízení staveniště 
– hrubá vrchní stavba“.  

V druhé etapě po dokončení vrtných prací proběhne ochrana zemní 
pláně pomocí zhutněným násypem drceného kameniva frakce 0-32 mm 
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tloušťky 200 mm. Tato štěrkodrť se bude ukládat na geotextílii o hustotě 300 
g/m2. Tato ochranná vrstva bude mezi halami H1 a H2 v prostoru budoucí 
komunikace. V druhé etapě bude už taky všechna zemina z výkopových 
pracích odvezena na skládku a ve východní části pozemku vznikne 
z betonových panelů skladovací plocha pro stavební materiál. Betonové 
panely budou tloušťky 150 mm a budou podsypány 50–100 mm štěrkodrti 
frakce 0-32.  

Výkaz výměr 

max. počet sociálních buněk 4 + 1 hygienická 

zpevněná plocha z cihelného recyklátu = 30,4 m3 

zpevněná plocha z betonových panelů = 108 m2 (24 ks) 

159,4 m3 drceného kameniva frakce 0-32  

45 m vodovodní přípojky pro hygienickou buňku 

6 m kanalizační přípojky pro hygienickou buňku 

125 m přípojek pro elektrickou energii 

3x staveništní rozvaděč 

Personální obsazení 

1x strojník rypadlo-nakladače 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 

2x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 

1x Valník MAN TGS 26.400 6x2 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: povolení k připojení od vlastníků sítí 

Mezioperační kontrola: - 

Výstupní kontrola: revize elektrorozvaděčů, tlaková zkouška vodovodu  

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
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Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.5 Vrtané piloty 
Po dokončení homogenizace pláně a kontrole požadovaných pevností 

na podloží se budou moct provádět vrtané piloty. Vytyčení piloto bude 
probíhat za účasti geodeta a vrtmistra, podle projektové dokumentace. 
Vrtání bude probíhat pomocí vrtné soupravy Liebherr LB 16 Low Head o 
průměru 620 mm. Vrtání bude pažené pomocí ocelové výpažnice, která bude 
po vyvrtání, usazení armokoše a zabetonování vytažena. Více o prováděné 
pilot je samostatně popsáno v kapitole „9. Technologický předpis pro vrtané 
piloty“ 

Výkaz výměr 

vrty pro velkoprofilové piloty = 322,5 m 

beton třídy C25/30 XC2 = 90,87 m3 

výztuž pilot = 11 ks Ø 14 – B500B 

Personální obsazení 

1x strojník pilotovací soupravy 

1x strojník rypadlo-nakladače 

1x řidič autodomíchávače 

1x vedoucí čety (vrtmistr) 

2x vazač břemen 

2x betonář 

1x geodet + 1x asistent 

2x pomocný dělník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x Liebherr LB 16 Low Head 

1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 

1x autodomíchávač Mercedes Actros 2x 

1x totální stanice TOPCON GPT-3107 N 

1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 

nivelační přístroj, lať, metr nebo pásmo 
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Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: projektová dokumentace, kontrola strojů, průkazy  
 strojníku, školení pracovníků, BOZP, kontrola výšky 
 HTÚ, požadované parametry pláně 

Mezioperační kontrola: hloubka vrtu, svislost vrtu, umístění armokošů, 
 kontrola betonu,  kontrola ocelových výpažnic, 
 umístění výztuže po vytažení výpažnice 

Výstupní kontrola: poloha pilot, geometrická přesnost a výšková  
 úroveň hlavy piloty, pevnost betonu 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.6 Základové práce 
Pro objekt SO 01 je z důvodu geologických a konstrukčního uspořádání 

navrženo založení hlubinné pomocí vrtaných velkoprůměrových pilot Ø 620 
mm s roznášecím železobetonovým trámovým roštem a základovými 
patkami na pilotách v pozici sloupů. Po dokončení prací na vrtaných pilotách 
proběhnou výkopové práce pro základové pasy a patky. Piloty budou 
podpírat základový rošt z trámu šířky 400 mm až 600 mm. Piloty pro sloupy 
budou ukončeny čtvercovou patkou, na kterou bude dále navázána výztuž 
sloupu. Základové trámy roštu a patky budou provedeny jako monolitické ze 
železobetonu C25/30 XC2 s výztuží B500B. Po provedení pasů bude 
základová spára bezprostředně očištěna a ochráněna vrstvou podkladního 
betonu C16/20 XC0. Po sestavení bednění se bude moct osadit výztuže do 
svislých výkopů a poté proběhne betonáž.  

Odbednění základových pasů a patek bude moct proběhnout po 
dosažení odpovídající pevnosti betonu. V době, kdy se bude čekat na 
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dotvarování betonu, proběhnou práce na rozvodu kanalizace a všechny 
přípojky do objektu. Pod dokončení těchto prací začne zasypání základového 
prostoru pod základovou deskou. Kanalizační rozvody budou obsypány 
pískem a ukotveny v zemině na požadovaném místě dle PD. Násyp bude 
probíhat ve vrstvách po 200-250 mm a všechny vrstvy se budou důkladně 
hutnit. Na zásyp bude použita vytěžená zeminy, pokud nebude obsahovat 
cizorodý nevhodný odpad jako cihly, kusy betonu, organické zbytky. Po 
provedení finálních násypových vrstev budou provedeny základové desky. 
Základová deska bude tloušťky 150 mm v části projekce a 180 mm u hal H1 a 
H2. Desky budou provedeny jako oboustranně vyztužené na spodním i 
horním povrhu KARI sítí a uložena přes základové trámy a rošty. Použitý 
beton pro desky bude třídy C25/30 XC2. 

Výkaz výměr 

podkladní beton třídy C12/20 = 9,96 m3 

základové pasy ze ŽB třídy C25/30 XC2 = 72,12 m3 

základové desky ze ŽB třídy C25/30 XC2 = 108,03 m3 

základové patky ze ŽB třídy C20/30 XC2 = 4,25 m3 

výztuž B5005 pro základové konstrukce = 6,8 t 

výztuž základových desek KARI sítí = 8,95 t 

Personální obsazení 

1x strojník rypadlo-nakladače 

3x řidič autodomíchávače 

1x vedoucí čety 

4x vazač břemen 

5x betonář 

1x geodet + 1x asistent 

2x pomocný dělník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 

3x autodomíchávač Mercedes Actros 2x 

1x vibrační ježek 

1x ponorný vibrátor 

1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 

okružní pila, vazačka výztuže, aku šroubovák 

lopata, hrábě, strhávací lať, hladítko 

nivelační přístroj, lať, metr nebo pásmo 
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Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, výškové polohové  
 umístění pilot, únosnost podloží, kontrola strojů,  
 průkazy strojníků, školení pracovníků, BOZP 

Mezioperační kontrola: kontrola betonové směsi, hutnění betonu, kontrola
 bednění, kontrola výztuže, ukládání betonové  
 směsi, ošetření betonu, Tech. předpis 

Výstupní kontrola: rovinnost, povrch, rozměry a tvar, výšková úroveň  
 pevnost betonu 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.7 Hydroizolace 
Navržená hydroizolace bude z modifikovaných asfaltových pásů. Práce 

započnou po dotvarování základové desky zhruba 10 dní po betonáži. 
Hydroizolační pásy budou nejprve provedeny pod obvodovým zdivem a pod 
vnitřními nosnými stěnami. Beton bude nejprve na penetrován a poté budou 
pásy celoplošně přitaveny. Asfaltové pásy budou kladeny ve dvou vrstvách, 
jedna vrstva bude hliníkovou vložkou a ochranou proti radonu. Napojení 
vodorovné a svislé izolace bude pomocí zpětného spoje. Na svislé stěny bude 
izolační pás vyveden min. 300 mm na upravený terén. Na svislých stranách 
bude asfaltový pás chráněn deskou z extrudovaného polystyrenu. 
Opracování a provedení detailů, přechodů svislé a vodorovné izolace je 
řešeno dle technologických předpisů výrobce.  

Výkaz výměr 

pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 = 749,63 m2 

pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40 = 749,63 m2 



55 
 

lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC = 0,28223 t 

Personální obsazení 

2x izolatér 

Stroje a pracovní pomůcky 

2x plynové bomby   

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rovinnost, povrch, rozměry a tvar, výšková 
 úroveň, pevnost betonu, dodaný materiál 

Mezioperační kontrola: kontrola spojů, těsnot prostupů, přesahy izolace 
 Tech. předpis, kontrola materiálu 

Výstupní kontrola: kontrola spojů, těsnot prostupů, přesahy izolace 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.8 Svislé nosné konstrukce 
Systém stěn a lokálních sloupových podpor představuje základní 

svislou nosnou konstrukci objektu. Obvodové zdivo bude tloušťky 300, 240 a 
175 mm. Zdivo 300 mm bude použito na haly H1 a H2. Na části objektu 
projekce budou použité zdivo tl. 240 mm a tvárnic 175 mm budou vnitřní 
nosné stěny. Nosné konstrukce jsou ze cihelného systému POROTHERM. 
Pevnost zdiva se uvažuje na P10 a zdivo bude na tenkovrstvou maltu s 
pevností 5 MPa. Vnitřní sloupy jsou navrženy kruhového průřezu a jsou 
navrženy z betonu C25/30 XC0 s betonářskou ocelí 10 505(R). Pro betonové 
sloupy byla vytažena výztuž ze základových patek, aby došlo ke propojení 
konstrukcí. Bednění pro sloupy bude jednorázové – papírové.  



 

56 
 

Před začátkem zdění se zkontroluje provedení hydroizolace, jestli je 
izolace na všech místech, kde jsou nosné stěny. Před zděním se nejprve musí 
zjistit rovinnost základové desky, a to pomocí nivelační přístroje nebo 
rotačního laseru. Určí se na základové desce nejvyšší bod a od tohoto bodu 
se pomocí zakládací soupravy pro zdění bude klást první řádek zdiva. Na 
založení se použije zakládací malta POROTHERM profi AM. Optimální tloušťka 
základové spáry je 20 mm, avšak spára nesmí být větší jak 50 mm. První řádek 
cihel lze na maltu klást po stržení malty a případné nerovnosti cihel je možno 
vyrovnat v prvním řádku. Přesný postup prací je uvedený v technologickém 
předpisu výrobce. Po zatuhnutí prvního řádku lze klást jednotlivé řady vždy 
od rohů. Cihly jsou opatřeny perem a drážkou, proto není nutné na styčnou 
nanášet maltu. Cihly se budou vždy klást na vazbu a nesmí nikdy vzniknout 
dvě styčné spáry nad sebou. Pro zdění budou použity rohové, koncové a 
půlené cihly systémové prvky, které usnadní zdění. V místech, kde nebude 
možné tyto prvky použit bude cihelná tvárnice seříznuta pomocí pily na cihly. 
Všechny vzniklé spáry ve zdivu budou vypěněny pomocí PUR pěny. Okenní a 
dveřní překlady budou ukládaný do maltového lože. Při realizaci budou vždy 
na konci pracovního dne horní řady cihel zakryty, aby se ochránil před 
povětrnostními podmínkami. Teplota při zdění by během tuhnutí a tvrdnutí 
malty neměla klesnou do + 5 °C, neboť by se narušily chemické reakce 
v maltě. 

Výkaz výměr 

zdivo nosné POROTHERM tl. 300 mm = 416,9 m2 

zdivo nosné POROTHERM tl. 240 mm = 512,3 m2 

zdivo nosné POROTHERM tl. 175 mm = 60,8 m2 

sloupy z betonu C25/30 XC1 = 1,92 m3 

Personální obsazení 

4x zedník 

4x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

2x pila na keramické tvárnice 

2x elektrické míchadlo 

1x zakládací souprava 

1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 

2x nanášecí válec 

4x stavební lešení 

vodováha, olovnice, provázek, metr, pásmo 

zednické kladivo, gumová palička, tužka  
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Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rovinnost, povrch, rozměry a tvar, výšková 
 úroveň, přesahy izolace, dodaný materiál 

Mezioperační kontrola: založení zdiva, rovinnost a svislost, vazba rohů,  
 usazení překladů, Tech. předpis, kontrola materiálu
 ochrana před povětrnostními vlivy 

Výstupní kontrola: rovinnost a svislost, vazba zdiva, rozměry a výšková
 úroveň, rozměry a pozice otvorů 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.9 Monolitické stropy 
Stropní konstrukce části projekce jsou navrženy ze železobetonové 

monolitické desky v tloušťce 200 mm. Desky stropů jsou navrženy jako 
oboustranně křížem vyztužené, lokálně doplněné o překlady (v obloukové 
části). Desky jsou opatřeny výztuží s vnějším směrem výztuže v podélném 
směru objektem (delší půdorysný rozměr). Podélná výztuž respektuje 
obloukový tvar střední části projekce. Horní výztuž nad stěnami a zejména 
sloupy je zesílena na přenesení záporných momentů a u sloupů musí 
splňovat odpovídající procento vyztužení na zajištění stropní desky proti 
protlačení. Nad sloupy je v deskách v extrémních pozicích uložena výztuž na 
protlačení. Železobetonová konstrukce je navržena z betonu C25/30 XC1. 
Použitá výztuž pro monolitické konstrukce je z oceli B500B. Konstrukce jsou 
navrženy s požadovaným krytím výztuže 20 mm a splňujícím hodnoty pro 
dané prostředí a požární odolnost. 
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Před začátkem bednění monolitického stropu musí být dokončeny 
monolitické sloupy a obvodové zdivo. Bednění bude použito od firmy 
SCASERV. Na tento objekt bude vytvořena projektová dokumentace a plán 
kladení jednotlivých prvků bednění. Na začátku se rozmístí stojky s hlavou 
a trojnožkami na které se budou klást primární nosníky. Na primární nosníky 
přijdou křížem sekundární nosníky v osové vzdálenosti 625 mm. Bednící 
desky se budou pokládat na sekundární a připevní se hřebíky. V místech, kde 
se nebude moct použít systémová deska o rozměru 500 x 2500 mm se 
použije dořezává, která je rozměru 1250 x 2500 mm. Práce musí probíhat dle 
technologického předpisu výrobce. 

Další krokem bude provedení vyztužení stropu pomocí betonářské 
oceli 10505 (R). Desky stropu budou provedeny jako oboustranně vyztužené 
na spodním i horním povrhu. Krytí výztuže bude dle statické výpočtu a druhu 
prostředí 20 mm. Výztuž bude vázaná na stavbě. Před betonáži bude pozván 
k přebrání výztuže statik a technický dozor stavebníka.  

Betonáž stropu bude probíhat pomocí autodomíchávače s čerpadlem. 
Betonová směs bude na stavbu z místní betonárky dopravována pomocí 
autodomíchávačů a přečerpána na pracoviště. Betonáž bude probíhat za 
přijatelných klimatických podmínek. Při betonáži nesmí okolní teplota přes 
den, a hlavně přes noc klesnou pod + 5 °C a také nesmí být vyšší než 30 °C. 
Pokud by k tomu došlo muselo by se přistoupit k opatřením, které ochrání 
čerstvou betonovou směs. Betonová směs musí být správně ukládána do 
bedněné a to z max. výšky 1,5 m. Při betonáži bude k dodržení rovinnosti 
rotační laser, který bude udávat výškovou úroveň betonu. Betonová směs 
musí být dostatečně zhutněna pomocí ponorného vibrátoru. Po dokončení 
hutnění bude povrh pomocí strhávacích latí upraven, aby byl povrch co 
nejrovnější. Dovolená tolerance rovinnosti na betonovém stropu je +/- 20 
mm. Po dokončení betonáže se musí betonová konstrukce ošetřovat, aby 
nedošlo ke smrštění konstrukce, které způsobí nežádoucí trhliny 
v konstrukci. Betonáž je plánována v průběhu června a července kdy hrozí 
v odpoledních hodinách zvýšená teplota. Proto doporučuji na čerstvou 
betonovou směs použít ochranný nástřik, který na povrchu betonu udělá 
ochranou vrstvu, která zabrání vypařování vody z betonové směsi. 

 Výkaz výměr 

stropy deskové z ŽB C25/30 XC1 = 101,88 m3 

bednění stropu SCASERV = 490,33 m2 

výztuž stropů betonářskou ocelí = 11,43 t 

 

Personální obsazení 

2x tesař 
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2x vazač 

3x betonář 

3x řidič autodomíchávače 

1x strojník čerpadla 

4x pomocný pracovník  

Stroje a pracovní pomůcky 

3x Autodomíchávač Mercedes Actros 2x 

1x Čerpadlo s domíchávačem SCHWING 

1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 

2x strhávací lať 

1x ponorný vibrátor 

lopata, hrábě, hladítka 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rozměry a tvar, výšková úroveň, dodaný 
 materiál 

Mezioperační kontrola: kontrola bednění, kontrola výztuže, zkouška 
 betonové směsi, kontrola ukládání betonu, Tech.  
 předpis, kontrola dodaného materiálu, klimatické  
 podmínky, ošetření betonu 

Výstupní kontrola: rovinnost, povrch betonu, rozměry a tvar, pevnost 
 betonu, 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  
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4.2.10 Prefabrikované stropy 
Stropní konstrukci (střechu) halových objektů tvoří předpjaté stropní 

panely typu SPIROLL SPG26006 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. výšky 265 mm. 
Panely jsou uloženy ve spádu střechy jednotlivých hal. Světlý rozměr rozpětí 
panelů je 9,0m. Uložení je z tohoto důvodu a s ohledem na stěnovou podporu 
150 mm. Stropní konstrukce bude provedena dle konstrukčních a 
montážních zásad a postupů provádění vydaných výrobcem v platném znění. 
Stropní konstrukce je opatřena zálivkovou výztuží navazující na systém 
pozedních věnců, v kterých je ukotvena. Pozední věnce jsou realizovány v 
úrovni stropu a jejich součástí je i monolitická atika (věnce pod panely a v čele 
panelů). Prostupy panely SPIROLL budou připraveny ve výrobě, dílčí prostupy 
odvrtat nebo vyříznout dutinou pouze lokálně do ø120 mm, resp. šířky120 
mm na základě souhlasu statika. Stropní konstrukce spolu s dobetonávkou 
je zmonolitněna betonem C20/25 XC1. Pro zálivkový beton je použito pouze 
frakce kameniva 0–8 mm a beton C20/25 XC1. 

Stropní panely SPIROLL se budou moct zabudovat do konstrukce po 
dokončení podkladních betonů, a hlavně po dosažení jejich 70 % pevnosti. 
Panely SPIROLL se budou zvedat pomocí věžového jeřábu LIEBHERR, který je 
bude usazovat na požadovaná místa. Panely se budou klást do cementového 
lože, aby došlo k vyrovnání. Po dokončení montáže bude stropní konstrukce 
zalita betonovou směsí, která celou konstrukci zmonolitní. Montáž bude 
probíhat za přijatelných klimatických podmínkách. V době realizace prací 
nesmí rychlost větru překročit 11 m/s a viditelnost způsobená mlhou nesmí 
klesnout pod 20 m. Pokud by tyto případy nastali museli by se stavební práce 
pozastavit nebo přerušit. 

Výkaz výměr 

betonové panely SPIROLL = 32 ks 

ztužující věnce z betonu C25/30 = 9,1 m3 

Personální obsazení 

2x vazač 

2x betonář 

1x strojní věžového jeřábu 

1x strojník čerpadla 

1x pomocný pracovník  

Stroje a pracovní pomůcky 

1x Autodomíchávač Mercedes Actros 2x 

1x Čerpadlo s domíchávačem SCHWING 

1x věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 

1x kleště na panely 
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Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rozměry a tvar, výšková úroveň, dodaný 
 materiál 

Mezioperační kontrola: montáž betonových panelů, klimatické podmínky, 
 rovinnost, kontrola betonové směsi, kladení   
 betonové směsi, Tech. předpis  

Výstupní kontrola: rovinnost, povrch betonu, rozměry a tvar 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit. 

4.2.11 Zastřešení objektu 
Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechu, která bude 

lemována betonovými atikami. Stropní železobetonová konstrukce bude 
před natavením modifikované izolace nepenetrována, aby došlo k spojení 
vrstev. Asfaltové pásy budou v pásech přitaveny ke stropní konstrukci a také 
vytaženy přes atiku. Tato vrstva bude v konstrukci tvořit pojistnou 
hydroizolační a parotěsnou vrstvu. Přesahy budou min. 100 mm. Dále se 
budou provádět spádové a tepelně izolační vrstvy z minerální vaty ISOVER SD 
a DK. Nad touto vrstvou budou čedičové desky ISOVER T 14 a ISOVER T 12. 
Celková tloušťka tepelné izolace bude 260 mm. Dále se na tepelnou izolaci 
bude klást separační vrstva z geotextílie na kterou přijde střešní hydroizolace 
z PVC folie. Střešní folie bude svářena pomocí svářeček a bude přitížena 
vrstvou z praného štěrku frakce 20-40 mm. Veškeré práce budou probíhat 
dle technologického předpisu výrobce daného systému.  

Výkaz výměr 

povlakové krytiny střech do 10° = 693,5 m2 
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Personální obsazení 

2x izolatér 

1x strojní věžového jeřábu 

1x pomocný pracovník  

Stroje a pracovní pomůcky 

1x věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 

1x plynová hořák  

1x svářečka na stření folii 

1x pila nebo nůž na vatu 

metr, tužka, nůž 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, dodaný materiál, kontrola stropní kce.,  
 rozměr a tvar, rovinnost, povrch, napojeni na ZTI 

Mezioperační kontrola: penetrace podkladu, kontrola těsnosti asfaltových 
 pásů, kladení izolace, separační vrstva, kontrola 
 provedení PVC folie, Tech. předpis  

Výstupní kontrola: kontrola těsnosti spojů, vizuální kontrola, spád 
 konstrukce, oplechování, detaily napojení na svislé 
 konstrukce 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit 
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4.2.12 Vnitřní příčky 
Cihelné zdivo systému POROTHERM P+D tvoří výplňovou a dělící funkci 

mimo pozice základních nosných stěn nebo instalační přizdívky. Zdivo je 
vesměs provedeno z cihel 14P+D, 11,5P+D na tenkovrstvou maltu z pevnosti 
5,0MPa. Překlady nad otvory jsou z prefabrikovaného systému Porotherm 
Wienerberger, monolitický je pouze u vstupu do části Projekce. Zdivo s 
výplňovou a dělící funkcí musí být pružně uloženo ve vrcholu ke stropní 
konstrukci vyššího podlaží, aby nedocházelo k přenosu zatížení vlivem 
deformace stropu do zdiva. Dílčí část dělících konstrukcí jako jsou předstěny 
pro WC budou provedeny ze sádrokartonového systému. 

Vnitřní příčky se budou provádět po dokončení izolací proti vodě 
v celém objektu. Zakládání příček se bude provádět obdobně jako u 
obvodového zdiva. Založení bude opět na zakládací maltu a nejprve se založí 
první řádek a po vytvrdnutí se bude pokračovat v dalších řadách. Příčky 
budou kotveny pomocí ocelových pásku do nosného zdiva, vždy v každé třetí 
řadě. Překlady se budou usazovat do maltového lože. Dořež poslední řady 
cihle bude s 20 mm rezervou, která bude vyplněna pružným materiálem. 
Práce budou probíhat dle technologického předpisu výrobce. 

Výkaz výměr 

příčky POROTHERM tl. 140 mm = 214,35 m2 

příčky POROTHERM tl. 115 mm = 193,4 m2 

Personální obsazení 

2x zedník 

2x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x pila na keramické tvárnice 

1x elektrické míchadlo 

1x zakládací souprava 

1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 

1x nanášecí válec 

2x stavební lešení 

vodováha, olovnice, provázek, metr, pásmo 

zednické kladivo, gumová palička, tužka  

 

 

Jakost a kvalita 
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Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rovinnost, povrch, rozměry a tvar, výšková 
 úroveň, přesahy izolace, dodaný materiál 

Mezioperační kontrola: založení zdiva, rovinnost a svislost, kotvení příček,  
 usazení překladů, Tech. předpis, kontrola materiálu 

Výstupní kontrola: rovinnost a svislost, vazba zdiva, rozměry a výšková
 úroveň, rozměry a pozice otvorů 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  

4.2.13 Vnitřní omítky 
Před začátkem vnitřních omítek proběhne kontrola rozvodů vody, 

kanalizace, topení a hlavně rozvody elektrické energie. Pokud jsou všechny 
rozvody dle projektové dokumentace může začít příprava pro omítání stěn. 
Nejdříve se provede zakrytí dveřních a okenních výplní aby při nástřiku 
nedošlo k znehodnocení. Následně se na všechny rohy umístí ocelové 
rohovníky, které v budoucnu zajistí že se roh nepoškodí ale hlavně se bude 
podle rohu strhávat omítka. Rohovníky se osadí na sádrové „buchty“ a 
srovnají pomocí vodováhy a úhelníku. Stanovená tloušťka omítky je v rozmezí 
0,8–1,5 mm. Omítat se bude pomocí strojní omítačky ve dvou vrstvách. 
Nejdříve se začíná prostřikem a poté se ve vrstvách nahazuje požadovaná 
tloušťka. Po zavadnutí omítky se pomocí hliníkové lati strhne povrch do 
roviny a nerezovým hladítkem se uhladí. Následující den se omítka škrábe do 
roviny. Jádro bude schnout při vrstvě 10 mm 10 dnů, což znamená 1 mm = 1 
den. Po vyzrání omítek se provede natažení vápenným štukem. To se provádí 
pomocí nerezového hladítka, kterým se natahuje štuk na stěnu a 
molitanovým nebo filcovým hladítkem se povrch hladí do požadované 
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struktury. Při provádění omítek a jejich vysychání je důležité uzpůsobit větrní 
v objektu. Práce budou probíhat dle technologického předpisu výrobce. 

Výkaz výměr 

vápenná omítka hladká jednovrstvá = 188,27 m2 

vápenná omítka štuková dvouvrstvá = 1660,13 m2 

Personální obsazení 

4x zedník omítač 

3x zedník štukatér 

2x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x strojní omítačka 

2x elektrické míchadlo 

2x stavební lešení 

vodováha, hliníková lať, provázek, úhelnice 

zednická lžíce, nerezové a molitanové hladítko, škrabák 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rovinnost, povrch, rozměry a tvar, výšková 
 úroveň, rozvody, dodaný materiál 

Mezioperační kontrola: rovinnost, svislost, tloušťka omítky, povrch 

Výstupní kontrola: rovinnost a svislost, povrch, soudržnost, struktura 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  
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4.2.14 Venkovní omítky 
Obvodové stěny hal H1 a H2 budou zatepleny pomocí kontaktního 

zateplovacího systéme. Jako izolační materiál bude použit polystyren EPS 70 
o tloušťce 100 mm. Zakládací lišta bude umístěna do výšky 250 mm nad 
upravený terén. Na tuto plastovou lištu se bude klást jednotlivé izolační desky 
na vazbu. Izolační desky budou lepeny cementovým lepidlem po obvodě 
desky a tři „buchty“ na střed desky. Ložná ani styčná spára nesmí nikdy 
vycházet do rohu okna. Deska u rohu okna musí být vždy vyříznutá. Rohy 
objektu musí být vždy převázané izolační deskou. Po vylepení následuje 
kotvení izolantu. Počet kotev je dán podle odtrhové zkoušky, u toho objektu 
bude 8 kotev na m2, to znamená 6 kotev po obvodě desky a 2 kotvy na střed. 
Po zakotvení izolantu proběhne první vrstva cementového tmelu s výztužnou 
síťovinou (perlinkou). Perlinka je vtlačena do tmelu a následně přehlazena. 
Druhá vrstva tmelu je kvůli sjednocené povrchu a vyrovnání drobných 
nerovností. Na vyzrálý povrch se provede penetrace v barvě finální omítky. 
Finální silikonová omítka se provádí natažením nerezovým hladítkem na 
stěnu a následném točení plastovým hladítkem. Finální omítky jsou na 
objektu naplánované na polovinu října. V tomto období by nemělo docházet 
k ohřátí stěn objektu ale je na to potřeba brát zřetel. Práce by se měla rozdělit 
na etapy, začínat vždy na neosluněných stranách aby nedošlo k sprahnutí 
omítky. Na budově Projekce bude probíhat obdobný pracovní postup, avšak 
izolační materiál nebude polystyren ale minerální vata s kolmým vláknem. 

Po dokončení fasád a demontáži lešení se dodělá i sokl u budovy. Ten 
se bude lepit z extrudovaného polystyrenu. Na izolační desky bude ve dvou 
vrstvách natažen cementový tmel s výztužnou síťovinou. Finální omítka bude 
z marmolitu. Veškeré práce na kontaktním zateplovacím systému budou 
probíhat dle technologického předpisu výrobce. 

Výkaz výměr 

polystyren EPS 70 = 359,16 m2 

minerální vata s kolmým vláknem = 386,06 m2 

polystyren XPS = 159,98 m2 

Personální obsazení 

2x zedník  

2x zedník omítkář 

2x pomocný pracovník 

Stroje a pracovní pomůcky 

1x elektrické míchadlo 

1x elektrická vrtačka 

stavební lešení 
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vodováha, provázek, úhelnice, tužka 

zednická lžíce, nerezové hladítko, brus, pila 

Jakost a kvalita 

Vstupní kontrola: PD, připravenost pracoviště, školení pracovníků,  
 BOZP, rovinnost, povrch, rozměry a tvar, svislost 
 dodaný materiál, ukončení atik 

Mezioperační kontrola: rovinnost, svislost, lepení izolantu, kotvení, povrch 
 tloušťka tmelu, přesahy síťoviny, Tech. přepis  

Výstupní kontrola: rovinnost a svislost, povrch, soudržnost, struktura 

BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Ekologie a odpady 

V průběhu realizace této etapy budou vznikat různé druhy odpadu, se 
kterými se bude nakládat dle zákona č. 233/2015 Sb. od odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a také vyhláškou č. 93/2016 Sb., Všechny vzniklé dopady 
se budou třídit.  
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5.1 Obecní informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

 

5.1.2 Základní údaje o stavbě 
Jedná se novostavbu Vývojového centra aditivních technologií na 

severovýchodu republiky ve městě Jaroměř poz. p.č. 2635 v k.ú. Jaroměř. 
Řešené území je vymezeno severně silnicí II/258 v ulici Národní v centru 
Jaroměře. Východně a západně jsou umístěny pozemky s individuální 
rodinnou zástavbou. Jižně je prudký svah, který navazuje na průmyslový areál 
TANEX. Oplocení je stávající ve směru východním a západním a bude 
doplněno mobilním. Směrem do ulice je pozemek volně přístupný. Přístup na 
stavbu bude jeden, a to z ulice Národní viz. „P 2.1 Koordinační situace se 
širšími dopravními vztahy“. Pozemek pro výstavbu se jeví jako neudržovaná 
zahrada se vzrostlými stromy a vysokou trávou. SO 01 - Objekt vývojového 
centra sestává z budovy PROJEKCE o rozměrech 9,8m x 24,9m a výšky 8,0m, 
z budovy VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2 o rozměrech 9,8m x 18,0m a výšky 4,5m, z 
části SPOJOVACÍ HALY s rozměry 24,9m x 4,0m a výšky 3,5m.  

Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt s dvoupodlažní 
částí PROJEKCE a přízemních částí VÝVOJOVÉ HALY 1 a VÝVOJOVÉ HALY 2 s 
rovnou střechou. Tyto jsou propojeny společnou přizemní SPOJOVACÍ 
HALOU a tvoří tak jednotný celek – jeden objekt označený SO 01. Celkové 
půdorysné rozměry vývojového centra jsou na straně západní 37,6m, na 
stranách severní a jižní 31,8m a na straně východní 19,2m. Základním 
nosným systém stavby tvoří stropní železobetonové stropní desky, předpjaté 
stropní panely, nosné stěny a lokální sloupové podpory. Svislé podpory jsou 
reprezentovány systémem obvodových a vnitřních zděných stěn. Nosné 
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zdivo jednotlivých podlaží navazuje a částečně je vynášeno stropy podlaží 
nižších.  

Objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách s roznesením 
pomocí trámového roštu a základových patek. Na vyztužené betonové desce 
se vyzdí z cihelných tvárnic tl. 300 mm a 240 mm nosné zdivo. Stropy nad 
halami budou skládané železobetonové SPIROLL panely uložení na 
ztužujícím věnci. Stropní desky v části PROJEKCE budou betonové 
monolitické. Schodiště uvnitř objektu je dvouramenné s mezipodestou a 
doplňujícím krátkým ramenem pro výstup na terasu střechy 2.NP. Schodiště 
je navrženo jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 
stupni.   

Celý objekt SO 01 bude zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem, část PROJEKCE bude zateplena minerální vatou, část HAL 
polystyrenem. Střechy budou zatepleny minerální vatou s hydroizolační folií. 
Okna budou plastová, otevíravá, v části jižní a západní budou opatřena 
venkovními žaluziemi. Jedná se tedy o klasickou výstavbu z tradičních 
materiálu. 

5.2 Obecné informace o staveništi 

Novostavba vývojového centra se nachází na pozemku č. 2635 v k.ú. 
Jaroměř a vlastníkem této parcely je firmy FMP SERVIS s.r.o. Západní strana 
pozemku je v mírném svahu ale tato nerovnost bude při zemních prací 
srovnána na jednotnou úroveň. Na pozemku se nacházejí křoviny, které se 
před začátkem prací musí vykácet a vykopat i s kořeny. 

Obr. 10 Situace staveniště [1] 
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Staveniště bude mít jednu příjezdovou bránu z ulice Národní a celé 
staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Na staveništi vznikne skládka 
ornice ve východní části a ostatní zemina bude odvážena na skládku zeminy 
firmy KENVI CZ v Hradci Králové. Na staveništi vznikne při zemních pracích 
plocha, kde se bude dočasně uskladňovat zemina. Tato plocha po dokončení 
zemních prací bude zpevněna pomocí betonových panelů a bude se zde 
skladovat stavební materiál pro danou etapu. Staveniště bude po úpravě 
zemní pláně vysahováno k východní straně. Při předání staveniště mezi 
objednatelem a zhotovitelem dojde k předání výškových a směrových 
geodetických bodů. 

5.3 Doprava po staveništi 

Příjezd na staveniště je pouze se severní strany staveniště, a to z ulice 
Národní.  Tato brána bude vybavena uzamykatelným zámkem a brána bude 
označena příslušnými cedulemi. Vjezd bude pouze jeden a na staveništi se 
velké nákladní automobily nebudou moct otočit. Bude tedy nutné při 
dopravě cihel, armatury a betonových prefa panelů řidiče o tomto stavu 
informovat. Řidiči mohou volit mezi najetím na staveniště popředu anebo 
pozadu nacouvat na staveniště. U obou variant bude muset asistovat mistr 
nebo stavbyvedoucí který bude řídit dopravu na ulici Národní. Tato ulice je 
třetí třídy a není přes den tak frekventovaná jako ulice Na Cihelnách, která se 
od stavby nachází cca. 500 m. Menší nákladní a osobní auta se budou moct 
na staveništi otočit. Vozidla se budou po staveništi pohybovat maximální 
rychlostí 10 km/h. Staveništní komunikace bude ze štěrkodrti a přilehlé 
plochy budou z cihelného recyklátu. Staveništní komunikace kopíruje 
budoucí tvar parkoviště v areálu a je tedy přípravou pro asfaltobetonový kryt, 
který bude po celé ploše areálové komunikace mimo parkovací stání, tam 
bude betonovaná dlažba. Komunikace se tedy skládá ze štěrkodrti frakce 0-
32 o tloušťce 200 mm geotextílie a upraveném podloží na Edef,2min = 80,0 MPa. 
Cihelný recyklát bude využit pod dočasné plochy jako je buňkoviště a sklady 
nářadí. Dočasná bude taky plocha z betonových panelů, kde budou 
v průběhu realizace uskladněny různé stavební materiály. Skladba pro tyto 
plochy je z betonových panelů tl. 150 mm a podkladní vyrovnávací vrstvy ze 
štěrkodrti frakce 0-32 o tl. 50-100 mm. Dopravní značení na staveništi a v jeho 
okolí je v příloze na výkresu „P 2.1 Koordinační situace se širšími dopravními 
vztahy“. 

Vertikální doprava je zajištěna pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 63 
LC s navrženým výložníkem 36,2 m, který pokryje celou stavbu a skladovací 
plochy na staveništi. Jeřáb bude nasazen po základových konstrukcích a bude 
sloužit při celou hrubou stavbu. Využit bude při skládání materiálu, přepravě 
materiálu ze skládky na pracoviště, při monolitických stropech, a i při 
prefabrikovaných stropech. Při výstavbě věžového jeřábu bude využit 
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autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1. V případě dopravy výztuže bude nákladní 
automobil vybaven hydraulickou rukou Palfinger PK 22002-EH, která materiál 
dočasně uloží na skládku materiálu. Posouzení únosnosti věžového jeřábu 
naleznete v příloze na výkresu „P 6.1 Ověření nosnosti věžového jeřábu“. 

5.4 Zdroje a sítě technické infrastruktury 

V místě plánovaného objektu se nenachází žádné inženýrské sítě, ale 
po pozemku vede stávají vodovodní přípojka pro firmu TANEX. Vedení 
přípojky se před zahájením stavby polohově a výškově vyznačí a provede se 
o tom záznam do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou před 
zahájením výkopových budou seznámeni s polohou tohoto vedení. Stavba 
tuto přípojku nebude nijak využívat, objekt INOVIA bude mít svou vlastní 
vodovodní přípojku. V případě poškození této sítě budou práce přerušeny a 
závady se ohlásí vlastníkovi této sítě. Při realizaci je nutné dodržovat 
stanovené podmínky správců sítí, dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a zákonných 
ustanovení. 

Pro objekt budou zřizovány nové elektrické, plynové, vodovodní a 
kanalizační přípojky a u předání staveniště se dohodnou odběrová místa pro 
zařízení staveniště. Odběrové místo pro elektrický proud bude z nově 
realizovaného pilíře s pojistkovou skříní. Odtud povede v zemi zakopán kabel 
v chráničce až ke hlavnímu staveništnímu rozvaděči, který se nachází u 
stavebních buněk. Odtud bude povede kabel v chráničce k podružnému 
rozvaděči, který bude umístěn na stavbě a kabel k jeřábu. Oba tyto kabely 
bude zakopány v zemi, aby nehrozilo jejich poškození při realizaci. 

 
Obr. 12 Staveništní rozvaděč [7] 

Obr. 11 Kabelová chránička PE [8] 
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Na staveništi bude mobilní WC a hygienické zařízení které bude 
napojeno provizorně napojena na nově budovanou kanalizační přípojku na 
jižní straně pozemku. Mobilní WC bude pravidelně vyváženo, min. jednou za 
14 dní firmou TOI TOI, která zprostředkovává tyto služby. Pro hygienické 
zařízení bude zhotovena vodovodní přípojka a bude vedena od nového 
přípojného místa až ke hygienickému zařízení. V místě napojení bude 
umístěna vodoměrná sestava, která bude po dobu výstavby měřit odebranou 
vodu. Vodovodní přípojka povede v zemní rýze o hloubce 1,0 m a po 
dokončení stavby bude odpojena a zaslepena. 

5.5 Návrh staveniště 

Staveniště bude po celém odvodu oploceno mobilním oplocením o 
výšce 2,0 m. Převážně bude toto oplocení drátěné, pouze severní a západní 
strana bude oplocena z plných plechových tabulí. Oplocení bude provedeno 
před zahájením stavebních prací. V místě vjezdu na stavbu bude oplocené 
sloužit jako brána, která bude uzamykatelná. Práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá, a proto staveniště nebude osvětleno.  

Skladovací plochy jsou navrženy a situovány v prostoru po odvodu 
staveniště, a také v dosahu věžového jeřábu. Skladovací plocha z betonových 
panelů bude rovná svahovaná směrem ze staveniště, aby se voda 
nehromadila před skládkou. Ve východní části objektu je plánovaná skládka 
ornice, která bude při dokončovacích prací sloužit k terénním úpravám.  

Sociální zázemí pro stavbyvedoucí a pro pracovníky je navrženo 
v severní části staveniště, u vjezdu na stavbu. Počet mobilních kontejnerů 
bude v průběhu výstavby měnit na základě počtu pracovníků. Hygienická 
zařízení jako mobilní WC a umývárna je jižní části staveniště, a v této části se 
nachází i kontejnery na uskladnění stavebního materiálu, nářadí nebo strojů. 
Kontejnery na stavební odpad budou v průběhu výstavby umísťovány a volná 
místa na staveništi. Převážně bude kontejner na stavební odpad umístěn 
poblíž jeřábu. Kontejnery na komunální a tříděny odpad se nachází v západní 
části staveniště, vedle skladovací plochy. Zakreslení jednotlivých prvků 
staveniště je v příloze na výkresů „P 5.2 Zařízení staveniště – hrubá vrchní 
stavba“. 

5.6 Objekty zařízení staveniště 

Pro vedení, technickou přípravu a pracovníky vznikne na staveništi 
zařízení, která budou moct využívat při realizaci. Zázemí pro vedení, 
technickou přípravu budou kancelářské typizované prostory. Stavba bude 
disponovat úložnými prostory (sklady) na materiál, nářadí nebo na drobné 
stroje. Stavební buňky pro pracovníky se budou v průběhu realizace 
doplňovat nebo ubírat podle počtu pracovníku. Pro všechny pracovníky bude 
zhotoveno hygienické zařízené se sprchou, umývárnou a WC. Všechny 
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stavební buňky budou přizpůsobeny k celoročnímu užívání. Stavební buňky 
budou ukládány na cihelný recyklát, popřípadě na dřevěné hranoly. 
 

Předmět Potřeba Počet osob Počet předmětů 

Kanceláře 20 m2/os. 2 40 m2 

Šatny 1,25 m2/os. až 10 13,75 m2 

Sprchy 1 ks/20 os. až 10 1 ks 

Umyvadlo 1 ks/15 os. až 10 1 ks 

WC 2 ks/11-50 os. až 10 2 ks 

Tab. 19 Návrh potřeby objektů a předmětů 

5.6.1 Provozní a sociální zařízení staveniště 

Kancelář pro vedoucí osoby 

Zázemí pro vedení stavby bude zajištěno obytnou dvojitou buňkou od 
firmy AB-CONT typu DB. Předpokládaný počet osob, které budou využívat 
tento prostor jsou dvě, stavbyvedoucí a mistr. Tyto prostory budou využívaný 
ke kontrolním dnům kde se zde bude scházet technický dozor stavebníka, 
generální projektant a investor. 

 

Obr. 13 Stavební buňka DB dvojitá [9] 
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Základní vybavení: 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2x plastová okna 1800 x 1200 mm s roletami 

1x spojovací materiál 

2x 2kW topení  

4x zářivka 36 W 

6 ks zásuvek 230 V, 1 ks vypínač 

Technické informace: 

Šířka 2438 mm 

Výška 2600 mm 

Délka 6058 mm 

Hmotnost 2x 2300 kg 

Elektrická přípojka  400 V/50 Hz/32 A 

 

Šatny pro pracovníky 

Zázemí pracovníků bude zajištěno pomocí obytných kontejnerů od 
firmy AB-CONT typu AB 6/2,5 m. Předpokládaný počet pracovníků z bilance 
je na 10 osob. Z tohoto důvodu jsem navrhl 2 obytné buňky, a to v období 
říjen, listopad. Jinak po celou dobu výstavby budou stačit 2 obytné buňky pro 
pracovníky. 

Základní vybavení: 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1x 2kW topení 

2x zářivka 36 W 

Obr. 14 Šatny pro pracovníky AB 6/2,5 m [9] 



77 
 

3x zásuvka 230 V, 1 ks vypínač 

Technické informace: 

Šířka 2438 mm 

Výška 2500 mm 

Délka 6058 mm 

Hmotnost  2 300 kg 

Elektrická přípojka  400 V/50 Hz/32 A 

 

Hygienické zařízení 

Pří návrhu hygienického zařízení se musí brát v potaz počet pracovníků 
v průběhu výstavby a na nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novela č. 246/2018 
Sb.), kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci. Z návrhu potřeby 
objektů výše je zapotřebí dvě WC, jedna sprcha a jedno umyvadlo. Sanitární 
kontejner od firmy AB-CONT typu SB 1, vyhovuje daným podmínkám. 

Základní vybavení: 

1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1x sanitární okno 600 x 600 mm 

3x keramické umyvadlo 

Obr. 15 Sprchovací buňka SB 1 [9] 
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2x sprchová kabina 

1x elektrický boiler 150 l 

3x zrcadlo 

1x kW topení 

Technické informace 

Šířka 2438 mm 

Délka 3000 mm 

Výška 2600 mm 

Hmotnost 2000 kg 

Elektrická přípojka  400 V/50 Hz/32 A 

 

Skladovací kontejner 

První kontejner od firmy AB-CONT bude využit k uskladnění sypkého 
stavebního materiálu nebo materiál který se z důvodu klimatických 
podmínek nesmí skladovat venku. Druhý skladovací kontejner bude využit 
pro uskladní elektrického nářadí, ručního nářadí a pracovních pomůcek. 

 Základní vybavení 

1x dvoukřídlá vrata dle ISO-norem 

Podlaha z ocelového plechu 3+1 mm „slza“ 

4x Montážní okna pro přesun   

 

 

 

Obr. 16 Skladovací kontejner [9] 
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Technické informace 

Šířka 3000 mm 

Délka 6058 mm 

Výška 2591 mm 

Hmotnost 2350 mm 

 

Mobilní WC TOI TOI FRESH 

Mobilní WC bude na stavbě využito z důvodu komplikovaného 
napojení na splaškovou kanalizaci, proto jsem zvolil tuto volbu. Mobilní WC 
bude pravidelně vyváženo firmou, od které bude pronajata. Interval vývozu 
nesmí být delší 14 dnů. Mobilní WC bude umístěno u hygienické buňky. 

Základní vybavení  
 Fekální nádrž (250 litrů) 
 Dvojité odvětrání 
 Pisoár 
 Jeřábní oka 
 Oboustranný uzamykací 

mechanismus 
 Zrcadlo 

Technické informace 

Šířka 1200 mm 

Hloubka 1200 mm 

Výška 2300 mm 

Hmotnost 82 kg 

 

5.6.2 Skladování materiálu 
Skladovací plochy jsou zakresleny ve výkresů „P 5.2 Zařízení staveniště 

– hrubá vrchní stavba“. Zde popisuji jednotlivé skládky a se na nich bude 
skladovat. 

Skládka S01 Skládka se nachází ve východní části pozemku a bude se 
 na ní skladovat sejmutá ornice, která se poté použije na 
 terénní úpravy. Skladovací plocha pro ornice je 338,5 m2.
 Plocha skládky je na rostlém terénu. Zemina se bude
 skladovat do max. výšky 1,5 m. Svahování zeminy bude
 pod sklonem 45°. Na skládku je možné uložit 250 m3.  

Skládka S02 Hlavní staveništní skládka, která se nachází v západní
 části staveniště bude sloužit k uskladnění materiálu pro
 danou etapu výstavby. Převážně se zde bude skladovat

Obr. 17 Mobilní WC TOI TOI FRESH [10] 
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 betonářská výztuž, palety s cihelnými tvárnicemi nebo
 stropní bednění. Plocha skládky bude provedena z 
 betonových panelů tl. 150 mm. Plocha skládky bude 
 117 m2. 

Skládka S03 Na této ploše budou umístěny provozní, sociální buňky  
 a skladovací buňky. Plocha bude zpevněna pomocí 
 cihelného recyklátu tl. 100 mm. Plocha skládky bude
 304,41 m2.   

5.6.3 Ostatní zařízení staveniště 

Staveništní rozvaděč s elektroměrem 

Na staveništi budou tři stavební rozvaděče. Jeden bude umístěn u 
stavebních buněk a tento rozvaděč bude hlavní. Na tento rozvaděč bude 
napojen rozvaděč pro stavbu a pro věžový jeřáb. Všechny rozvaděče budu 
určeny pro venkovní prostředí se zaručeným krytím IP 44/21. Přívodní kabely 
pro tyto rozvaděče budou zakopány v zemi a také budou v PE chráničce. 
Rozvaděče budou mít na spodní straně umístěny vývodky pro přívodní kabel. 
Rozvaděče budou uzamykatelné. 

Technické informace 

Připojení: AYKY-J 4x35 – hliníkový kabel 

Zásuvky: 4x 230 V/16 A 

 2x 400 V/16 A 

 2x 400 V/32 A 

Obr. 19 Stavební rozvaděč [7] Obr. 18 Stavebné rozvaděč [7] 
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Rozměry: 800 x 1200 mm 

Jištění Hlavní rozvaděč 100 A 

 Podružné rozvaděče 63 A 

Vysokotlaký čistič Riwall PRO REPW  

Vysokotlaký čistič bude využit při více etapách výstavby. Při zemních 
pracích bude vracet do původního stavu komunikaci od nákladních 
automobilů. Bude využit i k očištění bednících prvků a také těsně před 
betonáží, kdy se bednění myje a zbavuje nečistot jako jsou špony nebo vázací 
dráty. Skladovat se bude v buňkách na elektrické nářadí. 

 

Technické informace 

Tlak: 120 bar 

Průtok: 432 l/hod 

Max. teplota vody: 40 °C 

Výkon: 1500 W 

Hmotnost: 6,3 kg 

 

 

 

 

 

 

Neprůhledný mobilní EUROPLOTY B2 

Severní a západní strany staveniště, které sousední s městkou 
výstavbou budou oploceny tímto typem mobilního oplocení. Mobilní 
oplocení z plných plechových tabulí zamezí pohled na stavbu a také bude 
částečně chránit okolní stavby před hlukem a prachem. Výška oplocení bude 
1,980 m a bude označeno varovnými cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště“. 

Technické informace 

Rám: Horizontální U profil 

 60 x 40 x 60 mm 

Výplň: trapézový plech 

Rozměr pole: 2200 x 2000 mm 

Hmotnost: 33 kg 

 

 

Obr. 20 Vysokotlaký čistič Riwall [11] 

Obr. 21 Mobilní oplocení EUROPLOTY B2 [12] 
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Mobilní oplocení průhledné EUROPLOTY F2 

Mobilní oplocení průhlední bude použito z jižní strany objektu, kde 
není kladen důraz na hluk a prašnost. Tato strana staveniště sousední 
se zalesněným prostorem a firmou TANEX, která je od staveniště vzdálená 
cca 300 m. Výška mobilního oplocení bude 2000 mm. 

Technické informace 

Šířka: 2200 mm 

Výška: 2000 mm 

Rozměr okna: 100 x 300 
mm 

Průměr drátu: 4 mm 

Hmotnost: 11,5 kg 

 

 

Kontejnery na tříděný odpad 

Během realizace se na stavbě bude třídit komunální odpad, stavební 
odpad a obaly od stavebních materiálů. Všechny odpady budou tříděny a 
firma Marius Pedersen a.s. je bude pravidelně odvážet. Kontejnery budou 
barevně odlišeny, aby bylo třídění jednoduší. Na stavební odpad bude 
zvláštní plechový kontejner, který bude od firmy KENVI CZ, která bude 
zajištovat jeho odvoz.  

Technické informace: 

Výška: 1463 mm 

Šířka: 1370 mm 

Hloubka: 1057 mm 

Objem: 1100 l 

Hmotnost: 65 kg 

Obr. 23 Kontejner na komunální odpad, papír a plast [13] 

Obr. 22 Mobilní oplocení průhledné F2 [12] 
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Kontejner na stavební suť 

Na stavební odpad bude navržen kontejner Abroll od firmy Monza. 
Kontejnerovou dopravu a odvoz suti bude zprostředkovávat firma KENVI CZ, 
která ji bude likvidovat. Odvoz bude pomocí nákladního automobilu TATRA 
T158 s nástavbou na natažení kontejnerů. Kontejnery budou rozděleny na 
cihelný a betonový odpad. Stavební suť se poté bude odvážet na skládku 
nebo na recyklaci. Abroll kontejner s objemem 5 m3 a nosností 15 tun. 

 

Obr. 25 Abroll kontejner podélný řez a příčný řez [14] 

Obr. 24 Abroll kontejner [14] 
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Staveništní komunikace 

Komunikace je navržena ze štěrkodrti frakce 0-32 o tloušťce 200 mm. 
Mezi touto vrstvou a vrstvou upravené zeminy bude ještě geotextilie, která 
umožní stabilizaci zemního tělesa. Staveništní komunikace bude budována 
po základových pracích. Komunikace bude ve spádu od středu staveniště do 
krajů. Dále na staveništi bude skladovací plocha pro stavební materiál. Tato 
plocha bude přímo navazovat na komunikaci a bude také ve stejné výškové 
úrovni. Skladovací plocha bude z betonových panelů tloušťky 150 mm a bude 
podsypaná štěrkodrtí tl. 50–100 mm. Jízda po staveništi je omezena na 10 
km/h.  

5.7 Výpočet spotřeby elektrické energie 

5.7.1 Elektrická energie 
Příkon elektrické energie pro nepřerušený provoz je počítám pro 

technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Uvažuji s maximálním nasazením 
strojů. Pro návrh elektrické přípojky počítám s největší možnou spotřebou 
elektrické energie. Uvažoval jsem s činnostmi jako je zdění, bednění, 
armování, betonování a taky i omítání.  

Stavební stroj Příkon [kW] Množství Celkový příkon [kW] 

Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 22 1 22 

Okružní pila 1,2 2 2,4 

Úhlová bruska 2,7 2 5,4 

Vrtací příklepové kladivo 1,3 2 2,6 

Bourací kladivo 1,5 1 1,5 

Tlakový vodní čistič 1,5 1 1,5 

Omítací silo 4 1 4 

Pila na cihly 1,7 2 3,4 

Ponorný vibrátor 0,95 2 1,9 

P1 – Součet příkonů elektromotorů 44,7 

Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Množství Celkový příkon [kW] 

Kancelář  4,288 1 4,288 

Šatny 2,144 3 6,432 

Hygienická zařízení 3,072 1 3,072 

P2 – Součet zařízení staveniště 13,792 

Vnější osvětlení Příkon [kW] Množství Celkový příkon [kW] 
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Halogenový reflektor vnitřní 0,25 6 1,5 

P3 – Součet staveništního osvětlení 1,5 
Tab. 20 Spotřeba elektrické energie 

Výpočet nutného příkonu 

� = ����� ∗ 
1 + � ∗ 
2 + �� ∗ 
3�� + ��� ∗ 
1�� 

� = 1,1 ∗ ��0,5 ∗ 44,7 + 0,8 ∗ 13,792 + 1 ∗ 1,5�� + �0,7 ∗ 44,7��=  

� = ��, �� �� 

S maximální zdánlivý příkon v kW 

K  koeficient ztrát napětí v síti 1,1 

�� koeficient současnosti elektrických motorů 0,5 

P1 instalovaný příkon elektromotorů 

� koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 

P2 instalovaný příkon vnitřního osvětlení  

�� koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 

P3 instalovaný příkon vnějšího osvětlení  

�� fázový posun 0,7 

Nutný příkon elektrické přípojky energie je 51,55 kW. 

5.7.2 Výpočet potřeby vody 
Pro správnou dimenzi přívodního potrubí a zjištění potřeby množství 

vody jsem udělal propočet, který je v období hrubé vrchní stavby. Spotřeba 
vody se za dobu výstavby bude měnit, největší spotřeba se očekává v etapě 
monolitických konstrukcí. Ve výpočtu uvažuji spotřebu vody za jeden den. 

Potřeba vod MJ Množství Spotřeba [L] Množství vody 

Hygienické potřeby osoba 11 40 440 

Sprchy osoba 11 45 495 

Ošetřování betonu m2 490 10 4900 

Spotřeba vody celkem [L] 5835 
Tab. 21 Spotřeba vody 

 

� = Σ

  ∗ " 

# ∗ 3600
=

�440 + 495� ∗ 2,7 + 4900 ∗ 1,6
8 ∗ 3600

= %, �& '/) 
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Qn spotřeba vody v l/s 

Pn spotřeba vody v l/den 

kn koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7)  

t doba odběru vody 

Dimenze vodovodní přípojky: Qn= 0,36 l/s < 0,65 l/s => průměr DN 25 

5.8 Náklady na zařízení staveniště 

Náklady na zařízení staveniště jsem uvažoval v rozmezí 2-5 % ceny 
z rozpočtu na tuto zakázku. Po hrubých propočtech jsem zvolil hodnotu 3 % 
což činí částku 553 tisíc. Do této částky mám započítané náklady na oplocení, 
stavební buňky, hygienická zařízení, skladovací kontejnery a náklady na 
energie. V nákladech na staveniště neuvažuji se skladovací plochou z panelů 
ani s jeřábem. Obě tyto položky jsou v rozpočtu zahrnuty. Jeřáb a skladovací 
plocha z betonových panelů jsou v oddíle „Vedlejší náklady“ a každá činnost 
má svou položku.  

 

LIEBHERR 63 LC MJ Cena MJ Pracovní nasazení Cena celkem 

montáž Kč 55000 - 55000 

pronájem Kč 62000 3,5 měsíce 217000 

demontáž Kč 55000 - 55000 

doprava Kč * km 200 120 x 2 48000 

Cena pronájmu jeřábu 375000 
Tab. 22 Náklady na věžový jeřáb 

5.9 Ochrana veřejných zájmů 

Při realizace stavby nebude docházek k ohrožení bezpečnosti ani 
provozu přilehlé komunikace, stability okolních objektů ani bezpečnost 
chodců. Staveniště bude celé oploceno, aby se zabránilo nepovolaným 
osobám vstup na staveniště. Vstup na staveniště bude označen výstražnými 
tabulemi se „Zákazem vstupu na staveniště“ a informacemi o stavbě. 

 

Ulice národní, a především komunikace se bude udržovat v čistotě a 
v případě znečištění, proběhne očištění vysokotlakým čističem v co nejkratší 
době. V případě velkého znečištění bude použit čistící vůz. Silniční vpusti 
budou před začátkem prací zajištěny tak, aby do nich v průběhu realizace 
nedostali humusové látky, které by je mohli ucpat. 
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5.10  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením prací na staveništi bude vypracován plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Všechny stavební a montážní práce budou 
probíhat dle platné legislativy. Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na 
realizaci budou seznámeni se staveništním řádem, budou proškolení o BOZP 
a o používání OOPP. Všichni pracovníci provádějící stavební práce budou mít 
odbornou a zdravotní způsobilost k vykonání dané práce. Stavbyvedoucí 
nebo mistr seznámí pracovníky s riziky na staveništi. Podepsáním protokolu 
potvrdí, že by s danými informacemi seznámen, proškolen a poučen.  

Důležité předpisy 

Zákon č. 309/2006 Sb., a jeho změna 225/2012 Sb. O zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

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. 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. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovního prostředí. 

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

Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů  

Tab. 24 Informační tabule Tab. 23 Značka zařízení staveniště 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

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

5.11  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana zeleně a půdy 

Při výstavbě se nepředpokládá negativní dopad stavebních prací na 
životní prostřední a zeleň. Budou se dodržovat obecné zásady ochrany 
vodních zdrojů a ochrana před devastací půdy v okolí stavby. Na staveništi se 
nachází úrodná vrstva půdy „ornice“. Ta bude před zahájením prací sejmuta 
a uskladněna na staveništi do maximální výšky 1,5 m, a to po dobu kratší než 
2 roky. Vytěžená ornice se po dokončení prací bude používat na terénní 
úpravy. Během výstavby bude zabráněno znečištění této zeminy. 

Ochrana proti hluků a vibracím 

V průběhu výstavby nesmí být okolní stavby ovlivněny nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad povolenou mez. Tyto hodnoty jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Na základě tohoto nařízení a předejití negativního vlivu na 
okolní stavby je v období zemních prací stanovena pracovní doba od 7:00 do 
15:30 hod. Opatřením proti šíření hluku je také navržení mobilního oplocení 
s výplní z trapézového plechu, které zmenší šíření hluku. Detailnější popis je 
uveden v příloze „P 11.1 Hluková studie“. 

Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Předpokládá se, že při realizaci bude zvýšená prašnost v okolí, a proto 
jsem navrhl opatření, zabraňující šíření do okolních prostorů. V letním 
suchém období, kdy by docházelo k víření prachu na komunikaci dojde ke 
kropení. Návrhová rychlost po staveništi je 10 km/h, která zamezí prášení. 
Oplocení sousedící s občanskou výstavbou je navrženo jako plné. 

5.12  Odpady z výstavby 

Všechny druhy odpadu vzniklé při realizaci budou tříděny a průběžně 
odváženy. Vzniklý odpad bude likvidovat firma, mající pro daný druh odpadu 
příslušná oprávněn. S veškerým dopadem musí být nakládáno v souladu 
s ustanoveném zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., včetně předpisů 
vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 83/2016 Sb., o 
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podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 387/2016 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a vyhláška 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů). 

Kód 
opadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání s 
odpadem 

15 01 01 O Papírový obal 3 

15 01 02  O Plastový obal 3 

15 01 03 O Dřevěný obal 2 

15 01 06 O Smíšený obal 2 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 02 01 O Dřevo 2 

17 02 03 O Plasty 3 

17 04 05 O Železo a ocel 3 

17 06 04 O Izolační materiál 3 

17 05 04 O Zemina a kamení 1 

17 09 04 O 
Směsný stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

20 01 08 O Biologický odpad 4 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 3 

Tab. 25 Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 

Nakládání s odpadem – legenda  

1 – odpady, které jsou požadovány za stavební a demoliční odpady vhodné 
k úpravě (recyklaci) 

2 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

3 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

 

5.13  Doba užívaní zařízení staveniště 

Časový plán pro budování a likvidaci objektů zařízení staveniště jsem 
zpracoval v tabulce níže. Jednotlivé tečky přestavují počty kusů, které se 
budou v tuto dobu vyskytovat na stavbě. 
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Název 
Termí

n 

bř
ez

en
 

du
be

n 

kv
ět

en
 

če
rv

en
 

če
rv

en
ec

 

sr
pe

n 

zá
ří

 

ří
je

n 

lis
to

pa
d 

pr
os

in
ec

 

le
de

n 

ún
or

 

bř
ez

en
 

Mobilní 
oplocení 

2.3.20 
9.3.21 • • • • • • • • • • • • • 

Kancelář pro 
vedoucí 
osoby 

12.3.2
0 

9.3.21 
• • • • • • • • • • • • • 

Šatny pro 
pracovníky 

12.3.2
0 

9.3.21 
• • • •• •• •• •• •• •• •• • • • 

Hygienická 
zařízené 

15.4.2
0 

9.3.21 

 • • • • • • • • • • • • 

Skladovací 
kontejner 

1.4.20 
9.3.21 • • • •• •• •• 

••
• 

••
• 

••
• 

••
• 

• • • 

Mobilní WC 
12.3.2

0 
9.3.21 

• • • •• •• •• •• •• •• •• • • • 
Tab. 26 Budování a likvidace objektů zařízení staveniště 
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6.1 Obecní informace o stavbě 

6.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
 technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

6.1.2 Základní údaje o stavbě 
Jedná se novostavbu Vývojového centra aditivních technologií na 

severovýchodu republiky ve městě Jaroměř poz. p.č. 2635 v k.ú. Jaroměř. 
Řešené území je vymezeno severně silnicí II/258 v ulici Národní v centru 
Jaroměře. Východně a západně jsou umístěny pozemky s individuální 
rodinnou zástavbou. Jižně je prudký svah, který navazuje na průmyslový areál 
TANEX. Oplocení je stávající ve směru východním a západním a bude 
doplněno mobilním. Směrem do ulice je pozemek volně přístupný. Přístup na 
stavbu bude jeden, a to z ulice Národní viz. „P 2.1 Koordinační situace se 
širšími dopravními vztahy“. Pozemek pro výstavbu se jeví jako neudržovaná 
zahrada se vzrostlými stromy a vysokou trávou. SO 01 - Objekt vývojového 
centra sestává z budovy PROJEKCE o rozměrech 9,8m x 24,9m a výšky 8,0m, 
z budovy VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2 o rozměrech 9,8m x 18,0m a výšky 4,5m, z 
části SPOJOVACÍ HALY s rozměry 24,9m x 4,0m a výšky 3,5m.  

Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt s dvoupodlažní 
částí PROJEKCE a přízemních částí VÝVOJOVÉ HALY 1 a VÝVOJOVÉ HALY 2 s 
rovnou střechou. Tyto jsou propojeny společnou přizemní SPOJOVACÍ 
HALOU a tvoří tak jednotný celek – jeden objekt označený SO 01. Celkové 
půdorysné rozměry vývojového centra jsou na straně západní 37,6m, na 
stranách severní a jižní 31,8m a na straně východní 19,2m. Základním 
nosným systém stavby tvoří stropní železobetonové stropní desky, předpjaté 
stropní panely, nosné stěny a lokální sloupové podpory. Svislé podpory jsou 
reprezentovány systémem obvodových a vnitřních zděných stěn. Nosné 
zdivo jednotlivých podlaží navazuje a částečně je vynášeno stropy podlaží 
nižších.  
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Objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách s roznesením 
pomocí trámového roštu a základových patek. Na vyztužené betonové desce 
se vyzdí z cihelných tvárnic tl. 300 mm a 240 mm nosné zdivo. Stropy nad 
halami budou skládané železobetonové SPIROLL panely uložení na 
ztužujícím věnci. Stropní desky v části PROJEKCE budou betonové 
monolitické. Schodiště uvnitř objektu je dvouramenné s mezipodestou a 
doplňujícím krátkým ramenem pro výstup na terasu střechy 2.NP. Schodiště 
je navrženo jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 
stupni.   

Celý objekt SO 01 bude zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem, část PROJEKCE bude zateplena minerální vatou, část HAL 
polystyrenem. Střechy budou zatepleny minerální vatou s hydroizolační folií. 
Okna budou plastová, otevíravá, v části jižní a západní budou opatřena 
venkovními žaluziemi. Jedná se tedy o klasickou výstavbu z tradičních 
materiálu. 

6.2 Výpočet potřeby nákladních automobilů  

6.2.1 Zemina z výkopu na HTÚ 

Rypadlo CAT M315F 

Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objem lopaty rypadla = 1,0 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12 m3 

Cesta na skládku = 17,6 km 
Součinitel nakypření zeminy = 1,15 
Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 921,37 m3 

Doba naložení 

Objem nakládané zeminy při jednom cyklu 1,0 x 1,15 = 1,15 m3 
Počet cyklů: 12 m3 / 1,15 = 10,43 => 11 cyklů 
Celková doba naložení: 11 x 50 s = 550 s = 10 min 
Doba potřebná v výjezdu ze staveniště = 3 min 
Doba potřebná k cestě na skládku = 20 min 
Doba potřebná pro vyložení zeminy na skládce = 10 min 
Celková doba = 10 + 3 + 20 + 10 + 20 + 3 = 66 min 

Potřebný počet automobilů 

N = 66 / 10 = 6,6 => 4 automobily z ekonomických důvodů 
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6.3 Strojní sestava k etapám výstavby 

6.3.1 Hrubá spodní stavba 

Pásový dozer CAT D6K2   

Objem radlice 3,07 m3 

  

Šířka radlice 2 896 mm 

Provozní hmotnost 13,13 t 

Max. rychlost 10 km/h 

Průměr. hladina hluku 79 dB 

Pásový dozer bude využíván na 
sejmutí ornice a na srovnáno roviny 
HTÚ. Dozer bude na stavbu dovezen 

pomocí tahače s přívěsem 

Tab. 27 Pásový dozer CAT D6K2 [15] 

Kolové rypadlo CAT M315F   

Objem radlice 1,0 m3 

  

Max. vodorov. dosah 8 740 mm 

Max. hloub. dosah 5 570 mm 

Hmotnost 15,79 t 

Max. rychlost 30 km/h 
Kolové rypadlo je určeno na 

hloubení zeminy na úroveň HTÚ, 
základových pasů. Stroj je navržen 

na odpovídající objemy zeminy. Stroj 
se na stavbu dopraví po vlastní ose 

Tab. 28 Kolové rypadlo CAT M315F [16] 

Tatra PHOENIX T158   

Objem nástavby 12 m3 

  

Výkon motoru 291 kW 

Šířka  2 550 mm 

Max. rychlost 85 km/h 

Celková hmotnost 30 t 

Nákladní automobil bude určen 
k odvozu zeminy na skládku. Stroj 

má korbu, která se dá skládat do tří 
stran. 

Tab. 29 Nákladní automobil Tatra PHOENIX T158 [6] 
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Rypadlo-nakladač CAT 427F2   

Max. vodorov. dosah 5274 mm 

  

Max. hloub. dosah 4281 mm 
Průměr. hladina hluku  74 dB 
Max. rychlost 40 km/h 
Operativní hmotnost 8,1 t 

Rypadlo-nakladač bude na stavbě 
sloužit během zemních prací a poté 

při pilotáži a terénních úpravách.  

Tab. 30 Rypadlo-nakladač CAT 427F2 [17] 

 

Liebherr LB 16 Low Head   

Délka při transportu 12,93 m 

  

Šířka 2,5 m 
Hlučnost  110 dB 
Kroutivý monet 0-180 kNm 
Celková hmotnost 37,8 / 52,8 t 

Pilotovací souprava je určena pro 
vrtní pilot o průměru 620 mm. Stroj 
bude na stavbu dopraven pomocí 

tahače a návěsu. 

Tab. 31 Pilotovací souprava Liebherr LB 16 [18] 

 

Tatra PHOENIX T158   

Objem nástavby 12 m3 

  

Výkon motoru 291 kW 

Šířka  2 550 mm 

Max. rychlost 85 km/h 

Celková hmotnost 30 t 

Nákladní automobil bude určen 
k odvozu zeminy na skládku. Stroj 

má korbu, která se dá skládat do tří 
stran. 

Tab. 32 Nákladní automobil Tatra PHOENIX T158 [6] 
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FENDT 936 Vario S4   

Hmotnost 10,26 t 

 

Výkon motoru 265 kW 
Šířka  2 750 mm 
Max. rychlost 60 km/h 
Max. zátěž zadní závěs 11800 daN 

Traktor bude určen k pojedu zemní 
frézy, která bude homogenizovat 

vápnem a cement zemi. 

Tab. 33 FENDT 936 Vario S4 [19] 

 

Zemní fréza WIRTGEN WS250   

Pracovní šířka 2 500 mm 

  

Pracovní hloubka 0–500 mm 

Min. výkon traktoru 220 kW 

Rozměry pro trans. 2,48/2,9/1,65 m 

Celková hmotnost 4,755-5,005 t 

Zemní fréza je určená k homogenizaci 
zemní pláně na požadovanou pevnost 

Edef,2min = 80,0 MPa. Fréza bude 
dopravena a připojena na traktoru. 

Tab. 34 Zemní fréza WIRTGEN WS250 [20] 

 

Dávkovač pojiva SW 10 TA   

Pracovní šířka 2 500 mm 

  

Délka 6,7 m 

Dávkování 2–35 l/m2 

Vlastní hmotnost 4,8 t 

Celková hmotnost 13 t 

Dávkovač bude na stavbě sloužit 
k přesnému dávkování kombinace 

pojiv vápna a cementu. Připojen bude 
za traktorem. 

Tab. 35 Dávkovač pojiv SW 10 TA [20] 
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Válec BOMAG BW 219 PDH-5    

Hmotnost 20 t 

  

Délka 6 500 mm 

Šířka 2 300 mm 

Pracovní šířka 2 130 mm 

Max. rychlost 10 km/h 

Válec bude na stavbě využit při 
hutnění zhomogenizované zeminy po 
zemní fréze. Válec na stavbu přepraví 

tahač s podvalníkem. 

Tab. 36 Vibrační válec BOMAG BW 219 PDH-5 [21] 

 

Tahač MAN TGX 33.500 6x4   

Šířka 2 550 mm 

  

Výkon  368 kW 

Náprava 6x4 

Hmotnost 26 t 

Max. hmotnost 68 t 

Tahač bude používán k přepravě 
pilotovací soupravy a štětovnic. Za 
tahačem bude připojen podvalník. 

Tab. 37 Tahač MAN TGX 33.500 6x4 [4] 

 

Podvalník GOLDHOFER STN L3 38/80   

Nosnost 39,3 t 

  

Celková hmotnost 50 t 

Délka 13,67 m 

Šířka 2,55 m 

Výška 1,9 m 

Podvalník je určen k převozu 
pilotovací soupravy Liebherr LB 16. 

Podvalník bude zapřažen za tahačem 
Tahač MAN TGX 33.500 6x4. 

Tab. 38 Podvalník GOLDHOFER STN L3 38/80 [5] 
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Návěs Krone Profi Liner MultiSteel   

Nosnost 27 t 

  

Celková hmotnost 39 t 

Délka 13,62 t 

Šířka 2,55 t 

Max. výška 2,8 m 

Návěs bude na stavbě vyučit při 
dopravě štětovnic. Štětovnice bude 

z návěsu přemístěny pomocí rypadlo-
nakladače CAT. 

Tab. 39 Návěs Krone Profi Liner MultiSteel [22] 

 

Valník MAN TGS 26.400 6x2   

Šířka 2550 mm 

  

Výkon 294 kW 

Ložná plocha 10,1/2,55/3,7 m 

Nosnost 11,71 t 

Max. hmotnost 28 t 

Nákladní automobil s valníkem a 
hydraulickou rukou Palfinger PK 
22002-EH B je určen k dopravě 

armokošů a betonářské výztuže. 

Tab. 40 Valník MAN TGS 26.400 6x2 [2] 

 

HR Palfinger PK 22002-EH   

Pracovní tlak 350 bar 

  

Max. hmotnost 5,95 t 

Max. délka 14,7 m 

Umístěné na konci korby 

Hmotnost 2,39 t 

Hydraulická ruka bude sloužit ke 
skládání betonářské výztuže, bednění 

a stavebního materiálu. 

Tab. 41 Hydraulická ruka Palfinger PK 22002-EH [23] 
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Technické údaje o hydraulické ruce Palfinger PK 22002 – EH  

Možnost 3 extra manuálních teleskopických prodloužení 

 

 
Obr. 26 Hydraulická ruka Palfinger PK 22002 – EH [23] 

Autodomíchávač Mercedes Actros 2x    

Jmenovitý objem 8 m3 

  

Pohon kol 6x6 

Geometr. objem 14 120 l 

Max. rychlost 90 km/h 

Výsypná výška 1 169 mm 

Autodomíchávače bude na stavbu 
vozit betonovou směs z místní 
betonárky CEMIX v Jaroměři. 

Tab. 42 Autodomíchávače Mercedes Actros 2x [3] 

 

Čerpadlo s domíchávačem SCHWING   

Výškový dosah 26,3 m 

  

Typ FBP 27 

Čerpací výkon 61 m3/h 

Čerpací tlak 71 bar 

Objem bubnu 7 m3 

Čerpadlo s domíchávačem bude na 
stavbě využit při lití základových pasů 

a patek. 

Tab. 43 Čerpadlo a domíchávačem SCHWING FBP 27 [24] 

 
Obr. 27 Technická data k výložníku SCHWING FBP 27 [24] 
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Totální stanice TOPCON GPT-3107 N   

Měření úhlů  20 cc 

  

Měření vzdálenosti +/- (3mm+2ppm) 

Dosah na hranol 3 000 m 

Dosah bez hranolu 350 m 

Interní paměť 24 000 bodů 

Totální stanice bude sloužit geodetům 
k zaměření stavby a vytyčení 

jednotlivých stavebních konstrukcí 
jako jsou piloty, základy. 

Tab. 44 Totální stanice TOPCON GPT-3107 N [25] 

Obr. 28 Pracovní schéma dosahu SCHWINGU FBP 27 [24] 
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Nivelační přístroj TOPCON AT-B4     

Sada = stativ + lať Ano 

  

Zvětšení 24x 

Min. délka zaostření 500 mm 

Přesn. kompenzátoru +/- 0,5´ 

Rozsah kompenzátoru +/- 15´ 

Nivelační přístroj bude sloužit 
k výškovému zaměření stavebních 

konstrukcí při zemních pracích.  

Tab. 45 Nivelační přístroj TOPCON AT-B4 [26] 

 

Rotační laser HILTI PR 30 HSV A12   

Přesnost +/-0,5 mm/10 m 

  

Čas provozu 16 h 

Provozní rozsah 2-600 m 

Rozsah prov. teplot -20/50 °C 

Odolnost vůči pádu Ano 

Rotační laser bude na stavbě využíván 
pro výškovém zaměření stavebních 

konstrukcí při zakládání, zdění a 
bednění. 

Tab. 46 Rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 [27] 

6.3.2 Hrubá vrchní stavba 
V této části jsem se hlavně zaměřil na hlavní zvedací mechanizmus, a 

to bude věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC. Tento jeřáb jsem volil z důvodu 
optimálního dosahu těžkých břemen a také kvůli umístění závaží, které se 
nachází na rameni jeřábu. Věžový jeřáb je tedy s horní otočí. Jeřáb bude na 
stavbu umístěn po dokončení základových konstrukcí, tedy v období dle 
harmonogramu v polovině května. Věžový jeřáb bude na stavbě po celou 
dobo hrubé stavby až do období kdy se bude provádět střecha, která je 
plánovaná na začátek září. Cena jeřába na toto období 375 tisíc. Při provádění 
hrubé vrchní stavby bude jeřáb využit při zdění, bednění stropu a následném 
provádění monolitického stropu a při montáži panelů SPIROLL.  
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Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC   

Max. nosnost 1 700 Kg 

  

Poloměr  36,2 m 

Výška háku 14 m 

Příkon 22 kW 

Rozměr základy 3,8 x 3,8 m 

Jeřáb bude na stavbě využit 
k sekundární dopravě materiálu při 

realizaci hrubé vrchní stavby. 

Tab. 47 Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC [29] 

Obr. 29 Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC [28] 
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Nosič kontejnerů TATRA T158   

Šířka 2 550 mm 

  

Délka  9120 mm 

Max. nosnost 18 t 

Max. rychlost 85 km/h 

Délka kontejneru 5,6 m 

Nákladní automobil TATRA 
s nástavbou na kontejnery bude ze 
stavby odvážet demoliční a stavební 

odpad vzniklý při realizaci. 

Tab. 48 Nosič kontejnerů TATRA T158 [6] 

 

VW Transporter s valníkem   

Šířka  2 300 mm 

  

Délka 5 100 mm 

Ložná plocha 5,7 m2 

Max. nosnost 2,8 t 

Motor 2,0 TSI (110 kW) 

Nákladní automobil do 3,5 t budou 
sloužit k dopravě drobného materiálu 

ze stavebnin na stavbu. 

Tab. 49 VW Transporter s valníkem [30] 

 

Závěs na palety   

Model EZS-20.23S 

  

Výška 1 600 mm 

Vidlice 41/100 mm 

Nosnost 2 000 kg 

Hmotnost 145 kg 

Samovyvažovací paletové vidle budou 
sloužit ke skládání a přemístění 

jednotlivých palet. 

Tab. 50 Závěs na palety EZS-20.23 S [31] 
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Paletový vozík DB   

Délka vidlic 1 150 mm 

  

Výška zdvihu 1 600 mm 

Šířka 540 mm 

Nosnost 2 000 kg 

Hmotnost 74 kg 

Paletový vozík bude sloužit 
k vodorovnému přemístění palet 

s materiálem po pracovišti. 

Tab. 51 Paletový vozík DB [32] 

 

Okružní pila SC 55 HILTI   

Rozměr kotouče 165 mm 

  

Max. hloubka řezu 55 mm 

Jmenovitý příkon 1200 mm 

Příkon 1200 kW  

Hmotnost 4,49 kg 

Okružní pila bude využita při prací se 
dřevem, OSB deskami nebo 

překližkou. Napájení je z elektrického 
zdroje. 

Tab. 52 Okružní pila SC 55 HILTI [27] 

 

Úhlová bruska AG 230 HILTI   

Rozměr kotouče 230 mm 

  

Max. hloubka řezu 67 mm 

Příkon 2 700 W 

Váha 6,8 kg 

Úhlová bruska použita při řezání 
betonářské výztuže a po výměně 

kotouče muže být použita na řezáni 
cihel nebo betonu. 

Tab. 53 Úhlová bruska AG 230 HILTI [27] 
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Vrtací příklepové kladivo TE 7 HILTI   

Frekvence příklepů 4980 přík. /min 

  

Příklepové vrtáky 4-12 mm 

Příkon 1300 W 

Váha 2,9 kg 

Vrtací příklepové kladivo bude využito 
při kotvení pomocných prvků k nosné 

konstrukci. 

Tab. 54 Vrtací příklepové kladivo TE 7 HILTI [27] 

 

Bourací kladivo TE 700 HILTI   

Frekvence příklepu 2760 přík. /min 

  

Max. účin. sekání 1200 cm3/min 

Příkon 1500 W 

Váha  7,9 kg 

Bourací kladivo bude využito při 
odbourání betonových hlav pilot a 

také při realizaci hrubé vrchní stavby. 

Tab. 55 Bourací kladivo TE 700 HILTI [27] 

 

Aku vrtací šroubovák HILTI   

Počet převod. stupňů 230 mm 

  

Upínání nástrojů 1,5-13 mm 

Napájení 22 V 

Váha 1,7 kg 

Aku šroubovák bude využit k 
doplňkovým pracím při realizaci. 

Napájení bude pomocí Aku baterii. 

Tab. 56 Aku vrtací šroubovák HILTI [27] 
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7.1 Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový plán na objekt Vývojového centra aditivních technologii v 
Jaroměři jsem zpracovával v programu CONTEC. Práce na objektu započnou 
2.3.2020 a předpokládané dokončení je 9.3.2021. Pracovní dobu jsem 
stanovil 8 hodinovou od 7:00 do 15:30 s půlhodinou pauzou na oběd. Práci 
uvažuji od pondělí do soboty.  

Do programu CONTEC jsem zadával hodnoty množství a normohodin 
z programu BuildPower S. Pracovníky jsem volil podle znalostí načerpaných 
během praxe. Vždy jsem se snažil vytvořit jednu partu o 4-5 pracovních jak je 
to v praxi. Časový harmonogram se nachází v příloze „P.7.1 Harmonogram 
hlavního stavebního objektu“. 
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8.1 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 25197 
Vývojové centrum aditivních technologií v 
Jaroměř 

Objekt: 
  

SO 01 Objekt vývojového centra 

Rozpočet: 01 Diplomová práce 

Objednatel: FAST VUT BRNO IČO:  
  

    DIČ:    
              
Vypracoval: Bc. David Kytlík           

Číslo Název     
Celkem bez 

DPH 

1 Zemní práce   870 356,20 

2 Základy a zvláštní zakládání   4 206 313,86 

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 297 818,38 

4 Vodorovné konstrukce 2 225 674,28 

61 Úpravy povrchů vnitřní 866 902,63 

62 Úpravy povrchů vnější 1 979 953,32 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 502 770,16 

94 Lešení a stavební výtahy 487 961,86 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 75 982,34 

96 Bourání konstrukcí 65 897,50 

99 Staveništní přesun hmot 549 557,51 

711 Izolace proti vodě 360 973,26 

712 Povlakové krytiny 841 710,84 

713 Izolace tepelné 1 528 553,46 

762 Konstrukce tesařské 131 640,32 

764 Konstrukce klempířské 212 462,94 

766 Konstrukce zámečnické 145 147,52 
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767 Konstrukce zámečnické 4 499,17 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 683 633,97 

776 Podlahy povlakové 150 461,77 

781 Obklady keramické 239 570,52 

784 Malby 134 862,33 

VN Vedlejší náklady 699 808,32 

ON Ostatní náklady 18 562,70 

Cena celkem bez DPH   19 281 075,16 CZK 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 19 281 075,16 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 4 049 025,78 CZK 

Zaokrouhlení    0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH     19 281 075,16 CZK 

Cena celkem s DPH     23 330 100,94 CZK 

Tab. 57 Krycí list položkového rozpočtu 

Položkový rozpočet na hlavní stavební objekt SO 01 – Objekt 
vývojového centra jsem zpracoval ve studentské verzi programu BUILDpower 
S. Rozpočet včetně výkazu výměr je v příloze „P 8.1 Položkový rozpočet pro 
hlavní objekt“. Cena položek v rozpočtu vychází z cenové soustavy RTS 
úrovně 19/II.  
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9.1 Obecní informace o stavbě 

9.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
 technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

9.1.2 Základní údaje o stavbě 
Jedná se novostavbu Vývojového centra aditivních technologií na 

severovýchodu republiky ve městě Jaroměř poz. p.č. 2635 v k.ú. Jaroměř. 
Řešené území je vymezeno severně silnicí II/258 v ulici Národní v centru 
Jaroměře. Východně a západně jsou umístěny pozemky s individuální 
rodinnou zástavbou. Jižně je prudký svah, který navazuje na průmyslový areál 
TANEX. Oplocení je stávající ve směru východním a západním a bude 
doplněno mobilním. Směrem do ulice je pozemek volně přístupný. Přístup na 
stavbu bude jeden, a to z ulice Národní „P 2.1 Koordinační situace se širšími 
dopravními vztahy“. Pozemek pro výstavbu se jeví jako neudržovaná zahrada 
se vzrostlými stromy a vysokou trávou. SO 01 - Objekt vývojového centra 
sestává z budovy PROJEKCE o rozměrech 9,8m x 24,9m a výšky 8,0m, z 
budovy VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2 o rozměrech 9,8m x 18,0m a výšky 4,5m, z části 
SPOJOVACÍ HALY s rozměry 24,9m x 4,0m a výšky 3,5m.  

Novostavba je navržena jako nepodsklepený objekt s dvoupodlažní 
částí PROJEKCE a přízemních částí VÝVOJOVÉ HALY 1 a VÝVOJOVÉ HALY 2 s 
rovnou střechou. Tyto jsou propojeny společnou přizemní SPOJOVACÍ 
HALOU a tvoří tak jednotný celek – jeden objekt označený SO 01. Celkové 
půdorysné rozměry vývojového centra jsou na straně západní 37,6m, na 
stranách severní a jižní 31,8m a na straně východní 19,2m. Základním 
nosným systém stavby tvoří stropní železobetonové stropní desky, předpjaté 
stropní panely, nosné stěny a lokální sloupové podpory. Svislé podpory jsou 
reprezentovány systémem obvodových a vnitřních zděných stěn. Nosné 
zdivo jednotlivých podlaží navazuje a částečně je vynášeno stropy podlaží 
nižších.  
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Objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách s roznesením 
pomocí trámového roštu a základových patek. Na vyztužené betonové desce 
se vyzdí z cihelných tvárnic tl. 300 mm a 240 mm nosné zdivo. Stropy nad 
halami budou skládané železobetonové SPIROLL panely uložení na 
ztužujícím věnci. Stropní desky v části PROJEKCE budou betonové 
monolitické. Schodiště uvnitř objektu je dvouramenné s mezipodestou a 
doplňujícím krátkým ramenem pro výstup na terasu střechy 2.NP. Schodiště 
je navrženo jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 
stupni.   

Celý objekt SO 01 bude zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem, část PROJEKCE bude zateplena minerální vatou, část HAL 
polystyrenem. Střechy budou zatepleny minerální vatou s hydroizolační folií. 
Okna budou plastová, otevíravá, v části jižní a západní budou opatřena 
venkovními žaluziemi. Jedná se tedy o klasickou výstavbu z tradičních 
materiálu. 

9.1.3 Obecné informace o procesu 
Pro objekt SO 01 je z důvodu geologických a konstrukčního uspořádání 

(rozdílné úrovně stávajícího terénu a skladba geologických vrstev, vliv stavby 
na blízké objekty historických sklepů) navrženo založení hlubinné pomocí 
vrtaných velkoprůměrových pilot ø620mm s roznášecím železobetonovým 
trámovým roštem a základovými patkami na pilotách v pozici sloupů. Pro 
podlahy přízemí je navržena podkladní železobetonová deska navazující na 
trámy základů. 

Vhodnou základovou půdou pro hlubinný způsob zakládání na 
pilotách je slínovec, reprezentující skalní podloží. Povrch skalního podloží pod 
povrchem terénu je cca 5 m–7 m. Vetknutím pilot do slínovce je doporučen 
kvůli zvětralé povrchové zóně horniny minimálně 1 m. Z toho plyne 
elementární požadavek na délku piloty. Piloty je doporučeno pažit pouze v 
intervalu průchodu povrchovými navážkami. Nižší vrstvy jsou dostatečně 
stabilní. 

Piloty jsou vyztuženy jednotným armokošem o délce rámci piloty 4,00 
m, ve větší hloubce se už případný moment vzniklý z imperfekce ve výrobě 
neuplatní a v horní části bude možný moment přenesen armokošem. 
Armokoše budou tedy délky 4,00 m, vyztužené 11 ks Ø14 – B500B s 
vytrnováním pro základové trámy a patky na délku 750 mm. Beton pilot bude 
C25/30 XC2. Délka pilot je od 6,50 m do 7,00 m. Hmotnost armokoše pro 1 
pilotu je cca do 100 kg/koš. Výpočet pilot byl proveden celkem pro 8 ks pilot 
a to tak, že byla zvolena pro danou skupinu pilot charakteristická geologie a 
pro tyto dvě piloty, pro maximální svislou sílu a minimální svislou sílu bylo 
prověřeno sednutí piloty. Výpočet byl proveden v charakteristických silách 
(návrhové síly / součinitelem 1,30). Délka pilot byla zvolena tak, aby pata 
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piloty zastihla horniny R4 minimálně na délce 0,50 m. Hlava pilot je 
uvažována (pro výpočet) jednotně v hloubce 1,18m resp. 1,30m pod úrovní 
±0,000 dle výšky základového trámu. Maximální sednutí piloty vychází 4,00 
mm minimální sednutí piloty 1,00 mm. Nerovnoměrné sednutí bude tedy 
dosahovat podle výpočtu max. 3,00 mm. 

9.2 Převzetí a připravenost staveniště 

9.2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště bude předáno dle smluveného termínu uvedené ve 

smlouvě hlavnímu stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby. 
Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím podzhotoviteli před zahájením 
prací spojených se zakládáním a pilotami. Podzhotovitel obdrží od 
generálního dodavatele jednu kompletní verzi projektové dokumentace 
k dané činnosti a dokumentaci o vedení stávajících inženýrských sítí. 
Podzhotovitel je povinen předat minimálně do 8 dní před zahájením procesu 
technologický postup prování vrtaných pilot a seznam rizik BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb. O předání staveniště bude 
sepsán dokument „Předání pracoviště“ a přendání bude zaznamenáno do 
stavebního deníku.  

9.2.2 Připravenost staveniště a pracoviště 
Před zahájením základových prací musí dojít ke kontrole provedených 

prací přecházejících tomuto procesu, tedy skrývka povrchové vrstvy zeminy a 
úprava pláně na výchozí úroveň HTÚ cca 269,400 m.n.m = -0,600m. 
V místech, kde probíhalo doplnění násypů materiálem odpovídajícím 
geomechanickým parametry a složením. Násyp byl ukládán ve vrstvách a 
postupně hutněn. Svrchní vrstva sejmuté pláně musí být z hlediska nízké 
únosnosti homogenizována zemní frézou chemickou příměsí na bázi vápno-
cementu. Výsledný parametr upravené pláně musí mít parametr Edef,2min = 
80,0 MPa. Zemní pláň bude vyspádována ve sklonu 1% aby nedocházelo 
k hromadění strážcových vod na pláni. Při převzetí pracoviště musí být tyto 
parametry zkontrolovány zatěžovací zkouškou. Statickou zatěžovací zkoušku 
provede specializovaná geotechnická laboratoř.  

V rámci převzetí pracoviště musí dojít ke geodetickému přeměření 
polohové a výškové roviny pro piloty. U všech kontrol při převzetí pracoviště 
bude stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, zhotovitel zemních prací a 
zhotovitel vrtaných pilot, pokud ovšem zemní práce neprovádí jeden 
dodavatel. O převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku a 
protokol o předání pracoviště.  

Přístup na staveništi bude zajištěn vjezdem z ulice Národní a dále po 
zpevněné komunikaci z betonových panelů. Na staveništi se nachází zdroj 
pitné vody a staveništní rozvaděč.  Zařízení staveniště bude vybaveno 
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staveništními buňkami pro veškeré pracovníky. K dispozici také bude 
hygienická buňka s toaletou a umývárnou. Na staveništi budou 
uzamykatelné sklady na elektrické nářadí. Staveniště bude oplocené 
neprůhledným mobilním oplocením, a to do výšky 2,0 m. Veškeré objekty 
jsou vyznačeny „P 5.1 Zařízení staveniště – zemní práce“. 

9.3 Materiál, doprava a skladování 

9.3.1 Materiál 

 Beton C25/30 XC2 pro piloty 90,87 m3 

 Výztuž pro piloty 10505 (R) 4,3 t 

 Vykopaná zemina nakypřená 104,5 m3 

9.3.2 Primární doprava 
Beton třídy C25/30 XC2 bude na stavbu dovážen pomocí 

autodomíchávače Mercedes Actros 2x s objemem bubnu 8 m3 z betonárky 
Cemex, která se nachází v Jaroměři vzdálené 3 Km. Přeprava armokošů a 
doplňků pro montáž bude pomocí valníku MAN TGS 26.400 6x2 z armovny 
Ferona a.s vzdálené 20,8 Km. Pilotovací souprava bude přepravována 
tahačem MAN TGX 33.500 6x4 na podvalníku GOLDHOFER STN L3 38/80. 
Pomocný materiál bude na stavbu dopraven pomocí osobního automobilu. 
Veškeré dopravní trasy jsou řešeny kapitole „2.2 Dopravní trasy pro hlavní 
stavební mechanismy“. 

9.3.3 Sekundární doprava 
Pro nakládání vytěžené zeminy z vývrtů a manipulaci s armokoši bude 

na stavbě kolový rypadlo-nakladač CAT 427F2, který bude odvážet zeminu na 
skládku, která je na stavbě. Zemina se bude poté používat k terénním 
úpravám. Vrtání bude pomocí pilotovací soupravy Liebherr LB 16 Low Head. 
Betonáž pilot bude pomocí autodomíchávačů Mercedes Actros 2x. Pomocný 
materiál bude po stavbě přepravován ručně nebo kolečky. Postup vývrtu 
jednotlivých pilot je detailně zpracován v příloze „P 9.1 Schéma postupu 
pilotovací soupravy“. 

9.3.4 Skladování  
Sejmutá ornice určená pro sadové úpravy bude uložena ve východní 

části staveniště na skládce v maximální výšce 1,5 m. Na staveništi bude 
uchována zemina z vývrtů pilot, ostatní zemina bude odvezena na skládku 
společnosti KENVI CZ vzdálená 8 Km. Armokoše budou skladovány na 
zpevněné ploše kde budou podložen dřevěnými hranoly. Pracovní nářadí 
bude uskladněno v uzamykatelných kontejnerech. 
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9.4 Pracovní podmínky 

Před začátkem stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni o 
BOZP a o používání OOPP a vše bude zapsáno do knihy BOZP a do stavebního 
deníku. Pracovní dobra pro vrtání pilot je stanovena od 7:00 – 15:30 
s půlhodinovou pauzou na oběd. Práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá z důvodu vysokého hluku, proto není nutné uvažovat pro tyto 
práce osvětlení staveniště. Pilotovací souprava je vybavena LED reflektory, 
které bude použito za zhoršených podmínek viditelnosti. Prostor staveniště 
je po obvodu ohraničen mobilním oplocením, které je do ulice a do zástavby 
plné, neprůhledné aby se snížilo šíření hluku. Každý den se bude provádět 
kontrola docházky a pracovníci předloží potřebné oprávnění, průkazy či 
osvědčení pro daný výkon práce.  

Pilotovací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. 
Během dne se bude 4x měřit venkovní aktuální teplota. Rychlost větru nesmí 
překročit 11 m/s. Viditelnost způsobená mlhou nesmí klesnout pod 20 m. 
Stavební práce budou přerušeny při silných deštích, sněžení, vysokém mrazu. 
Pokračování pilotáže je možné, až hlavní stavbyvedoucí zhodnotí aktuální 
podmínky klimatu a nebude ohrožena bezpečnost na stavbě. 

Betonáž pilot dle harmonogramu z CONTECu plánovaná za začátek 
března. Z archivu počasí z minulých let v Jaroměři přes den neklesla pod bod 
mazu. Teplota se pohybuje v rozmezí 0 až +15 °C. V tomto případě je potřeba 
provést příslušná opatření. Do betonové směsi bude použit cement s rychlým 
nárustem hydratačního teple nebo budou použity chemické přísady pro 
betonáž za nízkých teplot. Tyto přísady zvyšují odolnost vůči mrazu, urychlují 
tuhnutí a tvrdnutí. Pokud ovšem teplota přes den klesne pod -10 °C, budou 
veškeré práce na vrtaných pilotách přerušeny.  

9.5 Pracovní postup 

Pro tento pracovní postup byl statikem zvolen sytém hloubených pilot 
s odnímatelnou výtažnicí. Vrty se provádějí většinou technologií rotačně 
náběhového vrtání pomocí vrtných hrnců, spirálů a korunek. V nestabilních 
zeminách je nutno vrty pažit. K pažení vrtů na této stavbě bude použit průměr 
620 mm z ocelových spojovatelných výpažnic, které se instalují buď přímo na 
vrtnou soupravu nebo pomocí tzv. dopažovacího zařízení, které slouží jak k 
instalaci, tak i k vytahování pažnic. Po dovrtání vrtu do předepsané hloubky 
a jeho vyčištění, se do něho vloží armokoš vytvořený z 11 prutů oceli B500B. 
Poté bude následovat betonáž piloty. K betonáži bude použit beton třídy 
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C30/37 třídy prostředí XC2 s vysokým stupněm zpracovatelnosti. Poslední 
fáze je odpažování vybetonovaného vrtu vytažením výpažnice. 

9.5.1 Vytyčení pilot a přípravné práce 
Geodet před začátkem prací musí nejdříve přesně vytyčit polohu všech 

pilot dle projektové dokumentace. Pomocí dřevěných kolíků se vyznačí středy 

pilot a reflexním sprejem se tyto místa označí. Hlava kolíků musí zůstat 
viditelná a nad úrovní terénu. Vytyčování bude probíhat pomocí totální 
stanice a přístroj bude používat souřadnice dle S-JTSK. Před začátkem vrtání 
je vhodné ještě vytyčit pomocné kolíky, které nám budou při vrtání sloužit 
jako kontrola provedených prací. 

Dle harmonogramu se vrtní plánuje na 9.3.2020 kdy na stavbu bude 
dovezena pilotovací souprava. Dopravní vztahy jsou řešeny v příloze „P 2.1 
Koordinační situace se širšími dopravními vztahy“. Při vykládání pilotovací 
soupravy s jejím pojezdu po staveništi budou dopravu v blízkosti staveniště 
řídit stavbyvedoucí nebo regulovčíci. 

9.5.2 Vrtání pilot 
Na začátku prací se kompletně zkontroluje vrtná souprava, ocelové 

pažnice, průměr vrtací korunky a jejich upevnění. Vzhledem ke geologickým 
vrstvám bude použito klasické vrtání rotační technologii. Toto použití lze 
využít v jakýchkoliv geologických podmínkách. Vrták je umístěn na tyči 
speciální konstrukce (Kelly bar), která umožnuje dosah až do hloubky 32 m. 
V mém případě bude vrt do hloubky 6,5 až 7 m. Hloubku pilot bude 
v průběhu měřit vrtná souprava pomocí hloubkoměru. Piloty budou 
zhotoveny vrtnou soupravu Liebherr LB 16-180 Low Head.  

Obr. 30 Schéma výroby piloty pažené ocelovými pažnicemi pomocí vrtané hlavy [33] 
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Vrtná souprava se umístí nad osu vrtu a následně se musí zařízení 
vyrovnat do svislé polohy. Svislost je průběžně kontrolována pomocí 
digitálního sklonoměru zabudovaného v řídící jednotce stroje. Pažení vrtů 
bude pomocí ocelových dvouplášťových pažnic. První pažnice má ve spodní 
části korunku. Pažnice je postupně při vrtání tlačena do vrtu v zemině. 
Výpažnice jsou v blízkosti pilotovací soupravy a jednotlivé kusy si přemísťuje 
sama. Pro převoz pažnice na jiné místo je na stavbě kolový rypadlo-nakladač 
CAT 427F2, který je bude převážet podle postupu výstavby. Jednotlivé pažnice 
se spojují pomocí šroubů podél celého obvodu. Spojování výpažnic probíhá 
do požadované hloubky vrtu. Pažnice se nebude zapouštět celá do vrtu, ale 
nechá se přesah nad terénem z důvodu zamezení sesunutí okolní zeminy do 
výkopu. Postup vrtáni je podle výkresu v přílohách „P 9.1 Schéma postupu 
pilotovací soupravy“. Postup je navrhnut tak aby nehrozilo nebezpeční 
poškození okolních pilot.  

Vytěžené zemina bude pomocí kroutivého pohybu vyklepána vedle 
vrtu. Kolový rypadlo-nakladač CAT 427F2 ji potom radlicí naloží a odveze na 
skládku která je na staveništi, kde poté budou použita pro terénní úpravy.  

9.5.3 Čištění vrtu 
Z hydrogeologického průzkumu se nepředpokládá podzemní voda ani 

průsaky vody do vrtu pilot. Po vyvrtání požadované hloubky musí dojít na 
vyčištění dna vrtu. Čištění dna se provede pomocí vrtného hrnce s rovným 
dnem. Čištění vrtnu se provádí při nízkých otáčkách a při malém přítlaku. 
Vyčištění vrt se proměří pomocí laserového dálkoměru a zkontroluje se, jestli 
výška odpovídá projektový dokumentaci. 

9.5.4 Armování pilot 
Výztuž do pilot bude dodávána z firmy Ferona a.s., armokoše budou už 

zhotoveny z výztuže o 11 ks Ø14 – B500B a na stavbu budou dodány jako 
hotové výrobky. Doplňkové prvky jako distanční podložky budou osazeny na 
stavbě, prvky budou dodány s armokoši. Krytí výztuže je dle projektové 
dokumentace 60 mm pro piloty průměru 620 mm. Armokoše budou 
skladovány na upravené zemní pláni a podloženy dřevěnými hranoly. 
Jednotlivé armokoše budou převáženy pomocí kolového rypadlo-nakladače 
CAT 427F2 k pilotovací soupravě, kde už si s nimi bude manipulovat pilotovací 
souprava. Pilotovací souprava pomocí háku může jednotlivé koše zvednou 
do svislé polohy a přemístit do výpažnice. Při manipulaci se musí dbát na 
zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k deformaci, nebo poškození distančních 
prvků. Všechny armokoše budou označeny identifikačním štítkem, aby 
nedošlo k záměně.  
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9.5.5 Betonáž pilot 
Na betonáž pilot bude použit beton třidy C25/30 XC2, Dmax 22, S4. 

Betonáž bude probíhat v co nejkratší době od vyvrtání pilot. Vrtné práce 
budou koordinovány tak aby během jednoho taktu (dnu) se stihla pilota 
vyvrtat, vložit výztuž a následně zabetonovat. Betonová směs se na stavbě 
bude zkoušet pomocí sednutí kužele. Výsledné sednutí musí být v rozmezí 
160–210 mm. Beton bude dovážen z místní betonárky v Jaroměři, která je 
vzdálená 3 km od stavby. Betonová směs bude dopravována pomocí 
autodomíchávačů a na stavbě do vrtu ukládána pomocí koryt skrz 
usměrňovací rouru která je v pažnici. Roura zabezpečuje rovnoměrné 
rozmístění betonové směsi a také zamezuje volnému pádu betonu. Ocelová 
roura musí být vždy 2 m v betonové směsi a postupně s betonáží se vytahuje. 
Výšková úroveň hlavy pilot se bude měřit pomocí nivelačního přístroje. Piloty 
budou přebetonovány o 100 mm. Po vybetonování bude probíhat vytažení 
ocelových pažnic. Před vytažení pažnic se uváže armokoš na teleskop 
soupravy, aby při vytažení nedošlo k sednutí armokoše. Vytahování pažnice 
probíhá částečným točením doleva a doprava a pažnice se vytahuje směrem 
nahoru. Při vytahování pažnice je důležité sledovat hladinu betonu, jestli 
nedochází výraznému sednutí. Při snížení výškové úrovně bude betonová 
směs doplněna na požadovanou. Po vytažení jednotlivých dílů pažnic se 
zkontroluje poloha armokoše. Tímto způsobem se bude provádět všech 43 
pilot.  

9.5.6 Dokončovací práce  
Po dokončení všech pilot začnou práce na hloubené základových pasů 

šířky 400 mm a 600 mm. V místech, kde dojde k přetečení betonové směsi se 
musí provést odbourání hlavy piloty. Bourání se provede pomocí ručního 
zabíjecího kladiva. Odbourání proběhne po výkopu základových pasů. Výška 
hlavy piloty je dle stavebně konstrukční části statiky -1,180 m nebo -1,300 m. 
Po provedení výkopu pasů bude základová spára zabezpečeně a chráněna 
pomocí vrstvy podkladního betonu tl. 100 mm z betonu C16/20 XC0.  

9.6 Personální obsazení 

Na prováděné práce bude při realizaci dohlížet stavbyvedoucí, mistr a 
vrt-mistr. Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na pracích musí být před 
zahájením seznámeni s daným úkolem. Pracovníci musí být seznámeni 
s BOZP a pravidly pohybu po staveništi. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou 
seznámeni s pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka. 
Všichni pracovníci budou při práci používat ochranné pracovní pomůcky. 
V případě nejasností při realizaci bude na stavbě vždy buď stavbyvedoucí 
nebo mistr, který dohlédne na správný průběh výstavby. 
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NÁZEV 
POČET 
PRAC. 

KVALIFIKACE PRÁCE 

Vytyčovací práce 

Geodet 1x 
Oprávnění pro 

zeměměřickou činnost 
Zaměření pilot 

Asistent geodeta 1x Proškolen Pomocník při zaměř. 
Doprava pilotovací soupravy 

Strojník vrtné 
souprava 

1x 
Strojní průkaz pro práci s 

vrt. Soupravou 
Provedení vrtu 

Řidič – tahač s 
podvalníkem 

1x 
Řidičský průkaz sk. C, 

oprávnění pro dopravu 
nadměrného nákladu 

Doprava vrtné 
soupravy 

Pomocný dělník 3x     
Provádění pilot 

Vedoucí pracovní 
čety 

1x 
Oprávněn, proškolen, 

vyučen 
Provedení vrtů 

Vazač břemen, 
železář 

2x 
Oprávněn, proškolen, 

vyučen 
Armování 

Betonáž 2x 
Oprávněn, proškolen, 

vyučen 
Betonování 

Strojník vrtné 
souprava 

1x 
Strojní průkaz pro práci s 

vrt. Soupravou 
Provedení vrtu 

Strojník rypadlo-
nakladače 

1x 
Strojní průkaz pro práci s 

rypadlo-nakladačem 
Odvoz zeminy 

Řidič 
autodomíchávače 

1x Řidičský průkaz sk. C 
Dovoz betonové 

směsi 

Pomocný dělník 2x Proškolen  Pomocné práce 

 

9.7 Stroje, nářadí a pomůcky 

Podrobný popis jednotlivých strojů a nářadí naleznete v kapitole 
„Návrh strojní sestavy – stojní sestava“. 

9.7.1 Stroje 

Název Kusy Typ Práce 

Doprava pilotovací soupravy 

Tahač 1x MAN TGX 33.500 6x4 
Doprava vrtné 

soupravy 

Podvalník 1x GOLDHOFER STN L3 38/80 
Doprava vrtné 

soupravy 

Provádění pilot 
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Vrtná souprava  1x LIEBHERR LB 16 Provádění pilot 

Autodomíchávač 1x Mercedes Actros 2x  
Doprava betonové 

směsi 

Rypadlo-nakladač 1x CAT 427F2 Práce se zeminou 

Nákladní 
automobil 

1x MAN TGS 26.400 6x2  Doprava armokošů 

Tab. 58 Tabulka strojů při vrtání pilot 

9.7.2 Nářadí 

Název Kusy Typ Práce 

Totální stanice 1x TOPCON GPT-3107 N Zaměření pilot 

Nivelační přístroj 1x TOPCON AT-B4 Zaměření pilot 

Rotační laser 1x HILTI PR 30 HSV A12 Zaměření pilot 

Pomůcky 1x 
lať, stativ, pásmo, metr, 

olovnice, vytyčovací kolík, 
reflexní sprej 

Zaměření pilot 

Tab. 59 Tabulka nářadí při pilotách 

9.7.3 Pracovní pomůcky 
Každý pracovník bude vhodně oblečen do pracovního oděvu. 

Pracovníci budou vybaveni reflexní vestou, na které bude označeno, pod 
jakou firmu patří, pracovními rukavicemi a pracovní helmou. Obuv bude 
pracovní s vyztuženou špičkou. Při sváření budou mít pracovníci svářečkou 
kuklu, a nehořlavé rukavice. V blízkosti vrtné soupravy budou pracovníci 
vybaveni ochrannými sluchátky. 

9.8 Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis všech kontrol a kontrolních parametrů je obsažen 
v kapitole „Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty“ 

9.8.1 Vstupní kontrola 
Do vstupní kontroly můžeme zahrnou kontrolu projektové 

dokumentace, vytyčení důležitých bodů na stavbě, určení výšky HTÚ. Do této 
kontroly bude taky zahrnuta kontrola pracovníku a jejich kvalifikace. Vstupní 
kontrola bude vycházet z dokončených zemích prací a úprava zemní pláně. 
Především se bude kontrolovat homogenizace zemní frézou a její 
požadovaná pevnost. Dále se bude kontrolovat skladovací plochy pro 
materiál a kvalita materiálu. Vstupní kontrola se provede za účasti stavebního 
dozoru, stavbyvedoucího a mistra. Výsledky z provedené kontroly se 
zaznamenají do stavebního deníku.  
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9.8.2 Mezioperační kontrola 
Tyto kontroly se provádí v průběhu procese a provádí je stavební 

dozor, stavbyvedoucí nebo mistr. Kontroly se provádí namátkově nebo ve 
stanový termín předhání části díla s domluvou mezi stavbyvedoucím a 
dozorem. Kontrolují se práce, jestli probíhají dle projektové dokumentace, 
technický stav strojů a způsobilost pracovníku k provádění činnosti, či 
kontrola dodržování BOZP. 

Před vrtáním pilot se provede kontrola vytyčených bodů, jestli 
odpovídá projektový dokumentaci. Provede se kontrola ocelových pažnic a 
po vyvrtání, jestli odpovídá hloubka vrtu. Před uložením armokošů se 
zkontrolují, jestli při přepravě nebo přemístění na staveništi nedošlo 
k uvolnění prutů. Čerstvá betonová směr bude kontrolovaná při každé 
dodávce dle dodacího listu a kontroly konzistence. V nepřízni počasí se bude 
dbát na správné ochránění betonové směsi. Při vytažení pažnice se bude 
kontrolovat, jestli si nesedl nebo neposunul armokoš. Nakonec při vytvrdnutí 
betonu se provede kontrola výšky a případné odbourání na požadovanou 
výšku hlavy. Všechny kontroly bude zapsány do stavebního deníku a veškeré 
dodací listy od betonové směsi budou uloženy na stavbě. 

9.8.3 Výstupní kontrola 
Kontroly výstupní se zúčastní projektant, statik, technický dozor, 

stavbyvedoucí a mistr. Bude se kontrolovat správná poloha jednotlivých pilot 
vůči projektové dokumentaci. Bude kontrolovat geometrická přesnost a 
výšková úroveň všech pilot. Provede se kontrola pevnosti betonu na vzorku 
a o všech těchto kontrolách se udělá zápis do stavebního deníku a do KZP. 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během stavebních prací je nutné, aby všichni pracovníci dodržovali 
BOZP, byli seznámeni s postupem prací a byli řádně proškoleni. Nadále je 
nutné, aby se dodržovali veškeré platní právní předpisy a vyhlášky z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavní legislativní předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (novela č. 136/2016 Sb.) 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

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

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnosti a 
ochranu zdraví při práci na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
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Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci),  

9.10  Ekologie 

V průběhu realizace vrtných pilot se nepředpokládá negativní dopad 
na životní prostředí. Snaha zvolené mechanizace s co nejvíce minimalizovat 
produkci prachu, hluku a vibrací. Stroje na bázi spalovacích motorů musí mít 
platné emisní zkoušky a v případě kontroly musí tyto dokumenty předložit. 
Výplach autodomíchávačů bude znázorněn ve výkresu „P 5.1 Zařízení 
staveniště – zemní práce“. Pracovní doba při realizaci vrtaných pilot je 
z důvodu zvýšeného hluku a vibraci stanovena na 7:00 až 15:30. 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (novela č. 241/2018 Sb.) se stanoví 
povolený hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb od 
staveništního hluku v době mezi 7–21 hod a to 65 dB. Tato hodnota bude 
splněna, pokud bude použito plné systémové oplocení s výplní z trapézového 
plechu ze severní a západní strany staveniště. 

Všechny druhy odpadu budou průběžně odstraňovány a odváženy. 
Skladování bude na vyznačených místech ve výkresu „P 5.1 Zařízení 
staveniště – zemní práce“. Vzniklé odpadu budou tříděny už na staveništi 
pomocí kontejnerů. Veškeré nakládání s odpadním materiálem se bude řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb., (novela č. 223/2015 Sb., a 225/2017 Sb.), vyhláškou 
č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou č. 383/201 Sb., o 
podrobnostech nakládáni s odpady (novela č. 387/2016 Sb., 437/2016 Sb.  a 
83/2016 Sb.). Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace se na staveništi 
neplánuje. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji 
provádět firma, mající pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění.  

Kód 
opadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání s 
odpadem 

17 01 01 O Beton 1 

17 02 01 O Dřevo 2 

17 02 03 O Plasty 3 

17 04 05 O Železo a ocel 3 

17 05 04 O Zemina a kamení 1 
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17 09 04 O 
Směsný stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 
Tab. 60 Výpis možných odpadů při vrtaných pilotách 

Nakládání s odpadem – legenda  

1 – odpady, které jsou požadovány za stavební a demoliční odpady vhodné 
k úpravě (recyklaci) 

2 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

3 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
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10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Před začátkem stavebních pracích provede stavbyvedoucí kontrolu 

projektové dokumentace, technologického předpisu a geologického 
průzkumu. Zkoumá jestli předložené dokumenty jsou kompletní a správně 
navržené. V případě nejasností si může přizvat technický dozor, statika nebo 
autorský dozor a projednat daný postup či záměr. Kontrola se provádí 
jednorázově před začátkem prací a provede se o ní zápis do stavebního 
deníku. Realizace vrtaných pilot a přidružené práce mohou probíhat pouze 
podle poslední schválené projektové dokumentace.  

10.1.2 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště bude probíhat mezi generálním dodavatel a 

zhotovitelem vrtaných pilot. Zhotoviteli budou předány skladovací prostory 
staveniště a i vybavení. Na pracovišti při předání musí být dokončené 
předešlé práce. Pracoviště musí být čisté, vyklizené a připravené pro 
provádění vrtaných pilot. Musí být splněny podmínky zhotovitele a to jak 
zajištění příjezdové komunikace na pracoviště tak i dostatečně únosné 
podloží pro pojezd pilotovací soupravy. Zhotoviteli bude při předání sděleny 
informace o staveništi, kde se nachází odběrová místa pro elektrický proud a 
vodu. Kontroly převzetí pracoviště se zúčastní stavbyvedoucí, technický 
dozor, zhotovitel zemních prací a zhotovitel vrtaných pilot, pokud ovšem 
zemní práce a piloty nebude provádět jedna firma. Staveniště musí být v 
souladu s výkresy zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí 
být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O předání 
pracoviště se sepíše protokol, který bude založen do složky o dané firmě a 
uschován na stavbě. 

10.1.3 Kontrola předchozích prací 
Vrtným prací předchází úprava zemní pláně pomocí zemní frézy. Při 

předání staveniště se budou kontrolovat parametry, které byli stanoveny 
statikem. Kontrolovat se budou také i výkopové práce a pilotovací rovina a 
hlavně výšková úroveň hrubého upraveného terénu. HTÚ byla stanovena na 
výšku 269,400 m.n.m = -0,600 m. V této výšce se provede homogenizace 
podloží o hloubce záběru 400–500 mm. Dle projektové dokumentace musí 
být zemní plán zhutněna a výsledná pevnost zeminy má být Edef,2min = 80,0 
MPa. Kontrolu hodnoty pomocí statické zatěžovací zkoušky provede 
specializovaná geotechnická laboratoř a výsledky zkoušky předloží 
stavbyvedoucí technickému dozoru a statikovi. O této zkoušce bude vystaven 
protokol, který bude uschován na stavbě s dokumenty od vrtaných pilot. 
Následně se provede kontrola rovinnosti, při které by neměla být odchylka 
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větší +/- 50 mm. Výsledky kontrol se musí shodovat s projektovou 
dokumentací a statickým výpočtem. 

10.1.4 Dodaný materiál a skladování 
Kontrola dodaného materiálu bude probíhat při přejímce materiálu na 

stavbě. Kontrolovat se budou dodací listy jestli odpovídají kusy ale také i štítky 
na armokoších. Každý armokoš má své označení a toto označení musí být i 
zaznamenané na štítku aby při práci nedošlo k záměně. U armokoše se bude 
kontrolovat počet prutů, délka prutů a jejich průměr. Armokoše se budou 
kontrolovat i vizuálně jestli jsou všechny třmínky správně vyvázány a jestli koš 
má symetrický tvar. Kontrole betonové směsi se věnuji samostatně v bodě 
„10.2.6 Kontrola dodané betonové směsi“. Výztuž a doplňkový materiál jako 
distanční prvky se zkontrolují dle projektové dokumentace a musí se s nimi 
shodovat.   

Skladování výztuže bude na upravené zemní pláni. Při skladování se 
musí dodržet minimální průchod mezi skladovanou výztuží a to 750 mm. 
Armokoše bude uloženy na dřevěné hranoly 100 x 100 a to ve vzdálenosti 
max. 1000 mm od sebe. Skladování drobného materiálu bude v kontejneru 
na drobný materiál. Skladovací plochy a kontejnery jsou zakresleny ve 
výkresu „P 5.1 Zařízení staveniště – zemní práce“. 

10.1.5 Kontrola pracovníků 
Kontrolovat se bude u pracovníků způsobilost k vykonání zadané 

činnosti na základě které předloží osvědčení, certifikáty a zdravotní 
způsobilost. Všichni pracovníci budou seznámeni s riziky na stavbě, plánu 
BOZP a o používání osobních pracovních pomůcek. Pracovníci pro dané 
etapy budou seznámeni s plánem výstavby a s technologickými předpisy. Na 
začátku pracovního dne proběhne kontrola docházky pracovníku, namátková 
dechová kontrola nebo test na přítomnost jiných omamných látek. Pracovníci 
budou každý den seznámeni s postupem práce a seznámeni s případnými 
riziky spojenými s prací. Strojníci musí mít platné profesní, strojní či jiné 
průkazy a osvědčení na provádění činnosti.   

10.1.6 Kontrola strojní sestavy 
Technický stav strojů se průběžné kontroluje v průběhu daných prací. 

Všechny stroje musí mít v pořádku technický stav, být pravidelně servisovány 
a pokud mají přístroje měřící zařízení tak to musí být kalibrováno. Strojník 
daného stroje odpovídá za jeho stav jak při práci tak i při pohybu na 
staveništi. Obsluhu stoje může provádět pouze kvalifikovaná osoba 
s platným strojním průkazem. Při práci stroj nesmí znečišťovat a ohrožovat 
okolní prostření a pracovníky. Návrh a doba využití strojů je zaznamenaná 
v příloze „P 8.4 Časové nasazení hlavních mechanismů“. Pokud se v průběhu 
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práce objeví závada nebo poškození, musí být stroj odstaven a dokud se 
závada neopraví tak se stroj nesní používat. 

10.2  Mezioperační kontrola 

10.2.1 Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje klimatické podmínky každý den 

realizace stavby. Kontroluje se zejména teplota, rychlost větru a viditelnost. 
Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí, jaké jsou povětrnostní podmínky, 
viditelnost, maximální a minimální teploty, které se zaznamenají do 
stavebního deníku. Teplota se bude měřit 4x denně a její průměr se bude 
zaznamenávat do stavebního deníku. Realizace vrtaných pilot je uvažována 
na začátku března dle harmonogramu. Předpokládaná průměrná denní 
teplota se pohybuje rozmezí 0 až +15 °C. Práce budou přerušeny pokud 
teplota klesne přes den pod -10 °C nebo při nepřetržitém dešti. Pokud 
rychlost větru překročí 11 m/s a viditelnost způsobená mlhou klesne pod 20 
m budou práce taky přerušeny. V případě nižších teplot pod +5 °C se musí 
použít přísady a příměsi do betonové směsi, které urychlí dobu tuhnutí a 
tvrdnutí směsi nebo se musí učinit opatření, která betonovou směs ochrání. 

10.2.2 Kontrola ocelových pažnic 
Na ocelových pažnicích kontrolujeme jejich technický stav, rozměry a 

především její korunku. Kontrola probíhá vizuálně a musí být čisté, hladké a 
bez viditelného poškození. Kontrolují otvory pro šrouby a hlavně jejich závity 
jestli v průběhu vrtání nedošlo k jejich poškození. Kontrolu spojování provádí 
vrtmistr spolu se stavbyvedoucím. Šrouby a závity musí být vždy promazány 
vazelínou aby při rozpojování nehrozilo ukroucení šroubu. Po vytažení a 
rozebrání pažnic se musí všechny důkladně očistit aby se mohli opětovně 
použít.  

10.2.3 Vytyčení pilot 
Vytyčení pilot provádí vrtmistr a před začátkem prací se musí jeho 

vytyčení zkontrolovat s projektovou dokumentací. Každá pilota bude 
vytyčena pomocí dřevěných kolíků, které budou označeny reflexním sprejem. 
Povolená odchylka oproti projektové dokumentaci je stanovena na +/- 50 
mm. Kontrolu provádí geodet za účasti stavbyvedoucího a vrtmistra o 
výsledku jeho kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

10.2.4 Provádění vrtů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a vrtmistr, kteří kontrolují rychlost, 

plynulost a postup vrtání. Vrtání začne na hale H2 a postupovat se bude dle 
výkresu „P 9.1 Schéma postupu pilotovací soupravy“. Při kontrole se také 
sleduje svislost a hloubka vrtu. Vrtná souprava LIEBHERR dokáže měřit 
svislost a hloubku vrtu. Stanovená odchylka k hloubce vrtu je max. 100 mm a 
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svislost nesmí překročit odchylku 0,02 m/m. Postup vrtání musí probíhat 
přesně podle „P 9.1 Schéma postupu pilotovací soupravy“ aby nedošlo 
k poškození okolních pilot. V průběhu vrtání se kontroluje i vývrtek jestli 
odpovídá geologickému průzkumu. V případě že by neodpovídalo složení 
bude na stavbu přizván statik a geolog a navrhnou se opatření aby realizace 
mohla probíhat dál. Při vrtání se také kontroluje hladina spodní vody ale 
z geologického průzkumu je hladina podzemní vody pod úrovní vrtaných 
pilot. Po vyvrtání na požadovanou hloubku 6,5–7 m se dno vrtu vyčistí pomocí 
vrtného hrnce s rovným dnem. 

10.2.5 Kontrola usazení armokošů 
Armokoše se před usazením do piloty budou kontrolovat vizuálně. 

Kontrolovat se bude jestli při skladování nedošlo k znečištění povrchu 
výztuže a jestli se neuvolnily nebo neposunuly třmínky. Osazování armokoše 
bude pomocí vrtné soupravy za účasti vazače. Vazač bude na armokoš 
přidělávat distanční prvky, která při spouštění nesmí být otlačena nebo 
zdeformována. Krytí výztuže u pilot průměru 620 mm bude 60 mm. Při 
spouštění se kontroluje svislá poloha, orientace a plynulost spouštění 
armokoše. Po usazení se zkontroluje výšková úroveň, která má dovolenou 
toleranci +/- 50 mm. Po betonáži se znovu opět zkontroluje jestli nedošlo 
k posunu armokoše. Při vytažení pažnice se armokoš zajistí pomocí řetězu 
k teleskopu vrtné soupravy aby při vytažení nedošlo k sednutí nebo vytažení 
armokoše. Kontrola bude probíhat za účasti stavbyvedoucího a vrtmistra, a 
o kontrole se provede zápis stavebního deníku. 

10.2.6 Kontrola dodané betonové směsi 
Stavbyvedoucí a mistr budou kontrolovat dodávanou betonovou směs 

dle dodacích listů od betonárky.  Na dodacích listech se bude kontrolovat 
použitý cement, pevnostní třída, frakce kameniva, vodní součinitel, 
konzistence betonu, stupeň vlivu prostředí. Údaje uvedené v dodacích listech 
musí odpovídat požadavkům na vlastnosti betonu dle projektové 
dokumentace. Kontrolovat se bude taky doba, která uplynula od namíchání. 
Tato doba nesmí překročit 90 min.  Beton bude muset splňovat normu ČSN 
EN 206. Před ukládáním betonové směsi provede stavbyvedoucí nebo 
pověřený pracovník zkoušku konzistence betonové směsi. Kontrola se 
provádí dle platné normy ČSN EN 12 350-1 po odběru 0,3 m3. Kontrolu 
konzistence betonové směsi můžeme provést pomocí několika zkoušek.  

Zkouška sednutí dle ČSN 12 350-2 

Stupeň konzistence  Označení  Pojmenování Specifikace 

S4 (160–210 mm) T tekutá 
Pro zhutňování bez vibrace nebo 

s krátkou a málo intenzivní 
vibrací.  
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10.2.7 Betonování pilot 
Po zkontrolování betonové směsi proběhne samotní betonáž pilot. 

Průběh betonáže bude kontrolovat stavbyvedoucí nebo mistr. Při betonáži je 
důležité dodržet ukládání betonové směsi po pilot. Výška z jaké jo možné 
betonovou směs ukládat je 1,5 m. Ukládání bude probíhat pomocí 
usměrňovací roury, která zajistí bezpečné rozmístění betonu. V průběhu 
kontrolujeme výškovou úroveň betonu pomocí rotačního laseru. V návrhu je 
uvažováno že piloty se budou o 100 mm vyšší aby při vytažení výpažnice 
nedošlo k poklesu. Tato výšková poloha má dovolenou odchylku a to +/- 20 
mm. V případě, že by se ve vrtu vyskytla podzemní voda je nutné tuto vodu 
vyčerpat nebo vybrat pomocí vrtného hrnce s rovným dnem. Při betonáži 
budou odebrány tři vzorky betonu do zkušebních těles. Tyto tělesa budou 
krychle o hraně 150 mm. Na zkušební tělesech se bude po dosažení pevnosti 
betonu, tedy po 28 dnech, testovat pevnost v tlaku. Všechny dodací listy 
budou uschovány na stavbě u stavbyvedoucího a o betonáži bude proveden 
zápis do stavebního deníku.  

10.2.8 Ochrana betonové směsi 
Betonáž je naplánovaná na začátek března 2020 a z archivu počasí 

jsem stanovil průměrnou teplotu 0 až +15 °C. Bude tedy nutné hlavy pilot 
ochránit před nepříznivým počasím a to především před mrazem. V případě 
teplot kolem 0 °C bude upraveno složení betonu a to přidáním chemických 
přísad, které urychlí dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu. Hlavy pilot budou 
chráněny před únikem tepla pomocí geotextílie a folie. V případě pokud 
klesla teplota pod bod mrazu, je nutní použít tepelné rohože.  

Obr. 31 Zkouška sednutí betonu [34] 
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10.2.9 Odbourání hlav pilot 
Po vykopání základových pasů dojde k odbourání přesahujících hlav 

pilot. Odbourání bude probíhat pomocí ruční bouracích kladiv HILTI TE 700. 
Při bourání se musí dát pozor na to aby se nepoškodilo krytí výztuže a povrch 
neobsahoval trhliny. Hlava piloty se při odbourání nesmí drolit, byl by to znak 
toho že hlava piloty promrzla. Výška piloty musí odpovídat výšce podkladního 
betonu pro základové pasy. Podkladní beton se bude provádět o tloušťce 100 
mm, proto tolerance na výšku pilot volím na +/- 30 mm. Výslednou kontrolu 
výškové úrovně pilot provede stavbyvedoucí pomocí nivelačního přístroje 
nebo rotačního laseru. 

10.3  Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola polohy pilot 
Při této kontrole se bude zjišťovat výškové a polohové umístění pilot 

oproti projektové dokumentaci. Výšková úroveň je stanovena na odchylku +/- 
30 mm, ale výškové úrovně dojde k odbourání hlavy. Důležitá bude osa piloty 
na kterou je stanovena povolení odchylka +/- 50 mm. Mezní odchylka sklonu 
je +/- 1,5 % z hloubky piloty. Výškovou a polohovou kontrolu provede geodet 
za účasti stavbyvedoucího nebo mistra. 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola bude probíhat na třech odebraných vzorkách při betonáži. 

Zkouška proběhne po uplynutí 28 dnech aby beton dosáhl požadovaných 
pevností. Zkušební tělesa jsou krychle o rozměru 150 x 150 mm a zkouška 
proběhne v akreditované laboratoři. Pokud bude požadována zkouška na 
stavbě, může se použít Schmidtovo kladívko. Zkouška se provádí na několika 
místech konstrukce. Povrch musí být hladký a bez nečistot, aby hodnoty 
odpovídaly skutečné pevnosti. Hodnoty ze zkoušky jsou orientační a ne tak 
přesné jako ze zkušební laboratoře. 

10.3.3 Kontrola únosnosti pilot 
Pokud vyžaduje technický dozor ne investor kontrolu únosnosti je 

možné statickou a dynamickou zatěžovací zkoušku, na základě které se dá 
určit nosnost piloty. Statický výpočet uvažuje s nerovnoměrným sedáním dle 
výpočtu 3,00 mm. Statické a dynamické zatěžování provádějí specializované 
firmy které se zabývají hlubinným zakládáním.  
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KONTROLA PEVNOSTI 
BETONU

PD, ČSN 73 0212-1, 
ČSN 12390 -1,2,3

SV, TDS VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD10.3.2

KONTROLA POLOHY 
PILOT

PD, ČSN EN 1996-2, 
ČSN 73 0212-1, ČSN 

73 0205

SV, TDS, G VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD

KONTROLA ÚNOSNOTI 
PILOT

ČSN EN 12390-3 SV, ZL, M, TDS MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD
LABORATORNÍ ZKOUŠKA 

ÚNOSNOTI PILOT
DLE VÝPOČTU 3 

mm

10.2.9
KONTROLA PŘI 

ODBOURÁNÍ HLAVY 
PILOT

PD, TeP, ČSN EN 1536 
+ A1

SV, M VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ

KONTROLA SHODY PROVEDENÍ S 
PD, ODCHYLKA OD ROVINY

+/- 50 mm, 1,5 % 
/ m

10.2.7 BETONOVÁNÍ PILOT

ČSN EN 13670, TeP SV, MISTR MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

KONTROLA POŽADOVANÉ 
PEVNOSTI BETONU DLE PD

10.3.1

PD, HARMONOGRAM, 
ČSN 730205, TeP

G, SV, TDS VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMJEDNORÁZOVĚ
VÝŠKA, ROVINNOST A ZHUTNĚNÍ 

PILOTOVACÍ ROVINY

DENNĚ

UMÍSTĚNÍ, SVISLOST, HLOUBKA, 
SLOŽENÍ ZEMINY

10.2.4 PROVÁDĚNÍ VRTŮ
PD, TeP, ČSN EN 13 
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GEOLOG, G, 
SV, MISTR, 
VRTMISTR

10.2.2

KONTROLA VYTÝČENÍ 
PILOT

ČSN 73 0210-1, ČSN 
73 0420-2, PD

SV, G, 
VRTMISTR

VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMPRŮBĚŽNĚ10.2.3

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO 
SD, 

PŘEDÁVACÍ 

10.2.1 KLIMATICKÉ PODMÍNEKY
Nařízení vlády č. 591/2006, 

zákon 309/2006 Sb, TP, N.V. č. 

362/2005
SV, MISTR VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍMDENNĚ ZÁPIS DO SD

ROZSAH, ÚPLNOST A SPRÁVNOST 
PD A PŘIDRUŽENÝCH 

DOKUMENTŮ

KONTROLA PRACOVIŠTĚ VČETNĚ 
OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PŘEDÁVACÍ 
PROTOKOL

10.1.1
KONTROLA PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE

SOD, PD, VYHL. Č. 
499/2006, VYHL. Č. 

268/2009

SV, M,  TDS VIZUÁLNĚ

10.1.4

KONTROLA STROJNÍ 
SESTAVY

TECHNICKÉ LISTY, 
STROJNÍ PRŮKAZY, 

TeP, BOZP

STROJNÍK, 
VRTMISTR

VIZUÁLNĚ

MAX. -10°C, 
VIDITELNOST 20 m, 

VÍTR 11 m/s

DODANÝ MATERIÁL A 
SKLADOVÁNÍ

PD, DODACÍ LISTY, 
TeP, BOZP

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU 
STROJŮ

KONTORLA KVALITY DODANÉHO 
MATERIÁLU

KONTROLA VYTÝČENÍ OS PILOT A 
JEJICH OZNAČENÍ

KONTROLA MNOŽSTVÍ, ROZMĚRŮ, 
OSAZENÍ

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD
KONTROLA OCELOVÝCH 

PAŽNIC
PD, TeP, TECHNICKÉ 

LISTY
SV, 

VRTMISTR
VIZUÁLNĚPRŮBĚŽNĚ

ZÁPIS DO SD

SV, MISTR VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍM
KAŽDÁ 

DODÁVKA

ZÁPIS DO 
SD, DODACÍ 

LISTY

JEDNORÁZOVĚ

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VRTANÉ PILOTY

KONTROLA VHODNOSTI 
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

JEDNORÁZOVĚ

OPAKOVANĚ

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

10.1.3
KONTROLA 

PŘEDCHOZÍCH PRACÍ

10.2.5

10.2.6

KONTROLA USAZENÍ 
ARMOKOŠŮ 

KONTROLA DODANÉ 
BETONOVÉ SMĚSI

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

KONTROLA SVISLOSTI 
DISTANČNÍCH PRVKŮ UKLÁDÁNÍ

SPRÁVNÉ ULOŽENÍ A 
ZPRACOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ 
VYBETONOVANÉ KONSTRUKCE

KONTROLA TVARU A VÝŠKOVÉ 
ÚROVNĚ PILOT

+ 5 °C

+/- 30 mm

VIZUÁLNĚ,JEDNORÁZOVĚ 

SV, TDS, 
VRTMISTR

SV, M

KONTROLA PLYNULOSTI, VÝŠKY 
BETONU, ROVINNOSTI POVRCHU

PD, TeP, ČSN 13 670, 
ČSN 73 6133, ČSN EN 

206 - 1

SV, M,  TDS OPAKOVANĚ VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍM ZÁPIS DO SD
+/- 20 mm, MAX. 

VÝŠKA 1,5 m

JEDNORÁZOVĚ
, NAMÁTKOVĚ

MAX. ODCHYLKY 
STANOVÍ GEODET 

PŘI MĚŘENÍ

+/- 50 mm

SVISLOST 0,02 
m/m, HLOUB. 
MAX. 100 mm

+/- 50 mm

ZKOUŠKA 
SEDNUTÍ KUŽELE

VIZUÁLNĚ

VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍM

VIZUÁLNĚJEDNORÁZOVĚ

V
ST

U
P

N
Í

10.1.6

KONTROLA 
PRACOVNÍKŮ

PROFESNÍ PRŮKAZY, 
CERTIFIKÁTY, BOZP

ZPŮSOBILOST, ZDRAVOTNÍ STAV, 
PROFESNÍ PRŮKAZY, ŠKOLENÍ

SV, K-BOZP, 
MISTR

VIZUÁLNĚ, MĚŘENÍM10.1.5

10.1.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
NV Č. 591/2006, NV 

Č.362/2005, TeP, PD, 
SOD

SV, M,  TDS

PD, TeP, ČSN EN 13 
670

TP, ČSN EN 206+A1, 
PD, ČSN EN 13670, 

DODACÍ LISTY
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11.1 Obecné informace o stavbě 

11.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Stavba: Vývojové centrum aditivních 
technologii na p.p.č 2635 v Jaroměři 

Objekt: SO-01 Objekt vývojového centra 

Objednatel: FMP-SERVIS, s.r.o 

  Křemencova 182, 110 00 Praha 1 

 IČ 25134817 

Hlavní projektant objektu: Ing. Arch. Pavel Kramář 

Obec:  Jaroměř 

Katastrální území: Jaroměř 

Kraj:  Královehradecký 

Předmětem projektové dokumentace k provedení stavby je 
novostavba areálu Vývojového centra aditivních technologií v Jaroměři. Nyní 
se tímto zabývá firma INNOMIA a.s. v Jaroměři, stavebníkem bude firma FMP 
SERVIS s.r.o. Firma INNOMIA a.s. poskytuje zákazníkům servis v oblasti rychlé 
výroby prototypu s využitím nejmodernějších 3D technologií, jako je 3D tisk 
kovů i plastu, 3D skenování, Reverse Engineering, a to vše v optimální 
kombinaci s konvenčními technologiemi. 

Obr. 32 Situace zařízení staveniště [1] 
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11.2  Obecné informace o ochraně zdraví 

Každý pracovník bude seznámen s předpokládanými riziky, která by 
v době realizace mohli vzniknout. Pracovníci generálního dodavatele i 
pracovníci subdodavatelů budou poučení o bezpečnosti a zdraví při práci na 
jednotlivých pracovních procesů před zahájením prací nebo při předání 
pracoviště. Všichni pracovníci budou informováni o nutnosti používání 
ochranných pracovních pomůcek, jako je helma, vesta s označením firmy, 
vhodný pracovní oděv a pevnou pracovní obuv. Stavbyvedoucí nebo mistr 
bude provádět školení všech pracovníků a seznámí je s chodem stavby a 
s možnými riziky. O tomto školení se provede zápis a každý pracovník ho 
potvrdí podpisem do knihy BOZP nebo do stavebního deníku. Všechny tyto 
dokumenty budou na stavbě uschovány pro případné kontroly. 

Plánovaná výstavba objektu bude na pozemku který je částečně 
oplocena a proto před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno. 
Oplocení je navrženo mobilní a bude dvojího typu, plné z trapézového plechu 
a průhledné s mřížovou sítí. Oplocení bude do výšky 2,0 m. Na staveniště 
z důvodu jeho velikosti umístění na pozemku bude pouze jeden vjezd.  

11.3  Důvod zpracování plánu BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví má za úkol zabránit možným úrazům 
pracovníků při práci ale i lidem v jejich okolí. Plán určí pravidla a podmínky, 
které se musí všichni pracovníci dodržovat. Dá se říct že to je souhrn všech 
opatřené, která se snaží předejít nebo zabránit úrazům, případě ztrátám na 
životech. Předchází ale také hmotným ztrátám i škodám na stavbě, staveništi 
ale i v okolí na stávajících objektech. 

Podmínky pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi jsou dány dle Zákona č. 309/2006 Sb., § 15 odst. 2, a dle Zákona 
č. 309/2006 Sb., § 15 odst. 1 pís., ve znění zákona č. 88/2016 Sb., a bude 
ustanoven koordinátor BOZP. Na staveništi budou vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou ustanoveny prováděcím právním předpisem. Na 
základě NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV 136/2016 Sb., příloha č. 6 musí pro 
vyšetřovanou stavbu být zpracován plán BOZP, neboť při její realizaci budou 
realizovány tyto rizikové práce: 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m 
 práce spojené s montáží těžkých stavebních dílů z železobetonu 

určené pro z trvalé zabudovávání do kontrakce 
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11.4  NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 136/2016 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 

11.4.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis5). 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [39] 

Opatření  

Staveniště bude ohrazeno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Oplocení 
se skládá z dílců o šířce 2,5 m a jednotlivé díly budou spojeny ocelovou 
sponou. Vjezd na stavbu bude z ulice národní a to branou šíře 5,0 m, která 
bude uzamykatelná a bude označena cedulí „Zákaz vstupu na staveniště“.  
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II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 
rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. [39] 

Opatření 

Staveniště bude napojeno na rozvod elektrické energie pomocí nově 
budované přípojky pro objekt. Od této rozvodné skříně povede v zemi 
v chráničce přípojka pro hlavní staveništní rozvaděč, který se nachází u buňky 
stavbyvedoucího. Od tohoto hlavního rozvaděče povedou, opět v zemi 
přípojky pro jeřáb a staveništní rozvaděč. Staveništní rozvaděče budou 
zabezpečeny pro vniknutí neoprávněných osob. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
[39] 

Opatření 

V průběhu výstavby bude k vnitrostaveništní dopravě sloužit věžový 
jeřáb pro skládání i přepravu materiálu. Manipulovat s břemeny může buď 
paletovými vidlemi, ocelovými řetězy s háky nebo pomocí popruhů. Jeřáb po 
skončení pracovní doby musím mít vždy vysunutý hák k rameni jeřábu a musí 
být zajištěn proti vniknutí neoprávněných osob. Skladovací kontejnery budou 
opatřeny uzamykatelným zámkem. Stavbyvedoucí je povinen vydat pokyn o 
přerušení prací, když by pokračování prací mohlo vést k ohrožení zdraví nebo 
majetku z důvodu povětrnostních podmínek.  

11.4.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU 
A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
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vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
[39] 

Opatření 

Všichni pracovní co budou obsluhovat stavební stroje musí vlastnit 
oprávnění k řízení daných strojů a musí vlastnit strojní průkaz. Všichni 
pracovníci musí být na daný stroj proškoleni.  

II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 
stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během 
nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnoměrně. 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy. 
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. [39] 

Opatření 

Při výkopových pracích bude vykopaná zemina odvážena na skládku 
zeminy pomocí nákladních automobilů. Během nakládání se řidič nákladního 
automobilu nebude zdržovat v kabině. Terén na pozemku je svažitý od 
západní strany k východní. Na západní straně se zemina bude odkopávat a 
na východní dosýpat. Při práci více strojů se musí zajistit aby práce probíhali 
plynule a stroje se vzájemné neohrozily. V okolí pilotovací soupravy 5 m se 
při její práci nebude pohybovat žádná osoba. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. [39] 

Opatření 

Řidiči dopravních prostředků budou muset dodržovat výše uvedené 
pokyny pro přepravu. Autodomíchávač při vyprazdňování musí vždy stát na 
zpevněné ploše.  

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
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4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [39] 

Opatření 

Při manipulaci s výložníkem musí mít obsluha dostatečná výhled aby 
při práci nebyl ohrožen žádný pracovník. Autočerpadlo bude vždy před 
vysunutím výložníku zapatkováno. V průběhu betonování pilot se nebudou 
v okolí pilot nacházet žádné překážky, které by mohl bránit průjezdu 
autodomíchávače.  

IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
[39] 
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XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí 
být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší 
požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému 
i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. [39] 

Opatření 

Při dopravě vrtné soupravy se na ložné ploše podvalníku ani v kabině 
soupravy, se nebudou nacházet žádní pracovníci. Vrtná souprava bude 
zajištěna proti posunutí. Osoba která bude navádět řidiče bude vždy mimo 
stroj a bude v zorném poli řidiče. Všichni pracovníci kteří se při navádění 
budou pohybovat na komunikaci musí být opatření reflexní vestou. 
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11.4.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 

3. 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. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem24). [39] 
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Opatření 

Na staveništi jsou naraženy dvě skladovací plochy na materiál, které 
jsou popsány v zařízení staveniště. Skladovací plocha stavební materiál je 
navrhnuta rovná, z betonových panelů a bude se zde skladovat bednění, 
výztuž a keramické zdivo. Sypký materiál bude ve skladovacích kontejnerech. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 
dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 
jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 
sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení 
hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26), 
zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie 
umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata 
opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení 
technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných 
podzemních překážek. 

5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 
zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně 
seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce 
provádět. 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 
technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. [39] 

Opatření 

Na ploše zařízení staveniště vede pouze stávající vodovodní přípojka 
pro firmu TANEX v západní části pozemku, která nebude stavbou nijak 
ovlivněna. Piloty jsou navrhnuty v místě kde nic nevede a hladina podzemní 
vody je pod úrovní pilot. Všechny polohové a výškové body pro zemní práce 
bude určovat geodet. 
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III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, 
kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle 
zvláštního právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u 
podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním 
a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 
1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu 
se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 
bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v 
sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny 
pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně 
přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, 
přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. [39] 

Opatření 

Všechny zemní práce se nacházejí uvnitř staveniště, kam je zamezen 
vstup neoprávněných osob. Po dokončení pilot bude výztuž pilot vytažena o 
750 mm, tato výztuž při provádění základových pasů musí být opatřena 
ochrannými kloboučky proti napíchnutí osob.  

IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 

částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 
předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 
opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 
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zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky 
použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 
Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. [39] 

Opatření 

Při provádění výkopových a pilotovacích prací se nesmí nikdo 
pohybovat v ohroženém prostoru. Ohrožený prostor je maximální pracovní 
vzdálenost stroje zvětšená o 2 m. Při zemních pracích se nepředpokládá 
negativní vliv na okolní stavby. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 



149 
 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. [39] 

Opatření 

Autodomíchávače při betonování pilot budou směs lít pomocí 
výložníku do piloty. Aby betonová směs byla rovnoměrné ukládána bude 
použita usměrňovací roura, která zabrání volnému pádu betonu. Při betonáží 
základových pasů, sloupů nebo stropů bude už na přepravu využito 
autočerpadlo. Obsluha autočerpadla bude vždy s ovládáním v na pracovišti. 
Ukládání betonové směsi může být z maximální výšky 1,5 m. 

X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí 
hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny 
a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 
předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem13). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. [39] 

Opatření 

Zdící materiál bude na stavbě přepravován pomocí jeřábu ze skládky 
materiálu na pracoviště a na pracovišti už pomocí paletového vozíku. 
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Pracovní prostor mezi paletou zdícího materiálu a pracovištěm zůstane 1,5 
m. Stěny zděné do 1,5 m výšky budou z hrubé podlahy a na horní část bude 
použito stavební lešení. Lešení bude zajištěné ve stabilní poloze. 

XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí 
a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
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způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [39] 

Opatření 

Montážní práce jsou spojeny s usazováním prefabrikovaných panelů 
SPIROLL, které budou zahájeny po kontrole pracoviště. Každý pracovník bude 
seznámen s výše uvedenými pokyny a s průběhem prací. Při montážních 
prací se nesmí nikdo vyskytovat v okolí 5 m. Pokyny jeřábníkovi se budou 
dávat pomocí vysílačky. 

11.5  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY. 

11.5.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího 
trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim 
nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
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3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. [40] 

Opatření 

Stavební lešení které bude po dokončení hrubé vrchní stavby 
postaveno okolo objektu bude splňovat výše uvedené pokyny. Proti pádu 
bude lešení opatřeno tyčovým zábradlím ve dvou úrovních. Zábradlí bude 
vybaveno okopovým prknem o min. výšce 150 mm. Celé lešení bude zakryto 
sítí která zamezí pádu materiálu a drobného nářadí. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. 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 jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. [40] 

Opatření 

Montážní pracovníci budou při práci vybaveni pásem na nářadí. 
Materiál bude skladován 1,5 od hrany bednění nebo hrany objektu při 
provádění atik. Při manipulaci s předmětem bude vždy předmět zkušebně 
zvednut. Uložení prvků na kontrakci musí být vždy rovnoměrné aby nebyla 
porušena jeho stabilita. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. [40] 

Opatření 

Ohrožený prostor na této stavbě bude 1,5 m při pracích na stropním 
bednění, atice. Zábradlí okolo konstrukce bude ve výšce 1,1 m a 0,55 m. 
Zábradlí bude postaveno z nosníků připevněných k obvodovému zdivu 
pomocí spínacích tyčí. Na nosníky bude připevněny prkna pomocí vrutů nebo 
hřebíků. Pod tímto prostorem bude zamezen pohyb všech osob. 

VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických 
a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné 
konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 
0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti 
prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, 
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případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní 
nebo přístupová podlaha apod.). [40] 

Opatření 

Práce na střeše budou probíhat po dokončení atik, které budou tvořit 
zábranu proti pádu osob. Na střešní rovině budou vytvořeny záchytné body, 
které budou využity po dokončení izolace střechy k pohybu na střeše. 

IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [40] 

Opatření 

Stavbyvedoucí bude pravidelně kontrolovat předpověď počasí a měřit 
povětrnostní podmínky v daných intervalech. Zápisy o tomto měření bude 
zapisovat do stavebního deníku. V případě nedodržení některých výše 
uvedených podmínek bude muset práci přerušit. 

XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 
podle části VII. bodu 7 věty druhé. [40] 

Opatření 

Povinností zhotovitele je zajistit školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
všem pracovníkům. O školení se provede zápis do knihy BOZP a účast se 
potvrdí podepsanou prezenční listinou. 

11.6  Další právní a legislativní přepisy 

Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí. 
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12.1  Záměr studie 

V této kopilote mé diplomové práce jsem se chtěl zaměřit na možnost 
využití velké plochy střech, které mě při dokončení realizace tohoto objektu 
vzniknou. V projektu je navržena jednoplášťová plochá střecha, kde ochranu 
proti zatečení tvoří PVC folie. Tato folie není kotvena ke konstrukci stropu a 
proto musí být přitížena, v tomto případě je použit vymývaný štěrk frakce 20–
40 mm. A právě v tu dobu kdy jsem procházel skladby konstrukcí mě napadlo, 
proč nepoužít místo štěrku, substrát a na ploše která je necelých 530 m2.  

Práci jsem rozdělil na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V prví 
polovině práce řeším teoretické věci jako historii vegetačních střech, milníky 
v průběhu historie a její vývoj. Dále se věnuji základnímu dělení a jejich 
možné využití. Poté rozeberu jednotlivé vrstvy vegetačních střech. Zaměřím 
se i na výhody a nevýhody zelených střech. 

V druhé části studie navrhuji konkrétní skladbu zastřešení. Jedná se o 
variantu zelené střechy, která je pochozí s nízkým nárokem na údržbu. 
Varianta má svou skladbu a technický řez s popisem materiálu. Z technický 
listů jsem vyhledat zatížení na 1 m2 a výpočet součinitele prostupu tepla. U 
každé varianty jsou uvedl i investiční náklady na 1 m2 a provozní náklady 
spojené s údržbou střechy. 

12.2  Historie zelených střech  

Jedním z nejstarších příkladů střech osázených vegetací byl jeden ze 
sedmi divů světa – Semiramidiny visuté zahrady. Byly založeny již v 8. st. před 
n. l. na klenbách paláců v Babylonu. Již tehdy stavitelé zakládali zavodňovací 
systémy trvale zabezpečující vegetaci vláhu. 

Obr. 33 Visuté zahrady Semiramidiny [35] 
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Ve starém Římě se stala střešní zahrada nezbytnou součástí většiny 
patricijských domů a paláců. Ve starověku si Římané a ve středověku i staří 
Čechové vysazovali na střechy svých obydlí rostlinu z rodu Sempervivum. Byli 
přesvědčeni, že je tato rostlina ochrání před silným povětřím a blesky. Odtud 
také její český název – netřesk. Dnes víme, že je tato rostlina díky svým 
minimálním nárokům na závlahu vděčnou okrasou střech s minimální výškou 
substrátu. V polovině 11. století přibývá střešních a terasových zahrad v Itálii, 
ve Francii a dalších evropských zemích.  

Dá se říci, že rok 1867 byl důležitým mezníkem nejen pro stavebnictví 
obecně, ale i pro rozvoj střešních zahrad – byl vynalezen železobeton. Od 
druhé poloviny 19. století se i u nás začínají budovat střešní zahrady v pravém 
slova smyslu. Jejich realizace se prováděla na objektech majetnějších vrstev. 
Začátkem 20. století se stávají celosvětově střešní zahrady nedílnou součástí 
urbanistické koncepce měst. Mezi průkopníky patřil Le Corbusier.  

Přínosem pro rozvoj vegetačních střech se stal také vývoj průmyslové 
chemie, zejména výroba plastových hmot po druhé světové válce. Některé 
střešní a terasové zahrady z počátku 20. století se dochovaly dodnes, např. 
střešní zahrada u jižního průčelí zámku Konopiště nebo konírna zámku v 
Lipníku nad Bečvou. Ta byla založena roku 1911 a má rozlohu přibližně 600 
m2. Postupem času ztratila svůj původní účel okrasné zahrady a začala 
sloužit k pěstování ovoce a zeleniny (od roku 1948). K rekonstrukci, během 
které byla zrealizována nová skladba od hydroizolace po vrstvu vegetace, se 
přistoupilo v roce 2006. Dnes slouží střecha konírny opět jako okrasná střešní 
zahrada. 

Obr. 34 Nejstarší střešní zahrada v České republice v Lipníku nad Bečvou [36] 
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Významným příkladem úspěšného budování vegetačních střech 
v druhé polovině 20. století u nás jsou střechy a terasy Hotelu Praha v našem 
hlavním městě. Význam stavby v době vzniku vedl k hledání spolehlivého 
technického řešení, které zajistilo téměř bezproblémový provoz dodnes. 

V současné době je aktuální snaha o zkvalitňování životního prostředí 
zejména ve městech. Široká nabídka materiálů a výrobků na trhu nám dnes 
umožňuje vegetační střechy navrhovat a realizovat v širokém měřítku. 
Nejčastějšími příklady jsou obchodní, administrativní a zábavní centra, ale 
také stavby rodinného bydlení ve městech a na venkově. Budování 
vegetačních střech je i nástrojem rozšiřování zelených ploch v hustě 
zastavěných územích při tvorbě územních plánů sídel. [41] 

12.3  Dělení zelených střech 

12.3.1 Dle typu vegetační vrstvy 

EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY 

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou 
autoregulace, schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky 
a jen s minimální péčí člověka (obvykle 1–2× ročně kontrola, odstranění 
nežádoucí vegetace, přihnojení dle typu substrátu a vývojové fáze porostu). 
Výběr použitých rostlinných druhů je nutné maximálně přizpůsobit 
stanovištním podmínkám.  

Mocnost vegetačního souvrství extenzivních zelených střech se 
obvykle pohybuje v rozmezí 60–150mm. Pro vhodně zvolené druhy sukulentů 
může postačovat mocnost souvrství jen 40 mm (i méně), naopak pro stepní 
trávobylinné typy porostu může být použito souvrství o mocnosti až 200 mm. 

Obr. 35 Terasy hotelu Praha [37] 
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Extenzivní zelené střechy jsou obvykle nepochozí, tj. vstup na plochy s 
vegetací je dovolen poučeným osobám pouze pro kontrolu a technickou 
údržbu. 

TYPY POROSTU 
 mechy, 
 rozchodníky, případně další sukulenty, 
 trávy a byliny, 
 případně jejich kombinace. 

POLOINTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY 

Polointenzivní zelené střechy tvoří přechodný typ mezi extenzivní a 
intenzivní střechou. Kromě vegetace vhodné pro extenzivní zelené střechy lze 
na polointenzivních zelených střechách využít i další rostlinné druhy jako 
trávy, trvalky, dřeviny, které mají vyšší nároky na skladbu vegetačního 
souvrství, zásobování vodou a živinami. Vyšší intenzita péče spočívá zejména 
v nutnosti závlahy v sušších obdobích roku 

Mocnost vegetačního souvrství se u polointenzivních zelených střech 
obvykle pohybuje v rozmezí 150–350mm. V příznivých klimatických 
podmínkách může postačovat mocnost souvrství jen 120mm, naopak při 
použití trvalek a dřevin může být použito souvrství o mocnosti až 350mm 
(někdy i více). 

TYPY POROSTU 
 trávy a byliny, 
 trvalky, 
 keře, 
 případně jejich kombinace. 

INTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY 

Podstatou intenzivní zelené střechy je úprava podmínek pro zvolenou 
vegetaci včetně intenzivní pravidelné údržby (závlaha, přihnojování, kultivace 
a odstraňování nežádoucích rostlin, pravidelné sečení trávníku a další). Výběr 
rostlin se podřizuje architektonickému záměru a (zpravidla) pobytové funkci. 
Podmínky a péče se maximálně přizpůsobují vegetaci. Vegetaci intenzivních 
zelených střech tvoří rostliny s vysokou estetickou a užitnou hodnotou, výběr 
je omezen těmi faktory prostředí, které nelze dostupnými technickými 
prostředky upravit. 

Mocnost vegetačního souvrství intenzivních zelených střech odpovídá 
velikosti a nárokům použitých rostlin a obvykle je vyšší než 300mm. Povrch 
vegetačního souvrství bývá často modelován a v některých částech pak může 
být mocnost i nižší. Intenzivní zelené střechy jsou obvykle pochozí nebo 
pobytové a bývají doplněné zpevněnými plochami a mobiliářem. Vyžadují 
samostatný zavlažovací systém. [42] 
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Typy porostu 

Intenzivní zelené střechy mohou zahrnovat téměř neomezenou rozmanitost 
výběru rostlin a designu, podobně jako zahrady na rostlém terénu. Případná 
omezení závisí na konkrétním objektu, lokalitě a stanovišti. Vegetaci 
intenzivních zelených střech tak mohou tvořit prakticky všechny typy porostů: 

 trávník, 
 trvalky, 
 keře, 
 stromy, 
 užitkové rostliny (zelenina, ovoce). 

12.3.2 Dle sklonu střechy 

Ploché střechy se sklonem do 5° 

Varianta s minimálním spádem střechy se využívá u intenzivních 
zelených střech, kde nulový spád napomáhá retenci dešťové vody. Pro ploché 
střechy lze navrhnout v podstatě všechny možné varianty vegetační střechy. 
U této varianty je ale nutné brát v potaz odtokový systém. Obecně ploché 
střechy jsou nejčastější variantou při osazení vegetací. Výhodou je absence 
záchytného zařízení, který ochrání substrát před sesuvem. 

Sklonité střechy se sklonem od 5° do 45° 

Šikmé střechy se sklonem do 25° jsou také poměrně příznivé pro 
vegetační střech a ve většině případů není nutné počítat se záchytným 
systémem. Stačí použít tvarovanou desku z pěnového polystyrenu, kdy 
tvarovaný povrch zadržuje substrát. U střech s větším sklonem jak 25° je 
nutní počítat se záchytným opatřením. Konstrukce muže být ze speciální 
protiskluzové nopové folie. Substrát může být také proveden do plastového 
roštu pro jištění proti sesuvu. 

12.4  Vrstvy vegetačních střech 

12.4.1 Hydroizolace 
Hydroizolaci vegetačních střech je nutné navrhovat s ohledem na požadavky, 
které jsou na ni kladené: 

 Hydroizolace vegetační střechy je ve smyslu ČSN P 73 0600 namáhána 
tlakovou vodou. Je třeba ji dimenzovat tak, aby odolávala tomuto 
hydrofyzikálnímu namáhání s přihlédnutím k přístupnosti hydroizolační 
vrstvy při případných opravách. 

 Hydroizolace musí být odolná vůči prorůstání kořenů rostlin z důvod 
trvalého zabránění porušení hydroizolace rostlinnými kořeny (viz ČSN 
73 190). 

V České republice platí od 1. listopadu 2007 norma ČSN EN 13948 
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro 
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hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů, podle 
které je možné materiály zkoušet na odolnost vůči prorůstání kořenů. 
Zkouška trvá minimálně 2 roky. Norma je založena na metodě vyvinuté 
Asociací FLL. [41] 

12.4.2 Drenážní vrstva 
Drenážní vrstva slouží k odvedení přebytečné vody ke střešním 

vtokům. Při určitém provedení slouží současně k akumulaci vody, zvětšuje 
prostor pro růst kořenů a přispívá k ochraně vrstev, které leží pod ní. Volba 
materiálu a dimenzování vrstvy je závislá na nárocích vegetace a na únosnosti 
nosné konstrukce. Materiál musí být odolný vůči biologické korozi a snést 
zatížení od vrstev nad sebou a provozu.  

Maximální nerovnost povrchu, na který se pokládá drenážní vrstva z 
deskových materiálů, nesmí překročit 0,5 cm na 2 m lati. Stanovená 
minimální tloušťka vrstvy musí být dodržena ve všech bodech. Zabudováním 
dalších vrstev nesmí dojít ke stlačení drenážní vrstvy nebo k vyplnění 
vzduchových mezer. [41] 

12.4.3 Filtrační vrstva 
Filtrační vrstva zamezuje vyplavování jemných částic ze substrátu nebo 

hydroakumulační vrstvy do drenážní vrstvy. Zamezuje tak zanášení drenážní 
vrstvy, omezování kapacity odvodňovacích prvků a úbytku sypkých vrstev. 
Filtrační vrstva musí být dobře vodopropustná. Materiál musí být odolný vůči 
biologické korozi a nesmí omezovat růst kořenů. Předpokládá se, že kořeny 
prorostou filtrační vrstvou k vodě v hydroakumulační vrstvě. V současné 
době se jako filtrační vrstvy u vegetačních střech používají netkané nebo 
tkané textilie. 

Filtrační vrstva se pokládá buď ve zvláštním pracovním kroku na 
drenážní vrstvu nebo je součástí vyrobených drenážních vrstev. Textilie se 
pokládají s přesahy nejméně 10 cm. V případě pokládky na profilované 
drenážní fólie se doporučují větší přesahy – až 15 cm. Na krajích se vyvádějí 
k hornímu povrchu substrátu. [41] 

12.4.4 Hydroakumulační vrstva 
Hydroakumulační vrstva zajišťuje ve vegetačních střechách nutné 

minimální množství vody pro růst rostlin a omezuje průtok dešťových vod při 
krátkodobých intenzivních srážkách. Význam hydroakumulační vrstvy 
zadržující srážkovou vodu se zvětšuje se snižující se tloušťkou substrátu. 
Materiály musí být odolné vůči biologické korozi. [41] 

Vrstva může být tvořena: 
 Sypkými nasákavými materiály, 
 Hrubovláknitou rašelinou, 
 Hydrofilními deskami nebo svinovatelnými rohožemi z miner. vláken, 
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 Netkanými textiliemi, 
 Plastovými nopovými fóliemi. 

12.4.5 Vrstva substrátu pro pěstování rostlin 
Složení substrátu a tloušťka jeho vrstvy musí odpovídat požadavkům 

plánované vegetace. Typy substrátu se od sebe liší objemovou hmotností, 
propustností a maximálním obsahem vody. Substrát musí být propustný pro 
vodu, aby nedocházelo k tvorbě kaluží na jeho povrchu. Substráty pro rostliny 
náročné na zálivku a speciální péči se navrhují individuálně. Při velkých 
tloušťkách substrátu je cílem přiblížení se k přirozenému půdnímu profilu. 
[41] 

12.5  Výhody použití zelených střech 

12.5.1 Tepelněizolační a tepelně akumulační vlastnosti 
V zimním období zamezují úniku tepla z vnitřního prostoru. V letním 

období střechy s vegetací působí jako ochrana vnitřního prostoru proti 
nadměrné tepelné zátěži od slunečního záření. V obou případech způsobuje 
vegetace spolu s horními vrstvami vyrovnávání teplotních výkyvů v cyklu den-
noc ve vnitřních prostorách čímž se přirozeným a ekologickým způsobem 
reguluje i energetická spotřeba celé budovy.  

Teploty na povrchu plochých střech tradičních konstrukcí mohou 
vystoupit v letním období až na +80 °C, v zimním období mohou poklesnout 
až na hodnotu-20°C. Povrchová teplota střechy s vegetací vystoupí 
maximálně na +30 °C. Z toho vyplývá, že rozdíly mezi průběhem teploty 
venkovního vzduchu a povrchovou teplotou vegetační střechy jsou několikrát 
menší než při tradiční ploché střeše. 

12.5.2 Hydroakumulační vlastnosti 
Zelené střechy zadržují část vodních srážek, které by jinak z území 

odtekli bez užitku do kanalizace, vegetační souvrství snižuje zatížení 
kanalizační soustavy o 8-10%. Zadržené srážky se pozvolna odpařují což vede 
k ochlazování a zvlhčování okolního vzduchu. Vegetační střecha s tloušťkou 
vegetační vrstvy 200 až 400 mm dokáže akumulovat 100 až 150 mm vody, což 
v našich klimatických podmínkách odpovídá až dvouměsíční průměrné 
hodnotě vodních srážek. 

12.5.3 Akustická ochrana 
Vegetace účinně tlumí hluk z vnějšího prostředí silniční dopravy a 

klimatizačních jednotek. Oproti jiným skladbám se hluková pohltivost zvyšuje 
až o 3 dB. Tato vlastnost závisí na použitých rostlinách. Čím je vegetace hustší 
a vyšší, tím se zlepšuje zvuková pohltivost střechy. Samozřejmě zlepšuje i 
vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost střechy. 
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12.5.4 Protipožární ochrana 
Vegetace ve střešní konstrukci omezuje vznik požáru a zabraňuje jeho 

šíření, slouží také jako ochrana před požárem. Podle směrnice FLL pro zelené 
střechy má extenzivní zeleň dostatečnou odolnost proti ohni za předpokladu, 
že minimální tloušťka substrátu je alespoň 30 mm a substrát obsahuje 
maximálně 20% hmotnostních organických látek. Před okenními, dveřními 
otvory a střešními přestupy je třeba počítat s pásem štěrku nebo dlažby. 

12.5.5 Ochrana před poškozením hydroizolačního souvrství 
Chrání střešní konstrukci a její izolační vrstvy před účinky zejména 

ultrafialových slunečních paprsků, před výkyvy teplot (které jsou na 
nechráněné střeše značné) a mechanickým poškozením. Vlivem UV záření 
materiály na střeše postupem času degradují. Vlivem teplotní roztažnosti 
může docházet k poškození hydroizolačních vrstev a dalších konstrukcí na 
střeše zejména při spojích, kritických detailech a v místech prostupů 
konstrukcí střešním pláštěm. Krupobití a vichřice mohou mít stejně pro 
nechráněnou hydroizolační krytinu zničující následky. Životnost správně 
navržené a provedené hydroizolace je na vegetační střeše nepoměrně vyšší 
než na střeše s nechráněnou hydroizolací. Také se vegetační střechy 
vyznačují nižšími náklady na údržbu hydroizolace a její detailů. 

12.5.6 Pozitivní psychický význam 
Příjemný vzhled střechy působí proti stresu, depresím, zvyšuje 

výkonnost a zlepšuje koncentraci. Zelená barva – uklidňuje, je veselá, 
přívětivá, symbolizuje návrat k přírodě. Rostliny zároveň uvolňují látky jako 
jsou éterické oleje, glykosidy, alkaloidy, fenolové sloučeniny a ethylen který je 
příjemnější než vůně horkých hydroizolačních pásů. [43] 

12.6  Nevýhody vegetačních střech 

Hlavní nevýhody výstavby vegetačních střech jsou vyšší pořizovací 
náklady a pracnost spojená s výstavbou. Nutnost počítat při návrhu se 
zesílením nosných konstrukcí, které vedou k prodražení objektu. Špatný 
přístup k izolačním vrstvám v případě poruchy. Nutná roční údržba vegetační 
střechy a u intenzivních střech nutnost závlahového systému. 

12.7  Návrh skladby vegetační střechy 

Navržená skladba vyhází z materiálových doporučení a technických 
listů výrobce Smart Roof Solution. Skladba je navržena pro střechy nad 
výrobními halami H1 a H2. Návrh počítá se stávající skladbou střešního 
pláště. Nosná konstrukce je železobetonových panelů SPIROLL na které je 
pojistná HI a poté tepelná izolace. Na tepelné izolaci je separační vrstva 
z geotextílii a na ní je hydroizolační PVC folie. Dále už pokračuje nový návrh 
vegetační střechy EXTENSIVE EXTREM. Tuto variantu jsem zvolil z důvodu 
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vysoké schopnosti retence vody bez potřeby zavlažování. Statické a tepelné 
výpočty střešního pláště vychází z technických listech výrobců. Jednoduchý 
rozpočet byl vytvořen v programu BUILDpower S. Výsledná cena je počítaná 
pro 1 m2. 

12.7.1 Retenční zelená střecha extenzivní 
 Technické parametry skladby 
 Pro sklon střechy: 0-5° 
 Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 114 kg/m2 
 Instalační výška: 143 mm 
 Vegetační forma: rozchodníková rohož 
 Retenční schopnost*: až 60% 
 Vodní kapacita*: nejméně 19 l/m2 
 Odtokový koeficient*: C = max. 0,4 
 vše při umělých srážkách dle FLL (15 min. dešti) 

 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla 

Skladba konstrukce 

Výška 
vrstvy 

Součinitel 
tepelné 

vodivosti λ 

Tepelný 
odpor R 

Součinitel 
prostupu 
tepla U 

[mm] [W/m*K] [m2*K/W] [W/(m2*K)] 

Stávající konstrukce 260 0,034 7,647059 0,1307692 

Kořenu vzdorná folie 0,5 0,1 0,005 200 

Separační ochranná vrstva 3,6 0,15 0,024 41,67 

Nopová fólie v nasyceném stavu 25 0,45 0,056 18,00 

Filtrační geotextilie PP 500 g/m2 4 0,15 0,027 37,50 

Obr. 36 Skladba vegetační střechy EXTENSIVE EXTREME [38] 
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Extenzivní substrát  110 0,33 0,333 3,00 

CELKEM PROSTUP TEPLA U 8,092 0,124 
Tab. 61 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Položkový rozpočet na 1 m2 vegetační střechy 

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ Množství 

Cena / 
MJ Celkem 

Díl: 712 Povlakové krytiny       829,69 

1 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 
textilie 

m2 1,00000 47,90 47,90 

2 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% 
PP 

m2 1,00000 39,20 39,20 

3 711823111R00 Položení nopové fólie DEKDREN m2 1,00000 63,70 63,70 

4 28323125R Fólie nopová DEKDREN T25 GARDEN tl. 1,0 
mm š. 1,2m perforovaná 

m2 1,00000 165,00 165,00 

5 58761501R Liapor 1–4/500 VL keramické kamenivo pro 
stavební účely 

m3 0,01400 2 135,00 29,89 

6 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. 
textilie 

m2 1,00000 60,90 60,90 

7 69366199R Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% 
PP 

m2 1,00000 65,20 65,20 

8 181301101R00 Rozprostření substrátu, rovina, tl. do 10 cm do 
500m2 

m2 1,00000 46,50 46,50 

9 10371505R Substrát střešní extenziv B RNSO 80 m3 0,08000 1 973,00 157,84 

10 180405111R00 Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v 
rovině 

m2 1,00000 83,90 83,90 

11 00572110R Směs osiva Optigrün typ A (rozchodníky-
byliny) á 25 kg 

kg 0,15000 189,00 28,35 

12 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m 

t 0,03698 1 117,00 41,31 

Tab. 62 Položkový rozpočet vegetační střechy 

12.8  Vyhodnocení 

Myslím že tato varianta vegetační střechy lze požadovat za údržbově 
nejsnědší a finančně nejlevnější. Jedná se zde o extenzivní střechu s nízkou 
mocností zeminy a nepředpokládá se osazení bujnou vegetací, dá se říct že 
tato střecha bude bezúdržbová. Propočítal jsem náklady spojené s rožní 
údržbou střechy a vyšla mi částka cca. 15 kč/m2. S větší údržbou se počítá 
v první fázi při sázení rostlin. Po roce se vegetace rozroste do 60-80% plochy 
a následná údržba stačí dvakrát do roka. Navržená vegetační střecha by vedla 
k snížení množství odváděných dešťových srážek a také by vedla ke zmenšení 
objemu retenční nádrže na vodu. Myslím si že u této stavby rozhodne 
investor zda chce investovat peníze do možnosti zlepšit si životní prostor, 
který se tomu přímo nabízí. Z mého pohledu, kdy je ve většině měst 
nedostatek zeleně, vegetační střecha dobrý kompromis, kterým se tento 
problém dá řešit.  
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Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 
projektu vývojového centra aditivních technologii v Jaroměři v rozsahu 
daném zadání. Při řešení jednotlivých bodů zadání jsem se snažil navrhnou 
nejlepší řešení jak z hlediska finančního tak i časového, které vycházeli 
z daných podmínek. Snažil jsem se práci zpracovat jako komplexí projekt pro 
daný objekt.  

V jednotlivých kapitolách jsem se snažil popsat všechny důležité body, 
které byly spojeny s daným procesem. V prvních kapitálách jsem se zabýval 
technickou zprávou a studii hlavních realizačních etap stavebního objektu. 
Navrhnul jsem finanční a časový plán dělený na objekty aby měl investor 
představu o průběhu financování zakázky za dané období. Dále jsem 
navrhnul zařízení staveniště pro dvě etapy výstavby. V první řeším hrubou 
spodní stavbu, rozmístění sociálních buněk a skladovací plochy. Řeším 
nasazení pracovních strojů a pracovníků pro tuto etapu. Druhé řešení se 
zaměřuje na hrubou vrchní stavbu, kde je zobrazen věžový jeřáb a jeho 
pracovní dosah. Při návrhu staveniště jsem vycházel z dostupných podmínek, 
které na pozemku byli. Zpracoval jsem návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanizmů pro hrubou spodní stavbu a řešil jsem i některé hlavní stroje z 
hrubé vrchní stavby. Pro objekt SO 01 jsem zpracoval rozpočet a 
harmonogram stavebních prací který je členěný pod dnech. Vypracoval jsem 
technologický předpis pro vrtané piloty a na tento předpis jsem zpracoval i 
kontrolní a zkušební plán kvality. Snažil jsem se do práce zahrnout i téma, 
které není v zadání a proto jsem si vybral studii zelené střechy, kterou jsem 
se pokusil navrhnou na daný objekt.  

Pro zpracování jsem použil výukové programy ve kterých jsem se 
v průběhu práce zdokonalil a nyní je budou moc využít i v budoucnu v praxi. 
Veškerou výkresovou dokumentaci jsem tvořil v programu ArchiCad 22. 
Rozpočty a limitky zdrojů jsem tvořil v programu BUILDpower S, který jsem 
měl zapůjčený jako studentskou verzi. Harmonogramy a bilanci pracovníků 
jsem vypracoval v programu Contec. V neposlední řadě jsem použil vybrané 
programy od společnosti Microsoft jakou jsou Word a Excel. 

Diplomovou práci jsem zpracovával na základě dosažených znalostí 
v průběhu studia na Fakultě stavební ale taky i v průběhu praxe na stavbách. 
Díky této práci jsem se dozvěděl o spoustě nových technologii a pracovních 
postupech, které mě budou velmi přínosné pro rozvoj ve stavební praxi. 
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