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ABSTRAKT  
Tématem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického 
projektu Výrobní haly v Černé Hoře s administrativní částí. Součástí diplomové 
práce je technická zpráva, rozpočet stavby dle THU, časový plán celé výstavby, 
nasazení mechanismů a pracovníků, projekt zařízení staveniště, studie realizace 
hlavních technologických etap, návrh hlavních stavebních mechanismů, trasy 
mechanismů, dosahy a pojezdy mechanismů, časový a finanční plán hlavního 
stavebního objektu, technologické předpisy pro zřízené pilot a montáže 
prefabrikovaného skeletu, kontrolní a zkušební plán provádění pilot, varianty 
návrhu zvedacích mechanismů, srovnání opláštění provětrávaných fasád, 
schémata postupu montáže skeletu a hluková studie staveniště. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Novostavba, výrobní hala, administrativní část, prefabrikovaný skelet, 
prefabrikované prvky, provětrávaná fasáda, montáž, betonáž, vrtané piloty, 
autojeřáb, technologie, železobeton, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, 
časový plán, technologický předpis 

ABSTRACT  
The topic of my master's thesis are selected parts of the construction technology 
project Production Hall in Černá Hora with administrative part. Thesis contains 
engineering report, construction budget, time schedule for the whole construction, 
deployment of mechanisms and staff, project of construction site, study of the 
implementation of the main technological stages, the most appropriate 
construction mechanisms, routes of mechanisms, ranges and travels of 
mechanisms, financial and time schedule of the main building, technological 
specification for established pilots and montages of prefabricated skeleton, control 
and test plan, implementation of pilots, proposals of design of movement 
mechanisms, comparison of cladding of ventilated facades, skeleton assembly 
procedure diagrams and noise study of the construction site. 

KEYWORDS  
New building, production hall, administrative part, prefabricated skeleton, 
prefabricated elements, ventilated facade, montage, concreting, prefabricated 
elements, mobile crane, technology, reinforced concrete, site equipment, 
inspection and test plan, time schedule, technological note 
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Úvod 

Tento projekt jsem si vybral protože, pracuji v projekční firmě, která tuto 
stavbu projektovala v roce 2016 a navíc kolem této haly často jezdím autobusem. 
Stavba vyhrála v roce 2017 architektonické soutěži 1. místo v kategorii 
průmyslových a technologických staveb.  

Obsahem mé diplomové práce je realizace hrubé spodní a horní stavby 
hlavního stavebního objektu. Jedná se o novostavbu výrobní haly s administrativní 
částí, která bude sloužit výrobu, zkoušení a kompletovány výrobků v oblasti 
radiační ochrany a kontroly. Dále bude stavba užívána pro skladování výrobních 
komponentů, výrobu, montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími 
administrativní objekt bude sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny 
zaměstnanců. 
 

Objekt tvoří dvě tvarově jednoduché ortogonální hmoty různých výšek. 
Jedná se o dvoulodní objekt. Část blíže ke stávajícímu objektu je nižší, 
jednopodlažní a část dále od stávajícího objektu je vyšší a částečně dvoupodlažní. 

Vlastní objekt je tvořen dvěma hmotami. Nižší část je jednopodlažní, vyšší 
částečně dvoupodlažní část je tvořena výrobní částí, jejíž světlá výška je přes 
podlaží a je zde navržen mostový jeřáb o nosnosti 3,2t., a administrativní 
dvoupodlažní částí.  

Dispozičně je objekt navržen s ohledem na požadavky investora a ohledem 
na funkční a efektivní využití prostoru. První nadzemní podlaží je uvažováno na n 
úrovni +-0,000 (321,79 m n.m.). 

Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová montovaná skeletové 
konstrukce založená na pilotách.  

Obvodový plášť nižší části bude tvořeno vyzdívkou z keramických bloků se 
zateplovacím systémem doplněná o provětrávaný plášť. Opláštění vyšší části bude 
tvořeno sendvičovými panely. 

Střešní konstrukce bude tvořena skládanou skladbou. U vyšší části bude 
nosnou funkci zajišťovat trapézový plech a u nižší části železobetonové 
prefabrikované stropní panely.  

Denní osvětlení v halová části bude zajištěno střešními světlíky, v ostatních 
prostorech okenními otvory v obvodovém plášti. 

Objekt není podsklepen. 
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1.   Základní identifikační údaje o stavbě   

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře  

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Parcely pro výstavbu: 

 

p.č. 

Plocha  

(m2) 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 

 

LV 

 

Vlastnické právo 

1191/1 3374 Zastavěná 

plocha a nádvoří 

 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1191/4 2320 Zastavěná 

plocha a nádvoří 

 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1191/5 1260 Ostatní plocha Jiná plocha 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1192/2 226 Ostatní plocha Jiná plocha 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1195/1 1814 Ostatní plocha Jiná plocha 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1195/5 3363 Ostatní plocha Jiná plocha 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

1195/8 741 Ostatní plocha Jiná plocha 2106 VF, a.s, Svitavská 588, 

67921 Černá Hora 

Tab. 1.1 - Tabulka parcel pro výstavbu  [1.1] 
 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 
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Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

 
2.   Obecné informace o objektu   

Záměrem akce je výstavba nových halových prostor a administrativní 
budovy pro nové technologické centrum společnosti VF, a.s. V navrhovaném 
provozu budou vyráběny, zkoušeny a kompletovány výrobky pro oblast radiační 
ochrany a kontroly. 

Stavba bude užívána pro skladování výrobních komponentů, výrobu, 
montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími administrativní objekt bude 
sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců. 

Jedná se o rozvojový záměr společnosti související přímo s jejím hlavním 
oborem činnosti.  

Návrh nových halových prostor vychází ze základních plošných požadavků 
pro budoucí výrobu, nárůstu počtu pracovníku v těchto halách a potřeby 
pracovních prostor pro THP. 

Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury 
areálu – napojení na areálové komunikace, technické sítě. 
 
3.   Členění stavby na stavební objekty  

SO 01  Splašková kanalizace - areálová 
SO 02  Dešťová kanalizace - areálová 
SO 03  Vodovod - areálový 
SO 04  Přípojka NN 
SO 05  Příprava území a HTÚ  
SO 06  Plynovod NTL 
SO 07  Sadové úpravy 
SO 08  Opěrná stěna  
SO 09  Komunikace a zpevněné plochy   
SO 10  Výrobní a administrativní budova 
 
 
 

 

 

 



26 
 

4.   Stavebně architektonické řešení stavby – charakteristika 

stavebních objektů 

4.1   SO 01 Splašková kanalizace – areálová 

Splaškové vody z objektu budou zaústěny do stávající areálové splaškové 
kanalizace DN150 (v blízkosti stávající šachty Š16), která je zaústěna do veřejné 
kanalizace. V místě napojení bude zřízena nová revizní šachta. Šachty Š16a, Š15a, 
jelikož jsou v kolizi se založením objektu, budou přeloženy. Šachta Š16a bude 
posunuta o cca 1,0m vně budovy. Šachta Š15a bude posunuta o 7,5m vše haly a 
bude monolitická min.1000x800mm, hloubky 3m. V šachtě bude osazen revizní 
čistící kus KGRE150, poklop bude pachotěsný. 

Celková délka nové trasy splaškové kanalizace je 20,3m 
 
4.2   SO 02 Dešťová kanalizace – areálová 

Dešťové vody z přístřešku (1.22,1.23,1.24) budou zaústěny do nejbližší 
dešťové kanalizace v areálu – délka kanalizace DN125 cca 1m. 

Areálová kanalizace DN200, zasahující pod nově navržený objekt, bude 
v délce cca 31,2m přeložena. Délka nové přeložky bude cca 37,6m. 

Dešťové vody z venkovních ploch budou zaústěny do stávající areálové 
dešťové kanalizace Š5. V místě napojení bude osazena nová revizní šachta Š4. 

Dešťové vody z objektu haly budou napojeny novou dešťovou kanalizací dl. 
11,2m do nové šachty Š3a, která je zapojena na stávající trase dešťové kanalizace. 
Délka napojení PVC-KG200 na areálovou kanalizaci je celkem 48,8m. 

 
4.3   SO 03 Vodovod - areálový 

Přívod vody pro plánovanou Výrobní halu a administrativní budovu – SO 10 
bude napojen ve vodoměrné šachtě za vodoměrem vsazením odbočky DN50/50. Z 
vodoměrné šachty bude veden ve spádu min.0,5% vodovod HDPE100 63x5,8mm 
SDR11 s krytím cca1,3~1,5m– délky 63m do objektu SO 10.  

 
4.4   SO 04 Přípojka NN 

SO 04 Přípojka NN řeší kabelové napojení, fakturační měření odběru 
přístavby výrobně-administrativního objektu „NTC“ v areálu VF Černá Hora. 

Stávající areál VF Černá Hora je napojen samostatnou NN přípojkou 1x 
AYKYJ 3x185+95 z distribuční trafostanice eon. Délka přípojky cca 100 m. Měření 
spotřeby je nepřímé, jednosazbové, umístěné v elektroměrovém rozvaděči na 
hranici pozemku areálu VF. Hlavní jistič před elektroměrem je 3x250 A. Odběr 
stávajících objektů je přibližně 3x150 A. Celková délka přípojky NN je 73,0m 

 
4.5   SO 05 Příprava území a HTÚ 

V etapě přípravy území bude nejdříve sejmuta ornice v mocnosti 0,2m 
v ploše 2197,29m2. Část ornice se uloží na deponii a zbytek se odveze na skládku, 
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kterou blíže určí úřad města Černá Hora (objem odvezené ornice je 306,16m3. 
Celkový objem ornice s nakypřením je 518,56m3. 

V další etapě bude probíhat odkopávky, aby byla vytvořena zemní pláň o 
jednotné výšce 320,99m n. m. (-0,800m). Objem nakypřeného výkopku je 
1191,21m3 a bude odvezen na skládku, kterou blíže určí úřad města Černá Hora.  

Jako další etapa bude stabilizace podloží, aby se vytvořila únosná pilotovací 
rovina vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a požadavkům na únosnost 
pilotovací soupravy 80MP, bude provedena výměna podloží v tl. 300mm, tzn. bude 
proveden zhutněný násyp tloušťky 300mm (struskový štěrk tl. 70mm a štěrkodrť 
frakce 4-32mm tl. 230mm). Jednotná vrstva bude tvořit pilotovací rovinu na 
výškové kótě -0,500m (321,29 m n. m.) s výškovou odchylkou ±40mm. Svahy budou 
provedeny ve sklonu max. 1:1. 

 
4.6   SO 06 Plynovod NTL 

Nová přípojka plynu bude provedena z tvarovek PE 90 o délce 242m. Nová 
přípojka bude napojena v hlavním uzávěru plynu, odkud vede stávající přípojka 
plynovodu DN 50. Nové vedení plynovodu bude vedeno v ocelové bralen chráničce 
DN125.  

Spolu s vedením plynovodu se pokládá měděný izolovaný drát, který je 
umístěn souběžně s vedením plynovodu a je připevněn k horní straně vedení. 
V případě vedení plynovodu v chráničce se tento měděný izolovaný drát veden 
mimo tuto chráničku.  

Ve výšce 300-400mm nad horní hranou potrubí plynovodu se uloží 
perforovaná výstražná folie žluté barvy.  

Minimální krytí samotného vedení plynovodu je alespoň 1000mm.  
 
4.7   SO 07 Sadové úpravy  

Sadové úpravy budou probíhat na ploše 2121,32m2, kdy se upraví všechny 
plochy, které sloužili pro dočasné zpevněné plochy nebo byli porušeny pohyby 
mechanizace.  

Z těchto ploch bude odstraněn násyp dočasných zpevněných ploch, 
následně bude probíhat násyp zeminy z deponie s asistencí geodetů. Tato vrstva 
zeminy bude zhutněna a následně bude umístěna poslední vrstva ornice 
z deponie, která bude opět zhutněna a následně bude dosazena nová zeleň 
popřípadě jiné rostliny, dle architektonického návrhu a výkresu sadových úprav.  
 
4.8   SO 08 Opěrná stěna   

Opěrná stěna bude zřízena v místě zpevněné plochy chodníku v severní 
části objektu. Tato opěrná stěna bude zřízena ze ztraceného bednění betonovými 
tvarovkami a bude držet svah, který bude zasahovat z části do plánové zpevněné 
plochy chodníku.  

Délka opěrné stěny je 23,50m a výška je proměnlivá (od 3 šárů tvarovek 
ztraceného bednění, které se bude snižovat postupně, podle tvaru svahu) 
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Opěrná stěna bude mít zřízený základ do nezámrzné hloubky a budou 
v něm zabetonované svislá výztuž, kvůli provázání s betonovými tvarovkami 
ztraceného bednění. 

 
4.9   SO 09 Komunikace a zpevněné plochy    

Komunikace a zpevněné plochy řeší vybudování přístupového chodníku k 
objektu NTC a rozšíření manipulační plochy v severní části. Jedná se o neveřejné 
areálové komunikace. 

Dopravní napojení rozšířené zpevněné plochy před severní fasádou objektu 
bude provedeno na stávající zpevněnou plochu. Geometrie rozšíření vycházející z 
grafického ověření pomocí vlečných křivek největšího očekávaného vozidla - tahač 
s návěsem dle TP 171. 

Zpevněná plocha chodníku bude odvodněna příčným sklonem přes 
zapuštěný obrubník volně do terénu.  

Plocha rozšířeného zpevnění v severní části bude odvodněna do vpusti se 
zaústěním přípojkou DN 150 do stávající dešťové kanalizace.  Odvodnění pláně 
bude zajištěno pomocí drenáže z perforovaného PVC DN 100 se zaústěním do 
přípojky vpusti. 

 
4.10   SO 10 Výrobní a administrativní budova     

Záměrem akce je výstavba nových halových prostor a administrativní 
budovy pro nové technologické centrum společnosti VF, a.s. V navrhovaném 
provozu budou vyráběny zkoušeny a kompletovány výrobky pro oblast radiační 
ochrany a kontroly. 

Stavba bude užívána pro skladování výrobních komponentů, výrobu, 
montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími administrativní objekt bude 
sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců. 

Jedná se o rozvojový záměr společnosti související přímo s jejím hlavním 
oborem činnosti.  

Návrh nových halových prostor vychází ze základních plošných požadavků 
pro budoucí výrobu, nárůstu počtu pracovníku v těchto halách a potřeby 
pracovních prostor pro THP. 

Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury 
areálu – napojení na areálové komunikace, technické sítě. 

Objekt „NTC“ tvoří dvě tvarově jednoduché ortogonální hmoty různých 
výšek. Jedná se o dvoulodní objekt. Část blíže ke stávajícímu objektu je nižší, 
jednopodlažní a část dále od stávajícího objektu je vyšší a částečně dvoupodlažní. 

Nový objekt bude ze stávajícím propojen spojovacím křečkem, který bude 
zajišťovat logistické propojení mezi novou a stávající budovou. Vlastní objekt je 
tvořen dvěma hmotami. Nižší jednopodlažní část bude výškově na úrovni podlahy 
(+-0,000) stávající budovy TC. Vyšší, částečně dvoupodlažní část je tvořena výrobní 
částí, jejíž světlá výška je přes podlaží a je zde navržen mostový jeřáb o nosnosti 
3,2t., a administrativní dvoupodlažní částí.  
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Dispozičně je objekt navržen s ohledem na požadavky investora a ohledem 
na funkční a efektivní využití prostoru. První nadzemní podlaží je uvažováno na n 
úrovni +-0,000. Úroveň +-0,000 je na úrovni 321,79 m.n.m. 

Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová montovaná skeletové 
konstrukce založená na pilotách.  

Obvodový plášť nižší části NTC bude tvořeno vyzdívkou z keramických bloků 
se zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 160mm a opláštěná ze systémových 
desek „ALUCOBOND“. Opláštění vyšší části bude tvořeno sendvičovými (PUR) 
panely tl. 150mm  

Střešní konstrukce bude tvořena skládanou skladbou. U vyšší části bude 
nosnou funkci zajišťovat trapézový plech a u nižší části železobetonové 
prefabrikované stropní panely. Hydroizolační funkci bude zajišťovat foliová (PVC) 
izolace. Specifikace bude dle požadavků PBŘ. 

Denní osvětlení v halová části bude zajištěno střešními světlíky, v ostatních 
prostorech okenními otvory v obvodovém plášti. 

Objekt není podsklepen. 
 
5.   Obestavený prostor a zastavěná plocha 

Celková zastavěná plocha:   1.418,0m2 
Celková užitková plocha:   2.088,0m2 
Celkový obestavěný prostor:  12.221,0m3 

 
6.   Situace stavby   

6.1   Popis staveniště   

Pozemky, na kterých má být nové technologické centrum postaveno, jsou 
v současné době volné, bez zástavby. Nacházejí se v areálu firmy VF, a.s. a jsou ve 
vlastnictví investora.  

Staveniště bude z části oploceno staveništním drátovým plotem do výšky 
2m na pevných, stabilních stojkách. Oplocení bude zřízeno podle situace stavby, 
tak aby byl oddělen provoz stavby od běžného provozu v areálu firmy VF a.s. 
V místě vjezdu / výjezdu bude zřízena vjezdová brána.  

Pro zajištění potřeb staveniště budou určeny plochy pro zařízení staveniště. 
Jedná se o mobilní buňky sloužící jako sklady nářadí a materiálu, kancelářské 
buňky, šatny a hygienické buňky, dále budou vytyčeny plochy pro parkování 
stavebních strojů určené pro výstavbu.  

Oplocení u vjezdu / výjezdu bude mít vyvěšené značky „Nepovolaným vstup 
zakázán“, „Vstup na vlastní nebezpečí“, „Vstup pouze s reflexní vestou a 
ochrannými bezpečnostními pomůckami“, „Vjezd na staveniště“, „Dbejte na 
zvýšenou opatrnost“, „Probíhající stavební práce“ apod.  

Povolení se stavbou bylo provedeno a schváleno správci inženýrských sítí a 
stavebním úřadem.  

Geologické podmínky staveniště jsou podrobně popsány ve zprávě 
inženýrsko-geologického průzkumu. HTÚ jsou prováděny ve vrstvě navážek, které 
jsou vrchní části tvořené navezenou ornicí o tl. 150-200mm. Hlavní objem tvoří 
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hlinitoštěrkovitá zemina, jemnozrnný podíl je tvořen prachovitou frakcí, štěrková 
až balvanitá frakce představuje materiál povahy stavební suti (cihly, hrubé 
kamenivo s příměsí popelovin, písku apod.) Materiál je dobře konsolidovaný, 
zemina je pevné konzistence. Takto popsané navážky jsou v mocnostech 2,8-2,9m 
(sond V1 a V2). Na základě těchto sond bude proveden výkop na výškovou hranici 
HTU 320,99 m n.m. a následně bude provedena navážka štěrkodrtě frakce 0-32mm 
ve tloušťce 300mm na 321,29 m n.m. kvůli dostatečné únosnosti 80MPa pro 
pilotovací soupravu a budoucí konstrukci průmyslové podlahy objektu.   
 

 
Obr. 1.1 – Schéma pozemku stavby [1.2] 
 

6.2  Napojení staveniště na dopravní systém   

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby. V rámci zařízení staveniště bude vytvořena 
příjezdová komunikace délky 47m a šířky 6m, která bude zpevněna směsným 
cihlovým recyklátem tl.150mm a bude hutněno na modul přetvárnosti 
Edef2=45MPa.  

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.   

U vjezdu na silnici I/43 Svitavská bude ve vzdálenosti alespoň 30m před 
vjezdem u místěna na krajnici komunikace dopravní značka „POZOR! VJEZD A 
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Dále u vjezdu na staveniště budou umístěny dopravní 
značky „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL – MIMO VOZIDEL STAVBY A REZEDENTŮ“ a 
„NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST 5km/h“ a ve směru jízdy ze staveniště „STŮJ, DEJ 
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PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Dále bude na bránu umístěna bezpečnostní tabulka viz. Obr. 
1.2 – Bezpečnostní tabulka [3] 

Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy 
hutněna štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. Tloušťka 
této zpevněné plochy bude 150mm a plocha 457,7m2. 
 

 
Obr. 1.2 – Bezpečnostní tabulka [1.3] 

 
7.   Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu   

Způsob realizace hlavních technologických etap je podrobněji zpracován 
v kapitole 4. Studie realizace hlavních technologických etap objektu SO10. 

Popřípadě jsou graficky znázorněné pojezdy hlavních mechanismů a postup 
montáže železobetonového prefabrikovaného skeletu. Toto lze najít v přílohách 
B.1.1 – Schéma sejmutí ornice, B.1.2 – Schéma hlavních terénních úprav, B.1.3 – 
Schéma provádění pilot, B.1.4a-d – Schéma montáže skeletu. 
 
8.   Časový a finanční plán stavby  

Tato část je podrobněji zpracována v níže uvedených přílohách této práce. 
Přílohy se zabývají bilanci zdrojů a časového harmonogramu stavebních objektů po 
celou dobu výstavby.  

 
Přílohy:  
A.1.1 – Propočet celé stavby dle THU 
D.1.1 – Časový plán stavby – objektový 
D.1.2 – Finanční plán stavby – objektový 
D.1.3 – Bilance nasazení strojů 
D.1.4 – Bilance nasazení pracovníků 
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9.   Zařízení staveniště 

9.1   Základní koncepce zařízení staveniště 

Koncepce zařízení staveniště bude rozdělena do dvou etap. V etapě č.1 
budu provedeno zařízení staveniště, výkopové práce a provedení spodní stavby. 
Etapa č.2 bude obsahovat výstavu vrchní stavby.  

Na staveniště budou v rámci zařízení staveniště etapy č.1 instalovány buňky 
pro zaměstnance (stavbyvedoucího, mistry a pracovníky), dále sanitární buňky a 
šatny. Součástí zařízení staveniště etapy 2 budou navíc umístěny uzamykatelné 
kontejnery na drobný materiál a nářadí.  

V rámci zařízení staveniště bude vytvořena příjezdová komunikace délky 
47m a šířky 6m, která bude zpevněna směsným cihlovým recyklátem tl.150mm a 
bude hutněno na modul přetvárnosti Edef2=45MPa (307m2). 
Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy hutněna 
štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. Tloušťka této 
zpevněné plochy bude 150mm a plocha 520m2. 
Kvůli špatným geologickým podmínkám staveniště bude provedena výměna 
podloží ve tloušťce 300mm (HTU 320,99 m n.m.) tato hutněná plocha na modul 
přetvárnosti Edef2=80MPa bude sloužit jako pilotovací rovina ve výšce 321,29 m 
n.m. a později bude sloužit jako podkladní vrstva pro konstrukci průmyslové 
podlahy objektu (1344,1m2). 

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.  Staveniště bude v některých 
částech ohraničeno oplocením výšky 2m.  

Budou zřízeny nové dočasné přípojky elektřiny, vody a kanalizace, které 
budou napojeny na nově navržené inženýrské sítě. Jejich polohy a metráže jsou 
uvedeny v příloze této práce C.1.2_Situace zařízení staveniště – etapa 1, 
C.1.3_Situace zařízení staveniště – etapa 2.  

Odvodnění staveniště bude navrženo povrchovým vsakováním do podloží, 
protože staveniště je lehce svahováno směrem od stávající administrativní budovy. 
Komunikace a zpevněné plochy jsou tudíž navrženy z hutněných štěrků, protože 
nebude docházet ke znečištění staveniště a okolních komunikací vlivem rozmočené 
zeminy.  

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby.  

Za udržování staveniště ve skvělém a bezpečném technickém stavu po 
celou dobu výstavby odpovídá stavbyvedoucí.  
 
9.2   Objekty zařízení staveniště 

Umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno v příloze této práce 
C.1.2_Situace zařízení staveniště – etapa 1, C.1.3_Situace zařízení staveniště – etapa 
2.  
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1) Provozní zařízení staveniště 
- Buňka pro stavbyvedoucího 
- Buňka pro mistry stavby  
- Provozní skládky a sklady  
- Komunikace  
- Parkoviště  
- Oplocení 
- Staveništní rozvody a přípojky  
- Osvětlení staveniště  
- Kontejnery na tříděný odpad  
- Míchací centrum 

 
2) Sociální zařízení staveniště  

- Šatny pro pracovníky  
- Buňky sanitárního vybavení  

 
10.   Hlavní stavební mechanismy  

Návrhy a technické informace o navržených stavebních strojích jsou 
uvedeny v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dopravní 
trasy hlavních strojů jsou uvedeny v kapitole 2. Širší vztahy dopravních tras.  

Součástí návrhu hlavních stavebních mechanismů, je porovnání dvou typů 
zvedacích mechanismů (atutojeřáb, věžový jeřáb). Zvedací mechanismus bude 
navržen podle velikosti staveniště, podle stěžejních prvků (nejtěžší, nejvzdálenější, 
nejbližší) a podle finanční náročnosti.  

 
11.   Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky  

11.1   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

1. Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni dodržovat požadavky právních 
předpisů, normativní požadavky a bezpečnostní požadavky prací, se kterými byli 
prokazatelně seznámeni. V průběhu realizace této technologické etapy bude 
zejména dodržován:  

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb. Novela č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

- 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.  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Novela č. 32/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. Novela č. 63/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 
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- Nařízená vlády 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí.  

- Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  

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

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. Novela č. 221/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

- Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce. 
- Zákon č. 22/1997 Sb., Novela č. 91/2016 Sb., Zákon o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
- Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  
- Nařízení vlády č 201/2010 Sb., Novela č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu.  
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.  

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Novela č. 217/2016 Sb., Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

2. Všichni pracovníci musí mít odbornou zdravotní způsobilost dle vykonávaných 
prací a v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů.  
3. U technického zařízení a vybavení musí být provedeny pravidelné revizní 
kontroly. 
4. Pracovníci musejí být seznámeny se všemi souvisejícími vnitřními předpisy 
dodavatele vrtaných pilot a jsou povinni dodržovat požadavky na bezpečnost, 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu uvedené v následujících dokumentech 
týkající se provádění prací:  

- Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení  
- Registr rizik dodavatele vrtaných pilot  
- Technologický postup 
- Stavební deník 
- a další dokumenty zpracované dle ČSN OHSAS 18001 

5. Všichni pracovníci na stavbě musejí používat OOPP dle schváleného seznamu 
OOPP společnosti. Pro vstup na stavbu jsou pracovníci vybaveni následujícími 
OOPP: 

- ochranný pracovní oděv  
- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  
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7. Ostatní osoby na stavbě (pokud se nepohybují v doprovodu) musí být 
seznámeny se všemi bezpečnostními předpisy a bezpečnostními pravidly a pokyny 
dodavatele vrtaných pilot.  
8. Ostatní osoby, které se pohybují na stavbě, musí být vybaveni  

- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

9. Na stavbě platí zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu (mimo vozidel 
stavby). Vstupy na stavbu musí být označeny bezpečnostním značením.  
10. Pokud na pracovišti vznikne pracovní jáma (pilota, hlavice), která nebude 
zabetonována, jsou pracovníci povinni tuto jámu přikrýt podlážkou nebo krytem 
s dostatečnou únosností, popřípadě zábranou ve vzdálenosti 1,5m od kraje jámy. 
11. Stavební buňky a vrtné soupravy musí být vybaveny přenosným hasícím 
přístrojem. Pracoviště je vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci 
(lékárnička, mobilní telefon) 
 
11.2   Ochrana okolí stavby   

Z hlediska hlukových poměrů provozu staveniště během výstavby je 
potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č.217/2016 Sb., o ochraně draví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Pro autojeřáb bude vyhrazen zakázaný manipulační prostor, aby nedošlo 
k poškození okolních objektů a zeleně. 

 
Další normy, které se týkají:  
Zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší 
Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
nařízení vlády č.217/2016 Sb., o ochraně draví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Vyhláška č. 286/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 
11.3   Zabránění erozi půdy během výstavby   

Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
opatrně zacházeno, případně bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Za suchého počasí budou kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty 
v okolí budovy a stavebních buněk, aby se zamezilo prašnosti v okolí staveniště. 

 Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů, proto bude nutné tyto 
odpady skladovat v kontejnerech nebo pod plachtou. 

Odvodnění staveniště bude navrženo povrchovým vsakováním do podloží, 
protože staveniště je lehce svahováno směrem od stávající administrativní budovy. 
Komunikace a zpevněné plochy jsou tudíž navrženy z hutněných štěrků, protože 
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nebude docházet ke znečištění staveniště a okolních komunikací vlivem rozmočené 
zeminy.  

Nezpevněné plochy, které podléhají pod stavební objekt SO07 Sadové 
úpravy budou postupně osety, avšak nejpozději do 14 dní od skončení těchto 
stavebních prací. Zasetý a osázený svah bude chráněn mulčovací kůrou, která udrží 
vlhkost a zpevňuje zeminu, proti odplavování sedimentů nebo sesuvu svahu.  

 
11.4   Likvidace stavebního odpadu 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pevný odpad bude během výstavby tříděn a skladován 
ve vodotěsných uzavřených kontejnerech a bude pravidelně odvážen k recyklaci či 
ekologické likvidaci. Veškerý odpad ze stavby bude odvážen týdně bez ohledu na 
to, kdo jej vytvořil a bude odvážen smluvními specializovanými firmami na odvoz a 
recyklaci odpadu. Veškeré barevné kovy, odpad železa, oceli a všechny nebezpečné 
odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do sběrného dvora v Černé 
Hoře (cca 1km). Ostatní odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do 
svého sběrného dvoru.  
 

Zatřídění odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie Odhadované 
množství (t) 

Způsob 
likvidace 

Beton 17 01 01 O 1 Recyklace 
nebo skládka 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0,2 Recyklace 
nebo skládka 

Dřevo 17 02 01 O 0,1 Spalovna 
Plasty 17 02 03 O 0,1 Recyklace 
Sklo, plasty dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo jsou 
znečištěné 

17 02 04 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

17 03 01 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0,01 Recyklace 
Hliník 17 04 02 O 0,02 Recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 O 0,5 Recyklace 
Kabely neuvedené pod 17 04 
10 

17 04 11 O 0,01 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 

17 08 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 
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Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,1 Spalovna 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly jimi znečištěné 

15 01 10 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,5 Spalovna 
nebo skládka 

Pozn.: N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
Tab. 1.2 - Tabulka zatřídění odpadů [1.4] 
 
  11.5   Prevence proti znečištění okolí od stavební mechanizace 

Kontroluje se hlavně technický stav strojů, hladiny provozních kapalin, 
promazanost a správný chod pohyblivých částí, funkčnost výstražných signalizací a 
celistvost zvedacích lan a bezpečnostních popruhů. Po ukončení prací nebo konci 
pracovní doby musejí být stroje a nářadí odstaveny na místech k tomu určených a 
zajištěn proti samovolnému pohybu. Dále pod těžkou mechanizací na naftu, 
benzín nebo olej, musí být položena úkapová vana, která zabrání možnému úniku 
provozních kapalin a nejde tak, ke kontaminaci zemin ropnými látkami.  
 
  12.   Seznam tabulek  

Tab. 1.1 - Tabulka parcel pro výstavbu [1.1] 
Tab. 1.2 - Tabulka zatřídění odpadů [1.4] 
 
  13.   Seznam obrázků 

Obr. 1.1 – Schéma pozemku stavby [1.2] 
Obr. 1.2 – Bezpečnostní tabulka [1.3] 
 
  14.   Seznam zdrojů 

[1.1] - https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
[1.2] - https://mapy.cz/letecka?x=16.9479682&y=49.2729922&z=20 
[1.3] - https://www.aaapapir.cz/pozor-stavba-2-bezpecnostni-banner-s-logem-
firmy-100x100-cm_d51660.html 
[1.4] - Vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
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1.    Obecné informace  

1.1   Základní identifikační údaje o stavbě  

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

 
Celková zastavěná plocha:   1.418,0m2 
Celková užitková plocha:   2.088,0m2 
Celkový obestavěný prostor:  12.221,0m3 
  
2.    Koordinační situace   

Koordinační situace s upraveným dopravním značením je v přílohové části 
C.1.1 – Koordinační situace stavby a vyznačené pojezdy jednotlivých mechanismů 
jsou uvedeny také v přílohách B.1.1 – Schéma sejmutí ornice, B.1.2 – Schéma 
hlavních terénních úprav, B.1.3 – Schéma provádění pilot, B.1.4a-d – Schéma 
montáže skeletu. 
 
3.    Širší vztahy dopravních tras    

3.1   Popis staveniště 

Pozemky, na kterých má být nové technologické centrum postaveno, jsou 
v současné době volné, bez zástavby. Nacházejí se v areálu firmy VF, a.s. a jsou ve 
vlastnictví investora.  
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Staveniště bude z části oploceno staveništním drátovým plotem do výšky 
2m na pevných, stabilních stojkách. Oplocení bude zřízeno podle situace stavby, 
tak aby byl oddělen provoz stavby od běžného provozu v areálu firmy VF a.s. 
V místě vjezdu / výjezdu bude zřízena vjezdová brána.  

Pro zajištění potřeb staveniště budou určeny plochy pro zařízení staveniště. 
Jedná se o mobilní buňky sloužící jako sklady nářadí a materiálu, kancelářské 
buňky, šatny a hygienické buňky, dále budou vytyčeny plochy pro parkování 
stavebních strojů určené pro výstavbu.  

Oplocení u vjezdu / výjezdu bude mít vyvěšené značky „Nepovolaným vstup 
zakázán“, „Vstup na vlastní nebezpečí“, „Vstup pouze s reflexní vestou a 
ochrannými bezpečnostními pomůckami“, „Vjezd na staveniště“, „Dbejte na 
zvýšenou opatrnost“, „Probíhající stavební práce“ apod.  

Vjezd a výjezd na staveniště bude označen dopravním značením na 
nedaleké komunikaci.  

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu stávající polní cestou, 
která vede v areálu objektu. Polní cesta je napojena na klasickou komunikaci. Bude 
provedena navážka cihelného recyklátu tl.150mm na tuto polní cestu.  

 

 
Obr. 2.1 – Příjezdová trasa na staveniště [2.1] 
 

3.2   Dopravní trasy a příjezd ke staveništi      

Pro dané staveniště bude nejkritičtější z hlediska dopravní přepravy 
autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 s poloměrem otáčení 10m a šířkou 2550mm. 
Jeřáb bude sloužit ve fázi montáže železobetonového prefabrikovaného skeletu a 
také při opláštění střešní střešního pláště. Druhý kritický problém bude s dopravou 
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prefabrikovaných železobetonových dílců. Dílce budou dopravovány tahačem 
Scania R500 6x4 Highline V8 s návěsovým valníkem Schwarzmuller RH 125P 
s poměrem otáčení 7,9m. Tímto valníkem budou dopraveny všechny 
prefabrikované dílce kromě střešních vazníků. Třešní vazníky kvůli velkým 
rozměrům budou dopraveny na valníku Nooteboom OSDS-55-03V. Dodavatelem 
prefabrikovaných dílců je Prefa Brno, a.s. s prodejnou a skladem v Kuřimi (trasa 
13km s dobou přepravy cca 20minut). 

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby.  
 
3.3   Dopravní trasa autojeřábu       

Pronajímatel autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 je společnost Autojeřáby 
Pytela se sídlem a parkovištěm pro autojeřáby ve městě Drnovice, Kašparovský 
dvůr 757. Vzdálenost od staveniště je asi 42km. Na cestě je několik odboček a 
kruhových objezdů, které je nutné posoudit. Na trase nejsou žádné tunely ani 
mosty s omezenou hmotností.  
 

 
Obr. 2.2 – Dopravní trasa autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 [2.2] 

 
- 1. odbočka ve městě Drnovice (výjezd z parkoviště autojeřábů) 

Poloměr zatáčky je R=23,0m > 10,0m VYHOVUJE 
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Obr. 2.3 – Dopravní trasa autojeřábu – odbočka v Drnovicích [2.3] 

 
- 2.  odbočka ve městě Drnovice  

Poloměr zatáčky je R=16,0m > 10,0m VYHOVUJE 

 
Obr. 2.4 – Dopravní trasa autojeřábu – odbočka v Drnovicích [2.4] 

 
- 3.  odbočka na náměstí Drnovice na silnici č. 379  

Poloměr zatáčky je R=18,0m > 10,0m VYHOVUJE 
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Obr. 2.5 – Dopravní trasa autojeřábu – odbočka na náměstí Drnovice [2.5] 
 

- 4.  zatáčka po hlavní silnici č. 379 v obci Podomí   
Poloměr zatáčky je R=17,5m > 10,0m VYHOVUJE 

 
Obr. 2.6 – Dopravní trasa autojeřábu – zatáčka v obci Podomí [2.6] 
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- 5.  železniční přejezd  u ulice Gellhornova v Lažanech 

 
Obr. 2.7 – Dopravní trasa autojeřábu – železniční přejezd Lažany [2.7] 
 

- 6.  odbočka z ulice Gellhornova na ulici Svitavská Blansko   
Poloměr zatáčky je R=30,0m > 10,0m VYHOVUJE 

 
Obr. 2.8 – Dopravní trasa autojeřábu – odbočka na silnici Svitavská [2.8] 

 
- 7.  kruhový objezd č.1 Blansko 

Poloměr vjezdu na kruhový objezd R=12,0m > 10,0m  VYHOVUJE 
Poloměr kruhového objezdu R=16,0m > 10,0m   VYHOVUJE 
Poloměr výjezdu z kruhového objezdu R=13,0m > 10,0m VYHOVUJE 
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Obr. 2.9 – Dopravní trasa autojeřábu – kruhový objezd č.1 Blansko [2.9] 
 

- 8.  kruhový objezd č.2 Blansko 
Poloměr kruhového objezdu R=13,5m > 10,0m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.10 – Dopravní trasa autojeřábu – kruhový objezd č.2 Blansko [2.10] 
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- 9.  kruhový objezd Rájec-Jestřebí  
Poloměr kruhového objezdu R=12,0m > 10,0m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.11 – Dopravní trasa autojeřábu – kruhový objezd Rájec-Jestřebí [2.11] 
 

- 10.  kruhový objezd u Černé Hory 
Poloměr vjezdu na kruhový objezd R=25,0m > 10,0m  VYHOVUJE 
Poloměr kruhového objezdu R=20,0m > 10,0m   VYHOVUJE 
Poloměr výjezdu z kruhového objezdu R=17,5m > 10,0m VYHOVUJE 

 
Obr. 2.12 – Dopravní trasa autojeřábu – kruhový objezd u Černé Hory [2.12] 
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- 11.  Odbočka na staveniště ze silnice č.377  

Poloměr kruhového objezdu R=18,0m > 10,0m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.13 – Dopravní trasa autojeřábu – odbočka na staveniště [2.13] 
 

3.4   Dopravní trasa železobetonových prefabrikátů      

Druhý kritický problém bude s dopravou prefabrikovaných 
železobetonových dílců. Dílce budou dopravovány tahačem Scania R500 6x4 
Highline V8 s návěsovým valníkem Schwarzmuller RH 125P s poměrem otáčení 
7,9m. Tímto valníkem budou dopraveny všechny prefabrikované dílce kromě 
střešních vazníků. Třešní vazníky kvůli velkým rozměrům budou dopraveny na 
valníku Nooteboom OSDS-55-03V. Dodavatelem prefabrikovaných dílců je Prefa 
Brno, a.s. s prodejnou a skladem v Kuřimi (trasa 13km s dobou přepravy cca 
20minut). 
 
3.4.1   Nadrozměrná doprava 

Přeprava železobetonových prefabrikovaných vazníků s délkou 18,1m, 
šířkou 400mm, výškou vazníku 1200mm a hmotností 9,85t nesplňuje podmínky 
pro běžnou silniční přepravu dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikací. V tomto případě řešíme zejména tyto podmínky, které 
definuje §37 a §39 této vyhlášky.  

- Maximální hmotnost jízdní soupravy je 48t 
- Maximální šířka vozidel kategorie N je 2,55m 
- Maximální délka soupravy tahače s návěsem je 16,5m 
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- Maximální výška vozidla je 4,0m 
Z těchto důvodů je nutné požádat o povolení k nadrozměrné přepravě, 

které se bude vyřizovat na Magistrátu města Brno. Údaje potřebné k vydání 
povolení jsou stanoveny v §40 vyhlášky č.104/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikací ve znění pozdějších předpisů. K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 
je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace či pozemku a souhlas 
Policie České Republiky, jestli má být použita dálnice nebo rychlostní silnice, 
souhlas Ministerstva vnitra. 
 
Správní poplatek: 

Je nutné uhradit správní poplatky, které se vztahují na překročení největších 
přípustných rozměrů či hmotnosti vozidla stanovených vyhláškou ministerstva 
dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací. Výše správního poplatku 
je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  
 
Technická doprovodná vozidla: 

Součástí nadrozměrné přepravy bude doprovodné vozidlo, které je 
vybaveno výstražnými světly/majáky, vysílačkou a výstražnými polepy. O vhodnosti 
použití počtu doprovodných vozidel rozhoduje silniční správní orgán, tj. 
ministerstvo dopravy. Při určování počtu a použité doprovodných vozidel je nutné 
brát ohled na délku a vhodnost zvolené trasy. V doprovodném vozidle by měli být 
alespoň 3 osoby pro případné zastavení provozu. Účel doprovodných vozidel je 
upozorňovat ostatní účastníky provozu na mimořádnou událost v dopravě a 
umožňující plynulou jízdu z místa výroby na místo stavby. 
 

 
Obr. 2.14 – Doprovodné vozidlo [2.14] 
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3.4.2   Trasa dopravy prefabrikovaných dílců 

 
Obr. 2.15 – Dopravní trasa železobetonových prefabrikovaných prvků [2.15] 
 

- 1.  Výjezd z areálu Prefa Brno na ulici Blanenská Kuřim  
Poloměr kruhového objezdu R=18,0m > 7,9m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.16 – Dopravní trasa prefabrikátů – odbočka na ulici Blanenská [2.16] 
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- 2.  odbočka na silnici třídy B E461  
Poloměr kruhového objezdu R=18,0m > 7,9m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.17 – Dopravní trasa prefabrikátů – odbočka na silnici E461 [2.17] 
 

- 3.  vjezd do obce Lipůvka  

 
Obr. 2.18 – Dopravní trasa prefabrikátů – vjezd do obce Lipůvka [2.18] 
 

- 4.  kruhový objezd u Černé Hory 
Poloměr vjezdu na kruhový objezd R=17,0m > 10,0m  VYHOVUJE 
Poloměr kruhového objezdu R=20,0m > 10,0m   VYHOVUJE 
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Poloměr výjezdu z kruhového objezdu R=17,5m > 10,0m VYHOVUJE 

 
Obr. 2.19 – Dopravní trasa prefabrikátů – kruhový objezd u Č.H. [2.12] 
 

- 11.  Odbočka na staveniště ze silnice č.377  
Poloměr kruhového objezdu R=18,0m > 10,0m  VYHOVUJE 

 
Obr. 2.20 – Dopravní trasa prefabrikátů – odbočka na staveniště [2.13] 
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3.5   Dopravní trasa pilotovací soupravy       

Třetí problém bude s dopravou vrtné soupravy Bauer BG 15 H. Souprava 
patří firmě KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se sídlem Vídeňská 120 
v Brně. Vrtná souprava bude dopravena z jiné stavby, kde bude provádět vrty pilot. 
Poloha tohoto staveniště je zatím neznámá a firma KELLER včas dodá tuto 
informaci zhotoviteli, aby mohli udělat přípravu trasy. Vrtná souprava bude 
dopravena na tahači Scania R500 6x4 Highline V8 na valníku Nooteboom OSDS-55-
03V. Doprava vrtné soupravy bude podléhat nadrozměrné dopravě.  

- Přepravní délka stroje: 12580mm 
- Přepravní šířka stroje: 2500mm 
- Přepravní výška stroje: 3450mm 
- Přepravní hmotnost stroje: 47t 

 
3.5.1   Nadrozměrná doprava 

Přeprava vrtné soupravy Bauer BG 15 H nesplňuje podmínky pro běžnou 
silniční přepravu dle vyhlášky ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikací. V tomto případě řešíme zejména tyto podmínky, které definuje §37 a 
§39 této vyhlášky.  

- Maximální hmotnost jízdní soupravy je 48t 
- Maximální šířka vozidel kategorie N je 2,55m 
- Maximální délka soupravy tahače s návěsem je 16,5m 
- Maximální výška vozidla je 4,0m 

Z těchto důvodů je nutné požádat o povolení k nadrozměrné přepravě, 
které se bude vyřizovat na Magistrátu města Brno, Údaje potřebné k vydání 
povolení jsou stanoveny v §40 vyhlášky č.104/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikací ve znění pozdějších předpisů. K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 
je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace či pozemku a souhlas 
Policie České Republiky, jestli má být použita dálnice nebo rychlostní silnice, 
souhlas Ministerstva vnitra. 
 
Správní poplatek: 

Je nutné uhradit správní poplatky, které se vztahují na překročení největších 
přípustných rozměrů či hmotnosti vozidla stanovených vyhláškou ministerstva 
dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací. Výše správního poplatku 
je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  
 
Technická doprovodná vozidla: 

Součástí nadrozměrné přepravy bude doprovodné vozidlo, které je 
vybaveno výstražnými světly/majáky, vysílačkou a výstražnými polepy. O vhodnosti 
použití počtu doprovodných vozidel rozhoduje silniční správní orgán (ministerstvo 
dopravy). Při určování počtu a použité doprovodných vozidel je nutné brát ohled 
na délku a vhodnost zvolené trasy. V doprovodném vozidle by měli být alespoň 3 
osoby pro případné zastavení provozu. Účel doprovodných vozidel je upozorňovat 
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ostatní účastníky provozu na mimořádnou událost v dopravě a umožňující 
plynulou jízdu z místa výroby na místo stavby. 

 
3.6   Doprava čerstvého betonu       

Doprava čerstvého betonu bude zajištěna firmou TBG BETONMIX a.s. se 
sídlem Na Brankách 4, Blansko. Čerstvá betonová směs bude dopravena 
autodomíchávačem SCANIA 114C 380 8x4. Délka trasy z betonárny na staveniště je 
10km cca 15minut. Na úseku se normálně netvoří žádné kolony nebo hustý 
provoz. 
Množství:  Beton C25/30 XA1, Cl 0,2, Dmax 16, S3 – 371,01m3 – 42 mixů po 9m3 

  Beton C16/20, CXC2 – 24,58m3 – 3 mixy po 9m3  
 

 
Obr. 2.21 – Dopravní trasa dodávky čerstvého betonu [2.14] 
 

3.7   Doprava trasa betonářské výztuže   

Výztuž pro železobetonové základy, armokoše pilotů a hlavic dopraví valník  
IVECO STRALIS AS 260 s 42 Y/P 6x2 s hydraulickou rukou, který je ve vlastnictví 
dodavatele stavby. Dodavatelem výztuže je Ferona, a.s. s pobočkou na adrese 
Vídeňská 89 v Brně.  
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Obr. 2.22 – Dopravní trasa dodávky betonářské výztuže [2.15] 

 
3.8   Trasa pro dopravu ostatních stavebních strojů   

Jedná se především o stroje pro zemní práce, které budou zajištěny 
půjčovnou na dobu nezbytně nutnou na provedení veškerých prací. Půjčovna 
stavebních strojů Zeppelin CZ s r.o. se sídlem Tuřanka 833/119, Brno Tuřany.  

Stroje budou dovezeny na podvalníku před staveniště, kde budou vyloženy.  
Vzdálenost na staveniště je 34,3km.  
 

 
Obr. 2.23 – Dopravní trasa ostatních stavebních strojů [2.16] 
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3.9   Doprava ostatního stavebního materiálu   

Pro dopravu drobného stavebního materiálu, nářadí, pomůcek, případně 
menších strojů lze využít užitkový vůz Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI, který je 
ve vlastnictví dodavatele stavby. Budou využity nedaleké stavebniny ve vzdálenosti 
11km na adrese Tovární 531 Svitávka ve stavebninách Flamex. 

 

 
      Obr. 2.24 – Dopravní trasa ostatních stavebního materiálu [2.17] 
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trasy&x=16.9229800&y=49.3783190&z=11&rc=9mKVoxTnK-
3k4xUGAR&rs=addr&rs=firm&ri=8898085&ri=200771&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc
=%5B%5D&rwp=1%3B9mK8AxTnQ2flohGNGdgxSPrhDjKDhACRS5W0fbb59afYo5mUfR75iD
bDwx83gp&rut=1 
[2.17] - https://mapy.cz/letecka?planovani-
trasy&x=17.0158830&y=49.3686842&z=11&rc=9mXmIxTjXP9mIFxxUGAR&rs=addr&rs=firm
&ri=11415424&ri=200771&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9mV6
bxTpv7cOxld1dAolOsbgMkZc3OQx8MeR3wSx88gX3sLx8ayA6ix8jV5hrWx8rf-
i.Ax8z1G&rut=1 
[2.18] - https://mapy.cz/letecka?planovani-
trasy&x=16.6673159&y=49.4644762&z=13&rc=9mLNZxUfK8dtZxUGAR&rs=addr&rs=firm&r
i=12702042&ri=200771&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9mMEA
xUdVUe-eeGj3reeg2fQadqLfZV3-dfAVcarN4dlNYM3HjSUe9ShIVcIQ&rut=1 
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1.   Přílohy    
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1.      Obecné informace  

1.1     Základní identifikační údaje o stavbě  

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

Celková zastavěná plocha:   1.418,0m2 
Celková užitková plocha:   2.088,0m2 
Celkový obestavěný prostor:  12.221,0m3 
 
1.2   Popis objektu a lokality   

Záměrem akce je výstavba nových halových prostor a administrativní 
budovy pro nové technologické centrum společnosti VF, a.s. V navrhovaném 
provozu budou vyráběny zkoušeny a kompletovány výrobky pro oblast radiační 
ochrany a kontroly.  

Stavba bude užívána pro skladování výrobních komponentů, výrobu, 
montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími administrativní objekt bude 
sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců.  
Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová montovaná skeletové konstrukce 
založená na pilotách.  

Řešeného území se nachází na nezastavěných pozemcích p.č. 1191/1, 
1191/4, 1191/5, 1192/2, 1195/1, 1195/5, 1195/8 ve  stávajícím  areálu  firmy  VF,  
a.s.  na ulici  Svitavská v městysi Černá Hora. Vodovodní přípojka bude vybudována 
na pozemku p.č. 1166, který je ve vlastnictví města Černá Hora.  
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1.3   Členění stavby na stavební objekty  

SO 01  Splašková kanalizace - areálová 
SO 02  Dešťová kanalizace - areálová 
SO 03  Vodovod - areálový 
SO 04  Přípojka NN 
SO 05  Příprava území a HTÚ  
SO 06  Plynovod STL 
SO 07  Sadové úpravy 
SO 08  Opěrná stěna  
SO 09  Komunikace a zpevněné plochy   
SO 10  Výrobní a administrativní budova 
 
2.   Studie realizace hlavních technologických etap objektu SO10 

2.1   Zemní práce  

Předtím než budou zahájena etapa zemních prací je nutno prověřit vedení 
stávajících sítí. Bez předběžné kontroly nemůžou zemní práce začít. Je nutné 
respektovat normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického 
vybavení 

Příprava území spočívá v sejmutí ornice v tloušťce vrstvy dle skutečného 
stavu 150mm až 200mm dle geologického průzkumu. Sejmutí bude provedeno na 
ploše 2197,29 m2, tj. 439,45 m3 nakypřené zeminy. Hrubé terénní úpravy budou 
spočívat ve vytvoření pilotovací roviny na výškové úrovni 321,29m n. m. (-0,500m). 
Výkopové svahy budou prováděny ve sklonu max. 1:1 tzn. stěny výkopu nebudou 
paženy. Vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a požadavku na únosnost 
pilotovací roviny 80 MPa bude provedena výměna podloží v tl. vrstvy 30 cm. To 
znamená, že výkop pláně se provede na úroveň 320,99m n. m. (-0,800m). Na takto 
upravenou bude proveden násyp tloušťky 30 cm, který bude tvořit pilotovací 
rovinu na úrovni 321,29 m. Pro tento násyp bude bude provedena navážka 
štěrkodrtě frakce 0-32mm ve tloušťce 300mm na 321,29 m n.m. kvůli dostatečné 
únosnosti 80MPa pro vrtné soupravy a budoucí konstrukci průmyslové podlahy 
objektu.  

Pomocí rypadla nebo rypadla-nakladače budou provedeny výkopové práce 
pro základové pasy (jedná se o 73,63m3 vykopané zeminy). Výkopek bude 
uskladněn na deponii.  

Výškové úrovně jednotlivých procesů zemních prací budou pravidelně 
kontrolovány pověřeným pracovníkem za použití nivelačního přístroje.  
 
2.1.1   Doba realizace  

Prováděný zemních prací bude trvat přibližně 3 týdny. Bližší časová 
specifikace v harmonogramu v příloze této práce D.1.5 – Časový plán hrubé stavby 
objektu SO10. 
 

2.1.2 Pracovní četa (orientační počet) 
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- Vedoucí čety   1x 
- Geodet   1x 
- Asistent geodeta  1x 
- Strojník   5x 
- Řidič    2x 
- Pomocný dělník  2x 

 
2.1.3 Návrh strojní sestavy 

- Dozer    1x 
- Kolové rypadlo  1x 
- Rypadlo-nakladač  1x 
- Nákladní automobil  2x 
- Kropící cisterna  1x 
- Vápnící fréza   1x 
- Vibrační válec   1x 
- Vibrační deska  1x 

 
2.1.4 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola vyznačení inženýrských sítí (stávající, nové, dočasné) 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola technických stavů strojů a mechanismů  
- Vypracování předávacího protokolu 

Mezioperační kontrola 
- Kontrola technického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek  
- Kontrola výškových úrovní  
- Kontrola přesnosti vytyčení  
- Kontrola hutnění  
- Kontrola uskladnění zemin na skládce  
- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště  
- Klimatické podmínky  

Výstupní kontrola 
- Kontrola rovinnosti stavební pláně  
- Kontrola odvodnění stavební pláně  
- Kontrola zhutnění stabilizační vrstvy  
- Kontrola skládky ornice a výkopku  
- Kontrola výsledných odchylek  

 
2.2   Základové konstrukce  

Založení skeletu je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotách profilu 
600, 900mm s délkami pilot 7,30m – 12,50m navržených podle působícího zatížení 
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a geologických podmínkách (bude provedeno 43ks pilot). Pata pilot je vetknuta do 
únosného podloží (jíl s vysokou plasticitou F8 CH), vetknutí je přibližně 1,5-2,0m na 
každí pilotě v horní části jsou piloty vetknuty do hlavic. V hlavě piloty je uvažováno 
s provedením kalichu pro osazení sloupů různých rozměrů (od 400x400 po 
600x500mm). Kalichy jsou dvou typů průměr hlavice H2 je 1200mm s výškou 
1300mm a hlavice V1 průměru 1400mm s výškou 1500m (Celkem 43ks) 

Vrty pilot budou provedeny vrtnou soupravou technologií rotačně 
náběhového vrtání. Vytyčení pilot bude z důvodů možného vychýlení polohy 
vytyčovacích bodů probíhat průběžně. Vrt bude proveden v lehce nesoudržných 
zeminách, takže se bude bednit ocelovými spojovatelnými pažnicemi, které bude 
instalovat speciální nástroj na vrtné soupravě. Nejprve bude vyvrtána kruhová 
základová patka o průměru 600mm do hloubky -5,800m až do -7,500m (dle délky 
jednotlivých pilot.). Pak nástroj na soupravě zarazí ocelové pažnice spojením 
jednotlivých kusů dohromady. Následně se vloží armokoš piloty z betonářské oceli 
a dojde k zalití armokoše betonovou směsí autodomíchávačem. Vrtná souprava 
vytáhne ocelové pažnice a po vytvrdnutí následuje vložení armokoše kruhové 
patky a bednění čtvercového kónického kalichu s následnou betonáží. Na piloty a 
paty bude použita betonářská ocel B500A a beton c25/30 XA1. 

Rozměry a umístění jednotlivých pilot lze najít v projektové dokumentaci ve 
výkresu D.1.2-B2.2-Půdorys pilot nebo v příloze této práce B.1.3 – Schéma 
provádění pilot, kde jsou uvedeny délky pilot, rozměry hlavic a pořadí vrtu.  

 
2.2.1   Doba realizace  

Prováděný základových bude trvat přibližně 4 týdny. Bližší časová 
specifikace v harmonogramu v příloze této práce D.1.5 – Časový plán hrubé stavby 
objektu SO10. 
 
2.2.2 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Geodet   1x 
- Asistent geodeta  1x 
- Strojník   3x 
- Vazač výztuže  1x 
- Svářeč    2x 
- Vazač břemen   1x 
- Tesař    1x 
- Betonář   2x 
- Pomocný dělník  1x 

 
2.2.3 Návrh strojní sestavy 

- Vrtná souprava  1x 
- Kolové rypadlo  1x 
- Rypadlo-nakladač  1x 
- Autodomíchávač  1x 
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- Tahač s valníkem  1x 
 
2.2.4 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Převzetí staveniště 
- Předání pracoviště 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Předání vyznačení inženýrských sítí (stávající, nové, dočasné) 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola technických stavů strojů a mechanismů  
- Vypracování předávacího protokolu pro každou pilotu 
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Kontrola vytyčených středů pilot a hlavic  
- Kontrola svislosti vrtů 
- Inženýrsko-geologický průzkum  
- Kontrola prostorové tuhosti bednění hlavic  
- Kontrola armokošů a výztuže  
- Kontrola kvality betonové směsi  
- Kontrola betonáže  
- Kontrola hutnění  
- Kontrola technologického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  
- Kontrola uskladnění zemin na skládce  
- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště  
- Klimatické podmínky  

Výstupní kontrola 
- Porovnání předpokladů se skutečnými hodnotami 
- Kontrola dokončenosti etapy  
- Kontrola výsledných rozměrů a odchylek  

 
2.3   Montáž prefabrikované železobetonového skeletu  

Nosná konstrukce haly je navržena jako montovaný železobetonový skelet 
halového typu s maximálním osovým rozměrem 40,0 x 18,0m a se světlou výškou 
min. +7,5m pod vazník. Příčná vazba z dvojice sloupů a vazníku je v ose 2-8. Ve 
štítové ose 1 a 9 jsou sloupy příčných vazeb zahuštěny na 6,0m. V ose A a B jsou 
příčné rámy doplněny obvodovými střešními ztužidly na rozpon 5,0m. Mezi osami 
5-8 je konstrukce haly doplněna o administrativní vestavek v úrovni +4,35m. 
Konstrukce haly je po obvodě doplněná v úrovni základů o základové prahy. 
Konstrukce administrativy s osovým max. rozměrem 10,2m x 18,0m, tvoří příčné 
patrové vazby se stropní konstrukcí s konstrukční výškou +4,23m. Uprostřed 
rozpětí je v úrovni 1.NP doplněn středový sloup, vynášející průvlaky.  

Administrativní část se nachází mezi osami 5-9/A-B a je dvojpodlažní 
s příčným nosným systémem průvlaků v ose 5-9. Nosnou konstrukci stropu tvoří 
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stropní panely uložené na průvlaky, doplněné obvodovými ztužidly. Na ozuby 
průvlaků jsou uloženy stropní, předem předpjaté panely, které jsou po doplnění 
zálivkové výztuže zmonolitněny ve spárách. 

Montáž prefabrikovaného skeletu haly bude probíhat pomocí autojeřábu a 
montážních plošin. Cementové zálivky a malty budou připravovány v bubnové 
stavebné míchačce z pytlovaných suchých směsí.  
 
2.3.1.   Sloupy 

Sloupy haly jsou základního průřezu 500/400mm obvodové a 600x400mm 
středové (osa B), 500/400mm sloupy administrativy a 400/400mm sloupy 
přístavků. Sloupy skladovací části jsou 400/400mm. Sloupy jsou opatřeny 
kotevními prvky pro kotvení základových prahů. Sloupy jsou upraveny pro uložení 
střešních a obvodových prvků. Na sloupech výrobní části jsou v úrovni +6,25m 
připraveny konzoly pro nosníky jeřábové dráhy. V ose 5 jsou sloupy rozšířeny na 
500/500 a 600/500mm, kvůli uložení průvlaků na konzoly sloupů. 
Sloupy v administrativě jsou dělené po patrech a jsou přes průvlak stykovány nad 
sebou s propojením kotevních prvků.  

Sloupy jsou kotveny do kalichů založení na délce 0,95m a 0,75m + 50mm 
podlití a jsou v těchto místech opatřeny zdrsněním do hloubky 15mm. 
Vycentrované a vyklínované sloupy se nesvařují, ale kalich se vylije 
vysokopevnostní cementovou maltou SikaGrout 314 (popřípadě jemnozrnným 
betonem třídy C25/30, vlivu prostředí XA1, frakce 8/16mm, konzistence S3).  

Všechny sloupy (celkem 43ks) mají sražené hrany 10/10, jsou provedeny 
jako železobetonové z betonu C35/45 (administrativa) nebo 45/55 XC1 (hala) se 
základním krytím výztuže B 500B 25mm.  

Před montáží prefabrikovaných sloupů musejí být zhotoveno pilotové 
založení s kalichovými patkami, které budou provedeny s požadovanou výškovou 
tolerancí +-10mm a musí vykazovat minimálně 70% předepsané krychelné 
pevnosti.  Následně bude provedena samotná montáž sloupů. Sloupy nedříve leží 
ve vodorovné poloze podložené dřevěnými pražci 100x100mm. Do montážních 
otvorů ve sloupu se ukotví montážní ocelový dřík délky 600mm a k němu se 
připevní montážní vázací ocelové lano (dvojhák, nosnost 4t, délka 6m). Následně se 
sloup bude opatrně zvedat do svislé polohy pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 
1040-2.1. Při zvedání a manipulaci sloupu na určené místo, bude sloup jištěn 
pomocnými jistícími lany, kterými budu pomocí montážníků koordinovat pohyby a 
výkyvy sloupu. Sloupy budou vetknuty do kruhových kalichů hlavice na pilotovém 
založení.  

Orientace a poloha sloupů je uvedena v příloze B.1.4a Schéma montáže 
skeletu – sloupy, základové prahy 
 
2.3.2   Základových prahů 

Základové prahy budou osazeny na horních hranách hlavicových patek do 
cementového podlití tl. alespoň 20mm. Horní výšková úroveň základového prahu 
bude -0,540. Výšková úroveň se může upravit pomocí PPS destičkami. Prahy jsou 
zespodu opatřeny trny, které se usazují do tvorů průměru 60mm a hloubky 
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150mm. Tyto otvory jsou vyvrtané na stavbě do kalichové hlavice. Trn bude 
následně v otvoru zalit vysokopevnostní cementovou maltou. Ke sloupům budou 
prahy přivařeny montážními styky pomocí ocelových příložek. Následně se prahy 
z obou stran rovnoměrně obsypají štěrkem. Hutnění kolem základových prahů 
bude probíhat pouze ručními hutnícími prostředky (vibrační pěch, deska).  

Základové prahy mají sražené hrany 10/10, jsou provedeny jako 
železobetonové z betonu C35/45 XC2 (nosná vrstva) nebo XF1 (membrána) se 
základním krytím výztuže B 500B a KARI sítí 30-35mm.  

Orientace a poloha zákl. prahů je uvedena v příloze B.1.4a Schéma montáže 
skeletu – sloupy, základové prahy 
 
2.3.3   Průvlaky 

Stropní průvlaky jsou navrženy jako spojité L nebo obrácené T průřezy o 
výšce od 400mm až 1060mm se šířkou od 400mm po 750mm. Průvlaky mají 
konzoly pro uložení stropních panelů min. šířky 150mm.  

Montáž průvlaků bude probíhat pomocí čtyřháku se zkracovači s nosností 8t 
a smyčkou DEHA, zavěšené na autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. Zvedání bude 
probíhat z valníku ve vodorovné poloze. 

Průvlaky se budou osazovat na konzoly sloupů přes pryžová ložiska. Pak 
jsou navlékány na trny sloupů s následným důkladným zalitím otvorů 
vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Průvlaky (celkem 35ks) mají sražené hrany 10/10, jsou provedeny jako 
železobetonové z betonu C45/55 XC1 se základním krytím výztuže B 500B  20mm.  

Orientace a poloha průvlaků je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma montáže 
skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly 
 
2.3.4   Ztužující trámy  

Stropní obvodová ztužidla jsou navrženy jako obdélníkové se šířkou 250, 
300mm a výškou 500mm, 650mm, 1060mm s jednostranným ozubem šířky 50mm 
pod Spirolly. Ztužující trámy se budou osazovat na konzoly sloupů přes pryžová 
ložiska.  

Montáž ztužujících trámů bude probíhat pomocí čtyřháku se zkracovači 
s nosností 8t a smyčkou DEHA, zavěšené na autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. 
Zvedání bude probíhat z valníku ve vodorovné poloze. 

Ztužidla jsou navlékány na trny sloupů s následným důkladným zalitím 
otvorů vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.   

Ztužidla (celkem 12ks) mají sražené hrany 10/10, jsou provedeny jako 
železobetonové z betonu C45/55 XC1 se základním krytím výztuže B 500B  20mm. 

Orientace a poloha ztužujících trámů je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma 
montáže skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly. 
 
2.3.5   Stropní panely  

Stropní panely (celkem 135ks) jsou navrženy předem předpínané dutinové 
panely SPIROLL o výšce 200mm na různé rozpony od 1200mm-4590mm a výšce 
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400mm na rozpon 11,9m ve skladové části. Panely mají základní skladebnou šířku 
700mm a 1200mm. V místě střešních světlíků nad skladovou částí jsou krátké 
panely vynášeny pomocí OK výměn na rozpon 2,60m. Stropní panely jsou navrženy 
jako typové prvky dle parametrů jednotlivých výrobců. 

Montáž stropních panelů Spiroll bude probíhat pomocí jeřábově stavitelné 
traverzy se samosvornými kleštěmi o nosnosti 10t, zavěšené na autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1040-2.1. Panely se budou osazovat do ozubů průvlaků, ztužujících 
a střešních trámů do maltového lože tl. 10mm. Svislá spára mezi čely panelů a 
průvlaků se zalije cementovou zálivkou (předpokládá se spára cca 20mm). 
Následně se tvory s trny zalijí vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Orientace a poloha panelů SPIROLL je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma 
montáže skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly. 
 
2.3.6   Střešní vazníky 

Střešní sedlové vazníky (7 kusů) v hale jsou navrženy jako ŽB prvky T průřezu na 
rozpon 18,10m s výškou 0,93~1,20~0,93m. Pro uložení na hlavu sloupů do vybrání 
sloupů mají upravená obě čela. Ve vaznících jsou provedeny prostupy Ø200mm 
v obou úžlabích. 

Střešní vazníky se budou osazovat na hlavy sloupů přes pryžová ložiska 
s navlečením na trny sloupů s následným důkladným zalitím otvorů 
vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Montáž střešních vazníků bude probíhat pomocí nekonečně vinuté smyčky 
PES s nosností 10t zavěšené na autojeřábu. 

Vazníky mají sražené hrany 10/10, u haly jsou provedeny jako 
železobetonové z betonu C45/55 XC1 se základním krytím výztuže B 500B  20mm. 

Polohy střešních trámu jsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo 
v příloze této práce B.1.4d Schéma montáže skeletu – vazníků 
 
2.3.7   Schodiště   

Před montáží prefabrikovaných prvků schodiště musí být provedena 
montáž stropní konstrukce vestavku a dále musí být zhotoven monolitický základ 
pro schodiště. Tento základ by měl vykazovat alespoň 70% požadované krychelné 
pevnosti betonu. Je nutné aby před osazením schodišťového rameny byli do 
monolitického základu vyvrtány otvory průměru 60mm a hloubky 150mm, které se 
před osazením schodišťového ramene vyplní ze 2/3 řídkou cementovou maltou.  

Železobetonové prefabrikované dvouramenné schodiště je vyrobeno 
z betonu C45/55 XC1 se základním krytím výztuže B 500B  20mm. 

Nejtěžší prvek schodiště je schodišťové rameno SR1 s hmotností 4,33t. 
Celá konstrukce schodiště se skládá ze schodišťové stěny W1, která je 

uložená na monolitickém základu spolu s prvním schodišťovým ramenem SR3, na 
tomto ramenu je dále uloženo schodišťové rameno SR1, které je na druhé straně 
uloženo na schodišťové podestě SP2 (ta je uložena na schodišťové stěně). Poslední 
schodišťové rameno SR2 je uloženo na podestě SP1, která je uložena na průvlacích. 

Schodišťové rameno SR3 se uloží na jedné straně na monolitický základ a na 
druhé straně se osadí na ozub do maltového lože tl. 10mm. Další ramena se 



72 
 

ukládají na ozuby do maltového lože na obou stranách. Následně se tvory s trny 
zalijí vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Polohy schodišťových prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo 
v příloze této práce B.1.4b,c Schéma montáže skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly 
a nebo v projektové dokumentaci stavebně konstrukčního řešení D.1.2-C2 – 
Pohledy. 
 
2.3.7   Konstrukce světlíků  

Konstrukci velkých světlíků tvoří rámy (vodorovný HEA220 + IPE120)  2,0m. 
V rovině rámu je doplněno ztužení z trubek TR50/5mm, Mezi jednotlivými rámy je 
provedeno zavětrování z profilů IPE120 a TR50/5mm. Konstrukce je z materiálu 
S235JR a bude žárově pozinkovaná.  

Světlíkové nosníky se budou osazovat do maltového lože tl. 10mm a 
následně budou svařeny a doplněny ztužujícími trubkami, které budou taktéž 
přivařeny. Sváry je nutno několikanásobně natřeny antikorozním nátěrem.  
 

2.3.8   Doba realizace  

Montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu bude trvat přibližně 4 
týdny. Bližší časová specifikace v harmonogramu v příloze této práce D.1.5 – Časový 
plán hrubé stavby objektu SO10. 
 
2.3.9 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Betonář    2x 
- Jeřábník    1x 
- Vazač břemen  2x 
- Tesař    1x 
- Řidič    2x 
- Montážník   2x 
- Svářeč    1x 
- Pomocný dělník  4x 

 
2.3.10 Návrh strojní sestavy 

- Autojeřáb    1x 
- Tahač s valníkem   2x 
- Bubnová stavební míchačka 1x 
- Montážní plošina    2x 

 
2.3.11 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Předání pracoviště 
- Kontrola projektové dokumentace 
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- Kontrola kalichových patek 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola technických stavů strojů a mechanismů  
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Dodržení postupu montáže 
- Kontrola stability a uložení dílců 
- Kontrola svislosti a výškové uložení prvků 
- Kontrola spojů prvků 
- Kontrola provedení cementové zálivky  
- Kontrola uvázání břemen  
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  
- Kontrola technologického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  
- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště  
- Klimatické podmínky  

Výstupní kontrola 
- Porovnání předpokladů se skutečnými hodnotami 
- Kontrola dokončenosti etapy  
- Kontrola výsledných rozměrů a odchylek  

 
2.4   Zastřešení   

Střešní rovinu haly v ose 1-9/A-B tvoří spojitý trapézový plech o tl. 0,88 mm 
s výškou 153mm, ukládaný na ŽB nosné prvky střechy. Konstrukce střešního pláště 
je doplněna o OK světlíků a v případě ukládání technologických zařízení nad střešní 
rovinu nebo případně pod střešní rovinu, budou tyto zařízení vynášena na OK 
prvcích, kotvených do ŽB nosné konstrukce střechy. 

Střešní rovinu haly v ose 1-8/B-C je nosná střešní konstrukce řešená pomocí 
stropních panelů SPIROLL uložených na železobetonových průvlacích.  
Střešní konstrukce budou prováděny pomocí autojeřábu a dvou výsuvných 
montážních plošin.  
 
2.4.1   Zastřešení v ose 1-9/A-B 

Střešní plášť vyšší lodě v ose 1-9/A-B bude ležet na prefabrikovaných ŽB 
vaznících a tvořený z trapézového plechu tl. 0,88mm a výšky 153mm, vrstvy 
tepelné izolace certifikovaného souvrství tl. 200mm (Isover SG Combiroof 30M) 
s hydroizolační fólií. 
Střecha bude ukončena atikou a budou vytvořeny protispády. Dešťové vody budou 
odvedeny takto vytvořeným úžlabími.  

Trapézový plech se bude kotvit závitotvornými šrouby do betonu 6,5x55mm 
s EPDM podložkou průměru 16mm. Následně bude k trapézovým plechům 
kotveno záchytné zařízení prostřednictvím kotvících bodů TSL-300-T10. Při 
položení trapézového plochu musíme zabránit aby vnikla do vln plechu srážková 
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voda (požadavek zajistíme pokládkou plechů při dobrých klimatických podmínkách 
a nebo vhodnou parozábranou, která zabrání vniknutí srážkové vody.)  
Další vrstvy skladby střechy se realizují až po dokončení montáže opláštění 
sendvičovými prefabrikovanými panely (hlavně atikové panely). Následně bude na 
trapézové plechy umístěna PE parotěsná folie v celé ploše střechy. Typ PE folie 
DEKSEPAR tl. 0,2mm, pasy se budou pokládat se vzájemném překrytí min. 100mm 
a budou parotěsně oboustranně taveny. PE folie se vytáhne nahoru min. 200mm 
po atikovém panelu a obvodovém panelu.  

Následně budou osazeny ocelové ztužující konstrukce pro osazení VZT 
jednotek a odsávacích ventilátorů. Po osazení pomocných ocelových konstrukcí se 
bude klást na parozábranu vrstva tepelné izolace EPS 100S. Tepelná izolace bude 
kladena ve dvou vrstvách 2x100mm, kde vrstvy budou vzájemně provázány. Poté 
budou desky izolace kotveny polyamidovou talířovou podložkou HTK 50-145 a 
samořeznými šrouby TKR 4,8x60mm. Jako další vrstva skladby střechy bude 
sklovláknitá separační textilie FILTEK V 120g/m2), která bude kladena se 
vzájemným přesahem pasů min. 10cm a bude botově natavena. Následně se na 
separační textilii položí poslední vrstva hydroizolace z mPVC folie tl. 1,5mm 
DEKPLAN 76 (s nutnou certifikací Broof T1). Hydroizolace musí splňovat dokonalou 
voděnepropustnost, takže šířka sváru musí být min. 30mm. Bude kotvena 
polyamidovou talířovou podložkou HTK 50-145mm a samořezným šroubem TKR 
4,8x60mm. Obě vrstvy sklovláknité separační textilie a hydroizolační mPVC folie 
musí být vytaženy na horní hranu atikového panelu, popřípadě obvodového 
panelu. Prostupy a světlíky budou izolovány nalepenou manžetou mPVC folie. Při 
pokládání a kotvení hydroizolace je nutné dodržovat technologický předpis 
výrobce.  
 
2.4.2   Zastřešení v ose 1-8/B-C 

Nosnou konstrukcí nad touto částí jsou stropní panely Spiroll. Pro 
zabezpečení proti pádu ze střechy bude k těmto panelům připevněno záchytné 
zařízení kotvené do těchto panelů.  

Vrstvy extenzivní skladby střechy se budou pokládat až po dokončené 
montáži panelů opláštění, a hlavně atikových panelů.  
Na železobetonovou konstrukci stropu bude nejprve položen pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou v celé ploše. Tato parotěsná a 
hydroizolační vrstva bude vytažená i na atikové panely. Na tuto první vrstvu se 
budou dále klást tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
100S tl.160mm. Tato tepelně izolační vrstva bude chráněna separační textilií a 
následně hydroizolační fólií z PVC-P určená pro vegetační střechy s certifikací Broof 
T3 tl. 1,5mm. Následně bude opět vrstva separační textilie. Tyto 2 vrstvy separační 
textilie a hydroizolační folie budou volně položeny. Následně se položí další tepelně 
izolační vrstva extrudovaného polystyrenu XPS. Poté následuje další důležitá filtrační 
vrstva nopové folie s perforacemi na horním povrchu, která není mechanicky 
kotvená, ale je zatížená vegetačním substrátem pro suchomilné rostliny tl. 100mm. 
Substrát se postupně sype při pokládání nopové folie. Jako poslední vrstva bude na 
substrát natažen rozchodníkový koberec.   
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2.4.3   Doba realizace 
Provádění střešního pláště bude trvat přibližně 3 týdny.  
 
2.4.4 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Pokrývač    2x 
- Strojník   1x 
- Izolatér   1x 
- Vazač břemen  1x 
- Klempíř    1x 
- Svářeč    1x 
- Pomocný dělník  4x 

 
2.4.5 Návrh strojní sestavy 

- Autojeřáb   1x 
- Montážní plošina   2x 
- Stavební kolečka  2x 

 
2.4.6 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Předání pracoviště 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola technických stavů strojů a mechanismů  
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Dodržení skladby jednotlivých vrstev 
- Dodržení spádu 
- Kontrola spojů hydroizolací, tepelných izolací a separačních vrstev 
- Kontrola prováděných detailů 
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  
- Kontrola technologického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  
- Klimatické podmínky  

Výstupní kontrola 
- Porovnání předpokladů se skutečnými hodnotami 
- Kontrola čistoty střešního pláště a expanzivní střechy 
- Kontrola dokončenosti etapy  
- Kontrola výsledných rozměrů a odchylek  
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2.5 Opláštění 

Obvodový plášť nižší části objektu je tvořen vyzdívkou z keramických bloků 
se zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 160mm a opláštění ze systémových 
desek ALBOND, které tvoří skladbu provětrávaného pláště. Vyšší část objektu je 
tvořen lehkým obvodovým pláštěm ze sendvičových PUR panelů tl. 150mm.  

 
2.5.1 Lehký obvodový plášť 

Před montáží lehkého obvodového pláště (1064,54m2) se provede montáž 
pomocné ocelové konstrukce obvodového opláštění, která navazuje na konstrukci 
železobetonového prefabrikovaného skeletu. Ocelová konstrukce bude kotvená 
samořeznými šrouby do betonu s předvrtanými otvory v železobetonových prvcích 
a bude vytvářet pomocný rošt pro osazení panelů, včetně atikových panelů, oken, 
dveří a vrat. Spoje jednotlivých prvků ocelové konstrukce jsou šroubované.  

Postup montáže panelů je ze spodu směrem nahoru, panely se kladou 
vertikálně. Nejdříve se začne osazením okapní lišty na prefabrikovaný základový 
prach. A následně začne montáž prvního panelu, buď na pomocnou ocelovou 
konstrukci nebo bude kotven pomocí L profilů na prvky železobetonového 
prefabrikovaného skeletu (L profily jsou kotveny pomocí samořezných šroubů do 
betonu s předvrtanými dírami). Spára mezi panely se nemusí nijak těsnit, ale spára 
mezi prvky skeletu a panelem musí být vypodložena těsnící páskou širokou 4cm 
s tloušťkou 3mm.  

Při montáži opláštění musí být dbán důraz na některý detaily, které musejí 
být provedeny, tak aby zajišťovali dokonalou vodopropustnost. Jedná se hlavně u 
detaily okapové lišty, napojení na atikové panely, lemování kolem otvorů, mřížek a 
prostupů.  

Montáž panelů opláštění bude provedena pomocí nůžkové plošiny GS-
2646DC a kloubovou plošinou Toucan 12E. 

 
2.5.2 Zděná obvodová konstrukce  

Nižší část objektu bude vyzděna z keramických bloků Porotherm 30 P+D na 
maltu vápenocementovou 5 N/mm2. Množství zděné konstrukce bude 114,84m2. 

Pod první řadou keramických bloků bude nataven asfaltový pás, který bude 
vytažen 10cm po sloupech nahoru. Následně bude probíhat vyzdění prostoru mezi 
prefabrikovanými prvky. Je nutné aby mezi zdivo a sloup byla vložena dilatační 
deska (polystyren EPS tl.20mm). Stejná dilatace bude provedena se stykem 
s průvlaky nebo nosníky kvůli umožněnému průhybu 20mm.  

Po etapě zdění přijde etapa montáže konstrukce provětrávané fasády. 
Nejdříve bude budou do zdiva ukotveny ocelové L profily (kotví se na hmoždinu a 
popřípadě na chemickou kotvu). Předtím než se bude kotvit vrstva tepelné izolace 
je důležité prvně osadit okapovou lištu, která bude kotvena mechanicky do nosné 
konstrukce následně potom se můžu provést vrstva tepelné izolace z minerální 
vlny tl. 160mm. Izolace se kotví ke zděné konstrukci pomocí talířových hmoždinek 
s četností alespoň 4 talířové hmoždiny na 1m2. Následně se na L profily ukotví 
hliníkový rošt ve vertikálním směru pomocí šroubového spoje. Na tento speciální 
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rošt bude kotveno opláštění ALBOND (381,5m2), které má speciální tvar, tak aby 
nebyli viditelné spoje na pohledové části. Tyto kompaktní desky mají zahnutý tvar a 
kotví se pomocí nýtů na speciální prvky, které se následně kotví na pomocný 
hliníkový rošt. Viz obrázek detailu Obr. 1 Detail kotvení opláštění provětrávané 
fasády. 

Při montáži opláštění musí být dbán důraz na některý detaily např. u 
okenních otvorů a atiky. Výkres detailů 018_594_Detaily_ALBOND je v projektové 
dokumentaci. 

 
Obr. 4.1 - Detail kotvení opláštění provětrávané fasády [4.1] 
 

2.5.2   Doba realizace 
Provádění opláštění bude trvat přibližně 3 týdny.  
 
2.5.3 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Montážník   2x 
- Klempíř   1x 
- Pomocný dělník  2x 
- Montážník Albond  2x 
- Zedník    2x 
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2.5.4 Návrh strojní sestavy 

- Nůžková plošina  2x 
- Kloubová plošina  1x 
- Bubnová míchačka   2x 
- Vysokozdvižný vozík  1x 

 
2.5.5 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Kontrola připravenosti podkladu 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola kladečských podkladů 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola technických stavů strojů a mechanismů  
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Dodržení skladby jednotlivých vrstev 
- Kontrola kotvení a spojů prvků 
- Kontrola svislostí zděných konstrukcí  

Dodržení vodorovnosti osazovaných panelů 
- Kontrola provedení oplechování  
- Kontrola prováděných detailů 
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  
- Kontrola technologického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  
- Klimatické podmínky  

Výstupní kontrola 
- Kontrola estetických vad  
- Kontrola svislosti a vodorovnosti 
- Kontrola provedených klempířských prvků 
- Kontrola provedených detailů 
- Kontrola dokončenosti etapy 

 
 

2.6 Podlahové konstrukce 

2.6.1 Podlaha v 1.NP 

Předtím než bude zahájena stavba podlahy, je nutné aby bylo zhotoveno 
ležaté vnitřní potrubí a ostatní inženýrské sítě (splašková a dešťová kanalizace, 
rozvod vody, rozvod plynu a vedení NN) 

Na již připravený násyp z navážky štěrkodrtě frakce 0-32mm ve tloušťce 
300mm na 321,29 m n.m. (kvůli dostatečné únosnosti 80MPa pro pilotovací 
soupravu a budoucí konstrukci průmyslové podlahy objektu), který byl proveden již 
v etapě přípravy území a HTÚ bude znovu provedeno zhutnění, vyrovnání a 
následně bude navežena podkladní vrstva štěrkodrtě fr. 4-32mm s tloušťkou 
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230mm a na to poslední vyrovnávací vrstva štěrkodrtě fr. 0-4mm tl. 20mm. Se 
zhutněním na modul přetvárnosti Edef,2=80Mpa. Zhutnění se provede vibračním 
válcem CAT CB22B a vibrační deskou CR2. 

Nyní začne pokládka souvrství podlahy. Nejdříve bude položena ochranná 
geotextílie a na ni hydroizolační vrstva mPVC folie, která bude zároveň vytažena na 
základové prahy a sloupy. Tato hydroizolační folie musí být certifikovaná pro 
použití jako ochranná vrstva proti pronikáni radonu z podloží středního rizika. 
Následně bude položena další ochranná kluzná geotextílie a na ni se provede 
drátkobetonová deska tl. 180mm tř. C20/25 XC1, výztuž z vláken typu HE + 1,60, 
25kg/m3 betonové směsi. Beton dovezený z betonárny se rozprostře, vyrovnává 
a hutní pomocí stroje s výsuvnou hlavicí, kde hlavice je výškově naváděna 
laserovým paprskem, dále se hutní vibrační lištou. Následně se provede speciální 
vsyp, potom se povrch leští motorovou hladičkou, pokud není povrch perfektně 
hladký.  

Do 3 dnů od betonáže je nutné prořezat dilatační spáry v rastru určené 
statikem a tyto spáry se potom vyplní PVC profily.  

 
2.6.2 Podlaha v 2.NP 

Před zhotovením vrstev podlahy musí být dokončeno vyzdění příčky 
z cihelných tvárnic Heluz P 10. Spáry mezi stropními panely Spiroll budou důkladně 
vyplněny zálivkovou maltou. Potom může začít pokládka separační PE folie, potom 
se položí vrstva kročejové minerální izolace pro těžké plovoucí podlahy tl. 40mm a 
na ni další separační folie. Po pokládce tohoto souvrství, se vylije anhydritová 
směs. Ta musí být hutněna a odvzdušňována, aby bylo docíleno jednolité rovné 
vrstvy. Následně se počká, dokud směs nebude dostatečně vyschlá, než se položí 
nášlapná vrstva dle specifikace v projektové dokumentaci. 

 
2.6.2   Doba realizace 
Provádění podlah bude trvat přibližně 5 týdnů.  
 
2.6.3 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Betonář   3x 
- Podlahář   2x 
- Dlaždič   1x 
- Klempíř   1x 
- Pomocný dělník  2x 

 
2.6.4 Návrh strojní sestavy 

- Autodomíchávač s čerpadlem  2x 
- Pojízdná dvoumotorová hladička betonu 1x 
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2.6.5 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Kontrola připravenosti podkladu 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Dodržení skladby jednotlivých vrstev 
- Kontrola spojů izolací  
- Kontrola rovinnosti  
- Kontrola provedených dilatací  
- Kontrola pokládky jednotlivých vrstev 
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  
- Kontrola technologického postupu  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  

Výstupní kontrola 
- Kontrola estetických vad  
- Kontrola rovinnosti podlah 
- Kontrola čistoty 
- Kontrola provedených detailů 
- Kontrola dokončenosti etapy 

 
2.7 Příčky  

Budou použity keramické tvárnice HELUZ P 10 na maltu vápenocementovou  
5 N/mm2 . (Jedná se o 88,4m2). Všechny příčky budou kotveny k přilehlým nosným 
konstrukcím kotvícími stěnovými sponami FD KSF, které budou zazděné do ložných 
spár. Toto kotvení bude provedeno v každém druhém šáru.  

Dále bude mezi příčky a sloup byla vložena dilatační deska (polystyren EPS 
tl.20mm). Stejná dilatace bude provedena se stykem s průvlaky nebo nosníky kvůli 
umožněnému průhybu 20mm.  

Při zdění ve výšce větší jak 1,5m bude použito lešení z ocelový vysutých koz 
s dřevěnou podlážkou.  

Palety tvárnic vyzvedne vysokozdvižný vozík Manitou M30-4. (Váha palety 
příčkovek je 1100kg a musí ji vyzvednout do výšky +4,230m, max. nosnost VZV je 
3000kg a břemeno vyzdvihne do výšky +5,000m) 
 
2.7.1   Doba realizace 
Provádění podlah bude trvat přibližně 1 týdnů.  
 
2.7.2 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Zedník    3x 
- Pomocný dělník  2x 
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- Strojník   1x 
 
2.7.3 Návrh strojní sestavy 

- Bubnová míchačka  2x 
- Vysokozdvižný vozík  1x 

 
2.7.4 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Kontrola připravenosti podkladu 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Kontrola kotvení 
- Kontrola vazby a zdění  
- Kontrola rovinnosti  
- Kontrola provedených dilatací  
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  
- Kontrola dovolených odchylek při provádění  

Výstupní kontrola 
- Kontrola estetických vad  
- Kontrola rovinnosti podlah 
- Kontrola čistoty 
- Kontrola provedených detailů 
- Kontrola dokončenosti etapy 

 
2.8 Výplně otvorů 

2.8.1 Okna 

Jedná se o hliníková okna s rámem a zasklením, aby splňovali hodnotu 
U=1,2W/m2K. Montáž oken probíhá po dokončení obvodového pláště.  

Nejdříve budou okenní otvory a jejich ocelová konstrukce očištěna od 
nečistot a prachu. Potom se osadí okenní rám do otvoru a zajistí se proti pádu 
vyklínováním, tak aby ve vodorovné a svislé poloze a zároveň byl v úrovni tepelné 
izolace lehkého obvodového pláště. Následně se okenní rám zakotví samořeznými 
šrouby k ocelovým pozinkovaným úhelníkům připevněných k ocelové pomocné 
konstrukci opláštění a mezery budou vyplněny PUR pěnou. Jakmile pěna zatuhne 
tak se vytáhnou klíny a vyplní pěnou. Poté se ořeže pěna a připevní parapet. 
Montáž parapetu bude součásti dodávky lehkého obvodového pláště.  

Důležité je provést správně napojení parotěsných a difúzních pásek. 
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2.8.2 Dveře 

Jedná se o hliníkové dveře s rámem a zasklením, aby splňovali hodnotu 
U=1,4W/m2K. Montáž dveří probíhá po dokončení obvodového pláště. Montáž 
vnitřních dveří bude provedena až po dokončení vnitřních maleb. 

Nejdříve budou dveřní otvory a jejich ocelová konstrukce očištěna od 
nečistot a prachu. Potom se osadí rám dveří do otvoru a zajistí se proti pádu 
vyklínováním, tak aby ve vodorovné a svislé poloze a zároveň byl v úrovni tepelné 
izolace lehkého obvodového pláště. Následně se okenní rám zakotví samořeznými 
šrouby k ocelovým pozinkovaným úhelníkům připevněných k ocelové pomocné 
konstrukci opláštění a mezery budou vyplněny PUR pěnou. Jakmile pěna zatuhne 
tak se vytáhnou klíny a vyplní pěnou. Poté se ořeže pěna a připevní hliníkové 
lemování kolem zárubní.  

Důležité je provést správně napojení parotěsných a difúzních pásek. 
 

2.8.3 Sekční vrata 

Montáž průmyslových sekčních vrat navazuje na zhotovenou etapu 
obvodového opláštění. Nejdříve se osadí rámy a profily kolejnic na ocelovou 
konstrukci, která bude důkladně očištěna. A poté se osadí motor a segment 
garážových vrat.  

Ostatní u vrat bude zapraveno pomocí plechů, která zakryjí montážní prvky 
pojezdových kolejnic.  

 
2.8.4   Doba realizace 
Provádění podlah bude trvat přibližně 3 týdnů.  
 
2.8.5 Pracovní četa (orientační počet) 

- Vedoucí čety   1x 
- Strojník   1x 
- Montážník   4x 
- Pomocný dělník  2x 

 
2.8.6 Návrh strojní sestavy 

- Vysokozdvižný vozík  1x 
 
2.8.7 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola  
- Kontrola připravenosti otvorů 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola dokumentů pracovníků a jejich způsobilosti 
- Kontrola množství a kvality dodaných materiálů 
- Kontrola skladování materiálů 

Mezioperační kontrola 
- Kontrola kotvení 
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- Kontrola dodržení montážního postupu  
- Kontrola rovinnosti a svislosti 
- Kontrola provedených dilatací  
- Kontrola bezpečnostního opatření proti pádu z výšky  

Výstupní kontrola 
- Kontrola estetických vad  
- Kontrola funkčnosti 
- Kontrola čistoty 
- Kontrola provedených detailů 
- Kontrola dokončenosti etapy 

 
3.   Seznam obrázků   

Obr. 4.1 - Detail kotvení opláštění provětrávané fasády [4.1] 
 
5.   Seznam zdrojů 

[4.1] – projektová dokumentace Architektonicko-stavební řešení 018_594_Detaily_ALBOND 
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1.      Obecné informace  

1.1   Základní identifikační údaje o stavbě   

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

 
1.2   Obecné informace o objektu   

Záměrem akce je výstavba nových halových prostor a administrativní 
budovy pro nové technologické centrum společnosti VF, a.s. V navrhovaném 
provozu budou vyráběny zkoušeny a kompletovány výrobky pro oblast radiační 
ochrany a kontroly. 

Stavba bude užívána pro skladování výrobních komponentů, výrobu, 
montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími administrativní objekt bude 
sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců. 

Jedná se o rozvojový záměr společnosti související přímo s jejím hlavním 
oborem činnosti.  

Návrh nových halových prostor vychází ze základních plošných požadavků 
pro budoucí výrobu, nárůstu počtu pracovníku v těchto halách a potřeby 
pracovních prostor pro THP. 

Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury 
areálu – napojení na areálové komunikace, technické sítě. 
 
 



89 
 

 
1.2   Členění stavby na stavební objekty  

SO 01  Splašková kanalizace - areálová 
SO 02  Dešťová kanalizace - areálová 
SO 03  Vodovod - areálový 
SO 04  Přípojka VN 
SO 05  Příprava území a HTÚ  
SO 06  Plynovod STL 
SO 07  Sadové úpravy  
SO 08  Opěrná stěna  
SO 09  Komunikace a zpevněné plochy  
SO 10  Výrobní a administrativní budova 
 
PS1  Jeřábová dráha (není součástí dodávky GD) 
 
1.3  Obestavěný prostor a zastavěná plocha  

Celková zastavěná plocha:   1.418,0m2 
Celková užitková plocha:   2.088,0m2 
Celkový obestavěný prostor:  12.221,0m3 
 
1.4   Popis staveniště   

Pozemky, na kterých má být nové technologické centrum postaveno, jsou 
v současné době volné, bez zástavby. Nacházejí se v areálu firmy VF, a.s. a jsou ve 
vlastnictví investora.  

Staveniště bude z části oploceno staveništním drátovým plotem do výšky 
2m na pevných, stabilních stojkách. Oplocení bude zřízeno podle situace stavby, 
tak aby byl oddělen provoz stavby od běžného provozu v areálu firmy VF a.s. 
V místě vjezdu / výjezdu bude zřízena vjezdová brána.  

Pro zajištění potřeb staveniště budou určeny plochy pro zařízení staveniště. 
Jedná se o mobilní buňky sloužící jako sklady nářadí a materiálu, kancelářské 
buňky, šatny a hygienické buňky, dále budou vytyčeny plochy pro parkování 
stavebních strojů určené pro výstavbu.  

Oplocení u vjezdu / výjezdu bude mít vyvěšené značky „Nepovolaným vstup 
zakázán“, „Vstup na vlastní nebezpečí“, „Vstup pouze s reflexní vestou a 
ochrannými bezpečnostními pomůckami“, „Vjezd na staveniště“, „Dbejte na 
zvýšenou opatrnost“, „Probíhající stavební práce“ apod.  

Vjezd a výjezd na staveniště bude označen dopravním značením na 
nedaleké komunikaci.  

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby.  
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Obr. 5.1 – Schéma pozemku stavby [5.1] 
 

Povolení se stavbou bylo provedeno a schváleno správci inženýrských sítí a 
stavebním úřadem.  

Geologické podmínky staveniště jsou podrobně popsány ve zprávě 
inženýrsko-geologického průzkumu. HTÚ jsou prováděny ve vrstvě navážek, které 
jsou vrchní části tvořené navezenou ornicí o tl. 150-200mm. Hlavní objem tvoří 
hlinitoštěrkovitá zemina, jemnozrnný podíl je tvořen prachovitou frakcí, štěrková 
až balvanitá frakce představuje materiál povahy stavební suti (cihly, hrubé 
kamenivo s příměsí popelovin, písku apod.) Materiál je dobře konsolidovaný, 
zemina je pevné konzistence. Takto popsané navážky jsou v mocnostech 2,8-2,9m 
(sond V1 a V2). Na základě těchto sond bude proveden výkop na výškovou hranici 
HTU 320,99 m n.m. a následně bude provedena navážka štěrkodrtě frakce 0-32mm 
ve tloušťce 300mm na 321,29 m n.m. kvůli dostatečné únosnosti 80MPa pro 
pilotovací soupravu a budoucí konstrukci průmyslové podlahy objektu.   
 
1.5   Základní koncepce zařízení staveniště  

Koncepce zařízení staveniště bude rozdělena do dvou etap. V etapě č.1 
budu provedeno zařízení staveniště, výkopové práce a provedení spodní stavby. 
Etapa č.2 bude obsahovat výstavu vrchní stavby.  

Na staveniště budou v rámci zařízení staveniště etapy č.1 instalovány buňky 
pro zaměstnance (stavbyvedoucího, mistry a pracovníky), dále sanitární buňky a 
šatny. Součástí zařízení staveniště budou umístěny uzamykatelné kontejnery na 
drobný materiál a nářadí.  
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V rámci zařízení staveniště bude vytvořena příjezdová komunikace délky 
47m a šířky 6m, která bude zpevněna směsným cihlovým recyklátem tl.150mm a 
bude hutněno na modul přetvárnosti Edef2=45MPa (307m2). 
Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy hutněna 
štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. Tloušťka této 
zpevněné plochy bude 150mm a plocha 520m2. 
Kvůli špatným geologickým podmínkám staveniště bude provedena výměna 
podloží ve tloušťce 300mm (HTU 320,99 m n.m.) tato hutněná plocha na modul 
přetvárnosti Edef2=80MPa bude sloužit jako pilotovací rovina ve výšce 321,29 m 
n.m. a později bude sloužit jako podkladní vrstva pro konstrukci průmyslové 
podlahy objektu. Směsný cihlový recyklát bude taky zřízen pod staveními buňkami 
o ploše 205m2. 

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.  Staveniště bude v některých 
částech ohraničeno oplocením výšky 2m.  

Budou zřízeny nové dočasné přípojky elektřiny, vody a kanalizace, které 
budou napojeny na nově navržené inženýrské sítě. Jejich polohy a metráže jsou 
uvedeny v příloze této práce C.1.2_Situace zařízení staveniště – etapa 1, 
C.1.3_Situace zařízení staveniště – etapa 2.  

Odvodnění staveniště bude navrženo povrchovým vsakováním do podloží, 
protože staveniště je lehce svahováno směrem od stávající administrativní budovy. 
Komunikace a zpevněné plochy jsou tudíž navrženy z hutněných štěrků, protože 
nebude docházet ke znečištění staveniště a okolních komunikací vlivem rozmočené 
zeminy.  

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby.  

Za udržování staveniště ve skvělém a bezpečném technickém stavu po 
celou dobu výstavby odpovídá stavbyvedoucí.  
 
2. Objekty zařízení staveniště  

Umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno v příloze této práce 
C.1.2_Situace zařízení staveniště – etapa 1, C.1.3_Situace zařízení staveniště – etapa 
2.  

 
1) Provozní zařízení staveniště 

- Buňka pro stavbyvedoucího 
- Buňka pro mistry stavby  
- Provozní skládky a sklady  
- Komunikace  
- Parkoviště  
- Oplocení 
- Staveništní rozvody a přípojky  
- Osvětlení staveniště  
- Kontejnery na tříděný odpad  
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- Míchací centrum 
- Protihluková stěna 

 
2) Sociální zařízení staveniště  

- Šatny pro pracovníky  
- Buňky sanitárního vybavení  

 
2.1   Provozní zařízení staveniště  

2.1.1   Buňka pro stavbyvedoucího a mistry 

Kancelář stavbyvedoucího a mistrů stavby bude staveništní obytná buňka 
(viz. označení OB1-AB6, OB2-AB6 OB3-AB6), od firmy AB-CONT. Buňka má jedny 
ocelové vstupní jednokřídlé dveře 875/2000 a jedno plastové okno 1800/2000mm 
s roletami, dále buňka má 4x zářivkové svítidlo 36W a jedno topení o výkonu 2kW a 
3 elektrické zásuvky.  

Buňka bude napojena na elektrickou přípojku 400V/50Hz/32A, která je součástí 
vybavení buňky.  
 

- Typ: AB-CONT AB6 
- Rozměry: 6058x2438x2600mm 
- Plocha: 14m2 
- Požadavek plochy na pracující osobu: 5-20m2 
- Počet buněk: 1x stavbyvedoucí  

1x mistři stavby 
1x zasedací místnost 

 

 
Obr. 5.2 – Obytná buňka AB6 [5.2] 
 
2.1.2   Vrátnice   

Vrátnice bude staveništní obytná buňka (viz. označení OB5), od firmy AB-
CONT. Buňka má jedny ocelové vstupní jednokřídlé dveře 875/2000 a jedno plastové 
okno 900/2000mm s roletami, dále buňka má 2x zářivkové svítidlo 36W a jedno 
topení o výkonu 2kW a 2 elektrické zásuvky.  
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Buňka bude napojena na elektrickou přípojku 400V/50Hz/32A, která je 
součástí vybavení buňky. 
 
Typ: AB-CONT AB5 
Rozměry: 3000x2438x2600mm 
Plocha: 7m2 

Požadavek plochy na pracující osobu: 5m2 
Počet buněk: 1x u vjezdu/výjezdu na staveniště 
 

 
 
Obr. 5.3 – Obytná buňka – vrátnice AB5 [5.3] 
 
2.1.3   Sklady 

Na stavbě budou umístěny dva skladové kontejnery (označení SB1-SB6) od 
firmy AB-CONT SK 20 . Konstrukce kontejneru je ze svařovaných ocelových rámů a 
profilů, tloušťka stěny trapézového plechu je 1,5mm. Podlaha je z ocelových 
rýhovaných plechů 3+1mm.  

Kontejner má dvoukřídlá vrata s uzavíracími tyčemi. Sklad je uzamykatelný.  
Bude sloužit k uschování a skladování pytlových směsí, kotevních desek, 

dřevěných klínů a podobných menších nástrojů a doplňkových materiálů, dále 
k bezpečnému uschování drahých pomůcek a nářadí. 

Skladové kontejnery budou dopraveny a umístěny na staveništi v etapě 2. 
Poloha skladových kontejnerů je uvedena v příloze této práce C.1.3_Situace 
zařízení staveniště – etapa 2.   
 

- Typ: AB-CONT SK 20 
- Rozměry: 6058x2438x2600mm 
- Plocha: 14m2 
- Celková plocha: 28m2 
- Počet buněk: 2x 
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Obr. 5.4 – Skladový kontejner SK 20 [5.4] 
 
2.1.4   Oplocení 

Hranice pozemku areálu firmy VF Černá Hora není vůbec oplocen. Stavba 
bude oddělena mobilním oplocením od provozu stávající administrativní budovy. 
Další úsek mobilního oplocení bude na straně vyhrazeného parkoviště a za 
stavebními buňkami, u parkoviště bude zřízena vstupní jednokřídlová brána. 
Celková délka oplocení je 128,5m Poslední část zřízeného mobilního oplocení 
s dvoukřídlou bránou bude u příjezdové cesty na staveniště, kde bude také 
umístěna mobilní buňka vrátnice.  
Mobilní oplocení bude kopírovat hranici pozemku areálu firmy VF.  
 

Viz. příloha C.1.2_Situace zařízení staveniště – etapa 1, C.1.3_Situace zařízení 
staveniště – etapa 2.  
 

Mobilní oplocení je výšky 2,0m a sestavuje se z jednotlivých dílců o 
rozměrech 2025x3455mm, nosných prefabrikovaných betonových patek a 
bezpečnostními sponami. Každá pole jsou osazena do těchto patek a sepnuta 
sponami. Nosným rámem oplocení tvoří vertikální pozinkované trubky ø30mm, 
horizontální pozinkované trubky ø42mm a výplňový rošt z pozinkovaných drátů 
přivařené k nosnému rámu.  
 

- Dodavatel: Gremark CZ 
- Typ: Plotový panel Euro 2 
- Rozměr: 3455x2025mm 
- Hmotnost: 15kg 
- Celková délka oplocení: 128,5m 
- Požadovaný počet kusů: 37kusů + 1x jednokřídlá brána + 1x dvoukřídlá 

brána 
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Obr. 5.5 – Mobilní plotový panel Euro 2, Gremark [5.5] 
 
2.1.5   Protihluková stěna  

Z kapitoly 13 – Hluková studie staveniště vyplívá, že staveniště překračuje 
hygienický limit dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací – část druhá – hluk na pracovišti LAeq,S = 65dB 
a aby hladina akustického tlaku vyhověla na posuzované administrativní budově 
budeme muset zřídit protihlukovou clonu mezi objektem administrativní budovy a 
hranicí staveniště.  

Protihluková clona bude navržena z celoplošného oplocení délky 100,0m a 
výškou 5,0m. Bude umístěna u fasády administrativní budovy, pozice protihlukové 
stěny, je zobrazena v příloze C.1.2 – Situace zařízení staveniště – etapa 1. 

Protihluková stěna bude postavena na staveništi z dřevěných trámů o 
průřezu 150x150mm délky 7m, které budou tvořit svislý nosný prvek po 
vzdálenostech 3m. Opláštění bude z dřevěných nehoblovaných fošen 30x160mm 
délky 3m, které budou natlučeny pomocí hřebíků z obou stran. 
 
2.1.6   Komunikace 

Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn dočasně zřízenou komunikací 
šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. Druhý vchod pro pěší je zřízen 
vstupní bránou od dočasného parkoviště pro stavební mechanizaci a osobní 
automobily účastníků výstavby. V rámci zařízení staveniště bude vytvořena 
příjezdová komunikace délky 47m a šířky 6m, která bude zpevněna směsným 
cihlovým recyklátem tl.150mm a bude hutněno na modul přetvárnosti 
Edef2=45MPa.  

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.   

U vjezdu na silnici I/43 Svitavská bude ve vzdálenosti alespoň 30m před 
vjezdem u místěna na krajnici komunikace dopravní značka „POZOR! VJEZD A 
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Dále u vjezdu na staveniště budou umístěny dopravní 
znašky „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL – MIMO VOZIDEL STAVBY A REZEDENTŮ“ a 
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„NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST 5km/h“ a ve směru jízdy ze staveniště „STŮJ, DEJ 
PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Dále bude na bránu umístěna bezpečnostní tabulka viz. Obr. 6 
– Bezpečnostní tabulka [6] 

Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy 
hutněna štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. Tloušťka 
této zpevněné plochy bude 150mm a plocha 457,7m2. 
Směsný cihlový recyklát bude taky zřízen pod staveními buňkami o ploše 205m2. 
Míra zhutnění se ověří statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 10006 – Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin.  
 

 
  Obr. 5.6 – Bezpečnostní tabulka [5.6] 
 
2.1.7   Parkoviště  

Dočasná parkovací plocha bude vyhrazena na stávajícím parkovišti na jižní 
straně staveniště. Parkoviště bude sloužit pro parkování strojních mechanismů a 
osobních automobilů účastníků výstavby. Z důvodu ochrany životního prostředí 
budou pod stojní mechanismy výstavby umístěny okapové vany k zachycení 
motorových olejů. 

Celková plocha pro parkování je 1147m2. 
 
2.1.8   Skládky  

Součástí zařízení staveniště je skládka S1 o velikosti 80m2, která bude 
zřízena v rámci etapy 2 zařízení staveniště. Skládka bude sloužit převážně na 
skladování svařovaných KARI sítí, svazků výztuže (položeny na dřevěných 
hranolech, aby nedošlo ke znečištění nebo nadměrným průhybům), paletám 
s keramickými tvarovkami nebo průvlaky. Skládka bude krátkodobě sloužit, pro 
skladování ocelových rámových konstrukcí, klempířských výrobků nebo panelů pro 
opláštění.  

Při položení na volném prostranství je nutné skladované prvky a materiály 
chránit plachtou nebo fólií proti dešti.  

Železobetonové prefabrikované prvky budou montovány přímo z valníky, 
který doveze přesně určené prvky podle pořadí, aby byla lehčí montáž. Případně je 
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dovoleno prvky sundat z valníku a uskladnit je u autojeřábu na zpevněné ploše 
(plochy jsou vyznačeny ve výkrese B.1.4a-d_Schéma montáže skeletu).  

Při skladování na zpevněné ploše musejí být dodrženy tyto obecně známé 
zásady:  

- proložení prvků dřevěnými hranoly průřezu alespoň 100x100mm 
- skladování prvků do výšky maximálně 1,5m 
- minimální šířka průchozí uličky je 750mm 
- minimální šířka neprůchozí uličky je 350mm 
- minimální šířka průjezdné uličky je dle projíždějícího stroje  

 
2.1.9   Kontejnery na tříděný odpad 

Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
opatrně zacházeno, případně bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Za suchého počasí budou kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty 
v okolí budovy a stavebních buněk, aby se zamezilo prašnosti v okolí staveniště. 
Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů, proto bude nutné tyto odpady 
skladovat v kontejnerech nebo pod plachtou. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pevný odpad bude během výstavby tříděn a skladován 
ve vodotěsných uzavřených kontejnerech a bude pravidelně odvážen k recyklaci či 
ekologické likvidaci. Veškerý odpad ze stavby bude odvážen týdně bez ohledu na 
to, kdo jej vytvořil a bude odvážen smluvními specializovanými firmami na odvoz a 
recyklaci odpadu. Veškeré barevné kovy, odpad železa, oceli a všechny nebezpečné 
odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do sběrného dvora v Černé 
Hoře (cca 1km). Ostatní odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do 
svého sběrného dvoru.  
 
2.1.10   Staveništní rozvody 

- Vodovodní přípojka  
Nová vodovodní přípojka je navržena z HDPE100 63x5,8mm. Tato přípojka 
bude zřízena ještě, před zařízením staveniště, aby se mohla napojit na tuto 
přípojku přeložka PE40 o délce 25,8m. Dočasná přípojka je opatřená 
vodoměrem.  
V místě míchacího centra bude napojena hadice s vodou, která bude 
opatřená vodoměrem a bude napojená z vodovodu ze stávající 
administrativní budovy.  
 

- Kanalizační přípojka 
Staveništní rozvod kanalizace DN150 o délce 16,1m bude opět napojen na 
už dříve zřízenou kanalizační přípojku DN200. Přípojka bude napojena do 
nově zřízené kanalizační šachty. Přípojka bude v nezámrzné hloubce 5m.  
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- Přípojka NN 
Dočasná přípojka bude napojena na nově zřízenou síť NN. V místě napojení 
bude zřízen hlavní rozvaděč s elektroměrem, který bude rozvádět elektřinu 
do vedlejšího rozvaděče (ten dodává elektřinu do osvětlení staveniště, 
míchacího centra a vrátnice), dále hlavní rozvaděč dodává elektřinu do 
stavebních buněk a osvětlení u buňkoviště.  
Kabel dočasného vedení bude uložen přibližně 0,3m pod terénem, bude 
vést v ochranné trubce a bude opatřen výstražnou folií.  
 

2.1.11   Osvětlení staveniště  

Prostor staveniště a prostor jednotlivých pracovišť budou osvětlena 
staveništními LED reflektory, které budou napájeny ze staveništního rozvaděče. 
Osvětlení bude použito v případě probíhajících prací v pozdních hodinách nebo při 
snížené viditelnosti. Práce v pozdních hodinách se nedoporučují abychom zvýšili co 
nejvíc bezpečnost na stavbě.  
 
2.1.12   Míchací centrum  

Míchací centrum bude sloužit pro výrobu maltových a betonových směsí, 
které nebudou součástí dovozu čerstvých směsí.  

Bude zde napojení na elektrickou energii pro bubnovou míchačku LESHA 
S 230HR (230l/400V) a bude zde dočasná vodovodní přípojka.  

Míchací centrum je situováno blízko skládky S1 a provozu staveniště.  
 
2.2.   Sociální zařízení staveniště  

2.2.1  Šatny pro pracovníky  

Jako šatny pro pracovníky, bude pronajata staveništní obytná buňka (viz. 
označení OB4-SB6), od firmy AB-CONT. Buňka má jedny ocelové vstupní jednokřídlé 
dveře 875/2000 a jedno plastové okno 1800/2000mm s roletami, dále buňka má 4x 
zářivkové svítidlo 36W a jedno topení o výkonu 2kW a 3 elektrické zásuvky.  

Buňka bude napojena na elektrickou přípojku 400V/50Hz/32A, která je 
součástí vybavení buňky.  

 Jsou navrženy podle počtu pracovníků 3 tyto obytné buňky. Dvě buňky budou 
navzájem spojené dveřmi ve společné stěně a jedny ocelové vstupní dveře. Třetí 
bude samostatná s vlastním vchodem. Obě strany buněk budou napojeny dveřmi 
v bočních sousedních stěnách s buňkou sanitární 
 

- Typ: AB-CONT AB6 
- Rozměry: 6058x2438x2600mm 
- Plocha: 14m2 
- Požadavek plochy na pracující osobu: 1,25m2 
- Pracovníci: 20 osob 
- Navržený počet buněk: 3  
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Obr. 5.2 – Obytná buňka AB6 [5.2] 
 

2.2.2  Sanitární buňka  

Jako sanitární buňka, bude pronajata staveništní sanitární buňka (viz. 
označení SB1-SB6), od firmy AB-CONT. Buňka má jedny ocelové vstupní jednokřídlé 
dveře 875/2000 a tři plastová okna 600/600mm s roletami, dále buňka má 4x 
zářivkové svítidlo 36W a jedno topení o výkonu 2kW a 3 elektrické zásuvky. Součástí 
sanitární buňky je dále 2x toaletní kabina se záchodovou mísou a držákem na 
toaletní papír, 2x pisoár, 2x věšák, 4x zrcadlo, 1x elektrický bojler a 4 umyvadla. 

Buňka bude napojena na elektrickou přípojku 400V/50Hz/32A, která je 
součástí vybavení buňky.  

 Buňka bude mít na bočník stěnách sousedících se šatnami pro zaměstnance 
dveře. 

- Typ: AB-CONT SB6 
- Rozměry: 6058x2438x2800mm 
- Plocha: 14m2 
- Pracovníci: 20 osob 
- Požadavek plochy na pracující osobu:  

1x umyvadlo na 5 osob -> potřeba 4 umyvadel 
1x WC na 10 osob -> potřeba 2x WC 
1x sprcha na 10 osob -> potřeba 2x sprcha  

- Navržený počet buněk: 1  
 

 
Obr. 5.7 – Sanitární buňka SB6 [5.7] 



100 
 

 
3.   Doprava na staveništi  

3.1   Horizontální doprava   

Horizontální dopravu hlavně zajištuje autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 
s nosností 40t a dvě montážní plošiny Toucan 12E, které budou během realizace 
prefabrikovaného skeletu sloužit k odvázání montážního závěsu a vyjmutí 
ocelových dříků u montáže sloupů. Dále budou montážní plošiny využity ke 
snadnému přístupu pracovníku pro vyplnění a zapravení montážních styků 
jednotlivých prvků skeletu.  

 
Podrobněji v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních strojů 

 
3.2   Vertikální doprava  

Horizontální dopravu hlavně zajištuje tahač Scania R500 6x4 Highline V8 
s návěsovým valníkem Schwarzmuller RH 125P. Tímto valníkem budou dopraveny 
všechny prefabrikované dílce kromě střešních vazníků. Třešní vazníky kvůli velkým 
rozměrům budou dopraveny na valníku Nooteboom OSDS-55-03V. 

 
Podrobněji v kapitole 6. Návrh hlavních stavebních strojů 

 
4.   Zdroje pro stavbu  

4.1   Potřeba vody pro staveništní provoz 

účel m.j. Počet 
m.j. 

Norma 
(l/m.j.) 

Potřebné 
množství (l) 

V1 – voda pro hygienické účely 
WC, umyvadla Osoba 30 30 900 
Sprcha Osoba 30 50 1500 

Celkem V1 2400 
V2 – voda pro technologické účely 

Výroba cementových zálivek m3 10 250 2500 
Zdění z cihel m2 20 200 4000 
Ošetřování betonu m3 10 150 1500 

Celkem V2 8000 
V3 – voda pro provozní účely 

Údržba pracovních pomůcek ks 1 300 300 
Údržba nákladních vozidel ks 1 1500 1500 

Celkem V3 1800 
Tab. 5.1 – Tabulka potřeby vody [5.8] 
 
Celková potřeba vody: 
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Qn – Spotřeba vody (l/s) 
Pn – Potřeba vody (l/den) 
Kn – Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,7, 1,6, 2,0) 
T – Délka směny (h) 
 
Výsledek: Qn = 0,794 l/s 
 
Potřeba vody pro protipožární účely: 

Staveniště nepotřebuje staveništní rozvody protipožární vody, protože se 
nachází v blízkosti (max. 250m) hranice staveniště vodní hydrant.  
 
4.2   Potřeba elektrické energie pro provoz 

Stroj, přístroj Příkon 
(kW) 

Počet Celkem 
(kW) 

P1 – Příkon spotřebičů 
Bubnová míchačka 1,6 1 1,6 
Ruční míchadlo 1,6 2 3,2 
Ponorný vibrátor 2,3 2 4,6 
Vibrační lišta 1,6 1 3,2 
Vysokotlaký čistič 2,5 1 2,5 
Svářečka 4,0 2 8,0 
Kotoučová pila 1,1 1 1,1 
Příklepová vrtačka 1,05 2 2,1 
Úhlová bruska 2,6 2 5,2 
Vytápění buněk  2,0 10 20 

Celkem 31,5 
P2 – Příkon venkovního osvětlení 
LED osvětlení staveniště 0,1 7 0,7 

Celkem 0,7 
P3 – Příkon staveništních buněk 
Vytápění buněk  2,0 9 18 
Osvětlení buněk 0,036 32 1,15 

Celkem 19,15 
Tab. 5.2 – Potřeba elektrické energie [5.8] 
 
Celková potřeba elektrické energie: 

 
 
P1 – součet štítkových výkonů elektromotorů 
P2 – součet výkonů venkovního osvětlení  
P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení  
0,5 – koeficient současnosti el. Motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení  
1 – koeficient současnosti venkovního osvětlení  
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Výsledek: S = 45,9 kW 
 
5.   Řešení dopravních tras  

Dopravní trasy jsou podrobněji řešeny v kapitole 2. Širší vztahy dopravních tras . 
 

6.   Náklady na zařízení staveniště   

Popis m.j Množství 
(m.j.) 

Doba 
trvání 
(měsíc) 

Cena 
na m.j. 
(Kč) 

Celkové 
náklady 
(Kč) 

Montáž systémového oplocení m 128,5  50 6425 
Pronájem systémového 
oplocení 

m 128,5 12 120 185040 

Rozvod vodovodu m 25,8  70 1806 
PE40 m 25,8  40 1032 
Rozvod kanalizace m 16,1  80 1288 
KGEM DN 150mm m 16,1  163 2625 
Rozvod elektrické energie m 295,3  70 20671 
El. kabel m 295,3  40 11812 
Pronájem staveništních buněk ks 9 12 4800 518400 
Zřízení zpevněných ploch  m2 230  120 27600 
Štěrkodrť frakce 4-32mm t 12  350 4200 
Pronájem kontejnerů ks 2 10 6000 120000 
Ostraha osoba 1 12 20000 240000 
Pronájem autojeřábu  ks 1 2 259140 518280 

Celkem 1659179 
Tab. 5.3 – Náklady na zařízení staveniště  
 
7.   Náklady na likvidaci zařízení staveniště  

Popis m.j Množství 
(m.j.) 

Cena 
na m.j. 
(Kč) 

Celkové 
náklady 
(Kč) 

Demontáž systémového 
oplocení 

m 128,5 50 6425 

Rekultivace dočasných 
zpevněných ploch 

m2 230 80 18400 

Odstranění dočasných sítí m 337,2 75 25290 

Odvoz staveništních buněk ks 11 3000 33000 

Rezerva 10% ze zřízení ZS    238123 
Celkem 321238 

Tab. 5.4 – Náklady na likvidaci zařízení staveniště  
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8.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

1. Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni dodržovat požadavky právních 
předpisů, normativní požadavky a bezpečnostní požadavky prací, se kterými byli 
prokazatelně seznámeni. V průběhu realizace této technologické etapy bude 
zejména dodržován:  

- - Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- - Zákon č. 309/2006 Sb. Novela č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

- - 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.  

- - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Novela č. 32/2016 Sb., Nařízení vlády, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

- - Vyhláška č. 499/2006 Sb. Novela č. 63/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 
- - Nařízená vlády 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí.  
- - Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)  
- - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, 
přístrojů a nářadí.  

- - Vyhláška č. 246/2001 Sb. Novela č. 221/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

- - Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- - Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce. 
- - Zákon č. 22/1997 Sb., Novela č. 91/2016 Sb., Zákon o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
- - Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
- - Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  
- - Nařízení vlády č 201/2010 Sb., Novela č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu.  
- - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.  

- - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Novela č. 217/2016 Sb., Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

2. Všichni pracovníci musí mít odbornou zdravotní způsobilost dle vykonávaných 
prací a v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů.  
3. U technického zařízení a vybavení musí být provedeny pravidelné revizní 
kontroly. 
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4. Pracovníci musejí být seznámeny se všemi souvisejícími vnitřními předpisy 
dodavatele vrtaných pilot a jsou povinni dodržovat požadavky na bezpečnost, 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu uvedené v následujících dokumentech 
týkající se provádění prací:  

- Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení  
- Registr rizik dodavatele vrtaných pilot  
- Technologický postup 
- Stavební deník 
- a další dokumenty zpracované dle ČSN OHSAS 18001 

5. Všichni pracovníci na stavbě musejí používat OOPP dle schváleného seznamu 
OOPP společnosti. Pro vstup na stavbu jsou pracovníci vybaveni následujícími 
OOPP: 

- ochranný pracovní oděv  
- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

7. Ostatní osoby na stavbě (pokud se nepohybují v doprovodu) musí být 
seznámeny se všemi bezpečnostními předpisy a bezpečnostními pravidly a pokyny 
dodavatele vrtaných pilot.  
8. Ostatní osoby, které se pohybují na stavbě, musí být vybaveni  

- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

9. Na stavbě platí zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu (mimo vozidel 
stavby). Vstupy na stavbu musí být označeny bezpečnostním značením.  
10. Pokud na pracovišti vznikne pracovní jáma (pilota, hlavice), která nebude 
zabetonována, jsou pracovníci povinni tuto jámu přikrýt podlážkou nebo krytem 
s dostatečnou únosností, popřípadě zábranou ve vzdálenosti 1,5m od kraje jámy. 
11. Stavební buňky a vrtné soupravy musí být vybaveny přenosným hasícím 
přístrojem. Pracoviště je vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci 
(lékárnička, mobilní telefon) 
 
9.   Ochrana životního prostředí a požární bezpečnost  

Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
opatrně zacházeno, případně bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Za suchého počasí budou kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty 
v okolí budovy a stavebních buněk, aby se zamezilo prašnosti v okolí staveniště. 
Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů, proto bude nutné tyto odpady 
skladovat v kontejnerech nebo pod plachtou. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pevný odpad bude během výstavby tříděn a skladován 
ve vodotěsných uzavřených kontejnerech a bude pravidelně odvážen k recyklaci či 
ekologické likvidaci. Veškerý odpad ze stavby bude odvážen týdně bez ohledu na 
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to, kdo jej vytvořil a bude odvážen smluvními specializovanými firmami na odvoz a 
recyklaci odpadu. Veškeré barevné kovy, odpad železa, oceli a všechny nebezpečné 
odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do sběrného dvora v Černé 
Hoře (cca 1km). Ostatní odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do 
svého sběrného dvoru.  

Kontroluje se hlavně technický stav strojů, hladiny provozních kapalin, 
promazanost a správný chod pohyblivých částí, funkčnost výstražných signalizací a 
celistvost zvedacích lan a bezpečnostních popruhů. Po ukončení prací nebo konci 
pracovní doby musejí být stroje a nářadí odstaveny na místech k tomu určených a 
zajištěn proti samovolnému pohybu. Dále pod těžkou mechanizací na naftu, 
benzín nebo olej, musí být položena úkapová vana, která zabrání možnému úniku 
provozních kapalin a nejde tak, ke kontaminaci zemin ropnými látkami.  
 Z hlediska hlukových poměrů provozu staveniště během výstavby je 
potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č.217/2016 Sb., o ochraně draví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Další normy, které se týkají:  
Zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší 
Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
nařízení vlády č.217/2016 Sb., o ochraně draví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Vyhláška č. 286/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
10.   Seznam obrázků 

Obr. 5.1 – Schéma pozemku stavby [5.1] 
Obr. 5.2 – Obytná buňka AB6 [5.2] 
Obr. 5.3 – Obytná buňka – vrátnice AB5 [5.3] 
Obr. 5.4 – Skladový kontejner SK 20 [5.4] 
Obr. 5.5 – Mobilní plotový panel Euro 2, Gremark [5.5] 
Obr. 5.6 – Bezpečnostní tabulka [5.6] 
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11.   Seznam tabulek 

Tab. 5.1 – Tabulka potřeby vody [5.8] 
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[5.8] - ÚSTAV TECHNOLOGIE MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB. Projekt zařízení 
staveniště: CW Stavebně technologické projektování (R). 2010. Projekt 
OPVKCZ.1.07/2.2.00/07.0410. 
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1.      Úvod  

Strojní sestava bude zvolena podle objemu prací, velikosti staveniště, 
ekonomické výhodnosti a možnosti dopravy stroje v blízkém okolí. Návrh bude 
obsahovat všechny hlavní stroje, které budou použity během celé výstavby 
objektu.  

Všechny stroje budou mít platné revize a zkoušky a nebudou vykazovat 
žádné vady ani poruchy. Vše bude v souladu s bezpečností práce. Obsluhovat 
stroje budou pouze osoby s příslušným oprávněním a proškolením.  

Stroje nebudou přetěžovány, nebudou na nich prováděny opravy a úpravy 
nedovolenými způsoby a nepověřenými osobami a je zakázáno se pohybovat 
s břemeny nad pracovníky.  

Dopravní trasy strojů na staveniště jsou podrobně rozebrány v kapitol 2. 
této práce 2 – Širší vztahy dopravních tras. Časové nasazení mechanizace je 
podrobně zpracováno v příloze D.1.3 – Bilance nasazení strojů. 
 
2. Hlavní stroje a mechanizace  

2.1   Dozer CAT DK6 LGP  

- Typ:   LGP 
- Typ radlice:   VPAT 
- Šířka stroje:  3118mm 
- Výška stroje:   2958mm 
- Délka stroje:   5823mm 
- Objem radlice:  2,9m3 
- Šířka radlice:   3360mm 
- Výkon motoru:  93,2kW 
- Hmotnost:   14367kg 
- Délka záběru:  8500mm 
- Výška záběru:  0,1m 
- Počet záběrů:  2x 
- Počet strojů:   1  

 

 
Obr. 6.1 – Dozer CAT D6K LGP [6.1] 
 
2.2   Rypadlo CAT M316F  
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- Typ:   M316F 
- Výkon motoru:  110kW 
- Náprava:  kolový podvozek 
- Šířka stroje:  2550mm 
- Výška stroje:   3170mm 
- Délka stroje:   8495mm 
- Objem lopaty:  0,49-1m3 
- Typ lopaty:   GD 
- Hmotnost:   18400kg 
- Zdvihový objem: 4,4l 
- Šířka lopaty:  750-1400mm 
- Max. nakládací výška: 5800mm 
- Počet strojů:   1  

 

 
Obr. 6.2 – Rýpadlo CAT M316F [6.2] 
 
2.3   Rypadlo-nakladač CAT 432F2  

- Typ:   432F2 
- Výkon motoru:  74,5kW 
- Náprava:  kolový podvozek 
- Šířka stroje:  2406mm 
- Výška stroje:   2897mm 
- Délka stroje:   5734mm 
- Objem lopaty:  0,08-0,29m3 
- Šířka přední lopaty:  2406mm 
- Šířka zadní lopaty: 305-910mm 
- Hmotnost:   11000kg 
- Zdvihový objem: 4,4l 
- Šířka lopaty:  750-1400mm 
- Max. nakládací výška: 3497mm (přední) 
- Max. nakládací výška: 4630mm (zadní) 
- Počet strojů:   1  
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Obr. 6.3 – Rýpadlo-nakladač CAT 432F2 [3] 
 
2.4   Sklápěč Tatra T158  

- Typ:   T158-8P5R36.341 6x6,2R 
- Max. zatíž. náprav:  9000+2x16000kg 
- Šířka stroje:  2500mm 
- Výška stroje:   3195mm 
- Délka stroje:   7557mm 
- Objem korby:  14,0m3 
- Hmotnost:   16000kg 
- Max. rychlost: 60km/hod 
- Počet strojů:   2 
- Počet naložení: 39x 
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Obr. 6.4 – Sklápěč Tatra T158 [6.4] 

 
2.5   Vrtná souprava BAUER BG 15  

- Max. vrtací průměr:  1500mm 
- Max. vrtací hloubka:  18,5m 
- Max. pracovní výška: 18,5m 
- Průjezdná šířka:  3000mm 
- Pracovní délka:  6810mm 
- Přepravní výška:  3260mm 
- Přepravné délka:  16560mm 
- Přepravní hmotnost:  35,0t 
- Pracovní hmotnost:  49,0t 
- Výkon:    201kW 
- Kroutící moment:  151kNm 
- Hydraulický tlak:  30MPa 
- Počet strojů:   1 
 
 
 

       Obr. 6.5 – BAUER BG 15 [6.5] 
  
2.6   Vibrační válec CAT CB22B  

- Typ:   CB22B 
- Výkon motoru:  24,4kW 
- Šířka stroje:  1112mm 
- Výška stroje:   2592mm 
- Délka stroje:   2575mm 
- Pracovní šířka:  1000mm 
- Amplituda:  0,53mm 
- Frekvence:  63/52/42 Hz 
- Počet strojů:   1  
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Obr. 6.6 – Vibrační válec CAT CB22B [6.6] 

 
2.7   Vibrační deska Scheppach HP 1300s 

- Výkon motoru:  4,8kW 
- Akustický tlak: 93dB 
- Vibrační údery: 5500 úd/min 
- Hloubka stlačení: 30cm 
- Rozměr desky: 540x420mm 
- Motor:   benzínový 
- Objem nádrže: 3,8l 
- Šířka stroje:  1112mm 
- Výška stroje:   2592mm 
- Délka stroje:   2575mm 
- Pracovní šířka:  1000mm 
- Amplituda:  0,53mm 
- Frekvence:  63/52/42 Hz 
- Hmotnost:  86,5kg 
- Počet strojů:   1  

 

 
 
Obr. 6.7 – Vibrační deska Scheppach HP 1300S [6.7] 
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2.8   Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 

- Maximální nosnost:   40t / 2,5m 
- Maximální poloměr:  39m 
- Teleskopické rameno: 10,5-35,0m 
- Průjezdná šířka:  2550mm 
- Průjezdná výška:  3600mm 
- Celková délka:  10915mm 
- Max. šířka zapatkování: 6000mm 
- Počet náprav:   2 
- Provozní hmotnost:  24t (+1,5t protizávaží) 
- Maximální rychlost:  80km/h 
- Počet strojů:   1 

 
 

Obr. 6.8 – Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 [6.8] 
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2.9   Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 

- Výkon motoru:    368kW (500hp) 
- Náprava:    4x2 
- Třída emisí:    Euro 5 
- Maximální zatížení zadní nápravy: 18000kg 
- Počet strojů:    1 

 
2.10  Teleskopický návěsový podvalník NOOTEBOOM OSDS-55-03V 

- Délka ložné plochy:    9-15,8m 
- Šířka ložné plochy:   2,52-3,02m 
- Hmotnost:    9,6t 
- Maximální nosnost:   48,4t 
- Počet strojů:    1 

 

 
Obr. 6.9 – Teleskopický návěsový podvalník NOOTEBOOM OSDS-55-03V [6.9] 

 
2.11   Návěsový valník Schwarzmuller RH 125P 

- Délka ložné plochy:    13,62m 
- Šířka ložné plochy:   2,48m 
- Hmotnost:    6,2t 
- Maximální nosnost:   36,4t 
- Počet strojů:    1 

 
Obr. 6.10– Návěsový podvalník Schwarzmuller RH 125P [6.10] 
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2.12   Valník IVECO Stralis AS 260S 42Y/P 6x2 

- Výkon motoru:    309kW  
- Náprava:    6x2 
- Třída emisí:    Euro 5 EEV 
- Délka:     10030mm 
- Šířka:     2480mm 
- Výška:     3870mm 
- Ložná plocha:   6400x2480mm 
- Max. únosnost hydr. Ruky:  5850kg 
- Max. dosah hydr. Ruky:  12,5m 
- Počet strojů:    1 
 

 
Obr. 6.11 – Valník IVECO Stralis AS 260S 42Y/P 6x2 [6.11] 

 
2.13   Kontejnerové vozidlo MAN TGL 12.180 BB 4x2 

- Výkon motoru:    132kW  
- Náprava:    4x2 
- Třída emisí:    Euro 6 
- Délka:     6040mm 
- Šířka:     2310mm 
- Výška:     2620mm 
- Nosnost nakladače:   8000kg 
- Provozní hmotnost:   4735kg 
- Počet strojů:    1 
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Obr. 6.12 – Kontejnerové vozidlo MAN TGL 12.180 BB 4x2 [6.12] 

 
2.14   Užitkový vůz Wolkswagen Transporter T6 2.0 TDI 

- Výkon motoru:    150kW (204HP) 
- Náprava:    Pohon na přední 
- Třída emisí:    Euro 6 
- Délka:     5406mm 
- Šířka:     1904mm 
- Výška:     2477mm 
- Nákladový prostor:   5,2m2, 9,3m3 
- Provozní hmotnost:   1924kg 
- Užitková hmotnost:   1276kg 
- Počet strojů:    1 

   
Obr. 6.13 – Užitkový vůz Wolkswagen Transporter T6 2.0 TDI [6.13] 

 
2.15   Pracovní plošina TOUCAN 12E 

- Max. pracovní výška:    11,8m 
- Max. výška koše:    9,83m 
- Maximální nosnost koše:   200kg 
- Rozměry koše:    1,05x0,7m 
- Hmotnost:     4300kg 
- Rozsah otoče:    345 stupnů 
- Rychlost pojezdu:    0,75-6km/h 
- Počet strojů:     1 
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Obr. 6.14 – Pracovní plošina TOUCAN 12E [6.14] 

 
2.16   Stavební míchačka LESCHA S 230HR 

- Objem bubnu:    230l 
- Max. objem suché směsi:  140l 
- Max. objem vody:   175l 
- Příkon:    1,6kW 
- Napájecí napětí:   400V / 50Hz 
- Rozměry:    155x83x144cm 
- Počet strojů:    1 
 

 
Obr. 6.15 – Stavební míchačka LESCHA S 230HR [6.15] 
 

2.17   Svářečka KITin 150 TIG LA 

- Napájecí napětí:   230 V 
- Svařovací proud:   10-150A 
- Napětí při chodu naprázdno: 88V 
- Jištění:     16 A 
- Hmotnost:    5,5 kg 
- Rozměry (d x š x v):   310 x143 x 220mm 
- Zatěžovatel 100%:   125A 
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- Zatěžovatel 60%:   140A 
- Rozměr připojení svař. Kabelů: 10  až 25  
- Elektrody bazické:    až 3,2mm 
- Síťový proud / příkon 60%:  19A/4,3kVA 
- Krytí:     IP 23 S 
- Počet strojů:    2 

 

 
Obr. 6.16 – Svářečka KITin 150 TIG LA [6.16] 

 
2.18   Ruční míchadlo EXTOL Premium MX 1600DP 

- Napětí / frekvence:   230V / 50Hz 
- Příkon:    1,6kW 
- Velikost závitů:   M14 
- Hmotnost míchané směsi:  25-80kg 
- 1. rychlostní stupeň:   180-380 ot./min 
- 2. rychlostní stupeň:   300-650 ot./min 
- Hmotnost:    4,5kg 
- Počet strojů:    1 

 

 
Obr. 6.17 – Ruční míchadlo EXTOL Premium MX 1600DP [6.17] 
 

2.19   Nivelační přístroj BOSH GOL 20D Profesional 

- Příslušenství:   Stativ, lať 
- Pracovní dosah:  60m 
- Přesnost měření:  3/30mm/m 
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- Ochrana proti vodě:  IP 54 
- Zvětšení:   20x 
- Skladovací teplota:  -20 až 70 stupnů  
- Počet přístrojů:  1 

 
 

 
Obr. 6.18 – Nivelační přístroj BOSH GOL 20D Profesional [6.18] 
 

2.20  Staveništní rozvaděč Famatel IEC 61439-4 

- Jmenovitý proud:   40A 
- Jmenovité napětí:   400V 
- Stupeň ochrany:   IP44 
- Počet zásuvek 230V/16A:  4 
- Počet zásuvek 16A/400V:  1 
- Počet zásuvek 32A/400V:  1 
- Proudový chránič:   ano 
- Počet      2 

 

  
Obr. 6.19 – Staveništní rozvaděč Famatel IEC 61439-4 [6.19] 
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2.21    Ponorný vibrátor I-SPYDER 70 

- Napětí:   230V 
- Hmotnost:   22kg 
- Příkon:   1500W 
- Hutnící výkon:  40m3/hod 
- Průměr:   50 
- Délka hřídele:  5m 
- Délka hlavice:   337mm 
- Délka přípojného kabelu: 15m 
- Počet přístrojů:  1 

 

 
Obr. 6.20 – Ponorný vibrátor I-SPYDER 70 [6.20] 
 

2.22   Plovoucí vibrační lišta Husqvarna Atlas Copco BV 20E 

- Délka lišty:   2000mm 
- Šířka lišty:   170mm 
- Délka rukojeti:  1,8m+1,8m 
- Hladina hluku:  92dB 
- Hmotnost:   18kg 
- El. Vibrátor:   10500ot./min 
- Počet přístrojů:   2 
 

 
Obr. 6.21 – Plovoucí vibrační lišta Husqvarna Atlas Copco BV 20E [6.21] 
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2.23   Vysokotlaký čistič KARCHER ČISTIČ HD 5/15 CX PLUS 

- Jmenovitý příkon:   2 800 W 
- Průtok vody:    500 l/h 
- Pracovní tlak (bar/Mpa):  150/15 
- Max. tlak (bar/Mpa):   200/20 
- Hmotnost (vč. Příslušenství):  28,3 kg 
- Připojovací kabel:   5 m 
- Rozměry (D x Š x V):   380 x 370 x 930 mm 
- Vysokotlaká hadice:   15 m 

 

 
Obr. 6.22 – profesionální vysokotlaký čistič KARCHER HD 5/15 CX plus [6.22] 
 

2.24   Vázací AKU pistole bet. Výztuží JEP Ultra Grip 40 

- Rozměry:   297x109x300mm 
- Hmotnost:   2,6kg 
- Tloušťka spoje:  12-40mm 
- Baterie:   Li-Ion 18V, 4,0Ah 
- Výdrž baterie:  4000-5000 úvazků 
- Počet strojů:   2 

 

 
Obr. 6.23 – Vázací AKU pistole bet. Výztuží JEP Ultra Grip 40 [6.23] 
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2.25   Ruční kotoučová pila MAKITA HS7601 190mm 

- Napájecí napětí:  230V 
- Jmenovitý příkon:  1200 W 
- Otáčky naprázdno:  5200 ot/min 
- Hloubka řezu:  66 mm 
- Pod úhlem 90 stupňů: 66 mm 
- Pod úhlem 45 stupňů: 46 mm 
- Řezání po úhlem:  0-45 ° 
- Průměr pilového kotouče: 190 mm 
- Hmotnost:   4 kg 
- Počet strojů:   1 

 

 
Obr. 6.24 – ruční kotoučková pila MAKITA HS7601 190mm [6.24] 
 

2.26   Úhlová bruska NAREX EBU 230-26 230mm  

- Napájecí napětí:  230V 
- Průměr kotouče:  230 mm 
- Jmenovitý příkon:  2600 W 
- Volnoběžné otáčky:  6500 ot./min 
- Závit hřídele brusky:  M14 
- Hlavní rukojeť:  Softgrip 
- Hmotnost:   6 kg 
- Počet strojů:   1 

 

 
Obr. 6.25 – úhlová bruska NAREX EBU 230-26 230mm [6.25] 
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2.27   Vrtací kladivo METABO KHE 2660 Quick 

- Jmenovitý příkon:   850 W 
- Volnoběžné otáčky:   0-1100 ot/min 
- Energie úderů:   3,0 J 
- Max. průměr vrtání do betonu: 26 mm 
- Hmotnost:    3,1 kg 
- Frekvence úderů:   0-4300 úd/min 
- Upínání nástroje:   SDS-plus/Rychloupínací 
- Počet strojů:    2 

 

 
Obr. 6.26 – Vrtací kladivo METABO KHE 2660 Quick [6.26] 
 

2.28   Vysokozdvižný vozík MANITOU M30-4 

- Druh pohonu    Diesel 
- Šířka stroje:    1920mm 
- Délka stroje:    3440mm 
- Výška stroje:    2450mm 
- Zdvih:     0mm – 5000mm 
- Max. nosnost:   3000kg 
- Šířka pracovní uličky:  1920mm 
- Počet strojů:    1 

 

 
Obr. 6.27 – Vysokozdvižný vozík MANITOU M30-4 [6.27] 
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1.   Přílohy    

Tato část je podrobněji zpracována v níže uvedených přílohách této práce. 
Přílohy se zabývají podrobným položkovým rozpočtem hrubé stavby hlavního 
stavebního objektu SO10 a navazující časový plán hrubé stavby tohoto objektu. 

 
Přílohy:  
A.1.2 – Položkový rozpočet objektu SO10 
D.1.5 – Časový plán hrubé stavby objektu SO10 
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1.      Obecné informace  

1.1     Základní identifikační údaje o stavbě  

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

  
1.2    Obecné informace o procesu  

Předmětem technologického předpisu je zhotovení monolitických 
železobetonových pilot a kruhových pilotových hlavic s kalichem. Celkem se jedná 
o 43 pilot a 43 hlavic s kalichy.  

Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách profilu 600, 
900mm s délkami pilot 7,35 – 12,50m navržených podle působícího zatížení a 
geologických podmínkách. Piloty jsou v horní části vetknuty do hlavic. Hlavice mají 
průměr 1200mm s délkou 1300mm a průměr 1400mm s délkou 1500mm. Piloty i 
hlavice jsou provedeny z betonu třídy C25/30 XA1. Ocel pro výztuž betonu bude 
třídy B500B se zaručenou svařitelností. Piloty budou provedeny nejpoužívanější 
technologií, a to technologií rotačně náběhových vrtaných pilot. Vrtání pilot bude 
probíhat z jednotné pilotovací roviny -0,500m (321,29 m n. m.). Piloty budou 
vetknuty do únosného podloží (vetknutí 1,5-2,0m u každé piloty). 

Technologický předpis zahrnuje především vrtání pilot a hlavic, vyvázání a 
vložení armokoše piloty, betonáž pilot, vyvázání a vložení armokoše hlavice, vložení 
bednění kalichu a následnou betonáž hlavice. Dodavatelem tohoto založení je 
firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se sídlem v Brno-Jih.  
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Realizace vrtaných pilot bude probíhat podle normy ČSN EN 1536+A1 
Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. Provádění betonových 
konstrukcí bude probíhat podle normy ČSN EN 13 670 Provádění betonových 
konstrukcí. 

Geologický profil je podrobně popsán v geologickém průzkumu. Ve 
statickém výpočtu bylo uvažováno s geologickým profilem, který byl vrtán 
z výškové úrovně 321,00 m n. m.  
 
Geologický profil vrtů V1, V2:  
- vrt V1: 
Souřadnice: X: 1136131,48, Y: 597175,43 
Nadmořská výška: 321,05 
 
Hloubka  Popis vrstvy  Pozemní voda 
0,00-0,20 ornice Není 
0,20-2,80 Štěrkové hlíny, stavební suti, popeloviny, 

hrubé kamenivo 
Není 

2,80-3,20 Drcené kamenivo charakteru štěrkodrť  Není 
3,20-8,40 Jíl střední plasticity  Není 
8,40-8,60 Jíl písčitý  Ano (od 8,50) 
8,60-9,90 Jíl písčitý  s přechodem na tuhý detrit  Ano (do 9,20) 
9,90-10,00 Jíl s vysokou plasticitou Ne 

Tab. 8.1 – Geologický profil vrtu V1 
Viz. TS IG a AR průzkum  
 
- vrt V2: 
Souřadnice: X: 1136098,03, Y: 597176,85 
Nadmořská výška: 320,85 
 
Hloubka  Popis vrstvy  Pozemní voda 
0,00-0,15 ornice Není 
0,15-2,90 Štěrkové hlíny, stavební suti, popeloviny, 

hrubé kamenivo 
Není 

2,90-4,05 Jíl prachovitý, místy jemně písčitý   Není 
4,05-7,60 Hlína s vysokou plasticitou  Není 
7,60-8,00 Písek jílovitý Není 

Tab. 8.2 – Geologický profil vrtu V2 
Viz. TS IG a AR průzkum  
 
2.      Materiál, doprava, skladování  

2.1   Potřeba materiálu     

- Čerstvý beton: 
Beton C25/30 XA1, Cl 0,2, Dmax 16, S3 
Celkový objem: 297,348m3 
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Průměr piloty 

(m) 
Délka piloty 

(m) 
Množství (ks) Objem celkem 

(m3) 
0,600 7,35 2 4,156 
0,600 8,50 7 16,823 
0,600 10,50 10 29,688 
0,900 7,35 7 48,166 
0,900 8,50 4 21,629 
0,900 10,5 4 26,719 
0,900 11,95 1 7,602 
0,900 12,50 8 63,688 

Celkem: 205,909 
Tab. 8.3 – Výpočet množství betonu - piloty 
 

Průměr 
hlavice (m) 

Délka hlavice 
(m) 

Množství (ks) Objem celkem 
(m3) 

1,200 1,300 26 60,036 
1,400 1,500 17 31,403 

Celkem: 91,439 
Tab. 8.4 – Výpočet množství betonu - hlavice 
 
Poznámka: Při objednávání transportbetonu je nutno brát v úvahu nečerpatelné 
množství betonové směsi, které zůstává v násypce a v hadicích autočerpadla. Při 
každém příjezdu autočerpadla je tedy nutno připočítat alespoň 0,25m3 betonové 
směsi navíc. 
 

 Výztuž pilot a hlavic:  
Betonářská ocel 10 505(R) B500B 
Celková hmotnost: 23,98t 
 
Viz. specifikace prvků v Technické zprávě stavebně konstrukčního řešení, kde je 
udán celkový součet použité výztuže pro piloty a hlavice. 
 

- Plastová distanční kolečka: 
 
Distanční kolečka pro krytí 50mm (hlavice): 450ks (10 balení po 45ks) 
Distanční kolečka pro krytí 75mm (piloty): 675ks (15 balení po 45ks) 
 

- Bednění hlavic: 
 
KARI síť 6/100x100mm, 17ks x 7,6x1,35m = 180m2 

KARI síť 6/100x100mm, 26ks x 9,0x1,55m = 370m2 

Bublinková folie, 43ks x 9,0x1,55 = 600m2 
Vázací drát Fe 1,4mm 
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- Bednění kalichu: 
Ocelové bedněí čtvercového půdorysu a kónického tvaru, výška 800mm, spodní 
hrana 500mm, horní hrana 600mm, 10ks (ve vlastnictví subdodavatele) 
 

- Zemnící drát: 
Uzemňovací vodič – drát FeZn průměr 10mm, 28ks x 1,5m = 42m (navařen 
k armokoši hlavice) 
 

- Rádlovací drát: 
Rádlovací drát Fe 3,15mm k zajištění ocelového bednění kalichu proti posunutí 
 
2.2   Primární doprava  

Pro přepravu betonářské výztuže, ke svařování armokošů na staveništi, 
bude použit valník IVECO STRALIS AS 260 s 42 Y/P 6x2 s hydraulickou rukou. Výztuž 
dodá smluvní dodavatel výztuží (Ferona a.s., Brno) 

Nejproblémovější přeprava bude u pilotovací soupravy Bauer BG 15H o 
hmotnosti 35t. Soupravu dodá firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se 
sídlem v Brno-Jih. Pilotovací souprava doveze na staveniště tahač SCANIA R500 6x4 
Highline V8 na teleskopickém podvalníku NOOTEBOOM OSDS-55-03V.  

Doprava čerstvého betonu bude zajištěna firmou TBG BETONMIX a.s. se 
sídlem v Blansku. Čerstvá betonová směs bude dopravena autodomíchávačem 
SCANIA 114C 380 8x4. Délka trasy z betonárny na staveniště je 10km cca 15minut. 

Pro dopravu drobného stavebního materiálu, nářadí, pomůcek, případně 
menších strojů lze využít užitkový vůz Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI, který je 
ve vlastnictví dodavatele stavby.  
 
Podrobněji je doprava řešena ve 2. kapitole – Širší vztahy dopravních tras 

 
2.3   Sekundární doprava  

Vývrtek pilotovací soupravy (cca 300m3) bude vysypán na zem vedle vrtu a 
následně bude odvezen Rypadlem-nakladačem CAT 432F2 a odvezena na 
mezideponii v místě staveniště. Pomocí tohoto nakladače budou také ukládány 
armokoše pilotovacích hlavic a bednění kalichů do vývrtu v hlavě piloty. Armokoše 
pilot vsadí do vyvrtané šachty jeřábovým lanem pilotovací souprava Bauer BG 15H. 

Betonáž pilot a hlavic provede autodomíchávač SCANIA 114C 380 8x4. U 
pilot je nutné ukládat beton pomocí PVC násypky cca. 1,5m dlouhé.  
 
Specifikace strojů je podrobněji uvedena v 6. kapitole – Návrh hlavních stavebních 
strojů  
 
2.4   Skladování materiálu  

Materiál skladovaný na skládce je nutné skladovat podle obecných zásad. 
- proložení prvků dřevěnými hranoly průřezu alespoň 100x100mm 
- skladování prvků do výšky maximálně 1,5m 



136 
 

- minimální šířka průchozí uličky je 750mm 
- minimální šířka neprůchozí uličky je 350mm 
- minimální šířka průjezdné uličky je dle projíždějícího stroje  
 
Výztuž a ocelové bednění kalichů bude skladováno na zpevněné ploše 

zámkové dlažby na vyznačené skládce S1. Svazky výztuží budou podloženy 
dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění. Tyto podkladky budou 
skladovány, tak aby nedocházelo k průhybu ocel a aby se pruty vlastní tíhou 
nedeformovali. Dále je nutné výztuž chránit před klimatickými vlivy nepromokavou 
plachtou/folií, tak aby nedošlo k znehodnocení výztuže korozí.  

Drobné nářadí a doplňkový materiál (distanční kolečka, elektrody, rádlovací 
drát, hřebíky apod.) bude uskladněn v uzamykatelných šatnách nebo v kanceláři 
pro mistra.  
 
3.      Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 

3.1   Převzetí pracoviště  

Před zahájením prací bude předáno staveniště mezi investorem a hlavním 
dodavatelem stavby (Imos Brno a.s. se sídlem Brně). Bude sepsán protokol o 
předání staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Kompletní realizaci 
vrtaných pilot provede firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se sídlem 
v Brno-Jih (subdodavatel).  
 Protože na stavbě bude figurovat několik subdodavatelů, tak bude sepsán 
Zápis o předání a převzetí staveniště, dále bude sepsán protokol o předání a 
vzájemném seznámením s riziky na staveništi, včetně provedení vstupního školení 
BOZP dodavatelů. Hlavními body předání a převzetí staveniště jsou hlavní výškové 
body, vytyčení modulových os stavby, projektová dokumentace včetně potřebných 
dokumentů a zkoušek. Nedílnou součástí je také převzetí zařízení staveniště, 
oplocení, staveništní komunikace, skladovací a pojezdové plochy, staveništní buňky 
a odběrná místa elektrické energie a vody.  
 
3.2   Připravenost staveniště   

Staveniště bude z předchozí etapy (etapa zřízení inženýrských sítí a 
dočasných přípojek pro zařízení staveniště) zajištěno proti vniknutí nepovolaných 
osob pomocí mobilním oplocením výšky 2,0m. V rámci zařízení staveniště bude 
vytvořena příjezdová komunikace délky 47m a šířky 6m, která bude zpevněna 
směsným cihlovým recyklátem tl.150mm a bude hutněno na modul přetvárnosti 
Edef2=45MPa.  

Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy 
hutněna štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. Tloušťka 
této zpevněné plochy bude 150mm a plocha 457,7m2. Odvodnění staveniště bude 
navrženo povrchovým vsakováním do podloží, protože staveniště je lehce 
svahováno směrem od stávající administrativní budovy. Budou zřízeny nové 
dočasné přípojky elektřiny, vody a kanalizace, které budou napojeny na nově 
navržené inženýrské sítě. Jejich polohy a metráže jsou uvedeny v příloze C.1.2 – 
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Situace zařízení staveniště - etapa 1. Na staveništi už budou všechny obytné 
stavební buňky, včetně napojených inženýrských sítí a zřízených elektrických 
rozvaděčů, elektroměru a vodoměru.  
 
3.3   Připravenost pracoviště 

Předtím než započne etapa vrtaných pilot, tak se musí zkontrolovat všechny 
provedené práce, na které etapa navazuje. Zkontrolují se veškeré úrovně HTÚ, 
které spočívaly v sejmutí ornice do hloubky 200mm a provedení zemní pláně -
0,800m (320,99 m n. m.), Vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a 
požadavkům na únosnost pilotovací soupravy 80MPa bude provedena výměna 
podloží v tl. 300mm, tzn. bude proveden zhutněný násyp tloušťky 300mm 
(struskový štěrk tl. 70mm a štěrkodrť frakce 4-32mm tl. 230mm). Jednotná vrstva 
bude tvořit pilotovací rovinu na výškové kótě -0,500m (321,29 m n. m.) s výškovou 
odchylkou ±40mm. Svahy budou provedeny ve sklonu max. 1:1. Dále dle 
požadavků zhotovitele vrtaných pilot, musí mít komunikace pro pojezd vrtné 
soupravy minimální šířku 5,0m a maximální přípustný sklon 6°. 
 
4.      Pracovní podmínky 

4.1   Obecné pracovní podmínky  

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.  Staveniště bude v některých 
částech ohraničeno oplocením výšky 2m. Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn 
dočasně zřízenou komunikací šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. 
Druhý vchod pro pěší je zřízen vstupní bránou od dočasného parkoviště pro 
stavební mechanizaci a osobní automobily účastníků výstavby.  
Na staveniště budou v rámci zařízení staveniště etapy č.1 instalovány buňky pro 
zaměstnance (stavbyvedoucího, mistry a pracovníky), dále sanitární buňky a šatny. 
Součástí zařízení staveniště etapy č.2 budou umístěny uzamykatelné kontejnery na 
drobný materiál a nářadí.  
 Pracovní doba je určena od 7:00 – 16:00 hodin s půlhodinovou pracovní 
pauzou nebo dle potřebné doby pro ukončení započatého úkolu. 
 Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými osobami, kteří jsou 
zdravotně způsobilý a podstoupili veškerou nutnou instruktáž, kde se seznámí 
s riziky a podmínkami na stavbě a BOZP. Dále je potřeba aby všichni pracovníci byli 
obeznámeni s uzávěrem vody a elektrické energie.  
 
4.2   Pracovní podmínky procesu  

Práce na spodní stavbě budou dle časového harmonogramu probíhat 
v období od 3.7.2020 do 24.7.2020. V předchozích letech se v tomto období 
pohybovaly teploty průměrné denní teploty vzduchu okolo 26,6°C. 

Při manipulaci pilotovací soupravy s armokošem piloty nesmí překročit 
rychlost větru 11m/s a viditelnost musí být minimálně 30m, okolní teplota nesmí 
být nižší než -10°C. Pokud počasí nesplňuje výše uvedené podmínky, tak je nutné 
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pozastavit prováděné práce do doby, než se hodnoty nedostanou zpět mezi 
povolené. Je také třeba počítat s nárazovým větrem.  

Obecně se udává, že by práce na staveništi měli být omezeny při teplotách 
nižších než -10°C a vyšších než +40°C. Navíc při betonáži nesmí teplota klesnout 
pod +5°C (jinak dojde ke zpomalení hydratace cementu) a nesmí přesáhnout 
+30°C, pokud tato podmínka nebude splněna, tak musí výt navrženo zvláštní 
opatření. 

Při svařování nesmí teplota klesnout pod 0°C, protože by byla ohrožena 
kvalita sváru a navíc je nutné postupovat podle dokumentů od výrobce oceli, který 
udává, že při teplotách nižších jak -10°C je zakázáno svářet. 

Pokud některé podmínky nejsou splněny, lze zavést dodatečná opatření 
např. ohřev záměsové vody a kameniva, při betonáži za nízkých teplot, dodatečné 
kropení při betonáži za vysokých teplotách, a nebo upravit vlastnosti betonové 
směsi přísadami.  
 
5.      Pracovní postup 

5.1   Vytyčení pilot  

Poloha jednotlivých pilot je určena modulovými osami objektu, které jsou 
rozmístěny osově po 6,0m. Polohy, vzdálenosti a výšky pilot jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Vytyčení bodového pole provede geodet. Z těchto bodů 
budou vytyčeny středy jednotlivých pilot a zajišťovacích bodů.  

Vytyčené středy pilot budou dostatečně a viditelně označeny např. pomocí 
ocelových kolíků nebo hřebů zvýrazněných značkovacím sprejem. Během 
provádění pilotovacích prací, musejí zůstat tyto vytyčené body nedotčené, aby se 
mohla provést zpětná kontrola. 
 
5.2   Provádění vrtů  

Před zahájením provádění vrtů, je nutné zhotoviteli předat vytyčení všech 
inženýrských sítí a prostoru stavby. V případě, že budou některé inženýrské sítě 
ohroženy nebo poškozeny, tak objednavatel zajistí jejich přeložky. Dále je nutné 
odstranit všechny překážky jako staré základy, vegetace apod. Dále bude 
zhotoviteli předáno geodetické vytyčení včetně výškového vytyčení.  

Během provádění vrtů pilot a kalichů je nutné kontrolovat geologický profil, 
který by měl být shodný s profilem předpokládaným geologických průzkumem. 
Pokud by vznikla nějaká odchylka od předpokládaného geologického profilu, bude 
nutné provést korekci v délce pilot. Tato případná změna oprati původnímu 
projektu, musí být vždy konzultována se zpracovatelem projektové dokumentace a 
současně vést záznamy o prováděných pilotách.  

Nejprve se provede vývrt hlavic průměru 1400mm s hloubkou 1500mm a 
poté vývrt hlavic průměru 1200mm s hloubkou 1300mm. Následně bude probíhat 
vývrt samotných pilot, které jsou v průměrech 600, 900mm v různých délkách od 
7,35 do 12,50m. Rozměry a umístění jednotlivých pilot lze najít v projektové 
dokumentaci ve výkresu D.1.2-B2.2-Půdorys pilot nebo v příloze této práce B.1.3 – 
Schéma provádění pilot, kde je také uvedeno pořadí vrtaných pilot. Při provádění 
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vrtů v nesoudržných vrstvách se bude pažit ocelovou pažnicí. Toto pažení bude 
postupovat spolu s vrtným nástrojem, aby nedocházelo k zavalování vrtu. Zajištění 
paty piloty bude provedeno spirálovým vrtákem a v případě zajištění paty piloty 
v nesoudržné zemině bude použit vrtný hrnec.  

Vývrtek pilotovací soupravy (cca 300m3) bude vysypán na zem vedle vrtu a 
následně bude odvezen Rypadlem-nakladačem CAT 432F2 a odvezena na 
mezideponii v místě staveniště. 
 Po vyvrtání kalichu a piloty do požadované hloubky přijde proces osazení 
armokošů a následně potom betonáž piloty. Vyvrtané vrty se nevystavují 
atmosférickým vlivům moc dlouho, než je nezbytně nutné tzn. že přestávka mezi 
dokončením vrtu a betonáže piloty musí být co nejkratší (nejdéle 8h). 
 
5.3   Výztuž pilot  

Výztuž pilot bude použita dle specifikace v projektové dokumentaci z oceli 
10 505(R) B500B v souladu s ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních 
geotechnických prací – Vrtané piloty.  

Výztuž nesmí být zohýbaná nebo jinak poškozená, nadměrně zrezivělá, 
znečištěná zeminou nebo zmrazky atd.  

Zhotovení armokošů pilot bude probíhat svařováním na staveništi. 
Armokoše pilot vsadí do vyvrtané šachty jeřábovým lanem vrtná souprava Bauer 
BG 15H. Armokoše se do vrtů osadí, tak aby byla po obvodě armokoše splněna 
podmínky minimálního krytí výztuže v betonu (tj. 75mm). Minimálního krytí výztuže 
dosáhneme pomocí plastových distančních koleček (minimálně 4ks rozmístěné 
pravidelně po obvodě armokoše). Výztuž pilot pod hlavicemi musí být nad horní líc 
vysunuta na kotevní délku 1000-1200mm. Výztuž, která je vysunuta nad horní líc 
piloty, bude po vybetonování dříky piloty vyhnuta mimo kalich hlavic.  
 
5.4   Betonáž pilot  

Po osazení a stabilizaci armokoše ve vrtu bude armokoš stále zavěšen na 
jeřábovém laně vrtné soupravy a poté následuje samotná betonáž piloty.  

Betonáž pilot musí probíhat plynule a co nejrychleji. Suché nezapažené a 
soudržné vrty musí být zabetonovány do 36 hodin. Betonáž vrtu je prováděna 
násypkou (tj. PE trubka cca 1,5m dlouhá, opatřená rozšířeným límcem) umístěnou 
svisle do středu vrtu tak, aby proud betonu nenarážel na výztuž a ani na stěnu vrtu 
tzn. beton musí volně padat přímo do vrtu. Nedojde tak k rozměšování betonu 
nebo znečistění zeminou.  

Pokud bude probíhat betonáž piloty zalité vodou, budou použity betonovací 
kolony, které budou vpuštěny na dno vrtů a následně bude probíhat betonáž 
plynule ze dna pilot až nahoru. Voda z piloty bude postupně vytlačována z vrtu. 
Betonovací roury budou následně postupně odebírány tak, aby v průběhu 
betonáže nedošlo k vytažení jejich spodního konce z betonové směsi a 
nedocházelo k rozměšování a znečištění betonu. Betonovací roury musí být 
ponořeny min. 1,5m v betonové směsi.  

Čerstvý beton v hlavách pilot je v případě potřeby a v závislosti na 
klimatických podmínkách nutno chránit před poškozením, nadměrným 
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vysycháním, přívalovými dešti a promrzáním v zimním období. K tomuto účelu lze 
využít betonové skruže, bednění, folie, geotextílie apod. 
 
5.5   Záznam o výrobě piloty   

O provedení každé piloty bude vyhotoven protokol o výrobě piloty, který 
vypracuje zhotovitel pilot. Protokol musí obsahovat: 
- číslo piloty 
- datum vrtání a betonáže 
- hloubku vrtání, délku piloty a hlavice 
- výšku hlavy piloty a hlavice 
- množství a druh použité směsi  
- geologickou skladbu vrtu a výskyt podzemní vody  
- identifikační údaje zhotovitele 
- jméno a podpis zodpovědné osoby za vrtání a betonáž  
 
5.6   Kontrola směrového provedení pilot   

Po dokončené betonáže pilot a technologické přestávce alespoň 24h se 
provede směrové zaměření skutečného provedení pilot. Polohy zhotovených pilot 
budou měřeny od středu piloty a budou ověřeny polohy pilot dle projektové 
dokumentace. Následně proběhne zaměření středu pro hlavici. 
 
5.7   Vytyčení hlavic   

Vytyčení hlavic vychází z předchozího vytyčení pilot, které bylo provedeno 
geodetem stavby. Poloha jednotlivých hlavic je určena modulovými osami objektu, 
které jsou rozmístěny osově po 6,0m. Polohy, vzdálenosti a výšky hlavic jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci nebo v příloze této práce B.1.3 Schéma 
provádění pilot.  
 
5.8   Bednění hlavice   

Předvrtané hlavice budou bedněny ztraceným bedněním tvořené z kari sítě 
ve dvouch vrstvách a mezi ně je vložena bublinková folie (aby bylo dosaženo větší 
soudržnosti kalichu a zeminy), to se osadí tak, aby byla splněna podmínka 
minimálního krytí výztuže hlavice v betonu (mi. 50mm).  
 
5.9   Výztuž hlavice   

Výztuž hlavice tvoří armokoš, který je zhotoven přímo na stavbě. Pomocí 
rypadlo-nakladače 432F2 budou také ukládány armokoše hlavic a bednění kalichů 
do vývrtu v hlavě piloty. Musí být dodrženo krytí výztuže mezi armokošem a 
zeminou min. 50mm. Výška armokoše se osadí podle projektové dokumentace. 
Polohu armokoše je potřeba neustále kontrolovat, protože k některým bude 
přivařen uzemňovací vodič (drát FeZn) a svar se opatří speciálním gumoasfaltovým 
nátěrem.  
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5.10   Betonáž hlavice   

Po osazení a stabilizaci armokoše bude armokoš stále zavěšen na rypadlo-
nakladči a poté následuje samotná betonáž kalichu. Hlavice jsou betonovány 
s jednou pracovní spárou. Pracovní spára musí být před betonáží řádně očištěna. 
Pokud se v předvrtu kalichu vyskytuje voda, musí být před betonáží odčerpána.  
 Při betonáži se musí kontrolovat aby nedošlo k posunutí bednění kalichu 
(bednění je zajištěno do kříže rádlovacím drátek k armokoši a je opatřeno 
odbedňovacím olejem). Ukládaný beton se následně bude hutnit, aby nedošlo ke 
tvorbě kaveren a hnízd v konstrukci. Ukládaný beton nesmí padat z větší výšky, než 
je 1,5m jinak hrozí nebezpečí segregace směsí a vnášení dodatečného vzduchu. 
Během hutnění betonu nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží nebo bedněním. 
Hutní se vrstva max. po 430mm a je nutné ponořit hlavici vibrátoru 5-10cm do 
předchozí vrstvy.  Vzdálenost vpichů je max. 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti – cca 530mm, doba vpichu je 20-60s. Beton je zhutněn, jakmile se stane 
plastickým, mírně pohyblivým ve vodorovném směru a až se na povrchu objeví 
cementové mléko.  
 
6.   Personální obsazení   

Na prováděné práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo pověřený mistr či 
vedoucí čety. Dohlížející osoba bude dohlížet na prováděné práce. Pracovní stroje 
budou obsluhovat pouze proškolení a oprávnění pracovníci. Všichni pracovníci 
musejí být zdravotně způsobilí, proškolení o BOZP a ti, všichni doloží potřebné 
průkazy a osvědčení (hlavně strojníci, svářeči, vazači, apod.) 
 

- Stavbyvedoucí    1x 
- Stavební mistr (vedoucí pracovní čety) 1x 
- Strojník vrtné soupravy   1x 
- Strojník rypadlo-nakladače   1x 
- Vazač břemen    1x 
- Vazač výztuže    2x 
- Svářeč      2x 
- Betonář     2x    
- Řidič autodomíchávače    1x 
- Pomocný pracovník     1x 
- Tesař      1x 
- Řidič tahače s podvalníkem   1x 
- Řidič valníku     1x 

 
7.   Stroje, nářadí a pracovní pomůcky   

7.1   Stroje   

- Vrtná souprava Bauer BG 15H 
- Tahač Scania R500 6x4 Highline V8 
- Návěsový podvalník NOOTEBOOM OSDS-55-03V 
- Autodomíchávač Scania 114C 380 8x4 
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- Rýpadlo-nakladač CAT 432F2 
- Užitkový vůz Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI 
- Kontejnerové vozidlo MAN TGL 12.180 BB 2x4 
- Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí AGP H35 6m 
- Vysokotlaký čistič Karcher HD 5/12 CX plus 
- Svářečka elektrodová Kitin 165 
- Úhlová bruska Narex EBU 23-26A 
- Kompaktní ruční kotoučová pila NAREX EPK 16D 
- Benzínová motorová pila Stihl MS 170 

 
7.2   Nářadí a pomůcky   

- Pásmo 
- Olovnice 
- Svinovací metr 
- Automatický stavební laser MAKITA SKR300Z 
- Nivelační lať  
- Digitální teodolit TOPCON DT-207L 
- Vodováha 
- Stavební kolečka 
- Lopaty, krumpáče, smetáky 
- Zednické nářadí – lžíce, hladítka, naběračky 
- Kladiva, palice 
- Kleště, vazačky, pákové nůžky 
- Klíče na utahování šroubů a matic 
- Ruční pila  
- Šnůra  

 
7.3   Pomůcky BOZP   

- Pevná pracovní obuv 
- Reflexní vesta 
- Ochranná přilba 
- Ochranné brýle 
- Pracovní oděv  
- Svářečská helma 
- Svářečské rukavice 
- Svářečský oděv  
- Respirační rouška 
    

8.   Jakost a kontrola kvality   

Veškeré postupy betonářských prací musí být prováděny dle platných 
norem, předpisů a technologických postupů. Odborné vedení celého projektu 
zajistí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr či vedoucí čety.  

Podrobný kontrolní a zkušební plán je zpracován v kapitole 10. této práce 
Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění vrtaných pilot 
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8.1   Vstupní kontrola   

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace dle 
Smlouvy o dílo dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (aktuální znění) 
a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena stavebníkem (investorem) 
i hlavním projektantem a musí být zpracována dle příslušné legislativy a platných 
norem. Kontrolu provede stavbyvedoucí případně s technických dozorem 
stavebníka. Kontrola se provede vizuálně. Jednorázově a zapíše se záznam o této 
kontrole do Stavebního deníku.  

musí být staveniště řádně oploceno a zajištěno proti vniknutí nepovolaných 
osob. Kontroluje se stav celého staveniště, skládky materiálu, příjezdové 
komunikace, zpevněné plochy, všechny inženýrské přípojky a zázemí pracovníků.  

Předány budou dva směrové body dle S-JTSK a jeden výškový bod dle Bpv, 
všechny body budou pevně zafixované  

Předtím než započne etapa vrtaných pilot, tak se musí zkontrolovat všechny 
provedené práce, na které etapa navazuje. Zkontrolují se veškeré úrovně HTÚ, 
které spočívaly v sejmutí ornice do hloubky 200mm a provedení zemní pláně -
0,800m (320,99 m n. m.), Vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a 
požadavkům na únosnost pilotovací soupravy 80MPa bude provedena výměna 
podloží v tl. 300mm, tzn. bude proveden zhutněný násyp tloušťky 300mm 
(struskový štěrk tl. 70mm a štěrkodrť frakce 4-32mm tl. 230mm). Jednotná vrstva 
bude tvořit pilotovací rovinu na výškové kótě -0,500m (321,29 m n. m.) s výškovou 
odchylkou ±40mm. Svahy budou provedeny ve sklonu max. 1:1. Dále dle 
požadavků zhotovitele vrtaných pilot, musí mít komunikace pro pojezd vrtné 
soupravy minimální šířku 5,0m a maximální přípustný sklon 6°. 

Stavbyvedoucí zkontroluje druh, profil, množství, délky a tvar výztuže. Vše 
musí odpovídat projektové dokumentaci, pokud není výztuž v souladu s 
projektovou dokumentací, nesmí se zabudovat do stavby. Ocel musí být v souladu 
s ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –
všeobecně.  

Stavbyvedoucí kontroluje každou dodávku čerstvého betonu. Kontroluje 
dodací list s objednávkovým listem – hlavně pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu 
prostředí, přísady, stupeň konzistence a dodávané množství. Tyto údaje jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, pokud není čerství beton v souladu s těmito 
požadavky, nesmí být použit při výstavbě. Dále musí být v souladu s normou ČSN 
EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  
 
8.2   Mezioperační kontrola   

Kontrola klimatických podmínek se provádí v průběhu celé realizace stavby 
(alespoň 4x denně), a to z důvodu omezení některých prací kvůli nevyhovujícím 
pracovním podmínkám. Kontroluje se hlavě teplota vnějšího ovzduší. Obecně se 
udává, že by práce na staveništi měli být omezeny při teplotách nižších než -10°C a 
vyšších než +40°C. Navíc při betonáži nesmí teplota klesnout pod +5°C a nesmí 
přesáhnout +30°C, pokud tato podmínka nebude splněna, tak musí výt navrženo 
zvláštní opatření. Při svařování nesmí teplota klesnout pod 0°C, protože by byla 
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ohrožena kvalita sváru a navíc je nutné postupovat podle dokumentů od výrobce 
oceli, který udává, že při teplotách nižších jak -10°C je zakázáno svářet. Práce dále 
budou přerušeny, pokud budou probíhat za silného deště, bouře, sněžení, tvoření 
námrazy nebo pokud viditelnost klesne pod 30m.  

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zejména platné zdravotní průkazy, 
osvědčení a oprávnění k vykonávání daných činností a dále kontrolují průkazy 
strojníka pro řízení stroj. Všichni pracovníci musejí být proškoleni o technologii 
prováděných prací na staveništi a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Pracovníci jsou povinní nosit a používat osobní ochranné pomůcky jako je: helma, 
reflexní vesta, ochranné rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle atd.). Kontroly 
probíhají v různých časových intervalech, zejména dodržování předpisů BOZP, 
používání OOPP a namátkové kontroly na použití alkoholu nebo jiných omamných 
látek.  

Dále kontroluje správné vytyčení vrtů, kontrolu provádění vrtů, kontrolu 
výztuže a betonáže pilot a kalichů. Podrobně je kontrolní a zkušební plán rozepsán 
v kapitole 10. této práce Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění vrtaných 
pilot.  
 
8.3   Výstupní kontrola   

Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně. Kontroluje, jestli na povrchu 
nejsou prohlubně, vypoukliny, rýhy, hřebeny, odskoky, zvlnění, praskliny nebo 
štěrková hnízda. 

Kontroluje se správnost a úplnost provedení založení pilot včetně kalichů 
s projektovou dokumentací. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 1536+A1 
Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty a v normě ČSN EN 
13 670 Provádění betonových konstrukcí. 

Provede se kontrola krychelné pevnosti betonu v tlaku na betonových 
krychlích o hraně 150mm odebraných při betonáži po 28 dnech zrání a porovná se 
s předepsanou krychelnou pevností. O této zkoušce se vyhotoví protokol a zapíše 
se do Stavebního deníku. Dále se provede nedestruktivní zkouška metoda 
zkoušení pevnosti betonu na zhotovené betonové konstrukci pomocí Schmidtova 
kladívka. 

 
9.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP   

1. Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni dodržovat požadavky právních 
předpisů, normativní požadavky a bezpečnostní požadavky prací, se kterými byli 
prokazatelně seznámeni. V průběhu realizace této technologické etapy bude 
zejména dodržován:  

- - Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- - Zákon č. 309/2006 Sb. Novela č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  
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- - 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.  

- - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Novela č. 32/2016 Sb., Nařízení vlády, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

- - Vyhláška č. 499/2006 Sb. Novela č. 63/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 
- - Nařízená vlády 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí.  
- - Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)  
- - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, 
přístrojů a nářadí.  

- - Vyhláška č. 246/2001 Sb. Novela č. 221/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

- - Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- - Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce. 
- - Zákon č. 22/1997 Sb., Novela č. 91/2016 Sb., Zákon o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
- - Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
- - Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  
- - Nařízení vlády č 201/2010 Sb., Novela č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu.  
- - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.  

- - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Novela č. 217/2016 Sb., Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

2. Všichni pracovníci musí mít odbornou zdravotní způsobilost dle vykonávaných 
prací a v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů.  
3. U technického zařízení a vybavení musí být provedeny pravidelné revizní 
kontroly. 
4. Pracovníci musejí být seznámeny se všemi souvisejícími vnitřními předpisy 
dodavatele vrtaných pilot a jsou povinni dodržovat požadavky na bezpečnost, 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu uvedené v následujících dokumentech 
týkající se provádění prací:  

- Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení  
- Registr rizik dodavatele vrtaných pilot  
- Technologický postup 
- Stavební deník 
- a další dokumenty zpracované dle ČSN OHSAS 18001 
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5. Všichni pracovníci na stavbě musejí používat OOPP dle schváleného seznamu 
OOPP společnosti. Pro vstup na stavbu jsou pracovníci vybaveni následujícími 
OOPP: 

- ochranný pracovní oděv  
- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

7. Ostatní osoby na stavbě (pokud se nepohybují v doprovodu) musí být 
seznámeny se všemi bezpečnostními předpisy a bezpečnostními pravidly a pokyny 
dodavatele vrtaných pilot.  
8. Ostatní osoby, které se pohybují na stavbě, musí být vybaveni  

- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

9. Na stavbě platí zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu (mimo vozidel 
stavby). Vstupy na stavbu musí být označeny bezpečnostním značením.  
10. Pokud na pracovišti vznikne pracovní jáma (pilota, hlavice), která nebude 
zabetonována, jsou pracovníci povinni tuto jámu přikrýt podlážkou nebo krytem 
s dostatečnou únosností, popřípadě zábranou ve vzdálenosti 1,5m od kraje jámy. 
11. Stavební buňky a vrtné soupravy musí být vybaveny přenosným hasícím 
přístrojem. Pracoviště je vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci 
(lékárnička, mobilní telefon) 
 
10.   Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady    

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Pevný odpad bude během výstavby tříděn a skladován 
ve vodotěsných uzavřených kontejnerech a bude pravidelně odvážen k recyklaci či 
ekologické likvidaci. Veškerý odpad ze stavby bude odvážen týdně bez ohledu na 
to, kdo jej vytvořil a bude odvážen smluvními specializovanými firmami na odvoz a 
recyklaci odpadu. Veškeré barevné kovy, odpad železa, oceli a všechny nebezpečné 
odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do sběrného dvora v Černé 
Hoře (cca 1km). Ostatní odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do 
svého sběrného dvoru.  
 

Místo pro sběr odpadu bude mimo silnice, zdroje vody a dešťových vpustí. 
Bude umístěn blízko vjezdu na stavbu, aby se minimalizovala doprava na stavbě. 
Veškerý nebezpečný odpad jako barvy, minerální oleje, bitumen, asfalt atd. bude 
uskladněn v uzavřených kontejnerech na stavbě. Tyto kontejnery budou zřetelně 
označeny. Zaměstnanci a dodavatelé budou proškoleni o správném nakládání 
s nebezpečným odpadem. Nebezpečný odpad bude umístěn na místě s druhým 
zajištěním (druhý kontejner se zvýšeným okrajem). Sociální zařízení bude umístěno 
mimo dešťové vpusti a zdroje vody, aby nedošlo k nahodilému úniku a znečištění 
dešťových a spodních vod.  



147 
 

Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
opatrně zacházeno, případně bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Za suchého počasí budou kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty 
v okolí budovy a stavebních buněk, aby se zamezilo prašnosti v okolí staveniště. 
Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů, proto bude nutné tyto odpady 
skladovat v kontejnerech nebo pod plachtou. V případě znečištění budou povoláni 
zaměstnanci, aby okolí vyčistili od těchto odpadů.  

Kontroluje se hlavně technický stav strojů, hladiny provozních kapalin, 
promazanost a správný chod pohyblivých částí, funkčnost výstražných signalizací a 
celistvost zvedacích lan a bezpečnostních popruhů. Po ukončení prací nebo konci 
pracovní doby musejí být stroje a nářadí odstaveny na místech k tomu určených a 
zajištěn proti samovolnému pohybu. Dále pod těžkou mechanizací na naftu, 
benzín nebo olej, musí být položena úkapová vana, která zabrání možnému úniku 
provozních kapalin a nejde tak, ke kontaminaci zemin ropnými látkami.  
U elektrických nářadí a strojů se kontroluje především přívodních kabelů a 
koncovek, jestli nemají porušenou izolaci. Při použití nářadí a strojů s poškozenou 
izolací přívodního kabelu hrozí zásah elektrickým proudem. Elektrická nářadí musí 
být v průběhu prací s nimi opatřeny ochrannými bezpečnostními kryty podle 
pokynů výrobce.  
 
Zatřídění odpadu Katalogové 

číslo 
Kategorie Odhadované 

množství (t) 
Způsob 
likvidace 

Beton 17 01 01 O 1 Recyklace 
nebo skládka 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0,2 Recyklace 
nebo skládka 

Dřevo 17 02 01 O 0,1 Spalovna 
Plasty 17 02 03 O 0,1 Recyklace 
Sklo, plasty dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo jsou 
znečištěné 

17 02 04 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

17 03 01 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0,01 Recyklace 
Hliník 17 04 02 O 0,02 Recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 O 0,5 Recyklace 
Kabely neuvedené pod 17 04 
10 

17 04 11 O 0,01 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 

17 08 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 
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Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,1 Spalovna 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly jimi znečištěné 

15 01 10 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,5 Spalovna 
nebo skládka 

Pozn.: N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
Tab. 8.5 - Tabulka zatřídění odpadů  
(Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů) 
 
11.   Literatura, ČSN, internetové stránky    

- 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 minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístroj a nářadí 

- zákon Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky  
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
- ČSN EN 12390 Zkoušení zatvrdlého betonu 
- ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –

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

 12.   Seznam tabulek  
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Tab. 8.2 – Geologický profil vrtu V2 
Tab. 8.3 – Výpočet množství betonu - piloty 
Tab. 8.4 – Výpočet množství betonu - hlavice 
Tab. 8.5 - Tabulka zatřídění odpadů
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1.      Obecné informace  

1.1     Základní identifikační údaje o stavbě  

Název:  Výrobní hala v Černé Hoře 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

  
1.2    Obecné informace o procesu  

Předmětem technologického předpisu je zhotovení horní hrubé stavby 
z prefabrikovaných železobetonových dílců.  

Nosná konstrukce haly je navržena jako montovaný železobetonový skelet 
halového typu s maximálním osovým rozměrem 40,0 x 18,0m a se světlou výškou 
min. +7,5m pod vazník. Příčná vazba z dvojice sloupů a vazníku je v ose 2-8. Ve 
štítové ose 1 a 9 jsou sloupy příčných vazeb zahuštěny á 6,0m. V ose A a B jsou 
příčné rámy doplněny obvodovými střešními ztužidly na rozpon 5,0m. Mezi osami 
5-8 je konstrukce haly doplněna o administrativní vestavek v úrovni +4,35m. Mezi 
osami B-C/2-8 je v úrovni stropní konstrukce administrativy střešní konstrukce 
skladovací části, sloužící zároveň jako terasa.  

Konstrukce administrativy s osovým max. rozměrem 10,2m x 10,8m, tvoří 
příčné patrové vazby se stropní konstrukcí s konstrukční výškou +4,23m. Uprostřed 
rozpětí je v úrovni 1.NP doplněn středový sloup, vynášející průvlaky. 

Jeřábová dráha je umístěna ve výrobní hale vedle administrativy. Rozsah 
pojezdu jeřáby je 1-5/A-B pro jeřáb s nosností 3,2t. 
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Stabilita nosné konstrukce jak haly, tak administrativy je zajištěna tuhostí 
sloupů a jejich vetknutí do základové konstrukce. 

Administrativní část se nachází mezi osami 5-9/A-B a je dvojpodlažní 
s příčným nosným systémem průvlaků v ose 5-9. Nosnou konstrukci stropu tvoří 
stropní panely uložené na průvlaky, doplněné obvodovými ztužidly. Na ozuby 
průvlaků jsou uloženy stropní, předem předpjaté panely, které jsou po doplnění 
zálivkové výztuže zmonolitněny ve sparách. Prefabrikované železobetonové prvky 
jsou z výroby osazeny kotevními prvky pro stykování a kotvení jednotlivých prvků 
mezi sebou a všechny PREFA prvky mají sražené hrany 10/10mm. 

Realizace montáže prefabrikovaného skeletu provádí firma MonterBet s.r.o. 
(se sídlem v Olomouc – Hodolany). Realizace bude probíhat v souladu s normou 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí a další provádění betonových 
konstrukcí bude prováděno v souladu s normou ČSN EN 206+A1 Beton – 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 
2.      Materiál, doprava, skladování  

2.1   Potřeba materiálu     

- Sloupy 

 
Tab. 9.1 – Tabulka specifikace sloupů [9.1] 
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- Základové prahy: 

 
Tab. 9.2 – Tabulka specifikace základových prahů [9.1] 
 

- Průvlaky: 

 
Tab. 9.3 – Tabulka specifikace průvlaků [9.1] 
 

- Vazníky: 

 
Tab. 9.4 – Tabulka specifikace vazníků [9.1] 
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- Ztužující trámy: 

 
Tab. 9.5 – Tabulka specifikace ztužujících trámů [9.1] 
 

- Stropní panely: 

 
Tab. 9.6 – Tabulka specifikace stropních panelů SPIROLL [9.1] 
 

- Nosníky: 

 
Tab. 9.7 – Tabulka specifikace nosníků [9.1] 
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- Schodiště: 

 
 

 
Tab. 9.8 – Tabulka specifikace prvků schodiště [9.1] 
 

- Montážní prostředky: 
- vázací ocelové lano – dvojhák (nosnost 4t, délka 6m) – 1ks – montáž sloupů 
- montážní ocelový dřík (průměr 80mm, délka 0,6m) – 1ks – montáž sloupů 
- vázací řetěz – čtyřhák se zkracovači (nosnost 8t, délka 5m) – 1ks 
- nekonečná vinutá PES smyčka (nosnost 10t, délka 10m) – 2ks – montáž 
vazníků 
- třmen omega s čepem (nosnost 6,5t) – 2ks – montáž vazníků 
- univerzální smyčka DEHA s kulovou hlavou (6102-1,3, 6102-2,5) – 4ks+4ks 
- závitová smyčka DEHA (6311-10, 6311-14, 6311-18, 6311-24) – 
2ks+2ks+2ks+2ks 
- jeřábová traverza stavitelná se samosvornými kleštěmi (nosnost 10t) – 1ks 
– montáž stropních panelů 

 
- Dřevěné klíny: 

- různé velikost (materiál dub, buk) 
 

- Cementové zálivky: 
- cementová expanzní zálivka s rychlým nárůstem pevnosti VUSOKRET 50-6 
- vysokopevnostní kotevní a zálivková malta bez smrštění SikaGrout 314 
 

- Betonová zálivka zálivky: 
- pro zalití kalichů – beton třídy C25/30, vlivu prostředí XA1, frakce 8/16mm, 
konzistence S3 (cca. 5m3) 
- pro zalití stropních panelů Spiroll – beton třídy C16/20, vliv prostředí XA1, 
frakce max. 8mm, měkké konzistence S2 (cca. 5m3) 
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2.2   Primární doprava  

Pro přepravu prefabrikovaných železobetonových prvků bude použit tahač 
Scania R500 6x4 Highline V8 s návěsovým valníkem Schwarzmuller RH 125P. Tímto 
valníkem budou dopraveny všechny prefabrikované dílce kromě střešních vazníků. 
Střešní vazníky kvůli velkým rozměrům budou dopraveny na valníku Nooteboom 
OSDS-55-03V. Dodavatelem prefabrikovaných dílců je Prefa Brno, a.s. s prodejnou 
a skladem v Kuřimi (trasa 13km s dobou přepravy cca 20minut)  

Doprava čerstvého betonu bude zajištěna firmou TBG BETONMIX a.s. se 
sídlem v Blansku. Čerstvá betonová směs bude dopravena autodomíchávačem 
SCANIA 114C 380 8x4. Délka trasy z betonárny na staveniště je 10km cca 15minut. 

Pro dopravu drobného stavebního materiálu, nářadí, pomůcek, případně 
menších strojů lze využít užitkový vůz Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI, který je 
ve vlastnictví dodavatele stavby.  
Podrobněji je doprava řešena ve 2. kapitole – Širších dopravních tras 

 
2.3   Sekundární doprava  

Montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu bude za pomocí 
autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 s nosností 40t a dvou montážních plošin 
Toucan 12E, které budou během realizace prefabrikovaného skeletu sloužit 
k odvázání montážního závěsu a vyjmutí ocelových dříků u montáže sloupů. Dále 
budou montážní plošiny využity ke snadnému přístupu pracovníku pro vyplnění a 
zapravení montážních styků jednotlivých prvků skeletu.  

Zalití sloupů v kalichových patkách bude provedeno autodomíchávačem 
SCANIA 114C 380 8x4. Délka trasy z betonárny na staveniště je 10km cca 15minut. 

A na zalití prefabrikovaných montovaných stropů bude použita bádie na 
beton o objemu 500l, kterou vyzvedne autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1. 
 
Specifikace strojů a ověření únosnosti autojeřábu jsou podrobněji uvedeny v 6. 
kapitole – Návrh hlavních stavebních strojů  
 
2.4   Skladování materiálu  

Prefabrikované prvky budou montovány přímo z tahače, ale pokud budou 
muset být nějaké prefabrikované prvky skladovány jinde, tak se dají skladovat na 
zpevněné ploše vedle navrženého objektu, které budou později sloužit pro pojezd 
zvedací plošiny při montáži opláštění. Boudo-li prvky skladovány na skládce, je 
nutné, aby dodržovali obecné pravidla skladování. 

- proložení prvků dřevěnými hranoly průřezu alespoň 100x100mm 
- skladování prvků do výšky maximálně 1,5m 
- minimální šířka průchozí uličky je 750mm 
- minimální šířka neprůchozí uličky je 350mm 
- minimální šířka průjezdné uličky je dle projíždějícího stroje  

Pytlová suchá směs, drobné nářadí a doplňkový materiál (distanční kolečka, 
elektrody, rádlovací drát, hřebíky apod.) bude uskladněn ve skladových 
uzamykatelných kontejnerech s označením SK1-SK20. 
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Umístění skládky a skladových kontejnerů je uvedeno v příloze viz výkres č. C.1.3 – 
Situace zařízení staveniště – etapa 2 
 
3.      Převzetí pracoviště, připravenost pracoviště 

3.1   Převzetí pracoviště  

Před zahájením prací bude předáno staveniště mezi investorem a hlavním 
dodavatelem stavby (Imos Brno, a.s. se sídlem Brně). Bude sepsán protokol o 
předání staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. Kompletní realizaci 
vrtaných pilot provede firma KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. se sídlem 
v Brno-Jih (subdodavatel).  
 Protože na stavbě bude figurovat několik subdodavatelů, tak bude sepsán 
Zápis o předání a převzetí staveniště, dále bude sepsán protokol o předání a 
vzájemném seznámením s riziky na staveništi, včetně provedení vstupního školení 
BOZP dodavatelů. Hlavními body předání a převzetí staveniště jsou hlavní výškové 
body, vytyčení modulových os stavby, projektová dokumentace včetně potřebných 
dokumentů a zkoušek. Nedílnou součástí je také převzetí zařízení staveniště, 
oplocení, staveništní komunikace, skladovací a pojezdové plochy, staveništní buňky 
a odběrná místa elektrické energie a vody. Nedílnou součástí je předání a převzetí 
zhotoveného pilotového založení včetně kalichových hlavic pro sloupy.  
 Dle časového harmonogramu bude montáž skeletu probíhat v období 29.7-
25.8.2020 a montáž opláštění střechy v období 23.9-14.10.2020.    
 
3.2   Připravenost staveniště   

Staveniště bude z předchozí etapy (etapa zřízení inženýrských sítí a 
dočasných přípojek pro zařízení staveniště) zajištěno proti vniknutí nepovolaných 
osob pomocí mobilním oplocením výšky 2,0m. V rámci zařízení staveniště bude 
vytvořena příjezdová komunikace délky 47m a šířky 6m, která bude zpevněna 
směsným cihlovým recyklátem tl.150mm a bude hutněno na modul přetvárnosti 
Edef2=45MPa.  

Pro pojezd mechanismů bude v místě budoucí nové zpevněné plochy 
hutněna štěrkodrť frakce 0-32mm na modul přetvárnosti Edef2=80MPa. To jsou 
hlavně mechanizmy autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 a montážní plošiny Toucan 
12E. Tloušťka této zpevněné plochy bude 300mm a plocha 457,7m2. Odvodnění 
staveniště bude navrženo povrchovým vsakováním do podloží, protože staveniště 
je lehce svahováno směrem od stávající administrativní budovy. Budou zřízeny 
nové dočasné přípojky elektřiny, vody a kanalizace, které budou napojeny na nově 
navržené inženýrské sítě. Jejich polohy a metráže jsou uvedeny ve výkresu zařízení 
staveniště. Na staveništi už budou všechny obytné stavební buňky, včetně 
napojených inženýrských sítí a zřízených elektrických rozvaděčů, elektroměru a 
vodoměru.  
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3.3   Připravenost pracoviště 

Před montáží železobetonového skeletu musejí být zhotovené pilotové 
založení včetně kalichů a monolitickými základy pro schodiště. Tyto základy budou 
provedeny s tolerancí ±10mm a musí vykazovat alespoň 70% předepsané 
krychelné pevnosti betonu v tlaku. Dále musí být zhotoveny zpevněné a řádně 
zhutněné plochy pro pojezd montážních mechanismů.  
 
4.      Pracovní podmínky 

4.1   Obecné pracovní podmínky  

V místě vjezdu na staveniště bude zřízena dvoukřídlově otevíraná brána a 
vedle ní bude položena na dřevěné trámy vrátnice.  Staveniště bude v některých 
částech ohraničeno oplocením výšky 2m. Příjezd a výjezd ze staveniště je umožněn 
dočasně zřízenou komunikací šířky 6m, která je napojena na silnici I/43 Svitavská. 
Druhý vchod pro pěší je zřízen vstupní bránou od dočasného parkoviště pro 
stavební mechanizaci a osobní automobily účastníků výstavby.  
Na staveniště budou v rámci zařízení staveniště etapy č.1 instalovány buňky pro 
zaměstnance (stavbyvedoucího, mistry a pracovníky), dále sanitární buňky a šatny. 
Součástí zařízení staveniště etapy č.2 budou umístěny uzamykatelné kontejnery na 
drobný materiál a nářadí.  
 Pracovní doba je určena od 7:00 – 16:00 hodin s půlhodinovou pracovní 
pauzou nebo dle potřebné doby pro ukončení započatého úkolu. 
 Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými osobami, kteří jsou 
zdravotně způsobilý a podstoupili veškerou nutnou instruktáž, kde se seznámí 
s riziky a podmínkami na stavbě a BOZP. Dále je potřeba aby všichni pracovníci byli 
obeznámeni s uzávěrem vody a elektrické energie.  
 
4.2   Pracovní podmínky procesu  

Práce na hrubé vrchní stavbě budou dle časového harmonogramu probíhat 
v období od 29.7.2020 do 25.8.2020. V předchozích letech se v tomto období 
pohybovaly teploty průměrné denní teploty vzduchu okolo 26,2°C. 

Při manipulaci autojeřábu se zavěšeným břemenem nesmí překročit 
rychlost větru 11m/s a viditelnost musí být minimálně 30m, okolní teplota nesmí 
být nižší než -10°C. Pokud počasí nesplňuje výše uvedené podmínky, tak je nutné 
pozastavit prováděné práce do doby, než se hodnoty nedostanou zpět mezi 
povolené. Je také třeba počítat s nárazovým větrem.  

Obecně se udává, že by práce na staveništi měli být omezeny při teplotách 
nižších než -10°C a vyšších než +40°C. Navíc při betonáži nesmí teplota klesnout 
pod +5°C (jinak dojde ke zpomalení hydratace cementu) a nesmí přesáhnout 
+30°C, pokud tato podmínka nebude splněna, tak musí výt navrženo zvláštní 
opatření. 

Při svařování nesmí teplota klesnout pod 0°C, protože by byla ohrožena 
kvalita sváru a navíc je nutné postupovat podle dokumentů od výrobce oceli, který 
udává, že při teplotách nižších jak -10°C je zakázáno svářet. 
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Pokud některé podmínky nejsou splněny, lze zavést dodatečná opatření 
např. ohřev záměsové vody a kameniva, při betonáži za nízkých teplot, dodatečné 
kropení při betonáži za vysokých teplotách, a nebo upravit vlastnosti betonové 
směsi přísadami.  
 
5.      Pracovní postup 

5.1   Montáž sloupů  

Prefabrikované prvky budou montovány přímo z tahače, ale pokud budou 
muset být nějaké prefabrikované prvky skladovány jinde, tak se dají skladovat na 
zpevněné ploše vedle navrženého objektu, které budou později sloužit pro pojezd 
zvedací plošiny při montáži opláštění. Boudo-li prvky skladovány na skládce, je 
nutné, aby dodržovali obecná pravidla skladování. 

Před osazením sloupů je nutno důkladně prohlédnout tvar sloupu a 
zkoordinovat jeho polohu dle kót v konstrukčních výkresech projektové 
dokumentace. Orientace sloupů je dána směrem malých konzol pro uložení 
průvlaků a nosníků, dalších faktorem je umístění zabudovaných zámečnických 
výrobků, které slouží ke kotvení základových prahů, parapetních panelů a 
obvodového pláště.  

Sloupy nedříve leží ve vodorovné poloze podložené dřevěnými pražci 
100x100mm. Do montážních otvorů ve sloupu se ukotví montážní ocelový dřík 
délky 600mm a k němu se připevní montážní vázací ocelové lano (dvojhák, nosnost 
4t, délka 6m). Následně se sloup bude opatrně zvedat do svislé polohy pomocí 
autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. Při zvedání a manipulaci sloupu na určené 
místo, bude sloup jištěn pomocnými jistícími lany, kterými budu pomocí 
montážníků koordinovat pohyby a výkyvy sloupu. Sloupy budou vetknuty do 
kruhových kalichů hlavice na pilotovém založení. Před vlastním osazením sloupu 
do kalichu se provede rektifikace paty sloupu na požadovanou výškovou úroveň a 
osadí se centrovací podložky, které zajistí patu sloupu v požadované výšce. Poté 
osazený sloup se výškově a polohově vycentruje. Vycentrované a vyklínované 
sloupy se nesvařují, ale kalich se vylije vysokopevnostní cementovou maltou 
SikaGrout 314 (popřípadě jemnozrnným betonem třídy C25/30, vlivu prostředí XA1, 
frakce 8/16mm, konzistence S3).  

Svislost se kontroluje pomocí dvou teodolitů, umístěných současně ze dvou 
na sebe kolmých směrů.  
 Následně se odmontují montážní závěsy a vyjme se dřík z montážního 
otvoru. Tato demontáž bude probíhat z montážních plošin Toucan 12E. Montážní 
otvory sloupů se následně zadělají plastovými krytkami.  

Orientace a poloha sloupů je uvedena v příloze B.1.4a Schéma montáže 
skeletu – sloupy, základové prahy 
 
5.2   Montáž základových prahů  

Základové prahy budou osazeny na horních hranách kalichových patek do 
cementového podlití tl. alespoň 20mm. Horní výšková úroveň základového prahy 
bude -0,540m. Výšková úroveň se může upravit pomocí PPS destičkami. Prahy jsou 
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zespodu opatřeny trny, které se usazují do tvorů průměru 60mm a hloubky 
150mm. Tyto otvory jsou vyvrtané na stavbě do kalichové hlavice. Trn bude 
následně v otvoru zalit vysokopevnostní cementovou maltou. Ke sloupům budou 
prahy přivařeny montážními styky pomocí ocelových příložek. Následně se prahy 
z obou stran rovnoměrně obsypají štěrkem. Hutnění kolem základových prahů 
bude probíhat pouze ručními hutnícími prostředky (vibrační pěch, deska).  

Orientace a poloha zákl. prahů je uvedena v příloze B.1.4a Schéma montáže 
skeletu – sloupy, základové prahy 
 
5.3   Montáž průvlaků   

Průvlaky se budou osazovat na konzoly sloupů přes pryžová ložiska. 
Průvlaky jsou navlékány na trny sloupů s následným důkladným zalitím otvorů 
vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Montáž průvlaků bude probíhat pomocí čtyřháku se zkracovači s nosností 8t 
a smyčkou DEHA, zavěšené na autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. Zvedání bude 
probíhat z valníku ve vodorovné poloze. 

Orientace a poloha průvlaků je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma montáže 
skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly. 
 
5.4   Montáž ztužujících trámů   

Ztužující trámy se budou osazovat na konzoly sloupů přes pryžová ložiska. 
Ztužidla jsou navlékány na trny sloupů s následným důkladným zalitím otvorů 
vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Montáž ztužujících trámů bude probíhat pomocí čtyřháku se zkracovači 
s nosností 8t a smyčkou DEHA, zavěšené na autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. 
Zvedání bude probíhat z valníku ve vodorovné poloze. 

Orientace a poloha ztužujících trámů je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma 
montáže skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly. 

 
5.5   Montáž panelů Spiroll   

Montáž stropních panelů Spiroll bude probíhat pomocí jeřábově stavitelné 
traverzy se samosvornými kleštěmi o nosnosti 10t, zavěšené na autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1040-2.1. Panely se budou osazovat do ozubů průvlaků, ztužujících 
a střešních trámů do maltového lože tl. 10mm. Svislá spára mezi čely panelů a 
průvlaků se zalije cementovou zálivkou (předpokládá se spára cca 20mm). 
Následně se tvory s trny zalijí vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6.  

Montáž stropních panelů bude probíhat pomocí jeřábově stavitelné traverzy 
se samosvornými kleštěmi o nosnosti 10t, zavěšené na autojeřábu LIEBHERR LTM 
1040-2.1. Zvedání bude probíhat z valníku ve vodorovné poloze. 

Orientace a poloha panelů SPIROLL je uvedena v příloze B.1.4b,c Schéma 
montáže skeletu – průvlaky, ztužidla a spirolly. 
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5.6   Montáž schodiště   

Před montáží prefabrikovaných prvků schodiště musí být provedena 
montáž stropní konstrukce vestavku a dále musí být zhotoven monolitický základ 
pro schodiště. Tento základ by měl vykazovat alespoň 70% požadované krychelné 
pevnosti betonu.  

Schodišťové bloky se následně uloží na monolitické základy. Monolitické 
základy jsou opatřeny maltovým ložem tl. 20mm. Na bloky se následně osadí 
podesta, která se navlékne na trny vyčnívající ze schodišťových bloků do maltového 
lože tl. 10mm. Následně se tvory s trny zalijí vysokopevnostní maltou VUSOKRET 
50-6. Schodišťové rameno se uloží na jedné straně na monolitický základ a na 
druhé straně se osadí na ozub do maltového lože tl. 10mm. Je nutné aby před 
osazením schodišťového rameny byli do monolitického základu vyvrtány otvory 
průměru 60mm a hloubky 150mm, které se před osazením schodišťového ramene 
vyplní ze 2/3 řídkou cementovou maltou.  
 
5.7   Montáž vazníků   

Montáž prefabrikovaných vazníků bude pomocí autojeřábu LIEBHERR LTM 
1040-2.1 a to tak, že se nejdříve obě montážní okna vazníku připevní omega 
třmeny s čepem o nosnosti 6,5t s nekonečnou vinutou smyčkou PES o nosnosti 10t 
a délky 10m, poté se vazník zdvihne a osadí na příslušné místo. Vaznice se budou 
osazovat do vidlice na hlavě sloupů na pryžová ložiska tak, že se vyčnívající trny na 
spodní straně průvlaku budou vsunuty do otvoru průměru 60mm a hloubkou 
170mm na hlavě sloupu. Montážní otvor v hlavě sloupu musí být nejdříve vyplněn 
ze 2/3 vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6. Svislá spára mezi vazníkem a 
vidlicí sloupu se nevyplňuje. Po osazení vazníku a odháknutí montážního závěsu se 
ruční bruskou z montážní plošiny Toucan 12E odřežou ocelová montážní oka 
vazníku. Polohy střešních trámu jsou uvedeny v projektové dokumentaci nebo 
v příloze této práce B.1.4d Schéma montáže skeletu – vazníků 
 
5.8   Všeobecně k montáži    

U všech styků, které jsou tvořeny trnem a montážním otvorem, bude 
provedeno dokonalé zalití vysokopevnostní maltou VUSOKRET 50-6. Veškeré styky 
v konstrukci, které nebudou zabetonovány (např. přečnívající trny) je nutné 
důkladně ochránit proti korozi a to min. trojnásobným antikorozním nátěrem.  
 Při dopravě, manipulaci. Skladování a vlastní montáži musí být dodrženy 
veškeré bezpečností opatření, která jsou pro tento druh prací předepsány 
příslušnými předpisy. 
 
5.9   Kotvení do železobetonových prefabrikovaných prvků  

Dle těchto zásad lze postupovat, pokud velikosti sil na jeden závěs jsou do 200kg. 
V případě větších bodových břemen je nutno postupovat individuálně dle 
konkrétních případů. Obecně se nesmí při navrhování kotev dojít k obnažení či 
narušení výztuže. V tažené oblasti vodorovných prvků je možné kotvit lepenými 
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kotvami. Oblast nedotknutelná vrtáním se lidí podle jednotlivých typů žb prefab. 
Prvků.  

- Sloupy: kotvení do sloupů je možné ve vzdálenosti 70mm od kraje nebo 
120mm a více od kraje prvků. Není dovoleno kotvit v oblasti zhlaví sloupů 
300mm pod uložením prvku. V případě jiného kotvení, než je předepsáno, 
je nutné individuální posouzení.  

- Vazníky: Je zakázané kotvit v oblasti menší než 205mm od spodního líce a 
100mm od horního líce prvku. Rovněž není možné kotvit ve vzdálenosti 
600mm od konce prvku. Kotvit v 1/3 vazníku lze pouze v případě lepených 
kotev.  

- Stropní průvlaky: je nepřípustné kotvit v oblasti menší než 100 od spodního 
a horního líce a 600mm od konce prvku.  

- Ztužidla: je nepřípustné kotvit v oblasti menší než 100 od spodního a 
horního líce a 750mm od konce prvku.  

- Základové prahy: kotvení je nepřípustné 6mm od horního líce, kotvení do 
stěny a provádět kotvení 100mm od obvodových hran panelu.  

 
U kotvené, které budou více přitěžovat konstrukci, je nutné individuální 

posouzení prvků. Zpracovatel dokumentace stanový jiná bezpečná místa pro 
kotvení.  
V případě, že bude probíhat vrtání prvků od více profesí, je nutné zajistit koordinaci 
mezi profesemi, která zamezí soustředění vrtání do blízkých míst.  
 
6.   Personální obsazení   

Na prováděné práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo pověřený mistr či 
vedoucí čety. Dohlížející osoba bude dohlížet na prováděné práce. Pracovní stroje 
budou obsluhovat pouze proškolení a oprávnění pracovníci. Všichni pracovníci 
musejí být zdravotně způsobilí, proškolení o BOZP a ti, všichni doloží potřebné 
průkazy a osvědčení (hlavně strojníci, svářeči, vazači, apod.) 
 

- Stavbyvedoucí    1x 
- Stavební mistr (vedoucí pracovní čety) 1x 
- Strojník autojeřábu    1x 
- Vazač břemen    2x 
- Montážník     2x 
- Svářeč      2x 
- Betonář     2x    
- Řidič autodomíchávače    1x 
- Pomocný pracovník     1x 
- Řidič tahače s podvalníkem   1x 
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7.   Stroje, nářadí a pracovní pomůcky   

7.1   Stroje   

- Vrtná souprava Bauer BG 15H 
- Tahač Scania R500 6x4 Highline V8 
- Návěsový podvalník NOOTEBOOM OSDS-55-03V 
- Autodomíchávač Scania 114C 380 8x4 
- Rýpadlo-nakladač CAT 432F2 
- Užitkový vůz Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI 
- Kontejnerové vozidlo MAN TGL 12.180 BB 2x4 
- Pracovní plošina Toucan 12E 
- Vysokotlaký čistič Karcher HD 5/12 CX plus 
- Svářečka elektrodová Kitin 165 
- Úhlová bruska Narex EBU 23-26A 
- Kompaktní ruční kotoučová pila NAREX EPK 16D 
- Benzínová motorová pila Stihl MS 170 

 
7.2   Nářadí a pomůcky   

- Pásmo 
- Olovnice 
- Svinovací metr 
- Automatický stavební laser MAKITA SKR300Z 
- Nivelační lať  
- Digitální teodolit TOPCON DT-207L 
- Vodováha 
- Stavební kolečka 
- Bádie na beton 
- Páčidla  
- Lopaty, krumpáče, smetáky 
- Zednické nářadí – lžíce, hladítka, naběračky 
- Kladiva, palice 
- Kleště, vazačky, pákové nůžky 
- Klíče na utahování šroubů a matic 
- Ruční pila  
- Šnůra  

 
7.3   Pomůcky BOZP   

- Pevná pracovní obuv 
- Reflexní vesta 
- Ochranná přilba 
- Ochranné brýle 
- Pracovní oděv  
- Svářečská helma 
- Svářečské rukavice 
- Svářečský oděv  
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- Respirační rouška 
- Jistící lana 
- Karabiny 
- Postroje pro výškové práce 
    

8.   Jakost a kontrola kvality   

Veškeré postupy betonářských prací musí být prováděny dle platných 
norem, předpisů a technologických postupů. Odborné vedení celého projektu 
zajistí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr či vedoucí čety.  
8.1   Vstupní kontrola   

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace dle 
Smlouvy o dílo dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (aktuální znění) 
a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena stavebníkem (investorem) 
i hlavním projektantem a musí být zpracována dle příslušné legislativy a platných 
norem. Kontrolu provede stavbyvedoucí případně s technických dozorem 
stavebníka. Kontrola se provede vizuálně. Jednorázově a zapíše se záznam o této 
kontrole do Stavebního deníku.  

musí být staveniště řádně oploceno a zajištěno proti vniknutí nepovolaných 
osob. Kontroluje se stav celého staveniště, skládky materiálu, příjezdové 
komunikace, zpevněné plochy, všechny inženýrské přípojky a zázemí pracovníků.  

Předány budou dva směrové body dle S-JTSK a jeden výškový bod dle Bpv, 
všechny body budou pevně zafixované  

Předtím než započne etapa vrtaných pilot, tak se musí zkontrolovat všechny 
provedené práce, na které etapa navazuje. Zkontrolují se veškeré úrovně HTÚ, 
které spočívaly v sejmutí ornice do hloubky 200mm a provedení zemní pláně -
0,800m (320,99 m n. m.), Vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a 
požadavkům na únosnost pilotovací soupravy 80MPa bude provedena výměna 
podloží v tl. 300mm, tzn. bude proveden zhutněný násyp tloušťky 300mm 
(struskový štěrk tl. 70mm a štěrkodrť frakce 4-32mm tl. 230mm). Jednotná vrstva 
bude tvořit pilotovací rovinu na výškové kótě -0,500m (321,29 m n. m.) s výškovou 
odchylkou ±40mm. Svahy budou provedeny ve sklonu max. 1:1. Dále dle 
požadavků zhotovitele vrtaných pilot, musí mít komunikace pro pojezd vrtné 
soupravy minimální šířku 5,0m a maximální přípustný sklon 6°. 

Stavbyvedoucí zkontroluje druh, profil, množství, délky a tvar výztuže. Vše 
musí odpovídat projektové dokumentaci, pokud není výztuž v souladu s 
projektovou dokumentací, nesmí se zabudovat do stavby. Ocel musí být v souladu 
s ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –
všeobecně.  

Stavbyvedoucí kontroluje každou dodávku čerstvého betonu. Kontroluje 
dodací list s objednávkovým listem – hlavně pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu 
prostředí, přísady, stupeň konzistence a dodávané množství. Tyto údaje jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, pokud není čerství beton v souladu s těmito 
požadavky, nesmí být použit při výstavbě. Dále musí být v souladu s normou ČSN 
EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  
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8.2   Mezioperační kontrola   

Kontrola klimatických podmínek se provádí v průběhu celé realizace stavby 
(alespoň 4x denně), a to z důvodu omezení některých prací kvůli nevyhovujícím 
pracovním podmínkám. Kontroluje se hlavě teplota vnějšího ovzduší. Obecně se 
udává, že by práce na staveništi měli být omezeny při teplotách nižších než -10°C a 
vyšších než +40°C. Navíc při betonáži nesmí teplota klesnout pod +5°C a nesmí 
přesáhnout +30°C, pokud tato podmínka nebude splněna, tak musí výt navrženo 
zvláštní opatření. Při svařování nesmí teplota klesnout pod 0°C, protože by byla 
ohrožena kvalita sváru a navíc je nutné postupovat podle dokumentů od výrobce 
oceli, který udává, že při teplotách nižších jak -10°C je zakázáno svářet. Práce dále 
budou přerušeny pokud budou probíhat za silného deště, bouře, sněžení, tvoření 
námrazy nebo pokud viditelnost klesne pod 30m.  

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zejména platné zdravotní průkazy, 
osvědčení a oprávnění k vykonávání daných činností a dále kontrolují průkazy 
strojníka pro řízení stroj. Všichni pracovníci musejí být proškoleni o technologii 
prováděných prací na staveništi a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Pracovníci jsou povinní nosit a používat osobní ochranné pomůcky jako je: helma, 
reflexní vesta, ochranné rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle atd.). Kontroly 
probíhají v různých časových intervalech, zejména dodržování předpisů BOZP, 
používání OOPP a namátkové kontroly na použití alkoholu nebo jiných omamných 
látek.  

Dále kontroluje správné vytyčení vrtů, kontrolu provádění vrtů, kontrolu 
výztuže a betonáže pilot a kalichů.  
 
8.3   Výstupní kontrola   

Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně. Kontroluje, jestli na povrchu 
nejsou prohlubně, vypoukliny, rýhy, hřebeny, odskoky, zvlnění, praskliny nebo 
štěrková hnízda. 

Kontroluje se správnost a úplnost provedení založení pilot včetně kalichů 
s projektovou dokumentací. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 1536+A1 
Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty a v normě ČSN EN 
13 670 Provádění betonových konstrukcí. 

Provede se kontrola krychelné pevnosti betonu v tlaku na betonových 
krychlích o hraně 150mm odebraných při betonáži po 28 dnech zrání a porovná se 
s předepsanou krychelnou pevností. O této zkoušce se vyhotoví protokol a zapíše 
se do Stavebního deníku. Dále se provede nedestruktivní zkouška metoda 
zkoušení pevnosti betonu na zhotovené betonové konstrukci pomocí Schmidtova 
kladívka. 

 
9.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP   

1. Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni dodržovat požadavky právních 
předpisů, normativní požadavky a bezpečnostní požadavky prací, se kterými byli 
prokazatelně seznámeni. V průběhu realizace této technologické etapy bude 
zejména dodržován:  
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- - Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- - Zákon č. 309/2006 Sb. Novela č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

- - 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.  

- - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Novela č. 32/2016 Sb., Nařízení vlády, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

- - Vyhláška č. 499/2006 Sb. Novela č. 63/2013 Sb., O dokumentaci staveb. 
- - Nařízená vlády 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí.  
- - Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)  
- - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, 
přístrojů a nářadí.  

- - Vyhláška č. 246/2001 Sb. Novela č. 221/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva 
vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

- - Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. 
- - Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce. 
- - Zákon č. 22/1997 Sb., Novela č. 91/2016 Sb., Zákon o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
- - Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 
- - Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  
- - Nařízení vlády č 201/2010 Sb., Novela č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu.  
- - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.  

- - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Novela č. 217/2016 Sb., Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

2. Všichni pracovníci musí mít odbornou zdravotní způsobilost dle vykonávaných 
prací a v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů.  
3. U technického zařízení a vybavení musí být provedeny pravidelné revizní 
kontroly. 
4. Pracovníci musejí být seznámeny se všemi souvisejícími vnitřními předpisy 
dodavatele vrtaných pilot a jsou povinni dodržovat požadavky na bezpečnost, 
ochranu zdraví při práci a požární ochranu uvedené v následujících dokumentech 
týkající se provádění prací:  

- Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení  
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- Registr rizik dodavatele vrtaných pilot  
- Technologický postup 
- Stavební deník 
- a další dokumenty zpracované dle ČSN OHSAS 18001 

5. Všichni pracovníci na stavbě musejí používat OOPP dle schváleného seznamu 
OOPP společnosti. Pro vstup na stavbu jsou pracovníci vybaveni následujícími 
OOPP: 

- ochranný pracovní oděv  
- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

7. Ostatní osoby na stavbě (pokud se nepohybují v doprovodu) musí být 
seznámeny se všemi bezpečnostními předpisy a bezpečnostními pravidly a pokyny 
dodavatele vrtaných pilot.  
8. Ostatní osoby, které se pohybují na stavbě, musí být vybaveni  

- ochranná přilba 
- výstražná vesta  
- ochranné boty  
- ochrana sluchu  

9. Na stavbě platí zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu (mimo vozidel 
stavby). Vstupy na stavbu musí být označeny bezpečnostním značením.  
10. Pokud na pracovišti vznikne pracovní jáma (pilota, hlavice), která nebude 
zabetonována, jsou pracovníci povinni tuto jámu přikrýt podlážkou nebo krytem 
s dostatečnou únosností, popřípadě zábranou ve vzdálenosti 1,5m od kraje jámy. 
11. Stavební buňky a vrtné soupravy musí být vybaveny přenosným hasícím 
přístrojem. Pracoviště je vybaveno prostředky pro zajištění první pomoci 
(lékárnička, mobilní telefon) 
 
10.   Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady    

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pevný odpad bude během výstavby tříděn a skladován ve 
vodotěsných uzavřených kontejnerech a bude pravidelně odvážen k recyklaci či 
ekologické likvidaci. Veškerý odpad ze stavby bude odvážen týdně bez ohledu na 
to, kdo jej vytvořil a bude odvážen smluvními specializovanými firmami na odvoz a 
recyklaci odpadu. Veškeré barevné kovy, odpad železa, oceli a všechny nebezpečné 
odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do sběrného dvora v Černé 
Hoře (cca 1km). Ostatní odpady budou sváženy firmou Městys Černá Hora do 
svého sběrného dvoru.  
 
Místo pro sběr odpadu bude mimo silnice, zdroje vody a dešťových vpustí. Bude 
umístěn blízko vjezdu na stavbu, aby se minimalizovala doprava na stavbě. Veškerý 
nebezpečný odpad jako barvy, minerální oleje, bitumen, asfalt atd. bude uskladněn 
v uzavřených kontejnerech na stavbě. Tyto kontejnery budou zřetelně označeny. 
Zaměstnanci a dodavatelé budou proškoleni o správném nakládání 
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s nebezpečným odpadem. Nebezpečný odpad bude umístěn na místě s druhým 
zajištěním (druhý kontejner se zvýšeným okrajem). Sociální zařízení bude umístěno 
mimo dešťové vpusti a zdroje vody, aby nedošlo k nahodilému úniku a znečištění 
dešťových a spodních vod.  

Skladový prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
opatrně zacházeno, případně bude kropen vodou, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti. Za suchého počasí budou kropeny příjezdové silnice na stavbu a cesty 
v okolí budovy a stavebních buněk, aby se zamezilo prašnosti v okolí staveniště. 
Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů, proto bude nutné tyto odpady 
skladovat v kontejnerech nebo pod plachtou. V případě znečištění budou povoláni 
zaměstnanci, aby okolí vyčistili od těchto odpadů.  

Kontroluje se hlavně technický stav strojů, hladiny provozních kapalin, 
promazanost a správný chod pohyblivých částí, funkčnost výstražných signalizací a 
celistvost zvedacích lan a bezpečnostních popruhů. Po ukončení prací nebo konci 
pracovní doby musejí být stroje a nářadí odstaveny na místech k tomu určených a 
zajištěn proti samovolnému pohybu. Dále pod těžkou mechanizací na naftu, 
benzín nebo olej, musí být položena úkapová vana, která zabrání možnému úniku 
provozních kapalin a nejde tak, ke kontaminaci zemin ropnými látkami.  
U elektrických nářadí a strojů se kontroluje především přívodních kabelů a 
koncovek, jestli nemají porušenou izolaci. Při použití nářadí a strojů s poškozenou 
izolací přívodního kabelu hrozí zásah elektrickým proudem. Elektrická nářadí musí 
být v průběhu prací s nimi opatřeny ochrannými bezpečnostními kryty podle 
pokynů výrobce.  
 
Zatřídění odpadu Katalogové 

číslo 
Kategorie Odhadované 

množství (t) 
Způsob 
likvidace 

Beton 17 01 01 O 1 Recyklace 
nebo skládka 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0,2 Recyklace 
nebo skládka 

Dřevo 17 02 01 O 0,1 Spalovna 
Plasty 17 02 03 O 0,1 Recyklace 
Sklo, plasty dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo jsou 
znečištěné 

17 02 04 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

17 03 01 N 0,2 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0,01 Recyklace 
Hliník 17 04 02 O 0,02 Recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 O 0,5 Recyklace 
Kabely neuvedené pod 17 04 
10 

17 04 11 O 0,01 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 

17 08 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 
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Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 Recyklace 
nebo 
spalovna 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,1 Spalovna 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly jimi znečištěné 

15 01 10 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N 0,05 Spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,5 Spalovna 
nebo skládka 

Pozn.: N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
Tab. 9.9 - Tabulka zatřídění odpadů [9.2] 
 
11.   Literatura, ČSN, internetové stránky    

- 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 minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístroj a nářadí 

- zákon Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky  
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
- ČSN EN 12390 Zkoušení zatvrdlého betonu 
- ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –

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

 
12.   Seznam tabulek  

Tab. 9.1 – Tabulka specifikace sloupů [9.1] 
Tab. 9.2 – Tabulka specifikace základových prahů [9.1] 
Tab. 9.3 – Tabulka specifikace průvlaků [9.1] 
Tab. 9.4 – Tabulka specifikace vazníků [9.1] 
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Tab. 9.5 – Tabulka specifikace ztužujících trámů [9.1] 
Tab. 9.6 – Tabulka specifikace stropních panelů SPIROLL [9.1] 
Tab. 9.7 – Tabulka specifikace nosníků [9.1] 
Tab. 9.8 – Tabulka specifikace prvků schodiště [9.1] 
Tab. 9.9 - Tabulka zatřídění odpadů [9.2] 
 
13.   Seznam zdrojů 

[9.1] - Projektová dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - Specifikace prefa prvků 
[9.2] - Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 
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1.   Vstupní kontrola  

1.1  Kontrola projektové dokumentace   

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace dle 
Smlouvy o dílo dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (aktuální znění) 
a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena stavebníkem (investorem) 

i hlavním projektantem a musí být zpracována dle příslušné legislativy a platných 
norem. Kontrolu provede stavbyvedoucí případně s technických dozorem 
stavebníka. Kontrola se provede vizuálně. Jednorázově a zapíše se záznam o této 
kontrole do Stavebního deníku.  
 
1.2   Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště    

Dle požadavků 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, musí být staveniště řádně oploceno a zajištěno 
proti vniknutí nepovolaných osob. Kontroluje se stav celého staveniště, skládky 
materiálu, příjezdové komunikace, zpevněné plochy, všechny inženýrské přípojky a 
zázemí pracovníků.  

Předány budou dva směrové body dle S-JTSK a jeden výškový bod dle Bpv, 
všechny body budou pevně zafixované  

Předtím než započne etapa vrtaných pilot, tak se musí zkontrolovat všechny 
provedené práce, na které etapa navazuje. Zkontrolují se veškeré úrovně HTÚ, 
které spočívaly v sejmutí ornice do hloubky 200mm a provedení zemní pláně -
0,800m (320,99 m n. m.), Vzhledem k geologickým podmínkám staveniště a 
požadavkům na únosnost pilotovací soupravy 80MPa bude provedena výměna 
podloží v tl. 300mm, tzn. bude proveden zhutněný násyp tloušťky 300mm 
(struskový štěrk tl. 70mm a štěrkodrť frakce 4-32mm tl. 230mm). Jednotná vrstva 
bude tvořit pilotovací rovinu na výškové kótě -0,500m (321,29 m n. m.) s výškovou 
odchylkou ±40mm. Svahy budou provedeny ve sklonu max. 1:1. Dále dle 
požadavků zhotovitele vrtaných pilot, musí mít komunikace pro pojezd vrtné 
soupravy minimální šířku 5,0m a maximální přípustný sklon 6°. 
 
Kontrola předešlých prací na stavbě dle norem:  
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky  
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
 
 Kontrolu provede stavbyvedoucí, případně mistr vizuálně a jednorázově, 
zapíše se záznam o kontrole do Stavebního deníku.  
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1.3   Kontrola dodávky materiálu – výztuž  

Stavbyvedoucí zkontroluje druh, profil, množství, délky a tvar výztuže. Vše 
musí odpovídat projektové dokumentaci, pokud není výztuž v souladu s 
projektovou dokumentací, nesmí se zabudovat do stavby. Ocel musí být v souladu 
s ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –
všeobecně.  

Kontrolují se certifikáty a prohlášení o shodě, dále musí být výztuž označena 
identifikačním štítkem a dále se kontroluje, zda nedošlo při přepravě nebo 
nesprávnou manipulací k poškození, které by mohlo mít negativní vliv na kvalitu 
výztuže. Výztuž nesmí být znečištěná a nesmí být na ni povrchová rez. 

 
1.4   Kontrola dodávky materiálu – beton  

Stavbyvedoucí kontroluje každou dodávku čerstvého betonu. Kontroluje 
dodací list s objednávkovým listem – hlavně pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu 
prostředí, přísady, stupeň konzistence a dodávané množství. Tyto údaje jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, pokud není čerství beton v souladu s těmito 
požadavky, nesmí být použit při výstavbě. Dále musí být v souladu s normou ČSN 
EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  
 
Obsah dodacího listu:  
- název betonárny  
- pořadové číslo dodacího listu 
- datum změny a čas naplnění míchačkou (čas styku cementu s vodou) 
- číslo nebo identifikace dopravního prostředku  
- identifikační údaje odběratele  
- identifikační údaje dodavatele 
- název a místo staveniště  
- podrobnosti nebo odkazy na specifikace (číslo, kód zakázky) 
- množství dodaného betonu  
- prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na normy 
- jméno nebo označení certifikačního orgánu (pokud je zúčastněn) 
- čas, kdy byl beton dodán na staveniště  
- čas zahájení vyprazdňování  
- čas ukončení vyprazdňování  
 
 Před započetím betonáže se na staveništi provede zkouška konzistence 
čerstvého betonu. Zkouška se stanoví tak, že se odebere vzorek cca 0,3m3 betonu 
z autodomíchávače a změří se konzistence pomocí zkoušky sednutí kužele. Tato 
zkouška se provádí podle normy ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu. 
Zkoušku provede stavbyvedoucí u každého domíchávače s dovezenou betonovou 
směsí.  
 
Postup zkoušky sednutí kužele: 
 Podkladní deska se vyrovná do vodorovné polohy a pak se forma navlhčí. 
Formu postupně naplníme třemi vrstvami betonu, které zhutníme dvaceti pěti 
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vpichy tyčí. Po naplnění odstraníme přebytečný beton z horní části a postupně 
formu zvedáme po dobu 2-5 sekund. Následně se změří výška sednutého vzorku. 
 
Parametry:  
 

S1 10-40mm 
S2 50-90mm 
S3 100-150mm 
S4 160-210mm 
S5 >220mm 

 

 
Obr. 10.1 – zkouška sednutí kužele [10.1] 
 
1.5   Kontrola dodávky materiálu – bednění  

Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění. Kontroluje hlavně množství a 
druhy jednotlivých položek systémového bednění. Dále kontroluje vizuálně 
rovinnost, hladkost a neporušenost jednotlivých prvků bednění. Kontrola se 
provádí dne normy ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. 

 
2.   Mezioperační kontrola  

2.1   Kontrola klimatických podmínek   

Pracovní klimatické podmínky se kontrolují podle těchto nařízení vlády:  
- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístroj a nářadí.  
 
 Kontrola klimatických podmínek se provádí v průběhu celé realizace stavby 
(alespoň 4x denně), a to z důvodu omezení některých prací kvůli nevyhovujícím 
pracovním podmínkám. Kontroluje se hlavě teplota vnějšího ovzduší. Obecně se 
udává, že by práce na staveništi měli být omezeny při teplotách nižších než -10°C a 
vyšších než +40°C. Navíc při betonáži nesmí teplota klesnout pod +5°C a nesmí 
přesáhnout +30°C, pokud tato podmínka nebude splněna, tak musí výt navrženo 
zvláštní opatření. Při svařování nesmí teplota klesnout pod 0°C, protože by byla 
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ohrožena kvalita sváru a navíc je nutné postupovat podle dokumentů od výrobce 
oceli, který udává, že při teplotách nižších jak -10°C je zakázáno svářet. Práce dále 
budou přerušeny, pokud budou probíhat za silného deště, bouře, sněžení, tvoření 
námrazy nebo pokud viditelnost klesne pod 30m.  
 Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí nebo mistr měřením, před 
zahájením prací a během průběhu, následně zapíše záznam o kontrolách do 
Stavebního deníku.  
 
2.2   Kontrola pracovníků    

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zejména platné zdravotní průkazy, 
osvědčení a oprávnění k vykonávání daných činností a dále kontrolují průkazy 
strojníka pro řízení stroj. Všichni pracovníci musejí být proškoleni o technologii 
prováděných prací na staveništi a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Pracovníci jsou povinní nosit a používat osobní ochranné pomůcky jako je: helma, 
reflexní vesta, ochranné rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle atd. Kontroly 
probíhají v různých časových intervalech, zejména dodržování předpisů BOZP, 
používání OOPP a namátkové kontroly na použití alkoholu nebo jiných omamných 
látek.  

Všechny kontroly jsou prováděny namátkově, vizuálně nebo měřením.  
 
2.3   Kontrola strojů a nářadí     

Kontroluje se hlavně technický stav strojů, hladiny provozních kapalin, 
promazanost a správný chod pohyblivých částí, funkčnost výstražných signalizací a 
celistvost zvedacích lan a bezpečnostních popruhů. Po ukončení prací nebo konci 
pracovní doby musejí být stroje a nářadí odstaveny na místech k tomu určených a 
zajištěn proti samovolnému pohybu. Dále pod těžkou mechanizací na naftu, 
benzín nebo olej, musí být položena úkapová vana, která zabrání možnému úniku 
provozních kapalin a nejde tak, ke kontaminaci zemin ropnými látkami.  

U elektrických nářadí a strojů se kontroluje především přívodních kabelů a 
koncovek, jestli nemají porušenou izolaci. Při použití nářadí a strojů s poškozenou 
izolací přívodního kabelu hrozí zásah elektrickým proudem. Elektrická nářadí musí 
být v průběhu prací s nimi opatřeny ochrannými bezpečnostními kryty podle 
pokynů výrobce. Během používání nářadí je nutné, aby byl zajištěn dostatek 
vyměnitelných částí nářadí (kotouče, vrtáky, elektrody atd.) 

Kontrolu průběžně provádí obsluha stoje, nářadí nebo vizuálně mistr.  
 
2.4   Kontrola bezpečnostních prvků 

Bezpečnostní prvky se kontrolují podle těchto nařízení vlády:  
- nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky  
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Kontrolu provádí jednorázově stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením 
prací. Kontroluje se hlavně osazení ochranného hrazení podél volných okrajů a 
prostupů a jejich zajištění proti pádu osob. Kontroluje se jejich technický stav, 
kompletnost a prostorová tuhost.  

Záznam o průběhu kontroly se zapíše do Stavebního deníku.  
 
2.5   Kontrola vytyčení pilot 

Kontrola se provádí podle projektové dokumentace, technologického předpisu a 
norem:  
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky  
- ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty  
 

Poloha jednotlivých pilot je určena modulovými osami objektu, které jsou 
rozmístěny osově po 6,0m. Polohy, vzdálenosti a výšky pilot jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Za správné vytyčení pilot je zodpovědný geodet, 
stavbyvedoucí a vrtmistr zhotovitele. Vytyčené středy pilot budou dostatečně a 
viditelně označeny např. pomocí ocelových kolíků nebo hřebů zvýrazněných 
značkovacím sprejem. Během provádění pilotovacích prací, musejí zůstat tyto 
vytyčené body nedotčené, aby se mohla provést zpětná kontrola.  

Povolená odchylka vytyčených středů pilot je ±20mm.  
 
 
2.6   Kontrola provádění vrtů 

Kontrola se provádí podle projektové dokumentace, technologického předpisu a 
norem:  
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty  
 

Během provádění vrtů pilot a kalichů je nutné kontrolovat geologický profil, 
který by měl být shodný s profilem předpokládaným geologických průzkumem. 
Pokud by vznikla nějaká odchylka od předpokládaného geologického profilu, bude 
nutné provést korekci v délce pilot. Tato případná změna oproti původnímu 
projektu, musí být vždy konzultována se zpracovatelem projektové dokumentace a 
současně vést záznamy o prováděných pilotách.  

Při provádění vrtů v nesoudržných vrstvách se bude pažit ocelovou pažnicí. 
Toto pažení bude postupovat spolu s vrtným nástrojem, aby nedocházelo 
k zavalování vrtu. Zajištění paty piloty bude provedeno spirálovým vrtákem a 
v případě zajištění paty piloty v nesoudržné zemině bude použit vrtný hrnec.  

Vyvrtané vrty se nevystavují atmosférickým vlivům moc dlouho, než je 
nezbytně nutné tzn. že přestávka mezi dokončením vrtu a betonáže piloty musí být 
co nejkratší (nejdéle 8h).  

Za provedení vrtů dle projektové dokumentace odpovídá stavbyvedoucí a 
vrtmistr zhotovitele.  
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Přípustné odchylky:  
- e ≤ emax = 0,10m pro piloty s D ≤ 1,0m 
- e ≤ emax = 0,1 x D pro piloty s D 1,0 < D ≤ 1,5m 
- e ≤ emax = 0,15m pro piloty s D > 1,5m 
- mezní odchylky ve sklonu u svislého vrtu je 0,02 m/m 
- mezní odchylka v hloubce vrtu je ± 150mm 
 
2.7   Kontrola výztuže pilot 

Výztuž pilot bude použita dle specifikace v projektové dokumentaci z oceli 
10 505(R) B500B v souladu s ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních 
geotechnických prací – Vrtané piloty. Součástí dodávky armatury jsou hutní atesty 
použité oceli. Zhotovení armokošů pilot bude probíhat svařováním na staveništi.  
 Výztuž nesmí být zohýbaná nebo jinak poškozená, nadměrně zrezivělá, 
znečištěná zeminou nebo zmrazky atd. Armokoše se do vrtů osadí, tak aby byla po 
obvodě armokoše splněna podmínky minimálního krytí výztuže v betonu (tj. 
75mm). Minimálního krytí výztuže dosáhneme pomocí plastových distančních 
koleček (minimálně 4ks rozmístěné pravidelně po obvodě armokoše). Výztuž pilot 
pod hlavicemi musí být nad horní líc vysunuta na kotevní délku 1000-1200mm. 
Výztuž, který je vysunuta nad horní líc piloty, bude po vybetonování dříku piloty 
vyhnuta mimo kalich hlavic.  
 Za zhotovení armokošů a jejich následné vložení do piloty odpovídá 
stavbyvedoucí, železář betonář zhotovitele. Před betonáží musí provést kontrolu 
výztuže také technický dozor stavebníka. 
 
Přípustné odchylky:  
- výšková odchylka umístění armokoše piloty v úrovni hlavy piloty ±0,15m 
- umístění nosných prutů ±30mm 
- délka nosné výztuže ±D výztuže 
- krytí výztuže min. 75mm  
 
2.8   Kontrola betonáže pilot 

Betonáž pilot musí probíhat plynule a co nejrychleji. Suché nezapažené a 
soudržné vrty musí být zabetonovány do 36 hodin. Betonáž vrtu je prováděna 
násypkou (tj. PE trubka cca 1,5m dlouhá, opatřená rozšířeným límcem) umístěnou 
svisle do středu vrtu tak, aby proud betonu nenarážel na výztuž a ani na stěnu vrtu 
tzn. beton musí volně padat přímo do vrtu tak. Nedojde tak k rozměšování betonu 
nebo znečistění zeminou.  

Pokud bude probíhat betonáž piloty zalité vodou, budou použity betonovací 
kolony, které budou vpuštěny na dno vrtů a následně bude probíhat betonáž 
plynule ze dna pilot až nahoru. Voda z piloty bude postupně vytlačována z vrtu. 
Betonovací roury budou následně postupně odebírány tak, aby v průběhu 
betonáže nedošlo k vytažení jejich spodního konce z betonové směsi a 
nedocházelo k rozměšování a znečištění betonu. Betonovací roury musí být 
ponořeny min. 1,5m v betonové směsi.  
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Čerstvý beton v hlavách pilot je v případě potřeby a v závislosti na 
klimatických podmínkách nutno chránit před poškozením, nadměrným 
vysycháním, přívalovými dešti a promrzáním v zimním období. K tomuto účelu lze 
využít betonové skruže, bednění, folie, geotextílie apod. 

Za způsob ukládání a zpracování betonové směsi na stavbě je zodpovědný 
mistr nebo stavbyvedoucí a betonář zhotovitele. 
 
2.9   Kontrola bednění kalichu 

 Předvrtané kalichy budou bedněny ztraceným bedněním tvořené z kari sítě 
a PVC folií (aby bylo dosaženo větší soudržnosti kalichu a zeminy), to se osadí tak, 
aby byla splněna podmínka minimálního krytí výztuže hlavice v betonu (mi. 50mm).  
 
2.10   Kontrola výztuže hlavice 

 Kontrola výztuže hlavice je obdobná jako u kontroly výztuže piloty. Musí být 
dodrženo krytí výztuže mezi armokošem a zeminou min. 50mm. Výška armokoše 
se osadí podle projektové dokumentace. Polohu armokoše je potřeba neustále 
kontrolovat, protože k některým bude přivařen uzemňovací vodič (drát FeZn) a 
svar se opatří speciálním gumoasfaltovým nátěrem.  

Za zhotovení armokošů a jejich následné vložení odpovídá stavbyvedoucí, 
železář betonář zhotovitele.  
 
Přípustné odchylky:  
- umístění nosných prutů ±30mm 
- délka nosné výztuže ±D výztuže  
- výsková odchylka umístění armokoše hlavice v úrovni terénu ±100mm 
 
2.11   Kontrola betonáže hlavice 

 Hlavice jsou betonovány s jednou pracovní spárou, která je na výškové kótě. 
Pracovní spára musí být před betonáží řádně očištěna. Pokud se v předvrtu hlavice 
vyskytuje voda, musí být před betonáží odčerpána.  
 Při betonáži se musí kontrolovat, aby nedošlo k posunutí bednění kalichu 
(bednění je zajištěno do kříže rádlovacím drátek k armokoši a je opatřeno 
odbedňovacím olejem). Ukládaný beton se následně bude hutnit, aby nedošlo ke 
tvorbě kaveren a hnízd v konstrukci. Ukládaný beton nesmí padat z větší výšky, než 
je 1,5m jinak hrozí nebezpečí segregace směsí a vnášení dodatečného vzduchu. 
Během hutnění betonu nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuží nebo bedněním. 
Hutní se vrstva max. po 430mm a je nutné ponořit hlavici vibrátoru 5-10cm do 
předchozí vrstvy.  Vzdálenost vpichů je max. 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti – cca 530mm, doba vpichu je 20-60s. Beton je zhutněn, jakmile se stane 
plastickým, mírně pohyblivým ve vodorovném směru a až se na povrchu objeví 
cementové mléko.  
  
2.12   Kontrola ošetřování betonu 
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 Ošetřování betonu se začne provádět hned po ukončení betonáže, a to 
rovnoměrným kropením min. 2x denně. Ošetřování musí trvat alespoň 3 dny. 
Pokud bude beton ohrožen přívalovým deštěm je nutné horní povrch kalichu a 
bednění zakrýt folií, aby vlivem deště nedošlo k vymytí cementu.  

 Na ošetřování betonu kalichu dohlíží stavbyvedoucí. Ošetřování je 
prováděno z důvodu smršťování betonu, zajištění požadované pevnosti betonu, 
zajištění trvanlivosti povrch a aby byl beton chráněn před klimatickými vlivy. 
Minimální doba ošetřování betonu je stanovena normou ČSN EN 206+A1 Beton – 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
 
3.   Výstupní kontrola  

3.1   Kontrola geometrie konstrukce 

Kontroluje se správnost a úplnost provedení založení pilot včetně kalichů 
s projektovou dokumentací. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 1536+A1 
Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty a v normě ČSN EN 
13 670 Provádění betonových konstrukcí.  
 
Přípustné odchylky: 
- mezní odchylka osy kalichu je nejvýše ±50mm 
- úroveň zhlaví hlavice v úrovni terénu ±25mm 
 
3.2   Kontrola povrchu betonu 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně. Kontroluje, jestli na povrchu 
nejsou prohlubně, vypoukliny, rýhy, hřebeny, odskoky, zvlnění, praskliny nebo 
štěrková hnízda.  
 
3.2   Kontrola povrchu betonu 

 Kontroluje se správnost a úplnost provedení založení pilot včetně kalichů 
s projektovou dokumentací. Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 1536+A1 
Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty a v normě ČSN EN 
13 670 Provádění betonových konstrukcí.  
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Vady a mezní odchylky rovinnosti povrchu: 
 

 
Obr. 10.2 – Povrchové vady a odchylky rovinnosti povrchů [10.2] 
 
3.3   Kontrola pevnosti betonu 

 Provede se kontrola krychelné pevnosti betonu v tlaku na betonových 
krychlích o hraně 150mm odebraných při betonáži po 28 dnech zrání a porovná se 
s předepsanou krychelnou pevností. O této zkoušce se vyhotoví protokol a zapíše 
se do Stavebního deníku. Dále se provede nedestruktivní zkouška metoda 
zkoušení pevnosti betonu na zhotovené betonové konstrukci pomocí Schmidtova 
kladívka. 
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4.   Tabulka kontrolního a zkušebního plánu kvality  

 
Tab. 10.1 – Tabulka KZP – viz. příloha E.1.1 – Tabulka KZP pro provádění pilot  
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Tab. 10.1 – Tabulka KZP – viz. příloha E.1.1 – Tabulka KZP pro provádění pilot  
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LEGENDA ZKRATEK: 
SV - STAVBYVEDOUCÍ       

 TDS - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA       
 M - MISTR       
 GD - GEODET       
 S - STATIK       
 RT - REVIZNÍ TECHNIK       
 OB - OSLUHA       
 ZK - ZKUŠEBNA       
 PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE       
 SD - STAVEBNÍ DENÍK       
 TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS       
 SOD - SMLOUVA O DÍLO       
 DL - DODACÍ LIST       
 BOZP - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI      
 OOPP - OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY      
 TL - TECHNICKÝ LIST       
        
5.   Literatura, ČSN, internetové stránky    

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- 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 minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístroj a nářadí 
- zákon Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – vytyčovací odchylky  
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 
- ČSN EN 12390 Zkoušení zatvrdlého betonu 
- ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel –

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

 
6.   Seznam obrázků  

Obr. 10.1 – zkouška sednutí kužele [10.1] 
Obr. 10.2 – Povrchové vady a odchylky rovinnosti povrchů [10.2] 
 
7.   Seznam zdrojů  

[10.1] - ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - část 2: Zkouška sednutím 
[10.2] - ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
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1.  Úvod 

Jako jiné zadání jsem zpracoval srovnání desek, které jsou dostupné na trhu 
pro opláštění provětrávaných fasád. Toto téma sem chtěl zpracovat, kvůli tomu, že 
pracuji brigádně, jako projektant a studoval jsem bakalářský program na ústavu 
pozemních staveb.  

Vím, že je spoustu výrobců a spoustu druhů produktů, které se dají použít 
pro opláštění provětrávaných fasád a zdálo se mi, že navrhnuté a reálně použité 
desky ALBOND jsou moc drahé a půjde najít na trhu nějaký dostupnější a 
výhodnější produkt, který by mohl být použitý.  

Cílem této kapitoly tedy bude vyhledat zástupce produktů opláštění 
provětrávaných fasád a porovnat jejich vlastnosti, technologii kotvení, cenovou 
náročnost, životnost a kvalitu s navrženými deskami ALBOND.  
 
1.1  Obecné informace provětrávaných fasád  

Provětrávaná fasáda pomáhá udržovat stabilní teplotu v budově a šetří tím 
výdaje na topení i chlazení. Tyto fasády chrání stavební konstrukce před hlukem a 
negativním působením vlhkosti. 

Provětrávanou fasádu tvoří různé obkladové materiály na základě výběru 
investora / projektanta, které od sendvičového panelu odděluje vzduchová 
mezera. Mezerou volně proudí vzduch. V horkých letních dnech tedy fasáda 
funguje jako slunečník i ventilátor. V chladném období průvan odvětrává vlhkost, 
brání kondenzaci vodních par a tvorbě plísní ve stavební konstrukci, což prodlužuje 
její životnost. 
 
Základní kritéria, které musí splňovat provětrávaná fasáda: 

- Udržovatelnost  
- Ochrana proti vnějším klimatických vlivům  
- Estetika  
- Vysoká životnost 

 
1.2  Rozdělení materiálu nosné konstrukce  

- Plechová  
- Hliníková  
- Dřevěná  
- Kombinovaná  

 
1.3  Rozdělení podle nosné konstrukce  

- Vodorovná 
- Svislá 
- Obousměrná  
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Obr. 11.1 - Druhy nosních konstrukcí provětrávaných fasád [11.1] 

 
1.4  Rozdělení podle materiálu desek  

- Vláknocementové desky  
- Cementové desky 
- Kovové obklady  
- Kompozitní obklady 
- Kompaktní obklady 
- Keramické obklady 

 
1.5  Rozdělení kotvení nosné konstrukce   

- Chemické kotvy  
- Vrtané  
- Nýtované  
- Šroubované  

 
Požadavkem investora, je aby byl dbán důraz na estetiku, tudíž budu 

upřednostňovat systémy bez viditelných spojů.  
 
1.6  Rozdělení podle kotvení desek   

- Nýtování  
- Lepení  
- Clipsy  
- Skryté kotvení  
- Další systémy kotvení  

 
Požadavek investora dbát na estetiku nám nabízí použít systém, který nemá 

viditelná kotvení desek. Tento požadavek splňuje systém lepení, skryté kotvení, SZ, 
W, Y, GH systémy.  
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Obr. 11.2 - Druhy kotvení desek na nosnou konstrukci [11.2] 

 
1.7  Postup montáže provětrávané fasády prům. Budovy 

- Montáž stojek do obvodové konstrukce  
- Položení tepelné izolace 
- Montáž svislých profilů  
- Montáž vodorovných profilů  
- Montáž desek  

 
Nejdříve bude budou do zdiva ukotveny ocelové L profily (kotví se na hmoždinu 

a popřípadě na chemickou kotvu). Předtím než se bude kotvit vrstva tepelné 
izolace je důležité prvně osadit okapovou lištu, která bude kotvena mechanicky do 
nosné konstrukce následně potom se můžu provést vrstva tepelné izolace 
z minerální vlny tl. 160mm. Izolace se kotví ke zděné konstrukci pomocí talířových 
hmoždinek s četností alespoň 4 talířové hmoždiny na 1m2. Následně se na L profily 
ukotví hliníkový rošt ve vertikálním směru pomocí šroubového spoje. Na tento 
speciální rošt budou kotveny desky opláštění. 

 

        
Obr. 11.3 - Postup montáže konstrukce provětrávané fasády [11.3] 
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2.  Výpis hodnocených produktů 

2.1   CETRIS 

České Republice je firma CETRIS velký výrobce cementotřískových desek už od 
roku 1987. Cetris má velký sortiment různých desek vhodných na opláštění 
provětrávané fasády průmyslových staveb. Desky se dělí do dvou základních 
systémů CETRIS VARIO – desky s přiznanou vodorovnou a svislou spárou mezi 
jednotlivými formáty a systém CERIS PLANK – desky s přeloženou vodorovnou 
spárou a přiznanou svislou spárou.  
 
2.1.1   CETRIS BASIC 

Cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem. 
Desky jsou nehořlavé, ekologické, mrazuvzdorné, odolné vůči povětrnosti, zvukově 
izolační, odolné proti plísním a hmyzu, hygienicky nezávadné. 

Složení: 63% dřevo, 25% cement, 10% voda, 2% hydratační přísady. 
 

- Rozměry:     3350x1250mm 
- Tloušťka desek:    8-16mm (16-40mm) 
- Objemová hmotnost:   11,5-14,5kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A2-s1, d0 
- Vzduchová neprůzvučnost:   30-35dB 
- Mrazuvzdornost:    RL=0,97 
- Faktor difuzního odporu:   52,8-69,2 
- Povrchová úprava:    žádná  
- Záruční doba:    15 let  
- Životnost:     20 let 
- Cena:      193-317kč/m2 

 

 
Obr. 11.4 - Deska CESTRIS BASIC [11.4] 

 
2.1.2   CETRIS FINISH / PROFI FINISH 

Cementotřísková deska s reliéfem opatřená základním podnátěrem a finální 
povrchovou vrstvou. Povrch imituje strukturu dřeva nebo břidlice. Desky jsou 



193 
 

nehořlavé, ekologické, mrazuvzdorné, odolné vůči povětrnosti, zvukově izolační, 
odolné proti plísním a hmyzu, hygienicky nezávadné. 

Složení: 63% dřevo, 25% cement, 10% voda, 2% hydratační přísady  
 

Výrobce mi sdělil informaci, že společnost CETRIS má velký sortiment druhů 
desek s různými označeními, ale základ desky je pořád stejný tj. deska CETRIS 
BASIC. Liší se pouze v povrchové úpravě, kterou tato základní deska má. Ovšem 
pokud si pořídíme desku s povrchovou úpravou, tak se snižuje automaticky záruční 
doba z 15 let na pouze 5 let.  
 

- Rozměry:     3350x1250mm 
- Tloušťka desek:    8-12mm  
- Objemová hmotnost:   11,5-14,5kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A2-s1, d0 
- Vzduchová neprůzvučnost:   30-35dB 
- Mrazuvzdornost:    RL=0,97 
- Faktor difuzního odporu:   52,8-69,2 
- Povrchová úprava:    základní a finální barva  
- Záruční doba:    5 let  
- Životnost:     20 let (ale pouze desky, ne nátěru) 
- Cena:      1124-1156kč/m2 

 

 
Obr. 11.5 - Deska CESTRIS PROFI FINISH [11.5] 

 
2.2   CEMBRIT 

Je předním evropským výrobcem vláknocementových výrobků se širokým 
využitím ve stavebnictví. Jedná se o cementové desky vyztužené speciálně 
vyvinutými vlákny z polyvinalkoholu a vybraných druhů celulózy, to zaručuje velice 
lehký materiál s výbornými vlastnostmi.  
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2.2.1   CEMBRIT SOLID 

Vláknocementová fasádní deska je určena pro obkládání větraných fasád. 
Hmota desky je probarvená stejnou barvou jako samotný povrch desky, povrch je 
navíc opatřen průhledným akrylátovým nátěrem pro hladký a homogenní povrch. 
Celý probarvený materiál má výhodu takovou, že při řešení detailů jako nároží, 
ostění oken a dveří nekazí vhled střed jiné barvy seříznuté desky otočenou kolmo.  

Předností desky je dlouhá životnost a odolnost proti okolním vlivům.  
 

- Rozměry:     1192x(2500, 3050)mm 
- Tloušťka desek:    8mm  
- Hmotnost:     15,7kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A2-s1, d0 
- Povrchová úprava:    akrylátová barva  
- Záruční doba:    15 let (5 let na barevný povrch)  
- Životnost:     30 let 
- Cena:      1797-1849kč/m2  

 
Obr. 11.6 - Deska CAMBRIT SOLID [11.6] 

 
2.3   PARKLEX 

Dřevěné fasádní obklady pro provětrávané fasády. Povrch obkladů je tvořen 
pravým tropických dřevem, které je díky speciální foliii odolné vůči slunečnému 
záření, mrazu, dešti, větru, sněhu a dokonce má speciální povrchovou úpravu proti 
graffiti. Výrobce udává, že povrch desek Parklex nevyžaduje vůbec žádnou údržbu 
a je zcela bezúdržbový.  

Složení: (1) PVDF antigraffiti folie, (2) Everlook, (3) přírodní dřevěná dýha, (4) 
bakelitové jádro, (5) přírodní dřevěná dýha, (6) krycí vyrovnávací folie  
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Obr. 11.7 – Skladba desky PARKLEX [11.7] 

 
- Rozměry:     2440x1220mm 
- Tloušťka desek:    3-22mm  
- Objemová hmotnost:   11,5-14,5kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  C-s1, d0 
- Povrchová úprava:    PVDF antigraffiti  
- Záruční doba:    10 let  
- Životnost:     30 let  
- Cena:      1500kč/m2 

 

 
Obr. 11.8 – Deska PARKLEX [11.8] 

 
2.4   ALBOND   

Turecká firma, která má výrobní závod v Turecku. Albond Aluminium 
Industry and Trade Inc. Byla založena v roce 2002 společností Peker Family, která 
má více než 60 let studií Corporate Identity (CID) a zkušenosti s používáním 
kompozitních panelů a jejím hlavním oborem činnosti je výroba a prodej 
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hliníkových kompozitních panelů. Společnost je lídrem ve svém sektoru, protože 
jejich výroba kompozitních desek činí 6,7mil. m2 ročně.  
 
2.4.1   ALBOND 7000 

Kompozitní desky o tloušťce 4mm. Jádro je Polyetylenové (LDPE) nebo 
minerální (FR), opláštěné hliníkovou deskou tl. 0,4mm. Desky Albond se vyznačují 
nízkou hmotností, vysokou odolností vůči vnějším vlivům, schopností tlumit 
vibrace, snadnou a levnou montáží, velkou pevností a ohebností. 

Složení: (1) Ochranná folie, (2) Barevný film (PVDF), (3) Hliníkový plech, (4) 
Adhezivní můstek, (5) Polyetylenové, (6) Adhezivní můstek, (7) Hliníkový plech, (8) 
Barevný film (PVDF), (9) Ochranná folie 

 
Obr. 11.9 – Skladba desky ALBOND [11.9] 

 
- Rozměry:     2000-6000x1000(1250, 1500)mm 
- Tloušťka desek:    4mm  
- Objemová hmotnost:   11,5-14,5kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  B1-s1, d0 
- Povrchová úprava:    lak RAL solid nebo metalic   
- Záruční doba:    15 let  
- Životnost:     40 let  
- Cena:      598kč/m2 
 

 
 Obr. 11.10 – Desky ALBOND [11.10] 
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2.4.2   ALBOND 9000 

Kompozitní desky o tloušťce 4mm. Jádro je z anorganických minerálů (A2) a 
opláštěné hliníkovou deskou tl. 0,4mm. Desky Albond se vyznačují nízkou 
hmotností, vysokou odolností vůči vnějším vlivům, schopností tlumit vibrace, 
snadnou a levnou montáží, velkou pevností a ohebností. 

Tyto desky Albond 9000 jsou kvalitnější a výrobce udává, že jsou vhodnější 
pro provětrávané fasády, protože jsou pevnější a mají lepší jádro, které má lepší 
odolnost vůči ohni.  

Složení: (1) Ochranná folie, (2) Barevný film (PVDF), (3) Hliníkový plech, (4) 
Adhezivní můstek, (5) nehořlavý minerální materiál, (6) Adhezivní můstek, (7) 
Hliníkový plech, (8) Barevný film (PVDF), (9) Ochranná folie 

 
Obr. 11.9 – Skladba desky ALBOND [11.9] 

 
- Rozměry:     2000-6000x1000(1250, 1500)mm 
- Tloušťka desek:    4mm  
- Objemová hmotnost:   11,5-14,5kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A2-s1, d0 
- Povrchová úprava:    lak RAL solid nebo metalic   
- Záruční doba:    20 let  
- Životnost:     40 let  
- Cena:      806kč/m2 

 

 
 Obr. 11.10 – Desky ALBOND [11.10] 
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2.5   DEKMETAL 

DEKMETAL je členem skupiny DEK, která je největším dodavatelem 
stavebních materiálů v České a Slovenské Republice. DEKMETAL se zabývá výrobou 
a dodávkami fasádních a střešních systémů z plechu. 
 
2.5.1   DEKCASSETTE IDEAL 

Kazeta je výsledkem několikaletého vývoje a testování. Díky důmyslnému 
tvaru zámku má kazeta dobrou tuhost a možnost výroby je až do 6m. Můžeme si 
vybrat z několika typů materiálu titanzinek, měď, hliník, pozinkovaný plech. 
 

- Rozměry:     150-6000x100-800mm 
- Tloušťka desek:    0.75, 1.0, 1.2mm  
- Hmotnost:     14-32kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A1-s1, d0 
- Povrchová úprava:    lak RAL solid nebo metalic   
- Záruční doba:    10 let  
- Životnost:     předpokládá se velká životnost   
- Cena:      800-1100kč/m2  

 

Obr. 11.11 – Deska DEKCASSETTE IDEAL [11.11] 

 
2.5.2   DEKPROFILE FOR ARCHITECT 

Speciální designová řada profilovaného pohledového prvku, jedná se o 
vlnitý plech se specifickým designovým tvarem vln. Můžeme si vybrat z několika 
typů materiálu titanzinek, měď, hliník, pozinkovaný plech. 
 

- Rozměry:     150-6000x725mm 
- Výška profilu:    47mm  
- Hmotnost:     14-32kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A1-s1, d0 
- Povrchová úprava:    lak RAL solid nebo metalic   
- Záruční doba:    10 let  
- Životnost:     předpokládá se velká životnost   
- Cena:      324-549kč/m2  
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Obr. 11.12 – Deska DEKCASSETTE FOR ARCHITECT [11.12] 

 
2.6   FUNDERMAX 

Je rakouská firma, která vyrábí kompaktní desky z vysokotlakého laminátu 
HPL vyráběných v lisech za vysokého tlaku a teploty. 
 
2.6.1   MAX COMPACT EXTERIOR F 

Desky jsou duromery vysokotlakého laminátu HPL vyráběné v lisech za 
vysokého tlaku a teploty. Dvojitě vytvrzelá akryl-polyuretanová pryskyřice zaručuje 
vysoce účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Dále jsou tyto kompaktní 
desky odolné vůči kyselinám a trvalému vystavení vlhkosti, navíc výrobce udává, že 
nečistoty a grafity lze jednoduše z povrchu odstranit bez speciálního vybavení 
nebo prostředků.  

 
Obr. 11.13 – Skladba desky FUNDERMAX COMPACT EXTERIOR F [11.13] 

 
- Rozměry:     2800(4100)x1300(1854)mm 
- Tloušťka desek:    4-13mm  
- Hmotnost:     13-20kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  B-s2, d0 
- Povrchová úprava:    akryl-polyuretanová pryskyřice  
- Záruční doba:    10 let  
- Životnost:     30 let  
- Cena:      2200-2600kč/m2  
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Obr. 11.14 – desky FUNDERMAX COMPACT EXTERIOR F [11.14] 

 
2.7   AGROB BUCHTAL 

Německý přední výrobce keramických obkladů a dlažeb s dlouholetými 
zkušenostmi na trhu. Agrob buchtal je rozšířená po celým světě a je světovým 
předním výrobcem keramických obkladů. 
 
2.7.1   KERA TWIN K20 

Keramický obklad sloužící pro obložení provětrávaných fasád. Keramické 
obklady se vyznačují skvělými fyzikálními vlastnostmi, keramické obklady mají 
vysokou životnost, mrazuvzdornost, nehořlavost a je opatřena speciální 
povrchovou vrstvou hydrotect, která nejen, že sama čistí povrch fasády, ale 
napomáhá při filtrování vzduchu od oxidu uhličitého (1000m2 přefiltruje stejné 
množství vzduchu jako 70 středně vzrostlých stromů), navíc je povrch chráněn 
před poškozením (např. graffiti). 
 

- Rozměry:     392-1342x200(250, 300, 350, 400)mm 
- Tloušťka desek:    20mm  
- Objemová hmotnost:   23kg/m2 
- Reakce na oheň dle EN 13 501-1:  A2-s1, d0 
- Vzduchová neprůzvučnost:   -15dB 
- Povrchová úprava:    Hydrotect   
- Záruční doba:    10 let  
- Životnost:     výrobce udává, že materiál přežije stavbu   
- Cena:      1580kč/m2  

 

 
Obr. 11.15 – desky KERA TWIN K20 [11.15] 
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3.   Porovnání hodnocených produktů 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 11.1 – Tabulka hodnocení desek viz. příloha E.1.2 – Tabulka hodnocení desek 
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4.   Vyhodnocení výsledků 

Jelikož investor dbá na estetiku, funkčnost a kvalitu produktů (stavba v roce 
2017 vyhrála 1. místo v kategorii Průmyslových a technologických staveb). Tudíž 
produkt by měl mít širokou škálu barevných úprav (použita hráškově zelená) a dál 
by měl mít produkt co nejdelší životnost a bezúdržbovost.  

 
V tabulce hodnocení, kterou jsem vytvořil a bodoval podle sebe jsem 

uděloval v hodnocených kategoriích body od 1-5 (1-nejhorší, 5-nejlepší) a následně 
sečetl získaný počet bodů u jednotlivých produktů.  

 
CETRIS – u těchto cementových desek zaujal základní výrobek CETRIS BASIC, 

který vyniká v odolnosti, garantované záruky a životnosti. Nejvíce však vyniká nad 
ostatními produkty svou cenou. Naopak vůbec nenadchne svoji estetikou a 
způsobu montáže s viditelnými spoji. Navíc je bez povrchové úpravy, takže je 
v základní šedé barvě.  

28 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
CAMBRIT – tyto vláknocementové desky nadchnou svými fyzikálními 

vlastnostmi a svojí kvalitou a garancí záruky a kvality. Jejich povrchové úpravy jsou 
taky hodnoceny kladně. Bohužel vůbec nenadchnou svojí cenou, protože se řadí 
mezi nejdražší hodnocené produkty.  

24 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
PARTEX – tyto kompaktní deska určitě vyhrává z hlediska estetiky, protože 

dekor z dýh dřevin je opravdu velice hezký a možná až na výrobní průmyslovou 
halu až moc odvážný. Každopádně zaujme i svými vlastnosti a garancí kvality. 
Úplná bezúdržbovost je veliké plus. Každopádně jak už jsem zmínil. Asi se na 
průmyslovou halu tento produkt nehodí.  

28 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
FUNDERMAX – další kompaktní deska, která vykazuje vysokou kvalitu, 

odolnost vůči vnějším vlivů a snadné odstranění grafity, je ve městě Černá Hora 
velkým plus. Ale tyto desky patří úplně do jiné cenové kategorie, než hodnocené 
desky, s cenou 2200-2600kč/m2 se řadí jako nejdražší produkt.  

26 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
DEKMETAL – u výrobce Dekmetal nejvíc zaujme produkt Dekcassette ideal, 

který vykazuje skvělé vlastnosti a kvalitu produktu. Navíc výrobce tento produkt 
vyrábí s velkým množstvím povrchových úprav a navíc tento systém dovoluje 
montáž desek bez viditelných kotevních spojů, které jsou skryté. S cenou se tento 
produkt řadí mezi střední úroveň. Tento produkt je kandidátem.  

32 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
ALBOND – další kompaktní deska, která má velkou rozměrovou variabilitu, 

skvělé vlastnosti vůči vnějším vlivům a výrobce garantuje vysokou životnost a 
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nejvyšší záruční dobu. Produkt zaujme i svými barevnými možnostmi, které splňují 
očekávání. Nejvíc produkt zaujme cenou, kterou se řadí mezi ty levnější produkty. 
(Jelikož cena nejde dohledat, tak jsem podal reálnou žádost o cenovou nabídku a 
tu jsem uvedl v tomto hodnocení). Nevýhodou může být, že ALBOND nemá českou 
pobočku, takže se musí produkt objednávat ze zahraničí.  

35 bodů z 45 bodů (35 bodů max.) 
 
5.   Závěr  

Závěrem je, že jsem se mýlil a kompozitní desky Albond jsou opravdu asi 
nejlepším produktem, vzhledem ke vstupním požadavkům na estetiku, údržbu, 
životnost a montáž.  

Bude použit produkt Albond 9000 v hráškově zelené barvě a šedé barvě.  
 
Záložní možnost je použít desky od výrobce Dekmetal a to konkrétně 

produkt Dekcassette ideal. 
 

Níže je uveden detail kotvení a fotky fotky z realizace.  
 

 
Obr. 11.16 - Detail kotvení opláštění provětrávané fasády [11.16] 
 
 

 
Obr. 11.17 – Fotka č.1 realizace opláštění ALBOND 9000 [11.17] 
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Obr. 11.17 –Realizace opláštění ALBOND 9000 [11.17] 
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6.   Seznam obrázků   

Obr. 11.1 – Druhy nosních konstrukcí provětrávaných fasád [11.1] 
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7.   Seznam zdrojů 
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qualitaet.html 
[11.15] - https://ehsmithclayproducts.co.uk/products/keratwins%C2%AC-terracotta-k20-
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[11.16] – projektová dokumentace Architektonicko-stavební řešení 
018_594_Detaily_ALBOND 
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1.   Úvod    

Tato část diplomové práce se zaobírá návrhem zvedacího mechanismu na 
staveništi. Zvedací mechanismus bude sloužit pro montáž železobetonového 
prefabrikovaného skeletu a jeho opláštění střechy.  

Zvedací mechanismus bude navržen podle velikosti staveniště, podle 
stěžejních prvků (nejtěžší, nejvzdálenější, nejbližší) a podle finanční náročnosti.  

Montáž prefabrikovaného skeletu bude přibližně trvat 22 dní a montáž 
střešního opláštění přibližně 14 dní.  

 
2.   Varianty zvedacích mechanismů  

2.1   Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1  

Tato varianta návrhu počítá s použitím autojeřábu, který bude po předchozí 
domluvě s pronájemcem Autojeřáby Pytela (se sídlem a parkovištěm pro 
autojeřáby ve městě Drnovice, Kašparovský dvůr 757), že autojeřáb bude dopraven 
na staveniště a tam i zůstane, aby se nemusel neustále dopravovat na staveniště. 

Vzdálenost na staveniště je asi 42km. Doprava autojeřábu je podrobněji 
zpracována v kapitole 2. Širší vztahy dopravních tras.  

Ověření únosnosti autojeřábu je v příloze B.1.5 – Únosnost autojeřábu 
LIEBHERR LTM 1040-2.1. 
Umístění na staveništi a dosahy autojeřábu jsou uvedeny v přílohách B.1.4a-d – 
Schéma montáže skeletu. 
 
Technické parametry: [12.1] 

- Maximální nosnost:   40t / 2,5m 
- Maximální poloměr:  39m 
- Teleskopické rameno: 10,5-35,0m 
- Průjezdná šířka:  2550mm 
- Průjezdná výška:  3600mm 
- Celková délka:  10915mm 
- Max. šířka zapatkování: 6000mm 
- Počet náprav:   2 
- Provozní hmotnost:  24t (+1,5t protizávaží) 
- Maximální rychlost:  80km/h 
- Počet strojů:   1 

 
Smluvní cena: [12.2] 
Počet pracovních dní:  36dní  
Pracovní směna max.:  10hodin  
Smluvní cenový tarif:  1400Kč/hod. 
Cena dopravy:   85Kč/km  
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Výpočet:  
 
(Pracovní dny) x (pracovní směna)   =>  36 x 10   = 360 hodin  
 
(Počet hodin) x (Smluvní cenový tarif)  => 360 x 1400   = 504 000Kč 
(Cena dopravy) x (Počet km) x 2  => 85 x 42 x 4 cesty  = 14 280Kč___  

Cena celkem:  = 518 280Kč 
 

Cena celkem autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 je 518 280Kč.  
 
2.2   Věžový jeřáb  LIEBHERR 280 EC-H12 

Tato varianta návrhu počítá s použitím věžového jeřábu LIEBHERR 280 EC-
H12, který musí být umístěn na kraji montovaného objektu. Věžový jeřáb je 
navržený tak, aby zvládl přenést i nejtěžší a nejvzdálenější břemena (což je stropní 
panel PPS20 s hmotností 6,0t a vzdáleností 45m od věžového jeřábu).  

Ověření únosnosti a umístění věžového jeřábu je v příloze B.1.6 – Únosnost 
věžového jeřábu LIEBHERR 280 EC-H12. 
 
Technické parametry: [12.3] 

- Maximální nosnost:   12t / 2,6-26,4m 
- Maximální poloměr:  2,5t / 75m 
- Elektrický příkon:  64kW 
- Výška háku:   21m 
- Založení:   stacionární na základovém kříži 6x6m 
- Počet strojů:   1 

 
Smluvní cena: [12.4] 
Počet pracovních dní:   36dní  
Pracovní směna max.:   10hodin  
Měsíční nájem včetně servisu:  93 000Kč 
Cena dopravy jeřábu:  125 600Kč 
Montáž jeřábu vč. Zprovoznění: 65 000Kč 
Autojeřáb pro montáž:  60 000Kč 
Demontáž jeřábu:   50 000kč 
Autojeřáb pro demontáž:  60 000Kč 
Odvoz jeřábu ze stavby:  125 600Kč 
Mzda jeřábníka:   29 000Kč 
Pojištění:    5 000kč 
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Výpočet:  
Měsíční nájem včetně servisu:   93 000Kč 
Cena dopravy jeřábu:   125 600Kč 
Montáž jeřábu vč. Zprovoznění:  75 000Kč 
Autojeřáb pro montáž:   62 000Kč 
Demontáž jeřábu:    60 000kč 
Autojeřáb pro demontáž:   62 000Kč 
Odvoz jeřábu ze stavby:   125 600Kč 
Měsíční mzda jeřábníka:   29 000Kč 
Pojištění měsíčně:    5 000kč 

Cena celkem:  637 200Kč 
 

Cena celkem autojeřábu LIEBHERR 280 EC-H12 je 637 200kč.  
 
3.   Závěr   

Cena varianty autojeřábu je téměř stejná jako varianta věžového jeřábu 
(autojeřáb je levnější o 55 920Kč s cenou 581 280Kč za pronájem). Budeme se 
hlavně rozhodovat podle dostupnosti jednotlivých zvedacích mechanismů 
v období srpen – září, kdy je dostupnější a autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1. Má 
kratší místo vzdálenost pronájemce a je dostupnější na trhu. Věžový jeřáb je hodně 
předimenzovaný, kvůli těžkým prvků, které je potřeba montovat na velkou 
vzdálenost.  

Volím proto variantu autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. 
 

4.   Seznam zdrojů 

[12.1] - Technický list Autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 
[12.2] - https://www.autojeraby-pytela.cz/autojeraby-brno/ 
[12.3] - Technický list Autojeřábu LIEBHERR 280 EC-H12 
[12.4] - https://www.kranimex.cz/pronajem-vezovych-jerabu-liebherr 
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1.   Informace o stavbě  

Název:  NOVÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 

Charakteristika stavby:   Stavba pro výrobu 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:  Blansko 

Katastrální území:   Černá Hora (619825) 

Souřadnice stavby:  49°24'59.1"N 16°35'05.6"E 
Sousední parcely:  1197, 1187/1, 1185, 1184, 1166, 1196/2 

Investor:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Zpracovatel PD:  HiProject s.r.o., Staňkova 359/8a, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  Imos Brno, a.s. 

Stavebník:   VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora,  

  IČO: 25532219 

Začátek výstavby:  Květen 2020 

Předpokládaný konec výstavby: Březen 2021 

Ceny stavby včetně DPH:  67,158mil. Kč 

 
1.1   Popis objektu   

Záměrem projektu je výstavba nových halových prostor a administrativní 
budovy pro nové technologické centrum společnosti VF, a.s. V navrhovaném 
provozu budou vyráběny zkoušeny a kompletovány výrobky pro oblast radiační 
ochrany a kontroly.  

Stavba bude užívána pro skladování výrobních komponentů, výrobu, 
montáž a jejich následnou expedici. Souvisejícími administrativní objekt bude 
sloužit jako kanceláře, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců.  
Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová montovaná skeletové konstrukce 
založená na pilotách.  
 
 Posuzovaná administrativní budova je třípodlažní s využívaným podkrovím. 
Objekt je vysoký 15,0m. V objektu jsou převážně kancelářské prostory. 
 
1.2  Popis lokality   

Řešeného území se nachází na nezastavěných pozemcích p.č. 1191/1, 
1191/4, 1191/5, 1192/2, 1195/1, 1195/5, 1195/8 ve  stávajícím  areálu  firmy  VF,  
a.s.  na ulici  Svitavská v městysi Černá Hora.  
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Jediná posuzovaná budova na hladinu hluku je stávající administrativní 
budova formy VF, která je vedle staveniště. Zaměstnanci firmy VF jsou se stavbou 
seznámeni a nevznesli žádné stížnosti nebo připomínky proti realizaci výstavby. 

Terén pozemku, na kterém je staveniště je rovný. Svah dolů začíná až na 
hranici pozemku, kde je na jedné straně plocha vzrostlých stromů a na druhé 
straně dlouho nevyužívaná budova a parkoviště.  

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu a nevedou přes něj 
hlavní inženýrské sítě, které by mohly zasahovat do výstavby. 

 
1.3 Požadavky na splnění hlukové studie 

Při stavební činnosti bude díky mechanizaci použité na stavbě zvýšena 
hladina hluku. Požadavky udává Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část druhá – hluk na pracovišti, která 
stanovuje hladinu LAeq,T=50dB plus její korekce. Pro chráněný venkovní prostor 
v pracovní době 7:00-21:00, kdy pracovní doba nepřekračuje trvání 14 hodin, 
přičítáme korekci 15dB.  

Výsledná hodnota posuzovaná pro chráněný venkovní prostor je 
LAeq,S=65dB. 

 

 
Obr. 13.1 – Schéma pozemku stavby [13.1] 
 

 
Obr. 13.2 - Posuzovaná administrativní budova [13.2] 
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1.4 Situace staveniště 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13.3 – Schematická situace staveniště [13.3] 
 

Červená – nový objekt 
Zelená – stávající administrativní objekt firmy VF 
Modrá – ostatní budovy – nepoužívaný zemědělský chlív a sklad koberců 

 
2.   Program HLUK+ 

2.1  Vložení situace  

Vložení situace do programu v měřítku 1:250 a následně vložení objektů 
okolní zástavby s výšku objektu č.1=15,0m, objektu č.2=6,0m a objektu č.3=4,0m. 
Jako poslední byla vložena plocha zeleně vzrostlých stromů s výško 15,0m.  

 
Objekt č.1 – Administrativní budova firmy VF Černá Hora  
Objekt č.2 – Starý zemědělské prostory, využívané jako sklad pro prodejnu     
koberců  
Objekt č.3 - Starý nepoužívaný zemědělský chlív  
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Obr. 13.4 - Vložená situace se zakreslenými objekty [13.4] 
 
 2.2  Vložení zdrojů hluku  

- Pilotovací souprava Bauer BG 50H  Lw=114dB 
- Nakladač-rypadlo CAT 432F2   Lw=100dB 
- Tatra T815      Lw=86dB 

 

 
Pilotovací souprava  Nakladač-rypadlo  Tatra T815 
 
Obr. 13.5 – Screeny zadaných hodnot zdrojů hluku v Hluk+ [13.5] 
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Obr. 13.6 – Poloha vložených zdrojů hluku v Hluk+ [13.6] 
 
2.3  Vložení bodů měřených fasád  

 
Obr. 13.7 – Poloha vložených bodů měřených na fasádách [13.7] 
 

Bod č.1 – Bod na fasádě starého zemědělského chlívu  
Bod č.2 – Bod č.1 na fasádě objektu Administrativy firmy VF  
Bod č.3 – Bod č.2 na fasádě objektu Administrativy firmy VF           
Bod č.4 – Bod na fasádě skladu prodejny koberců  
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2.4  Výpočet a vykreslení izofon – bez hlukové clony  

Stroje budou umístěny na staveniště ve 3. pozicích.  
V pozici č.1 probíhá etapa provádění pilot nejblíže u fasády objektu 

Administrativy firmy VF. 
 

 
Obr. 13.8 – Pozice strojů č.1 [13.8] 
 

V pozici č.2 probíhá etapa provádění pilot v jižním rohu nejdále od 
administrativní části firmy VF. 

 

 
Obr. 13.9 – Pozice strojů č.2  [13.9] 
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V pozici č.3 probíhá etapa provádění pilot v severním nejblíže k 
administrativní části firmy VF. 
 

 
Obr. 13.10 – Pozice strojů č.3  [13.10] 
 

Výsledek: hladina hluku překračuje dovolenou hranici LAeq,S=65dB. Tudíž 
musí být navržena protihluková clona. 
 

2.5  Výpočet a vykreslení izofon – s hlukovou clonou  

Hluková clona je navržena v délce 100,0m v podél administrativní budovy a 
s výškou 5,0m. Hluková clona zastíní okna 1. podlaží, kde se nachází pouze sklady a 
sociální zařízení. Okna v 2. podlaží zastíněna nebudou. Clona výrazně sníží hladinu 
akustického tlaku.  
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V pozici č.1 probíhá etapa provádění pilot nejblíže u fasády objektu 
Administrativy firmy VF. U objektu administrativy je zřízena protihluková stěna. 
 

 
Obr. 13.11 – Pozice strojů č.1 – s protihlukovou stěnou [13.11] 
 

V pozici č.2 probíhá etapa provádění pilot v jižním rohu nejdále od 
administrativní části firmy VF. U objektu administrativy je zřízena protihluková 
stěna. 

 
Obr. 13.12 – Pozice strojů č.2 – s protihlukovou stěnou [13.12] 
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V pozici č.3 probíhá etapa provádění pilot v severním nejblíže k 

administrativní části firmy VF. U objektu administrativy je zřízena protihluková 
stěna. 
 

 
Obr. 13.13 – Pozice strojů č.3 – s protihlukovou stěnou [13.13] 
 
3.   Závěr 

Z první hlukové studie vyplívá, že staveniště překračuje hygienický limit dle 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací – část druhá – hluk na pracovišti LAeq,S = 65dB a aby hladina akustického 
tlaku vyhověla na posuzované administrativní budově budeme muset zřídit 
protihlukovou clonu mezi objektem administrativní budovy a hranicí staveniště.  

Protihluková clona bude navržena z celoplošného oplocení délky 100,0m a 
výškou 5,0m.  

Avšak dle Obr. 13.11 – Pozice strojů č.1 – s protihlukovou stěnou [13.11] 
je vidět menší oblast nevyhovující hladiny akustického tlaku. Jedná se totiž o vrtání 
pilot na straně fasády administrativní budovy. Je proto navrženo opatření, že piloty 
s pořadovým číslem 25 – 39 (dle přílohy D.1.3 – Schéma provádění pilot) budou 
prováděny v nepracovní dny tj. Sobota, Neděle. Jedná se o provedení 15ks pilot, u 
kterých je naplánované, že se provedou během těchto dvou dní. Datum je 
stanovené dle harmonogramu na 25.8 – 26.8.2020. 
Další pozice mechanizace splňují hodnotu akustického tlaku LAwq,S < 65dB a práce 
na staveništi nebudou ohrožovat provoz administrativní budovy. 
 Protihluková stěna bude postavena na staveništi z dřevěných trámů o 
průřezu 150x150mm délky 7m, které budou tvořit svislý nosný prvek po 
vzdálenostech 3m. Opláštění bude z dřevěných nehoblovaných fošen 30x160mm 
délky 3m, které budou natlučeny pomocí hřebíků z obou stran. 
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Závěr 

Cílem mojí diplomové práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt pro 
realizace prefabrikované železobetonové haly s administrativní částí pro firmu VF, 
a.s. 
 
Snažil jsem se textovou část práce a přílohy zpracovat podle svého nejlepšího 
svědomí a abych zajistil co nejhladší průběh během realizace stavby.  
 
Během zpracovávání diplomové práce jsem si rozšířil informace a vědomosti, 
týkající se celé výstavby halového objektu. Pevně doufám, že mě tyto nabyté 
informace a vědomosti posunuli profesně kupředu.  
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